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Milliyet bu adı alıyo l'dilliyetin geni adıdır 

~lı\'J'ı S KURUŞTUR. 

l,YYare Cemiyeti'nin 
Onuncu yıldönümü 

1 
.. ~.ıı otuz yıl içinde inaamn ııoy- , 
d 1ııa (medeniyet) en çok yar· 
/1ıı olan bulguıu (icad) nedir 
dJ~. '<>rulaa, bu ıonıya (ıual) hiç 
) t.uıııneden fU kartıhğı vermek 
''•ııde olur : uçak. Gerçek insa

~111 h d .. 
'İİ .. a\'a a uçmaaı, acunun go-
\J •unu (manzara) değittirmittir. 
1 ~k Yollar kısa vakit içinde lı:e· 

'Yor. Uluslar birbirine daha çok 
:tıattı, Sınırlar ortadan kalkar 
)ol' oldu. Soysallık genel olmak 
~Ul~~~ tuttu. Acun büsbütün kü-

Sahip ve Başmuharriri ı Sürt Meb'uıu Mahmut SOYDAN 
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Y h d d 
1 Modern, mamur bir sehrimiz: Aud1n 

Bulgar ar. onan u u un- M~.cıisBaşkanıG.Kcizım 
da Tahkımat Yapıyorlar 1 Ozalpın tetkikleri 

'-~~·--~~~~~~~~~~~~-':""'~~---=-~-=-~-:-~~-=--~ 

Yunan hükumeti Bulgar hududunda 
müdafaa tertibatı almağa karar verdi· 

Köylüler mahsullerinin değeriyle •ahldığını ııe 
çimlerinin iyi ve yeter oldutunu söyliyorlar 

Meclis Baıkanı G. 

11<! Ancak bu madalyanın bir tara
dllrır. ~~dalyamn öbür tarafı fU• 
•a, ;kı, ınsan bu yeni bulguyu sa- , 
lı ıtUralı olarak ta kullanmıya 
ı~111Yınca bunun iyiliği kadar da 
~Otiil ' 

Yunan erkanı har 
biye reisinin mü

him be11anatı 
Harbiye bakanı G.Kon 
dilis erkanı harbiye 
reisi ile beraber vazi
yeti gözden geçirdiler 

Kôzım Ozalpin 
.iedkik segahati
ne dair beyanatı 

AYDIN, ıs (A..A.) - Kurultay 
başkam pneral Kazım Ozalp bugün 
uat 14 te t<fırimizden ayrılmıılardır. 
General Kiwm Ozalp iotaıyonda vali 
ve hülı:Uınet eriııftniyle, belediye •ve 
c: H. F. ve lıalkevi baıkan ve üyeleri 
ve bir çok halk tarafından uğıırlanmıt
lardır. 

~k biiğü be'irmiye ba~ladı. Ger-
tıı u bakımdan da bu günkii a
l ıı diinkü acun değildir. İnsan-
,, u,.._ 

1ıı. 1 -,.uııya batladrlrtan ııonra u· 
~ ar arası geçimi değifti. Bunun 
~ lıı tanıtını (delil) on gün ön
\ Ondrada imzalanan hava 
ı:U 1a.,ınaaında görüyoruz. lngil
):ı' Yiizyıllardan beri güttüğü 
tılıı 111Zlık siyaaasından ayrılarak 
~&al korunmasını Fransa ve baş
•· ""rupa devletlerile imzaladığı 
..,dl 1 tilt 11.fınada aramıya koyuldu. n· 
tıl ere Avrupa'dan deniz ile ay
.4. ltııt olabilir. Ancak havadan 
~Pa'nın bititik bir parçaaıdır. 

)e ~ırrupa devletleri bir yandan 
~Ilı beliren bu savat kuralına 
hir"lı kendilerini korumak için 
~ takım andlatmalar imzalarken 
t, Yandan da hazırlanmaktadır
~ Bu hazırlık, ıavllf uçağı yapıl
(i~ 1 biçiminde göze çarpıyor. 
)et!S~ bugün devletlerin süel kuv
~ herı ölçülürken, her teyden ön-
)' k '"'a kuvvetlerine bakılır. Ha
ııı, h1'\'etleri en çok uluaal korun· 
lbiy akımından önenılidir (ehem-

etlidir). 
ili . 

huYiikın de bu korunma kuralına 
1Jı11 Önem vermemiz gerektir. 
•-ıc~l korunma itlerine kartı her 
•e ; .. Uyanık olan büyük kurultay 
~ 0 net (hükômet) bu yeni ko-
~ir,~ kuralını da unutmuf değil
~,,, er Yıl bütçeden bunun için 
~ d 'Yrılıyor, ancak bUtçe dı•ın· 
~ ) '\ Çalı"1n bir kurum vardır ki, 
4 b da çok büyük yararlıklar-
' l' ulunınuttur. Bu kurum da 
' l' ~Yfare Cemiyeti ., dir. Bugün 
)ti dYyare Cemiyetinin,, onuncu 
!ııııı 0~ümüdür. On yıldır bu ku
~\ıil&iirijJtüıüz ve ıürekli çalıt
~ol'\ı e l'ürk ulusunun havadan 
bi lıu 11~aaı için elli milyon lira gİ· 
~,,,~bir para toplamıttır. Bu 
~"l'ıt 1 e Uçaklar aatın almmı•, 
taııl~'Ya okumak için pilot 
liıjı;ılıııit, ülkede gençler yetİf
\ıı ~· &Özün kısaaı ulusun hava-
1'r111tıa';"ııması için çok büyük ya
~i~ Yapılmıttır. Kurum tf,. 
:~iltıı Slll11maaile Türk ulusunun 
"te.ıı ~· kazanmıttır. Bu yolda ça· 
'tlı it ır kunnn için de en büyük 
~~~ "Yıtağı bu inan değil midir? 
~~ Qf kurumun onuncu yıl dönü
~'di duhndan bu sevinçli olut 
'1111111'') ülkenin her yönünde 

1!11 ~8.caktır. 
~~ıırı YÜrekten gelen bir kut
~l~llı 0!acağına hiç kutku geti
~~"il h:lıdir, Bu yıldönümünden 
~'lld 12 de tayyare cemiyetini ve 
~t 11

11 bulunanları candan kut· 
~~ee Reçınitte olduğu gibi ge
ı"-•tı;ı, de ulusun havadan konın-
1~1 dit Y!'rarlıklarda bulunmala-

erız. 

~ A. Şükrü ESMER 

~ Düşen° balon 
-~() , 

ltı ll UQ suvariıl mahke-
S..\~de izahat veriyor 

\ı· ~i\lt NFJU.NSISKO, ıs (A.A.) 
~~e) ta~~rijablinin kumandanı 

'ttit ki 
1 

ıkat mahkemesine de • 

"bu ~- .. llıen 1 . i d'"' °"ıı ilk ao a,, emnn ver ıgım 
"'~11 &ataıntı duyuldu. 
L ~· ta, Viley b . . . 
'li ildi, I u enur netıceıın • 
\treler· 

0
. an büyük inbiaatın gaz 

~licr~~·~ önünde olduğunu ve 
İt erııı çöktüğünü ilave e'-

Askeri bir müfreze ıelim resmi yap. 
b. 
- General Kazan Ozalp Uluı gazete
ıinin özel dııyrumcusuna ıu beyanatta 
bulunınuıtur: 

Aydını §İmdiye kadar gÖrmemiıtim. 
Ancak ulusal lı:ıırtulut tarihimizde bü
yük yeri olan güzel Aydını mücadel ... 
nin ilk günündenberi yakından takip e
diyordum. Adeta içinde yaıamıı kadar 
onun acılarım paylaııyordum. Sevinç
lerine katılıyordum. Şehri gördükten 

General Kazım Ôzalp 
ıonra ötedenberi mubayyelemde yaıı· 
yan yanmıı, harap olmuı Aydın yerin• 
mamur ve giizel bir Aydın kalın ol
du. 

Yeni yapılmıı genit caddelerle mo
denı binalar bize yeni bir AyJın bağıı· 
lıyor. Bunu ha.Humızın yapıcılık ve ÇB· 

lıtkanlık ruhu baıarmışbr. Aydında 

(Devamı 7 inci sahllede) 

Son gelen telgraflara nazaran 
Bulgaristan Yunan hudutlarında 
ciddi tahkimat yapmağa başlamı~
tII. Ma}{ım olduğu üzere Bulga
ristan Neuilly muahedesi mucibin
ce birtakım askeri kayıtlar altına 
alınmıştır. Fakat' Bulgarlar öteden 
beri bu kayıtlardan sıyrılmak ve 
askeri kuvvetlerini arttırmak iste
mektedirler. Bulgarların diğer bir 
arzuları da umumi harpten sonra 
çizilen hudutların tashihidir. Fa • 
kat Bulgar ricali bunun zorla de • 
ğil belki Uluslar Kurumu misakı • 
nın 19 uncu maddesi mucibince 
tashihine çalıştklarnı birçok defa· 
lar söylemişlerdir. Bu 19 ncu mad
de, muahede/erin layetegayyer ol
madığını ve zamanla sulh pren • 
sipleri dahilinde tadil edilebilece
ğini amirdir. Onun için Bulgaris -
tan Almanya gibi, Macarist1an gi
bi "revisioniste" yani muahede/e
rin tekrar gözden geçirilmesini is
teyen bir memlekettir. Fakat şim
diki halde ne hudutların tashihine 
ne de Bulgaristanın tekrar silah • 
/anmasına imkan görülememekte 
dit. 

Yunan erkim harbiye reisi General Katenioti ve Yunan 
harbiye bakanı General Kondilia 

Aydın demiryolu bir kaç ay 
sonra hükumete geçiyor 

Bundan birkaç gün evvel, Lon -

drada da Almanyanın tekrar silah
lanmasının mevzuu bahsolduğu 
bir sırada Londradan gelen bir tel
graf bu hususta şayanı dikkat bir 
oümleyl ihtiva etmekte idi. Bu tel
grafa nazaran Almanyanın yakırı 
şarktaki menfaatlerinin de mua • 
hede/erde silahlanmaya ait kayıt
alrın ilgasını istedikleri fakat ln
giliz diplollNltlarının bunu nabe • 
mevsim telakki ettikleri bildirili
yordu. 

Dün Atinadan aldığımız bir tel-
• 

(Devamı 7 inci tıahifede) 

Alman11u cevabını verdi 

Hava andlaşmasını esas 
itibarile kabul ediyor 

1 

Metin henüz neıredilmedi, Fakat Fran•ız gaze• 
telerinden bazıları Almanyanın Fran•a ile İn· 1 

gilterenin arasını açmağa çalıştığım yazıyorlar 

~ 

Londra andlaşmaaını hazırlıy anlarclan iki mühim rima : 
Bay Laval Bay Con Saymenle konufuyor 

BERLIN, ıS.A.A. - Bay Fon 1 lan notanın muhteviyatı ile mer-
Neureutb, Almanyanın 3-2 tarihli butu olan tifahi izahat hakkında 
Fransız-lngiliz tebliğine cevabını dün aktam pekaz malumat mev• 
Bay Fransova Ponseye vermittir. cud idi. 
iki sayfadan mürekkeb olan cevah Bununla beraber ilk haberler, 
oldukça umumi bir mahiyet arzet- notanın gayet nazikane bir lisanla 
mekte ve Franıız • lngiliz notası- yazılmıt olduğunu, Alman hükume 
nın ortaya koyduğu bütün mesele- tinin hüsnüniyetinden ve sulhun 
ler hakkında diplomatik görütme- tahakkuku için tefriki mesaide bu
ye batlanmaıına müıaid bulunmak lunmak arzusundan bahiı olduğu· 
tadır. Alman gazeteleri cevabın nu bildirmektedir. 
metnini cumartesi ıab"abı netrede- 3 tubat tarihli beyannamenin üç 
ceklerdir. noktasmdan bilhassa bava taarruz 

r- . 
Tayyare camiye 
ti bugOn onuncu 
yılını kutluluyor 

Cemiyet Türk gökleri
nin korunması için milli 
müdafaaya on senede 

SO milyon lira verdi 

Tayyare Cemiyeti Reüi Bay Fuat 

Türk Tayyare Cemiyeti, bugün 
onuncu yılını kutluluyor. On yıl ön 
ce kurulan cemiyet, timdiye kadar 
vatan müdafaa11 bakımından en 
hafta gelen tayyare silahile, Türk 

(Devamı 7 nci sayılada) 

Habeşistanda 

Habeş kuvvetleri 
bir yeri aldılar 

Habe~ler İtalya hükumetini 
telgrafla protesto ettiler 
LONDRA,ıS. A.A. - Deyli 

Telegraf'ın Roma muhabiri, Ha
bet kuvvetlerinin Ualual civarın
da bulunan Silliare'yi itgal ettikle
rini haber almıtdır. 

ltalya, Silliare'yi kendi hududu 
dahilinde telakki ederek iıtemek-
tedir. • 

Mevcut tesisata kırk taksitte ödenmek 
üzere on iki milyon lira kıymet biçildi 

PürüzUl küçük me•e· 
leler de halledilmiıtir 

Aydın demiryolunun hükUmet 
tarafından .atın alınması için Na • 
fia Bakanlığı ile müzakereye gi • 
ritmit olan tirket murahhası Bay 
Adeane dün ak,am Aııkaraya git.. 
mittir. Şirket müdürü Bay Mazade 
Ankarada bulunmaktadır. Aldığı· 
mız habere göre Nafıa Bakanlığı 
ile tirket araamda timdiye kadar 
cereyan eden müzakereler netice • 
sinde pürüzlü birçok meseleler hal 
ledilmit ve aatmalına bedeli etra
fında uyufulmuftur. Şirketin de • 
miryolu üzerinde mevcut malze • 
mesi altı milyon lngiliz lirası ka • 
dardır. Bununla beraber demiryo
;:ı iki milyon lngiliz lirasına, bizim 

(Devamı 7 inci sahifede) Nafia Bakanı Bay Ali Çetinkaya 

Dünkü lik maçları 
Fener bahçe Vefayı. Beşiktaş Bey kozu 

Galatasaray Süleymaniyeyi yendi 
Halkevinin Tarla koşusunun ferdi birinciliği
ni Güneı, takım birinciliğini Beı~ktaş ~azandı 

Bir ııün evvel ya.zcjığmuz gibi, dü- Çünkü bu takdirde fampryonluk yeni. 
nün en miihlm lik maçı Feneri>ahçe • den tehlikeye dütmüt olurdu. Huıuıi
Vfla maçı oldu ... T11luim stadına oy· le ki Fenedoahçenin pmpiyon olması 
nandı. için en 90n maçında Galataaarayı da 

Havanın güzal olımsı bu maça epi yenmeıi İcap ediyordu. Böyle olunca, 
bir kalabalılı: toplamıtb. Yalnız aaba daha Galatasaray maçına ııelmeden V.,. 
topun kolay kontroluna mani olacak faya yenilmesi ve berabere kMaıa11 F.., 
kadar çmııurlu idi. neri>ahçe için bir feliket olurdu. 

Lik maçlarmm ilk d""""°incle Vfl.,. Bunu bi.len Fenerliler bütün maçta 
ya yenilen Fenerbahçenin bu Hler ellerinden ııelen ııayreti Mrfettiler, Ve-
müııamalıa etmİyeceği beklenebilirdi. (Devamı 7 inci sahifede) 

Almanlar hava andlaşmaıını eııaı larına kartı himaye mukavelename 
itibariyle kabul ediyorlar ' si Almanlarca esas itibarile kabul ı 

ROMA, ıs.A.A. - Habefiıtan 
hükumeti, ltalyan krtaatının sefer· 
berliğine dolayi, İtalyan hükume
tini telgrafla protesto etmiş ve Ha
beş kıtaatmm Ualual civarında ka- ı 

LONDRA, ıs. A.A. - Bay Fon edilmektedir. 

Dünkü m~larda heyecanlı bir an 
Neureuth tarafından lng;rz ve Alman notasında Bay Lava! ile 
Fransız sefirlerine tevdi edilmit o- (Drvamı 7 inci ııahifede) (Devamı 7 inci sah;fe-le) • 



L 
MlLUYET CUMARTESİ 16 ŞUBAT 1935 HAR i cf H.~--A~.B~E~R~L""!!""'!!!E~R~22--~-,--~saz~~ T ARiHt TEFRiKA: 43 

~-&±E---

Arabistarıc:Ja 

' 1 m para tor 1 u ğu 
--41""'-..! ·-

y t l<ıtclı 

Her hakkı mahfwul.ur. Yazan: Son Y- va/Ui Mtllınuıl NEDiM 

Ne bügük gaf /et içinde çalkandığı
mızı gösterecek misaller çoktu 

Kqki oralarada bir düıman saldırsada bizi 
bu uyuıukluktan kurtarsa ••• 

ı924 de ise, siyasiyatla uğrq • 
111amak tart ve kaydile kaka dön • 
mesine müsaade ed.len Talip Pa. 
p; gene Buraya, fakat sakin ve 
mütevazi bir vatandq gibi avdet 
etmit bulunuyordu.,, 

Taymiıin lrak gazetesinin bat
makalesinden aldığım bu satırlar 
tarihin bir sahifesidir. 

Tek bir adamın, zekası aa.yesin
de neler yaptığını, ve bu zekaya 
karıfan teytanet ve hını ile za • 
man zaman devletin b&fma ne itler 
açlığı ı, Arabistanda ne fırıldaklar 
çevirdiğini görüyoruz. 

Fakat asd dikkat edilecek nok
ta 'udur: Bu gibi adamlar nasd o
luyor da Osmanlı Mecliıi Meb'uaa· 
nına kadar sokuluyorlar, orada ça
lışıyorlar, fırkalara giriyorlar, bir 
gün ittihat ve Terakki mümeesili, 
ertesi gün Hürriyet ve ltili.f reisi 
oluyorlar ... 

Galip Pata bir taraftan ittihat 
ve Terakki ve Hürriyet ve ltilafla 
söz ıahibi olurken, öbür tarafta (A. 
rap iıt kli.li) komitesini kurmağa 
çalıtıyor ve bunun biz farkında bi· 
le bulumnuyorduk. 

Ne büyük bir gaflet içinde, dün
yadan bihaber çalkanıp gittiğimi -
zi anlatabilmek için bundan beliğ 
mi!al mi olur? 
Osmanlı imparatorluğu Bahn· 

ahmerin garb kıyısından tamamen 
atıldıktan aonra, tark aahiline sı· 
ra geldiğine inanmak istemiyor
duk. 

- Mukaddes topraklara kimse 
göz dikemez, diyorduk. 

Ve bu bize en büyük bir teael
li id:. 

Bir gün 93 seferi kahramanı, 
Tis lya galibi Etem pafa ile görü
fÜyordum. Bu büyük asker de tu· 
tulan yolun sakametinden tikayet 
ediyordu. dayanamadı da; 

- KS..ki oralara da bir dütman 
saldırea da bizi bu uyufUkluktan 
kurtarsa, biraz uyandırsa, dedi. 

- Pata, diye cevab verdim, bir 
dütmanın saldınnasına, ne lüzuoı 
var, zaten oraları bizim mi .ayılır, 
kendi kendimize aahibiz, diyoruz, 
aldanmıyor muyuz, neyin hakinıi-
yiz? · 

- Fakat gel de sen bunu anla. 
malan lazım.gelenlere anlat.. bay• 
rağımız var ya.. bımu ki.fi görüyo
ruz. 

- Giridde de bayrağımız var. 
Fakat bu giditle oradan da bayra· 
ğımızı kendi elimizle indirecek de· 
ğil miyiz, 

Etem pata birdenbire fena oldu; 
- Sus Allah qkma, dedi, aua, 

bu bahri nereden açtık, hazan 
düşünüyorum da, deli olacağım ge
liyor, nereye gidiyoruz, yarabbi bu 
ne gidittir, böyle .. - Ne vakit aklı· 
mız b&fllDlza gelecek 1 
Pqanın hu teeasüründen istifa. 

de etmek istedim; 
- Siz, dedim, padif&hı ikaz ede

mez misiniz, vaziyetiniz çok mü· 
said, size itmmdı var, tüp he ede
mez, dinler ve inanır. Bir tecrübe 
etseniz. 

Başını hazin hazin salladı da: 
- Kaç defa, kaç defa söyledim, 

hem nasıl, ne kadar samimi ve açık 
konuttum, yalvardım, fayda ediyor 
mu, etrafındaki birkaç müfsid pa
ditahı avuçları içinde kıskıvrak 
tutuyor. Ve asıl fenası padişah bun
ların ağma düşmüt olduğunun far· 
kında bi1e değil .. Tac ve taht kay• 
gusu ... fakat tac ve taht böyle mi 
muhafaza edilir, bunun sonu neye 
varacak.. anlamıyorum, oğlum, an
latamıyorum ve yanıyorum ... demit 
ti. 

Etem PAf&YI bir bqka gün ziya
ret ettiğim zaman, yanında tanıma
dığım bir miralay vardı; bana onu 
göatererek; 

- işte tahidim, sor bak dedi 
bir hafta evvel uzun uzadıy~ gen~ 
yazdım, bütün tehlikeleri bütün 
iJertleri birer birer saydım' fakat 
hala bir cevab çıkmadı, be~. hana 
cevah istemiyorum, fakat biraz 
h~reket ve faaliyet istiyorum, bunu 
gor em gam yemeyeceğim ve müs
terih olacağım. Padif&h neden 
k?rlruy9r, neden çekiniyor, anlaya
bılsem, bari onun çare.ine bakar, 

bu veİımin önüne geç~r/.ik, fakat 
hiçbir fCY anlaya.bilmek mümkün 
değil ki .... 

Dalgın, dalgın bir müddet dur· 
duktan ıonra, çok mahzun bir ta
vırla. devam etti; 

- Harb meydanlarında beyhu. 
de yere döktüğümüz mübarek kan
lara yazık. .. Dört bet kişinin hava 
ve hevesi için canveren yeğitleri· 
mize günah.. Beni bu }'Aftan sonra 
çıldırtacak, asi edecekler. 

- Ozülineyiniz pa,am, dedim, 
üzülmeyiniz, mademki bütün emek 
ler boşa gidiyor, üzülmenin fay. 
dası var mı, tevekkül ile beklemek
ten. batka çare ne? 

- Bir vatanın yıkılıtıan seyirci 
kalmak bir askere ağır gelmez mi? 

O ilne kadar sessizce oturan mi
ralay ayağa kalktı; 

- Paşa hazretleri, dedi, batımı
za g~in, emredin, hazırız 1 

Etem pafa, çok müteesair görü
nüyordu, hazin bir bakı,la mirala
ya döndü; 

- Oğlum, dedi, evladım. .. 
Ve sustu. Onun o baba bakı,Ian 

hala gözlerimin önündedir. Mira
layla ben nutkumuz tutulmut, 
dona kalmı,tı. Pataya bakıyorduk. 

- Evladım, .. uykum kaçtığı, sa
bahlara kadar düfündüğüm gece
ler var. Hepsini düfünüyorum, bil
mem ki ihtiyarladım da ondan mı, 
bir tür!ü bir harekete karar vere
miyorum. Birçok mülahazalarla el
lerim kollarım bağlı kalıyor, ne ya
payım diye dütünüyorum, birçok 
feyler tasavvur ediyorum, fakat bir 
türlü bir karara varamıyorum. 

Patanın teessürden sesi titriyor
du. Bu merd kumandanın belli idi 
ki yüreği yanıyor, içi sızlıyordu. 

Vatanperver olmanın cezasını in
sanın kendi kendine çektiği günler
di. 

Etem pafayı ne vakit görsem hep 
mü,teki, derdli, muzdaribdi. Sultan 
Hamidi ikaz için paşanın her vesı
leden ktifade ederek çalıttıf;ını ya
kından biliyordum. 

Fakat gene biliyordum ki Sultan 
Hamid böyle temiz, namuslu ve va
taperver adamların ııözlerine kulak 
asacak, ili:azlanru dinleyecek halde 
değildi, ve itin fecaati bu noktada 
idi. 

Hicaza dönerken Etem papya 
vedaa gitmiftim. O gün beni ye
meğe alıkoydu, ve bir hayli dert
le,tik, bir aralık ıormuftu; 

· - Yeni emirler, iradeler teli.k
ki eylediniz mi? 

- Evet, pafam, deClim. 
Sarayın Arabistanla alakadar o

duğunu zannederek, birdenbire yiı 
zü gülen pafa, tehalükle; 

- Ne gibi? dedi. 
Ve, bu sevincine kendi de inan

mıyormut gibi, ilave etti; 
- Hayırdır inf&llah, aman me

rak ettim, ne buyurdular? 
Patayı derin bir inkisanhayale 

uğratacağımı bildiğim için, ııöyle
yib söylememekte biran tereddüd 
ettikten sonra, naçar; 

- Evvela, dedim, ilk vurta ile 
maymun yavruları göndermekliği
mi irade buyurmu~lar ... 

Pata, hayretle yüzüme bakıyor· 
du, bir lahza evvel gülen yüzü kas
kab kesilmit, çizgileri gerilmiş, 
gözleri sert bir f>akıtla. gözlerime 
dikilmit, söylediklerime inanmıyor 
gibi, bakıyordu. 

- Saniyen? .. diye aordu. 
- Fer.an adasında nadide inci-

ler bu'unduğunu haber almıtlar, en 
iri ve kıymetlilerinden seçib top· 
lamamı irade buyurmutlar ... 

, R:engi anbean solan Etem pafa, 
bır ıdam hükmü dinler gibi meyus 
ve bitkin bir hal almıttı, gencı ayni 
ta vırla, dudakları kıpırdadı; 

- Salisen? 
- Salisen, dedim, evvelce gön-

derdiğim papağanlar pek makbule 
geçmit, bir çift daha istiyorlarmıf .. 

Ve patanın rabıan diye sonnası
na meydan bırakmadan devam et
tim; 

- Telakki eylediiim emirler 
bundan ibaret pafam 1 

(Bitmedi}_ 

Lindberuin çocuğunu öldüren adam 

Hauptman hapishanede 
mütemadiyen ağlıyor 

idam kararından sonra hücresine gelince 
bayıldı ve bir sinir buhranı geçirdi 

FLEMINGTON, ıS.A.A. - Bit· olurdum. 
kin bir halde bulunan Hauptmann, Hauptman maıum olduğunu 
yemek yememekde, yalnız aiğara tekrar iddia etmiştir. 
içmektedir. Hakkında verile:ı ka- FLEMINGTON, ıs. A. A. -
rardan ı;onra hücresine geldiği za- Hauptman, evvelki gecenin büyük 
man bayılınıf ve sonra bir sinir bir kısmını ağlamkla geçirmitdir. 
buhranı gec;irmit olduğu söyleni- Ancak aa.baha karşı biraz dalmı~· 
yor. Kendisine verilen incili ka- dır. 
bul etmemittir. Kendisini verilen Bayan Hauptman, avukatla be-
incili kabul etmemittir. Kendisini raber, bugün kocasiyle yarım saat 
öldürmesin diye sıkı bir nezaret al. görü,mek üzere müsaade almıştır. 
bnda tutuınaktadır. NEVYORK, ıS.A.A. - Bayan 

FLEMINGTON, IS. A. A. - Hauptman ile çocuğu Nevyorka 
Hauptman, alqam üzeri demitdir gelmitler ve ahbablanna misafir 
ki : olmutlardrr. 

- Eğer elektrik aandalyasma Müdafaa vekilleri temyiz et. 
oturmak icap ederse, bunu bir er- mek niyetinde olduklarını bildir· 
kek gibi yapaçağım. mektedirler. Vekillerden bir kısmı 

Yapacağı bir itiraf olup olmadı· umumi bir iane açmak auretiyle 
ğı sorgusuna da, Hauptman demit· temyiz masraflarını temine çalı,ı
tir ki : yorlar. Bir kısmı da fakirlere yar-

- Eğer yapılacaL: bir itirafım ol- dım için yapılmı' bir kanuna isti· 
aa.ydı, bunu önceden yapar, aylar- naden Yeni Jersey hükumetini 
danberi karımın ve çocuğumun masrafları ödemeye icbar etmek 
duyduklan kederin önüne geçmit çarelerini ar~ınnaktadırlar. 

Avam llamarasında 

Çok gürültülü 
bir toplantı 

Kamara re1si çok defa 
müdahaleye mecbur oldu 

LONDRA, ıs.A.A. - Amele 
fırkası tarafından hükumet hak
kında bir tevbih takriri kabu1 edil
mesine dair yapılan teklif üzerine 
nvam kamarasında icra edilen mü
zakereler, lngiliz parlementosun
da pek nadir görülen bir heyı:can 
ve tiddet içinde cereyan etmittir. 
Bay Mac Donaldm nutku ile ame
le fırkası lideri Bay Lan~bury'nin 
tenkidleri, bir çok defalar bir ta
kım &ualerle kesilmişdir. Bu hay
kırmalar amele fırkası sıralann
dan geliyor ve hükumetin heyeti 
mecmuasından ziyade ba,vekili is
tihdaf ediyordu. 

Kamara reisi, sükünu iade için 
iki defa müdahalede bulunınak 
mecburiyetinde kalmıttır• 

lngiltere- İrlanda 
Münasebatı 

Dominyonlar bakanı sıkı 
bir teşriki mesai istiyor 
LONDRA, IS. A.A. - Domin. 

yonlar bakanı Bay Thomaa lngil· 
tere ile ıerbeat lrlanda hükiimeti 
arasındaki münuebetler dolayııiy· 
la beyanatta bulunarak demittir ki: 

Samimi bir uzl&fDUl ve aamimf 
bir eulh arzusunda olduğunu aöyle 
yen lngilizlerin ekserisinin fikri· 
ne terceman olduğumu zannediyo
nam. V aktile lngiltere ile serbeıt 
İrlanda arannda zuhur etmit olan 
ihtilaflar her ne oluna olsun ve 
irtikab edilen hataların mesulleri 
kimler oluna olsunlar artık bu ci
hetleri tamir etmek mesu. .. yetleri 
isnad için deliller aramak ve hat· 
ta bu mesele üstünde durmak niye 
tinde değiliz. 

Bakan, muvakkat bir ço,kunlu• 
ğun tesiri altında IÖz söylemediği· 
ni beyan ettikden sonra 'htilafın 
kati sürette tasfiyesinden evvel 
hail edilecek daıha bir takım müş
küller mevcud olduğunu kabul ve 
teselim etmit ve bu ihtilaflaiın iki 
esaslı prensipe İstinaden halledile
bileceğini söylemittir: Muahede
lere ve İmparatorluk eczası ara· 
aındaki rabıtalara riayet. 

Korsanlara karşı 
SYDNEY, IS (A.A.) -Reuter 

Ajansının istibbarına göre Bias 
körfezi dahilindeki konanların ha 
rek~~ına mini olmak maksadiyle, 
lngılız bahriye memurlariyle Kan· 
ton hükUmeti arasında ırkı bir el· 
birliği temini hususunda mutaba • 
kat hasıl olmuttur. • 

İngiliz muhripleriyle Kanton 
hükUıneti harp gemileri, sahileri 
lnezaret altında bulunduracaklar • 
dır. A Koraanlarm harekatına : ;ı 
~lumat radyo ilo takip edilecek· 
tir. 

Uzak ıarkta 

Dört Sovyet memu
ru tevkif edildi 

Bunlar bir köprüyü atma
ğa teşebbüsle suçludurlar 
HARBİN, ıs.A.A. - Çin tark 

fİmendüferlerinin cenup kısmında, 
Taolaichao mevkii civarında Sun· 
gari nehri üzerinde bulunan muaz
zam köprüyü dinamitle berhava 
etmeğe teşebüs ettiklerinden do
layı, Çin fark timendüferlcri Sov
yet memurlarından dört kiti tevkif 
edilmi,dir. Bu te~cbbüs akim bıra· 
kılmı drr. Tafsilat yoktur. 

TOKYO, 15.A.A. Mançukuo hü 
kilmeti, ihtilaflı hudud bakında 
Mogolistanın bir hafta evvel ver· 
miş olduğu notaya cevaben, müza· 
kerelere girmeğe hazır olduğunu 
fakat bir üçüncü tarafın bu müza
kerelerden hariç tutulması tart ol
duğunu bildirmittir. 

Sar için ökonomik 
konuşmalar 

PARIS, ıs (A.A.) - Mübade
le rejiminin Sann Almanyaya dön
meaile hadis olan vaziyete uydu • 
rulması için Fransa ile Almanya a
rasında cereyan eden müzakereler 
de kıımi bir anlatma hud ohnut
tur. Bu anl&fma ile, Almanyanın 
satın alacağı Fransız sütüne muka
bil Fransaya ithali kabul edilen ıa 
nayi etyası tesbit edilmittir. 

Marsilya faciası suçlula
rından biri 

BERLlN, ıs (A.A.) - Yugoa. 
lavya Kralı müteveffa Aleksan • 
drm katli hadiıeıinde belki de cü· 
rüm ortağıdll' diye Yugoslavya hü 
kGm.eti tarafından iadesi talep edil 
mit olan Hırvat gazetecilerinden 
Bay Stanislav Slavko cihlar bu ta
lebe rağmen serbest bırakdmıttır. 

Yunanistanın borçlan 
ATINA, ıs (Milliyet) - Lon • 

drada Yunan alacakhlarile müza • 
kerelerde bulunan heyet reiıi vo 
Maliye Bakanı Bay Besmazoğlun • 
dan Başbakana gelen mektupta bu 
hafta içinde meselenin bir netice 
alacağım alacaklılara son defa ola 
rak yüzde otuzhet teklif olunduğu 
nu, bu kabul edilmezse de Atinaya 
geri geleceğini bildirmittir. 

Venizelo!!a karşı yapılan 
suikasd devası 

ATINA, ıs (MilliyctJ - Veni
zelos ıuikaat davası herhalde bu a• 
yın 2ı inde görülecektir. Dün Bat
bakan müddeiumumile görüterek 
polis ve jandarma tarr.fından alı
nacak tetbirleri tetkik etmiştir. Hü· 
kUınetçe davanın evvelce tayin e
dilmit olan 21 Şubatta behemahal 
ırörülmeıi kararlattırdmıttrr. 

1 Sarbrük civarına bir tepe kaydı 
~ETZ, 15. A.A. - Yağan yağmurlar üzerine Sarrebriik yakıııİlt' 

Je bır tepe kaym~ ve Ren nehri üzerindeki kanala yüz bin rııetr' 
mikabı toprak düpniiştür. Starcuburg ile münakalat kesilmiftir. 

Barthou'nun vasiyeti 
PARIS, .ıs ( A.A.) -Frannz Akademisi, müteveffa Bay Louis Bart· 

hounun vıısıyetnamesi ahkamının yerine getirecektir. MütevelfCJ11f.!' 
bırakmıf olduğu mirastan ayrılacak 300 bin lrankın geliri ile her ıene ~ç 
edebi mükafat verilecektir. 

I zmir'in Maarif büdcesi 
IZ~lf!., 1?. ( ~.A.) - Vilayetin yeni yıl maarif bütçesi bir milYo. 

114 buı lıra uzennden hazırlanmıştır. Bu yıl maarif işlerine daha'° 
ehemmiyet verilmektedir. 

Belçikada sosyalist nümayişi 
menedildi 

BRVKSEL, lS ( A.A.) - Hükumet sosyalistlerin 24 ,abatta yaprııtı1 

tasavvurunda bulundukları nümayişi menetmiştir. 

Bü.11ük Faşist meclisinde 

Bay MusoliniBeynelmile1 
siyasetten bahset.ti 

ROMA, 15 (A.A.)- Büyük 
Fapst Meclisinin dün başlayan iç• 
tiına devresinin ilk celsesinde Du
çe, beynelmilel 6liyasetten bahset • 
mi, ve büluuıa ltalyayı aiilkadar 
eden meseleleri tetkik eylemiftir. 
Büyük Mecli.ain hararetli alkışlarla 
karplamlf olduğu rapor üzerine 
M edil azasından birçoğu ıö:ı: al • 
mışlardır. Müteakıben Bay Musao
lini, ltalyan • Fransız itilaflannın 
ehemmiyet ve mahiyetinden bah • 

Eski Hicaz ~raiı-nın 1 
cenazası 

BACDAT, ıs (A.A.) - Hica.
zın eski kralı Alinin cenaze mera • 
simi yapılırken tiddetli bir kum fır 
tması olmuştur. Kral Alinin cesedi, 
kardeti Faysalın yirmi metre derin 
liğindeki mezarına gömülmüttür. 

4 dak:kada idam kararı 
LONDRA, ıs (A.A.) - Lon • 

dra ağır ceza mahkemesi, cinayeti 
itiraf eden Y aunes Gobert ismin • 
de bir katili dört dakikalık bir cel 
se neticesinde idama mahkUın et • 
mek auretile sür'at rekorunu kır• 
mıttır. 

Elen kültür bakanı 
ATINA, ıs (A.A.) - Kültür ba 

kanı Sıhhi ıebeplerden dolayı iıtİ· 
fa etmittir, 

Bulgar kabinesinde deği
ıiklik olmıyacak 

SOFY A, ıs.A.A. - Bulırar kabine
sinde bazı tebeddüller yapılacağı hak
kında bir takım fBİalar ortaya çılmuı ol
duğu bu pyialar hakkında timdi de da
hiliye nazareti bir tebliğ neıretmiıtir.Bu 
tebliğde •ali, bu ıribi ıayialara kulak 
aamamaya davet edilmekte, buı:larm ba· 
zı eski fırkıılara menıub kimseler tara• 
fından çıkanlmakda olduğu ilave olun
maktadır. 

Tebliğde etki fırkalar mellluplannm 
etki fırlıalar rejiminin yeniden te.iıi ır•· 
7e1ini ırübnekte oldukları beyan edil· 
dikden tonra töyle deniyorı 

Eıki fırkalar rejimine i<atiyen rücu e
dilmiyecektir. Zlal- hükfuneti 22 ki
nunuunide ıreçen tene J9 mayııda çizil
mit olan yolu ud•katle takib e~ek ~in 
teıeJ<kiil eıtmİJtİr. _...,.._ 
Sar'ın Almanyaya dönmesi 

ROMA, ıs (A.A.) - Sarın AI. 
manyaya dönmesine dair olan iti • 
li.fnamenin pazarteıi günü Napoli· 
de Alman ve Fransız sefirleri ara
aında imza edilmesi muhtemeldir. 

İstanbul Telefon Türk 
Anonim ıirketinden: 
1 - Saykt değer abonelerimiz ıehir 

dahili telefon konutmalanndan başka hiç 
bir mukavele ve muameleye mahal kal
makaızm tehirler arası ve beynelmilel 
telefon konutmalan da yapabilirler. 

- 2 Şirket Şehirler ara11 ve beyne)• 
milel ·konu~malan temin ve ücretleı:ini 
posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü hesabına tahıil ve tnviye ile mü· 
kelleftir. 

3 - Şirket bu ücretlerin vaktinde 
tahsilini temin için 16 1\1ay11 1932 U• 
rihli mukavelenamenin 3 cü maddcai mu• 
cibince 14'hİrler arası ve beynelmilel mü· 
kaleme yapan abonelerden bunlann te
hir dahili peıin ücretleri bittikt..., ton• 
ra bir avans talep ve tahail etmek hak· 
kını haizdir. 

4 - Hiç tehirler araaı ve beyııelmilel 
mükileme yapmıyanların avanı venne
i ecburiyetleri 7oktur. 

• 1240 l 

•eylemiftir. 
ROMA, lG (A.A.)-Bayltftıl' 

•alini büyük ftqut konseyinde ıJııl 
lar aran politikall hakkında ıtP' 
bir rapor okumuf, 7-l tarihinde y6 
pdan FraT111Z. ltalyan anlaşrnal1 
rını, Libya ve Sudan hudutlcıt1 
tayin eden tlalyan • lngiltere, ıo' 
nr anlaşmasını, ve Somali ile f(efl' 
ya hudutlarını tayin eden 1921.~ 
1933 anlaşmmın ıtmvip ettirrnı/ 
tir. 

Sar işlerinin tasfiyesi 
CENEVRE, 15 (A.A.) _ s-tıf 

iılerinin taıfiyeai için uluslar ku~~ 
tarafından tesbit ediJmiı olan oıiıl"" 
bugün bitecektir. . 

1- ranıızlarla Almanlar araaııı~ 
müzakereler neticelerumı olduğu~ 
uluslar kurumunun Samı AJmıınY' 
rücuundan evvel hwusi bir celae -" 
tetmeai ihtimal dahilindedir. 

Her halde üçler komitesi, 2 ,.,....ı 
hükUmetin Fransızlardan Al 
nakli esnasında Sarrebrukk.,;, de 
bulunacaktır • 

-----··~-~~---,.....,,, 
Harici küçük haberler: 

• Lordlar kamarası itsi:ı:le 
yardım kanununu dün kabul e 
miştir. Kanun Kral tarafındall 
rın imza edilecektir. 

• Leh maliye bakan nıua~ 
lngiliz hükUınetinin bir daveti 
zerine Britanya panayınnın şçı 
tında bulunmak üzre Londra:f' 
reket etmittir. 

• Vqington yüksek divaJ11 

tun mikyası hakkında bir 
almak Uzere tarih tesbit etsııed 
tatil etmitdir. 

• Kübada bir teker fabri1'~1 

da bomba patlamıt ve civarvf 
askeri barakaları yılamftıt• 
kaç aaker yaralanmıfbr. 

• Gazetelerin Milanodan ı; ı 
diklerine göre, bir yarıp haıı" 
mak üzere t~rübe!er yapan ot 
bilci Hana V anstuk 3 kilorııe 
aaatte 300 kilometre bir ,ur' 
katebni,tir. 

• Eski Alman iktiaad b 1 
Doktor Bay Kurt Scbmit, Pfll ' 
bafbakam General Goering t' 
fmdan Prusya •urayı devleti -' 
lığına tayin edilmittir. 

• Almanyada bundan bÔ 
Hitlerci gençler tetkilabna • dJ 
olmıyan biç bir Alman gen~ı f 
Jet hizmetine giremiyecektıt• 
kında buna müteallik bir 1'-1 
me netrolunacaktır. 

• ı Mart ı93S tarihindeıı;. 
ren Sarrede yalnız Alman (ı 

pullan kullanılacaktır. MaJ!I~ 
bunlardan evvel plebisitin h"
sını tesid eden hususi pullat ~ 
rılacaktır. ..j 

e51" 
• Almanyanın ı934 s~ıı 95 

ilk üç aylığına aid bütçesı 5 ı 
yon markdır. Şu hale nazatııfl 
milyon mark açık vardır. 

1 

MiLLIYET'in 1e~ı 
adı olacaktır• 



ll~ayırdır inıallah 
lJ qıı ben:- t h I ~ ·· ·· c1·· 'lQıı • • ~.. u a uır gunum u. 
1q Ilı bildiğime rastlasam bir rü
~ ~latı~or, kah tabirini utiyor, 
~ıtıcleııdııi yoruyordu. Hepsi ha • 
dq/ ,,. a değil, bunlardan Bay Cim-

1Yordu. ...... il . 
IJiı ayırdır inşallah mon,er. :HSe kendimi bir kerhanede ... 

ırıısa! •• 
i,;.llayır yoğurtçu kerhaneain -
r.ı,,:•diinı. Guya gökten süt yağı
~ 'lf tQ oluklardan aarnıça top
~(:[f;ıış... Oradan ela birtakım 
iltQ/ı/ ı tulumbalarla havagazı 
l'ofu Clrına gönderiliyor, ısınıyor, 
~Pi '1 Y<!pılıyormu1. Lakin yoğurt 
de 

0 
arı. havuz kadar ,eyler ••• Ben 

~adQ clolarrken ayağım kayıp 
İçi~ kcl~oiurt kaplannclan birinin 

e rı- . . ? -.... C , .•• ~z mıyım. •• _ 
..._ E: ~nıı, olsun ••• 

lltlıJ Vet! derhal bir cankurtaran 
ilet, ""• Olta •anlclım. Güçbelô ke -
d~ tııtıındıım. Ne ise beni çıkar
k)i 4nınıa, halim görülecek bir 
~~Adeta bir beyaz ite dön • 
"'alı • Çl!bucak yüzüme bir mas
~ ."!cır ve beni bir odaya sok
Dt~ ~. ''"!!i ufaklı otıız k:rk tane kö
/q,j1 lıı!ıınıü başımı ya.umaya baş
"ııcİ Ilır tanesi elimi ısırdı. Can acı
tliıııQıı "Yl!nclım. Bir ele baktım ki; 
l'ııl ağzımda ..• Ne elersin bu rüya-

• 

~~nlerde nerelerde clola.p

~ ~~ .. bileyim? Her tarafta ... 
..._ 8 n çok nereden geçiyorsun?. 
..... ,, eycız.ıtt.;;zı. •• 

lj, ~tıh! Ayağını denk al. Karlı 
~ ada ayağın kayıp Beyazıd 
~llna clü1eceksin! ••• Gazeteler 
C;;ı ~dQ yazılar yazacak. 

'"ftiik, aynlclık ••• Arkasından 
..._O Mine ile karJılaftım. 

lıJ 1 OOo/ Sala geldiniz .•. Ne gü
~~.::adül ! Ber:.,de sizi dün gece 

..._ a görmüştüm. 
~~.~an, eledim. Bayancığım/ 
li; llij a, kıya/etimde, halimde 
iı~ rnıetsiZ:ik yoktu yal Çünkü 
'/ıııH~ce rüyamda pek münasebet

•~ta el "''el' ..._ }' e5 u un. 
~~ OOok/ eledi. Ne mürwuebet7 
ı;,rl, • sizi pek kılıklı kıyafetli 

1 lirıı. Ama garip bir halele. Ha
lleca,;sine damat oluyormUf • 
z. Artık düğün hazırlıklan kı
et. 

'-l>q l l iiz, n gündüz kim ere görüf -

' j.j• -..... 0atırlamıyorum ..• 111 B · • -..... il er esımı. •• 
~d'<!h, tamam! Evet onanla be 

-..... o~··· Ve sizden baluetmiştik. 
~ u llnl!ğınız ela izleri kalan 
~ ~·renklerin birlepneaile ol -
,~ır Yapma rüya! Bunu tabire 
eQ)ı Yok •.. 
lı~Qn Mine'clen sonra gazeteci 
"4,ı;.,a,ll!rclan Bay Kemküm'e te-

.., et.:-
l ~ Ş '""··· O ela anlattı: 
~Qi' b~İpaşadan eski Tıbbiyeye 
li!, d Utiin sahil ticaret antrepo
~İİih olu ... Daha arkada büyük 
. t de aPartımanlar ve daha geri
~eleı~ıısusi sayfiyeler .•. Kadıköy 
~~•nden Harem iskelesine ka
ll:ıı~ Ce fabrikalar. Kaclıköyünün 
:"ıiJaYır tQralları keza .•• Emin • 
~~ Süleymaniyeye kadar b~
''lit Phane, resmi binalar, Unı

l · ~ 11ıiizeler, tiyatrolar .•. 
'!ılı,.. QY,rclır inşa..'.ah. Sabaha 

>:1 gördünüz? 
''ey;:> 
&q .: • 

ı N lliyayı ••• 
tıq İtıı e rüyası yahu!. lstanbulun 

ı· }'al Projesini anlatıyorum. 
1lııl'ııı a Alledersin! Bugün rüya 
il, lqeJle alııtım ela seninkini de 

!ıııO~rl 11clı111. Kusura bakma! •• 
it;, ~~". ~~ aynlclık. Dalgın da!-

1 ı~ '"önünden geçerken bır 
f ı~~r" 1~ beni uyandırdı. Kena

\ı L,~~e ıldim. Bir talui yanım • 
'ı;· 'Qkıtrtı farkla geçti ve üstü
~·~ t<ııti' ÇQmura buladı. Bu te -

~ 'ıı ie/• elerde, bu çamur da nere
'Yordu? ! 

B.FELEK 
'y . 

ilk enı rıhtımlar 
~ Otıoın· . ~ 'tııh . 1 Bakanlığı lstanbul lı

tı ı· ''lnk· ·1 
t . '•a. ta '.9~fı için bir buçuk ~ı 
4ı~ ı-., . hııaı ve yapılacak itlerın 
tlıııa.,ııstetarının nezareti altın
ı~ itlınl tensip etmittir. Yakın-

ı il.r Ur e uğraşmak üzere Li -
· ~t,~tir 111~nı Müdürü lstanbula 

tq'a.ft · Lıınandaki, rıhtımların, 
~ft;;.11 ;rı Sarayburnuna, diğer 
1 

llıa.,1 :'~dı~lı Camiine kadar u
'! )e b •Çın ılk iskandiller yapıl· 
'ııı· il h . b. 
1 

tttir 'B arıta üzerinde, tes ıt 
·'•bit · .u letki'der neticesin -
'teaitıdtdılıni,tir. Bu tetkikler 
pht1111 e Salıpazarından itiba -
~'••nın d~.lma olarak ileri çı
ı eaa., a luzum görülmüftür. 
ila.ra. ~ndajlar yapılacak ve 
ır. Kore Projeler hazırla -
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ŞEHİR HABERLERİ 
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aELEDIYEDE 

Floryada 
Modern plaj 
Ancak bir kaç sene için

de bitirilebilecek 
Florya plajının istimlaki iÇin 

mahkeme tarafından tayin edilen 
hakem heyeti bu eraziye 173 bin 
lira bir kıymet koymuf, mahkeme 
de bu kıymeti tastik etmitti. Büt
çeye evvelce konan tahsisat 
144,950 liradır. Bu paranın üst 
tarafı ile İcab eden masrafa kartı
lık olarak 45 bin lira daha talisisi 
tehir meclisince kabul edilmitti. 
Bütl)ede yapılan münakale dahiliye 
vekaleti tarafından tastik edildik
ten sonra istimlak muamelesine 
batlanmak üzere para bankaya ya
tırılacakbr. 

Belediye istimlak muamelesin
den aonra tesisata girişmek için 
hemen hazırlıklara batlayacaktır. 
Vali ve Belediye reisi Bay Muhid
din Üstündağ beyanatı sırasında 
bir mütehassıdm getiri leceğini söy. 
lemİftİ. Mütehassı~ıp lntihabi bu
günlerde yapılacak ve dahiliye ye
kaleti tarafından lastik edildikten 
sonra mütehassıs çağnlacaktır. 

Mütehassıs, Florya plajmm ne 
auretle im~ edi~eceğini tayin ede
cektir. Yeni tesisat bir kaç sene İ· 
çinde yapılacaktır. -

Tamire muhtaç yollar 
Belediye bütçesi çok dar olduğu 

için bu sene de genit mikyasta 
yol iDfaah yapamıyacaktır. _An
cak mevcud yollar tamir edilecek
tir. Belediye her tubeden ne kadar 
yolun tamire muhtaç oldu~u 
ıormuflu. Gelen cetveller tetkik e
dilmit ve hakiki ihtiy~ç anlaşıl
mıftır. 

Geçen seneler, nüfus ve meea
haaı diğerlerinden çok olan beledi
ye tubelerine fazla, diğerlerine 
daha az tahnsat verilmekte idi. 

Bu sene en çok harab yolu olan 
ve yolları daha evvel tamire muh
taç bulunan fUbelere diğerlerin
den fazla tahsisat verilecektir. 

Yagnıur boruları 
Belediye kanununun bir madde

sine göre, binaların yağmur boru
larının sokaktan geçen lağımlara 
verilmesi ve yüksekten yağmur 
sularının akmaması lazımdır. 

Kanunun bu maddesinin tatbiki 
timdiye kadar geçikmişti. Beledi
ye yakında bunun tatbikine ba.t
lıyacaktır. 

lstanbuldaki aokaklardan en İŞ· 
lek, en kalabalık olan caddeler üs
tündeki binaların su borularının 
a,ağıya kac' ~- indirilmesi için bina 
aahiblerine bir mühlet verilecek, 
bundan ıonra tedrici surette diğer 
mahallelere sıra gelecektir. Su 
borularını indirmiyenlerden ceza 
alınacaktır. 

Rıhtım için sondaj 
Limanımızın ıslahı için hazır -

ld<lara batlanmıttır. Liman mınta
kasında inşa edilecek rıhtımların 
ne kadar masrafla olacağını tesbit 
etmek üzere sondaj yapılmasına lü 
zum görülmüttür. Bu sondajlar ne 
ticelendikten sonra bütçeye konu -
lacak tahsisat mikdarı anla91lacak 
tır. 

{lf Bankuından alman cetveldir) 

14 ŞUBAT 935 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lıtiL:razı dahiJi 96,50 
1933 Erga.nİı 97 Rıhtım 10.75 
Kupon•u& 30,17,50 An. mümea•il 53.25 

" il 28,70 An. t&hwil 1,11 47.75 
.. 111 29,05 

ESHAM 
it Bankaaı Nama 10 
., ., Hamiline 10,15 

Reji kupon•UZ 
Telefon 
Tcrkoı 
Çimento 

11 "' Müe••İ• 97 
Türkir• Cu.mbu· 
riyel Banlcaaı 
Tramvay 

64 (uihat de7. 
30,25 Şark der. 

Anadolu hi••• 26 Balya 
Şi:r. Hayriye 16 Şark m . ecza 

2,25 
ı4 

19,80 
13.60 
11,50 

ü.90 
ı,ss 
4.85 

ÇEK FiYATLARI 

Fransız F. 12,03 Prai ı8,99.SO 

Londra 616.ZS Bel vat 35.10 
Milano 9,33.25 Moakova 10.89.25 
Nürorlıı: 79,J;) Berlin 1.~7.75 

Cenevre 2,45,10 Madrit 5.80.30 
Atina 84.17 Budapetl• 4.46,88 
Brükıel 3.39.87 Vartova 4.20.40 
Amılerdam 1,17,40 Bülı:re, 79.ı3.93 

Sof ya 68,08 Viy•na 4.27.50 

NUKUT (Satır) 

Kuruı Kurut 

20 F. Franarz ı69 20 1. laviçre 8ı5 

1 Dolar ı25 1 Pe.z.eta 18 
1 Kur. Çek 98 1 Mark 43 
1 Şile A•· 23,50 1 Zloti 22 
1 lılerlia. 618 20 1 .• 7 17 

20 Liret 213 20 Dinar 55 
2.0 Lna 23 1 Çernoviç -.-
20 F. Belçika 115 Altın 9,32 

20 Drahml 24 Mecidiye •ı 

ı Floı i.a 83 ı?ankno' 240 

Beyoğlu Cümhuriyet Gençler Mahfeli kongresi dün sabah saat 10 da 
Beyoğlu Halk fırkasında toplanmıf br. Kongre münasebetile bir de mü
samere verilmiştir. Kongrede yıllık rapor okunmuf, yeni idare heyeti se
çilmittir. Yukanki resimde kongre de bulunanları görüyorsunuz. 

Dün, l&tanhul Erkek Lisesi, Erzurum lisesi, Toros Gençler Birliği, 
l&tiklal lisesi mezunları cemiyetleri kongreleri de toplanacaktı. Fakat 
ekseriyet olmadığından, bu kongreler toplanaınamıf, gelecek cumaya 
bırakılmıflır. Yukarıki resimde dün toplanmak üzere gelen fakat ekse
riyet obna.dığından dağılan lıtanbu 1 lisesi mezunlarından bir kısmım 
görüyorsunuz. 

~~~~----------------------~~~~-
POLiSTE 

MazQt kazanları 
Tutuştu 

Bir fabr;kada yangın çıktı 
ve söndürüldü 1 

Dün sabah .Kiğrthanede Ozan ma-
zot tasfiye fabr:kasında mazotlar ıu-
tu§muıtur. 

Tınfiye edilmek üzere kaynablınak
ta olan mazot kazanı fazla kızmıı ve 
birdenbire ateı almıştır. 

Kızcın bir hale gelen mazot alev a
lev yanmağa bafhyınca korkunç bir 
vaziyet almıı, iı baıındaki iwiJer de 
hemen dıpn kaçarak kendilerini kur
larmıılardır. 

Vakit geçirmeden itfaiyeye haber 
v.rilmiı ve Beyoğlu itfaiyesi derlıal va
ka mahalline gitmiştir • 

Fakat o vakite kadar alevleT ikinci 
kazana ıirayet ctmiıtir. Fabrikanın ci
darı ve Üzeri •a<; olduğu ve ~inde baı
lı:a yanabilecek bir ıey olmadığı için a
leş fazla büyümemiştir. Kazanların i
çindeki mazotlar kamilen yanmıı, ateı 
tc söndüriilmüıtiW . 

Yangının başlangıcı saat 5,5 ğu geç. 
tiklen sonTadır. 

10,5 ile 11 arasında sönmü;ıür. Fab
rikanın evvelce ıFg<>rtalı iken şimdi 

ıigortasıru bıraktığı anlaıılmııtır. Ala
kadarlar yangımn nasıl çıkbğını tahkik 
ediyorlar. 

Rakıdan sonra 
Dün gece Mahmutpa§ada Hürriyet 

oteli bahçesindeki madıaliebicide rakı i
çen Ahmet ve arkadaıı Recep, Yaşar, 
ve Zühtü ile kavga etnıitl<t'dir. 

Bu arada Ahmet ile Recep Y aıarı 
baıından Zühıüyü de lıasığından yara
layarak kaçmıılaua da, polis her ikiıi
ni deThal yakalamııtır. 

Y araiılar tedavi edilmek üzere Cer
ra'hpaıa haıtaneıine kaldırı1mııbr. 

Yatlkt.ı ka.p saktesi 
Meıruliyet cadıleainde 20 numara

Jı ParaJiyor apartrmarunın kapıcısı 

poljse bat vurarak, ayni apartımanın 

üç numaralı odasında pansiyoner ola· 
rak oturan 74 yaıında lraklinin ak. 
tam yattıktan •onra bir dalın kalkma
dığını ve kapı kınlarak açıldığı zaman 
yatağında ölü olarak bulunduğunu bil
dirmiıtir. 

Polisçe yapılan tahkikat ve hüku
met doktorunun muayenesi neticesinde 
lraklinin ıektei kalpten öldüğü anla
tılmııtır. 

Bir kulube yandı 
Büyükderede yüksek orman mek-

tcbjne yakın bir yerde orman muhafa .. 
'<a kulübesi yanmağa baılamıttır. 

Etraf ağaçlık olduğu için ate§ 
tehlikeli bir vazİy('t almı§, fakat d~~1,! 

itfıuye hö.berdar edilerek y;:ıngının ıira-

Ping - Pong 
Şampiyonluğu 

Türk dağcılık klübii 
eğlenceli 

bir müsabaka yapıyor 
Türk dağcılık klübü latanbul 

tampiyonluğu için bir Ping - Pong 
turnuvası tertip etmi9tir. Bu turnu
vaya bütün latanbul oyuncuları it
tirak edebilecektir. Bu turnuva i -
çin rrovalar yapılacaktır. Prova -
!ara yalnız kadın ve yalnız erkek -
ler yalnız veya ekip halinde gire
bileceklerdir. Her kategoriden ka 
zananlara mükafatlar verilecektir 
ve galip gelen ekibe bir kupa veri
lecektir. Maçlar 21 sayı ve best of 
5 seh esasına göre yapılacaktır. 

Turnuvaya 22 Şubat cuma günü 
saat dokuzda dağcılık kulübünde 
başlanacaktır. Kayıt müddeti 15 
Şubat salı gününe kadardır. 

yetine meydan verilmemi~tir. 
Kulübe kinıilen yandıktan •onra, 

ateş söndürülmüıtür. Yangının kulübe 
içindeki man galdan düıen bir ateş

ten çıktığı zannoJunmaktadır. 

Tu ı uşan baca 
Diin lngi!iz &arayı karıısmda da bir 

evde soba bacasında kurumlar tutuş

muş, fakaı çabuk Y"tİf"D iıfaiye aı.,.i 
&öndünnüştür. Tramvayların ıidip ıe

liıi bir miiddct durmuıtur. 

Tu!u>an b:.cı 
' Dün ıaat 11,15 le Y qilköydc Um· 

raniye mahaılesi Y eıil sokağında 5 nu
maralı Sacidenin evinde baca tutu, .. 
muştur. 

Bacadan çok miktarda duman çık

lığı ııörülüııce derhal itfaiyeye haber 
verildiğjndcn yaneın t~?i~eıinin önü
ne geçitrılittir. 

Etekieri yanan kadın öldü 
Ortaköyde Türk ıokağında oluran 

yetmiş yaşlarında bayan Zeynetinin bir 
kaç ııün evvel tehlikeli ıurette yandı
ğını yazınııtık. Zcyneti tedavi için kal
dırıldığı Ha•eki hasıanesinde ölmüı

tür. 

Zehir.i i:aç 
Hasköyde tapa fabrikasında çahıan 

Faika adında bir kadın fabrikada bir 
ecza ile uğratırken hulaıık elini ağzına 
sürmüş ve biraz ıonra sancılar içinde 
kıvranınağa başlamııbr. 

Kadının uhataı:zilığı gittikçe artlığı
nı gören fabrikadakiler poliıe haber 
vermiıler ve Faika haataneye kaldırıl
mıştır. 

Yapılan muayenede eline bulaşan 

ilacın keskin zehir oldu&-u ve bunu ağ
zına JÜrdüğü için zehirlendiği anlaşıl4 

mıttır. 

MAARiFTE 

Grip şiddetini 
Muhafaza ediyor 

-<>--

Mekteplerin bir hafta daha 
tatili ihtimali vardır 

Grip hastalığı salgın bir tekilde 
devam etmetkedir. Mekteplerde 
yarıdan fazla talebe hasta olduğun 
dan, devam edememektedirler. Sıh 
hiye müdürlüğü, kaza hükfunet 
doktorlarından aldığı hastalık ista 
tistiklerini, raporlarını bugün tel -
kik edecek, lüzum görürse mektep 
lerin yeniden, bir hafta müddetle 
tatil edilmuine karar verecektir. 

------··------
OKONOMI 

Fransa ile 
Takas 
Ankarada yakında yeni 
müzakerelere başlanıyor 

Türkiye ile Fransa arasında 
mevcut takas mukavelesi mucibin
ce Türkiyenin F raruıacian ithal et
tiği mallara mukabil Fransanın da 
memleketimizden mal alması la -
zmıgeldiğini, fakat Fransanın şim
dilik Türkiyeden yaptığı ithalat a -
zaldığından, tarafımızdan muka -
belei bilmiail yapılmasına karar 
verildiğini yazmıtbk. Bu ihtilaf, 
Fransa Ticaret Bakanı M. Marchan
deau'nun bu hususta viiki olan be
yanatı üzerine zuhur etmi,tir. Al -
dığımız habere göre yakında iki 
hükfunet arasında müzakereye gi -
ri,ilecektir. Fransız ticaret mümes
sili M. Pessereau Fransız hükume
tinin talimatını hamilen tehrimi -
ze gelmittir. M. Pessereau bir iki 
güne kadar Ankaraya gideceıı.t1r. 
M. Pesserau bu mesele hakkında 
vaki olan suale cevap vermek iste
memit ve aldığı talimata istinaden 
hükfunetle müzakereye girişmek ü
zere ağlebi ihtimal pazarte..i günü 
Ankaraya gideceğini söylemi9tir. 

GUMRUKLERDE 

Komisyoncular 
Yardım sandığı 

-<>--

Birlik nizamname için 
tedkikat yapıyor 

Komisyoncular Birliği, Gümrük 
komisyoncuları arasında bir teka
üt sandığı vücude getirmeğe karar 
venni~tir. Bu tekaüt sandığı için 
muhtelif memleketlerdeki buna 
benzer teşekküllerin tekaüt sandı -
ğı nizamnamelerini tetkik eden bir
lik bir milli banka ile de anla9mış
tır. 

Bu tekaüt sandığının daimi ge -
lirini te9kil etmesi için her komis -
yoncu gümrüğe verdiği beyanna -
meye on kuruşluk bir tekaüt san -
dığı pulu yapıftıracaktır. Bu tekil
de komisyonculara muhtelif vazi -
yetlerde yardım edilebileceği gibi 
her yıl iki komisyoncunun tekaüde 
ıevkedilme&i imkanı hasıl olabile -
ceği hesap edilmiştir. Bu müteka -
itlere ayda ellişer lira maaş verile
bilecektir. Tekaüt ıandığı işi, ko -
miıyoncular birliğinin yakında ya
pılacak fevkalade toplantısında gö 
rüşülecektir. 

Yolcu salonu için tahsisat 
kati gelmeyor 

Galatadaki yolcu salonunun ge 
nitletilmesi için intaata batlandı -
ğmı yazmıflık. Salon, yeni teklile 
oldukça modem bir biçim kazana
caktır. Fakat bu it için ayrılan dört 
bin liralık tahsisatın, teferrüatı ta
mamlamak için yetmiyeceğini na
zarı itibara alan alakadarlar, para· 
nın arttırılmasını istemitlerdir. 
ln9aat devam ettiği için, yolcular 
salonun yakınındaki avludan ge
çirilmiye ba9lanmıfbr. 

Deni:ıyollarının hesabları 
Divanı muhasebat azalariyle ö

konomi ve Maliye bakanları mu • 
rahhaslarından mürekkep muhte • 
lit blanço komisyonu Akay idare
sindeki itini bitirmiştir. Komis -
yon bugünden itibaren deniz yo1la 
rı idarf"sinin hesaplarını tetkike 
ba~lıyacaktır. 

3 

Günü~ 1 
• ~JJ 

Grip var mı? 
yok mu? 

Kı11aşı enbiyacla Uzeyir, Lok -
man, Zülkarneyn diye üç 1ahsın İs· 
mi geçer. Bunlar hakkında rivcvet 
muhteliftir: Bazıları veli bazı:arı 
nebi clemiflerclir. 

Grip te tıpkı bu zevata döndü. 
Ne olduğu malum değil, kimisi 
(var) eliyor kimisi (yok) eliyor. 
Gözle görülen elle tutulan, derece 
Üe anlaşılan, aksınk ve tıksınkla 
kendisini haykıran bir hastalık 
hakkında ela adeta bir (içtihat) 
yürütülüyor ••. 

Gazeteleri açın bakın: Hepsin • 
de bQfka bir havadu, başka bir na
karat göreceksiniz: Kimisine göre 
grip satgın bir haldedir. Kimi.ine 
göre, lalan zatın beyanatı muci -
bince ortalıkta hiç böyle bir has -
talık yoktur. 

Bazı gazeteler, gribin aalgın o -
lup olmadığının tetkik edildiğini 
ve vaziyete göre bir karar alınaca· 
ğını yazıyorlar... Birtakımlan ise 
gribin azaldığını kaydediyorlar ••. 

Fakat muhakkak olan birşey 
varsa o da bu havadisleri söyle -
yenlerin de yazanların da tfiz •r -

lerin ele okuyanların da hafif veya 
şiddetli bir grip hı:usta/ığından 
muztarip olmalarıdır. işin hakika
tine bakarsak, mesela bizim mat -
baada gripten asgari b ·r gün ol -
sun yatmayan kimse yok gibidir. 
Bizim evde vaziyet gene aynidir . 
Ahbaplarımızın dostlarımızın he -
men hepsi gripe yakalanmış, hali/ 
veya fidcletli bir şekilde yatC?fra 
el ÜfmÜştür. 

Fakat bizim garip bir tabiatımız 
vardır: Yazar arkadaşlar bir İfİ 
daima "makamı aiclinclen" sor -
mak, tevsik etmek iaterler. Onun 
için kendi başımıza gelen bir h cı -
cliseyi bile ~kalannın ağzından 
yazmak hevesine düşeriz. Sorarız. 
Ve bapmız 39 clerecci hararetle 
yandığı, gözlerimiz kızardığı bit 
:zamanda bile : 

"Fa!anca zat grip yok eliyor, va· 
ziyet tetkik ediliyor,, diye gazete
lerde yazılar çıkar. 

Bence gribin salgın olup olmadı 
ğını öğrenmek için öyle uzun boy
lu tetkike hacet yoktur. Gazetele -
rin ilan sahifelerine bakmak ki/a
yet eder. Netekim oralarda mu -
hakkak, başağrısına, nezleye, bron 
fite, üşütmeye, gribe, soğukalgınlı 
ğına karfı bir sürü ilaç ilanları go
recekainiz. 

Gribin mevcut olup o.~madığır.ı 
öğrenmek ifin daha iyi bir çade el 
bir iki eczalıaneye gündelik ecza 
aahflarının mikclannı sormaktır. 
Aspirin, pramidon, öksürük fUTU -

bu ve saire ne kadar Ltihlak edil. 
mİf ona bakmalı! Ondan sonra 
gribin olup olmadığı meselesini gö 
rüfmeli •.• 

Bugün fUbatın son günlerine ka
dar yaz gibi giden havalar karşı · 
aıncla kömürcüler kan ağlarken, 
eczacıların aehfetli yüzü gülüyor .. 
Ve biz de hala münakaşa ecliyo • 
ruz: 

Grip var mı, yok mu? 
Mektepleri kapama."-ı mı. kapa • 

mamalı mı? 
Sinemalar hakkında bir tetbir al 

malı mı almamalı mı? 
Bunun için ele Avrupadan mü • 

tehassıs getirtecek değiliz ya .•• 
Mümtaz FAiK 

B. Tevfik Rüştü Aras 
Dış işler Bakanı Bay Tevfik Rüş 

tü Aras dün Halk Fırka11 lstanbul 
idare heyeti reisi Bay Cemal'i' zi -
yaret etmit ve akşam saat 17 de 
dinlenmek üzere Parkotele gibnif
tir. --Aktarması:ı aeferler 

devam ediyor 
Arda nehrinin la9ması üzerine 

Şark Demiryollarının Yunan top
rağında bulunan kısmı bozulduğur 
dan ve bir müddetten ben Avrupa 
trenleri aktarma ile Sirkeciye gel
mekte idi. Trenlerin geçmesi için 
yeni bir bat yapılmış olduğundan 
artık ekspres treni aktarmasız ola
rak gidip gelmeğe başlamıttır. 

Evvelki ak9am ekspres treni va• 
tinde hareket ettiği gibi dün sabah 
ta vaktind~ gelmiştir. 

-o--

Boğaziçi için yeni vapurlaı 
Şirketi Hayriye tarafından Av

rupada yaptırılacak yeni vapurla
rın planları hazırlanmı9tır. Şirket 
Hayriye hissedarları Mart ayı zar· 
fında toplanarak yeni vapurların 
yaptırılması etrafında görü9ecek • 

ı !erdir. 



czı:_ 

Dostoyevıki diyor, daha doğru
su romanlarındaki kiş !erden biri
ne dedirtiyor ki : " Kitabı oku
makla kitabı cildletmek : bunlar 
medeniyetin, biribirinden çok bat
ka iki konağıdır. Bir ulus önce, 
yavaf yavaf okumağı öğrenir ve 
bu - söylemek ister mi? - bir
kaç yüz yılda olur; ama daha ki
taba özenle bakmaz, onu ciddi bir 
teY saymaz. Kitabı cildletmek, bu 
kitab saygısına bağlıdır ve bir u
lusun okumağı sevmek!e kalma
yıp bundan b3"ka onun ehemmi
yetini de anladığım gösterir. Rus
ya daha bu çağa girmedi. Avrupa 
ise çoktan beri kitablarım cild
letiyor., , 

Büyük romancı bunu yazalı alt
mış yıldan çok oluyor (fransızca
ya Les Possedes veya Les Demons 
adı ile çevrilen, türkçede de ise ne 
ad vermek gerektiğini bir türlü 
,kestiremediğim roman 1871 de 
bitmittir); şimdiki Ruslar kitab 
cildletmeğe ba.ladılar mı? bilmi
yorum. Bizim okumak çağına 
girmiş o'.duğumuz bile çok su gö
türür. O kadar okumuyor ve oku
mağı o kadar ciddi saymıyoruz 
ki başkalarının okuduğuna da bir 
türlü inanmak istemiyoruz. Ta
nıdığım, se'\i diğ:m, fakat yazıla
rından hoşlanmadığımı bilen bir 
tair. benim şimdiye kadar yirmi 
otuz kitab bile okumadığıma, haf
ta'rk fransızca gazetelerle geçinip 
gittiğinıe sımsıkı inanıyor. Böyle 
sanmasının iki kaynağı vardır: 
biri kendini beğenmesi : kendisi 
e1hette ki en üvükler kadar bü
yük bir '8-irdir; ben biraz olsun 
Shakespeare'i, Homeros'u okumut 
olsaydım kendisi ile onlar arasın
da pek fark olmadığını görür
düm; mademki görmüyorum, de
mek ki onları da okumadım (ken
disi onları elbette okumamıştır; 
ci" nkü fransı:zcadan çevrilmit bir 
't'yatro piyesinin üzerinde adı var
s a, işi baza Paul Valery'den 
d "'! vurmağa kadar götürürse de 
r ·' dilinden başka dil öğrenme
ll':ştir). Benim arasıra olsun oku
d "!uma inanm".rnasının bu kay
n ~üzerinde durmağa değmez; 
d:-ıkü pek şahsidir ; kendisinden 
bl\ska kimseyi, beni bile alakadar 
etmez. 

)teki kaynak ise daha genel dü
şünceler çıkarılmasına elveritlidir. 
Anadan doğma köre rengi ıanlat
mak niçin olamazsa o da benim, 
veya herhangi bir kimsenin oku
,masına onun için inanmıyor. Ken
disinde bulunmıyan bir istek baş
kasında niçin bulunsun? Hem o
kuyup da ne olacak? Kendisi oku
madan da güzel tiirler yazau:l
'm·,, kendisini tanıtmağa erebil
\niş ya! Bir yığm kitab okuyan
ların başı göğe mi yetiyor? Ha
yır, hayır, kimse okumaz; okuyo
ruz d'yenler gösteriti seven, her
kesi aldatmak istiyen bir takım 
züppelerdir. (Ne yalan söyleyim? 
ben de, aldandığımı pek iyi bil
mekle beraber içimden, ta içim
den.den, musikiyi sevenler için 
böyle dü,ünmekten pek uzak de
ği' im.) 

flurhan Toprak, " Kitab seven
ler cemiyeti .. kunnak istediği 
giin!erde : "Kütübhaneıi olmı
yan bir kimse saygıya değmez ., 
gibi b'r vler söylerdi. Belki tam 
böyle değildi de buna benzer bir 
sözdü; herhalde bunu uzerine ala-

- Yazınız .. Gtlnderelim .. 
Derhal bir kağıda acele acele 

beş on satır karaladı. Kapının üat 
\ynasında bir yarık vardı, oradan 
uzattı. Sonra rahat bir nefes alarak 
yatağına uzandı ve bir haftadanbe
ri ilk defa olarak kirpikleri biribi
rine değdi uyudu: 

Müiotantiğe yazdığı mektubun 
ıon cümlesi töyle bitiyordu: 

"... Binaenaleyh, lıtanhuldakl 
tetkili.ttan hakkımda aranacak ma
lumat meseleyi aydınlatmıt olacak
tır ... Bu vesile ile de hürmetlerimi 
tekid ederim efendim.,. 

Evet lstanbul on..ıı biliyordu. ls
tanbuldaki gizli teşkilatın , hakkın
da göndereceği malumat bu mese
leyi, bir tırpan gibi kökünden hal
ledebilirdi. Bunu iyi düşünmüştü. 

. . . . . . 
Herhalde epey uyumut o'acak

tı. Zira uvandıi!ı zaman horos ses-

cak birkaç kiti tanırım. ~ok ileri 
(İtmek sayılabilir; ancak büsbü
tün yanlıttır da diyemeyiz. 

Çok ileri gitmektir, çünkü bir 
kütübhane sahibi olmak bir para 
itidir. Büyükçe bir odanın dört du
varını kaplıyan raflarda irili u
faklı, yumuşak veya sert cildli ki
tablar ... Tanrı bilir ki bunu hiç 
bir manzaraya deği,menı. Ama 
dünyanın en pahalı otomobili bi
le, böyle bir kütübhanenin yanın
da güldürecek kadar ucuz kalır. 

Büsbütün yanlıttır da diyeme
yiz ; çünkü her sözü olduğu gibi 
almak gerekmez ya! " Kütübha
nesi olmıyan kimse,, demek hul
yalarırula bile ona sahib olmıyan, 
kitabı sevmiyen, onun değerini 

anlamıyan kimse demektir. Böyle
lerinin sayılmasını ben de doğru 
bulmam. (Bunu söylerken kimse
yi gücendirmekten korkmuyo
rum ; çünkü kendilerini saygıya 
değer bulmadığımı öğrenip de 
gücenebilecek olanlar zaten bu 
yazıyı okumazlar. Ben de kendi
leri ile konuturken sayar gibi gö
zükmesini bilirim.) 

Kitab ol·um:ısını severim ; her 
alınan kitabı okumağa borçlu ol
madığımızı da b:lirinı. Hatta oku
mıyacağnm pek ıyı anladığım 
halde aldıklarım da vardır; rok 
değil, gücümün yetebildiği kadar. 
Elimden gelse okuyabileceğimin 
yüz mislini satın alırdım. Kant'ı 
da, onun ancak elli sayıfasını oku
yabildiğini söyliyen Spencer'i de 
(belki W. James) okumak övle 
kolay, her babayiğitin göze ala
cağı it'erden değildir. Ama bir 
kütübhanede onların bulunması 
gerekmez mi? Benim gibi onları 
daha a.lmamıf olanlar utanıp ağ
lasalar yeridir. Onları, bilmediği
niz bir dilde bile bulsanız alın : 
kendi kendinize kartı saygınız 
artar. Az fey mi? 

Medeniyetin cild merakı mer
halesine daha eremedim; umudu
mu kesmiyorum. Ancak kötü ka
ğıda baıılmıt kitablardan nefret 
ederim : bir insan göz nuru dö
küp yazdıklarının kirli gibi duran 
bir kağıt üzerine basılmasına na
sıl razı olur? Kitab, okunsa da, 
okunmasa da, yüze gülmelidir. Ça
mura dü,mekle elmasın değeri a
zalmaz mış; doğru, doğru ama 
onu çamurlu çamurlu alıp takmııs· 
sınız ya! Silersiniz; platin, altın 
üzerine geçirtirsiniz. Yahya Ke
mal, ,iirlerinin kendisinden izin
siz ba11lmasından çok kötü bir bi
çimde baaılmasına kızdı; belki 
tiirleri kadar değerli bir düşünce. 
Eseri karsısında duydukları
mı değil, tahsı ıçın beslediğim 
saygı ve sevgiyi unutmağa çalış-

tığım bu günlerde bile o kaygu· 
sunu haklı bulmaktan kendimi 
alamıyorum. 

Çok sevdiğim Dostoyevski'nin 
Les Possedes'sini şimdiye kadar 
okumamıttım. Kitabın, asıl konu
dan belki uzak (iyice bakılırsa 
pek uzak değil) bir sözü beni bu 
darmadağın düşüncelere sürükle
di. Kitab kenarına yazı yazması
nı sevmem, onun için buraya yaz
dım. 

Nurullah AT AÇ 

•. ucı .Jıı: l\_ı .. i Şaha~ 
!eri keıilmitti ve memurlar daire
ye gelmit bulunuyorlardı. 

Yatakta tenbel tenbel gerinerek 
bir iki kere esnedi. Gözlerini tava
na dikmitti. Sağ elini kaldırarak 
tahtaları saydı: 

- Hepai altı tane ... ne dar oda 
imit bu böyle .. 

içinde sarsılmaz bir ümid, bir 
nikbinlik belirmitti. Bir zıplayışta 
yataktan kalktı. 

- Aaa .. ne arayorsun ıen bura
da? 

Gözüne, yatağın batucu ile pen
cere araıındaki bot yerde, çömel
mit oturan ve iki eliyle yüzünü ka
payan Süleyman ilitmişti. Onu a
yağile dürttü: 

- Heey .. ne arayorsun burada? 
Kalk bakalım ... ayaga kalk! .. 

Fakat şafı ayağa kalkacağına, 
bi'akis yüzü koyun yere uzandı,ve 
iki eliyle gencin bacaklarına sarı-

Sinemalar, hemen hergiin ağız 

ağıza Jolu ... Operet de erken gelin 
mezse bof sandalye bulunamıyor. 
"Şehir tiyatrosu,, da kalabalıktan 
yana ötekinden aşağı değil. 

Beyoğ[unda., bu yakınl'ar birkaç 
eğlenceyeri daha açıldı. Barlar, 
gnne eıkisi gibi işliyor. Ayakta is
pirtolu içki içilen yerlerde akşam
ları omuz omuzu ıökmüyor. Balık 
pazarındaki "meyhane,,ler: 

- Ah, on bire kadar açık kala
bilsek ... diye dizlerini dövüyorlar. 
Şurada burada, yeniden mezeciler 
ortaya çıktı. Geçen gün, kilosu 18 
liraya havyar satan bir dükkanın 
önünde alıcılar, arka arkaya tiizil
miş, sıralarını bekliyorlardı. 

Yağcılarda lüle lüle kaymaklar, 
pazarlıksız, kapış kapışa gidiyor. 
Kısacası lüks dediğimiz malların 
satışında, eğlence adı verdiğimiz 
şeylere karşı düşkünlüğümüzde 
hiçbir değişme yok. Uç adımda 
bir as evi varken, yeni yeni piyaz
cılar,' köfteciler ortalığı kapladı. 
Ancak öteyanda,sözgelişi, kundura 
yapıcıları, ayda yedi gün, k~ndile
rine zor is buluyorlar. Gerı kalan 
günleri, sı'rtüstü yatıp, yahud eller 
cebde dolıışarak geçiriyorlar. 

Terziler; ateşsiz mangallarının 
külünü eşeleyerek, arpacı kıımruru 
gibi düşiinüyorlar. Manifaturacı
lar, üstüste yığılan çeşitlerin önün· 
de, uyku kestiriyorlar. S!lrunca 
hepsinden şu karşılığı alıyorsunuz: 

- lı yok! ... 
Pek iyi amma,kara havyarcı~ me

zeci, meyhaneci, aşçı, neden ış yok 
demiyor, Ben bunu çok düşündüm, 
en sonunda buldum: insanlarda bo 
ğazlarına ve eğlencelerine düşkün
lük arttı: 

Büyük savaşta dört yıl süren aç
lığın acısı bugün çıkıyor. En züğür
dümüzün evinde bile kaynayan bir 
çorba ve bir fasulye tenceresi var. 
Elimize geçeni gırtlağımıza veriyo 
ruz. Ustü başı düşünenlerimiz, git
gide azalıyor. Kazanç yollarının 
tıkandığını söyleyereli, önüne gele
ne dcrd yanan eatıcılar, hiç çekin
meden giyim kuşam satıcılığını bı
rakıb işi yiyim içim satıcılığına 
dökseler, iyi ederler. 

Bir kunduranın, altına pençe vu
rub dayanıklılığını arttırmak, bir 
kumaşı, tersine çevirerek bir o ka· 
dar daha giymek, kolaylığı var. Fa
kat kursaklar, hergün yeni bir azık 
arayor. 

Kör boğaz, doymak bilmiyor. Es
kiden karınları tok ve sırtları pek 
olunca, insanlar başka şey aramaz· 
lardı. 

Şimdi ise, tolz bir karın, bütün 
eksiklikleri unutturuyor. Bir lok
ma ve bir hırka çağını arkaya bı
rakmalı yalnız lokma peşindeyiz. 
Bu lokma ister tnıda kabartılmış 
kuru ekmek lokması, ister6e, hav
yara bulanmıs taze francela olsun. 

Salahaddin GONGöR 

Hafız Cemal 

.. - - ~---

Bugünkü program 
175 Khx. M O S K O V A, 1714 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Kızılordu netriyatr, 

19,30: Sözler. 21: Konservatuvardan nakil. 22: 
Almanca netriyat. 23,05: Fransı:r.:ca netriyat. -
Spor haberleri. 24,05: lsveç neıriyab. 

832 Khx. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
171 Oda musikisi. 18,20: Bir operadan nakil. 

22,30: Dan• musikisi. 24.05:. Sorculaıa ceYap. 

223 Kh" V A R Ş O 'il A, 1345 m. 
18: Popüler orkestra konseri. 18,30: Şarkı· 

lar. 18.50: Sözler. 19,15: Piyano konseri. J 
- Konferans. 20,30: Piyano - viyolonsel kon• 
aeri. - 20,50: Spor. 21: Viyanadan nakil. 
Şat"kı, dana ve popüri. 21,45: Haberler, 22: Sen 
fonik konser. - Rckl.imlar. 23,15: Dana. -
Söı.ler. - Dana. 

686 Khx. B E L G R A O, iJ7 m. 
19,30: Orkestra birliiile popüler ıarlular. 

20: R~klim, plak. 20,15: Haberler. 20,30~ Ulu
sal neıriyat. 21: Radyo orkeatraaı. 21tl0: Plik. 
21,40: Sırb ıarkıları .. 23,10: H,.berler. 24: Pli.k 

Khz. P R A G, 470 m. 
16.55: Aakıtr bandoaırı. - Söı:ler. 18,05: Düo 

konser. - Sö:ı:ler. 18,35: Pl.i.k. - Sözler .. 
18,55: Amele neşiryab. 19,0S: Almanca neıri
yaL - Haberler. 20,15: Caz. %0,50: Doktor ö
iü:tler\. 21,05: BratialaTa Tadyo orlı:eatraıı. -
Söı:ler. 22: Operet muaikiai. %3: ilaberler .23, 
Plak. 23,30: Hafif akt•m muaik.iai. 

Kbx. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19,20: Brealavdaıı nakil 19,SO: Haftan1n ha

ber icmali. 20: Sözler. Genel 7a1a71,a ald. 21: 
HM>.rler. 21,10: Kanııaval neıriyat. 23t. Haber• 
hır. 23,30: Danı muaikiıi. 

545 Khz. B V D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Opera orkeatraaı, 20: Sözler. 20,30: 

Pli.k. 21,30: Karııık neıriyat. 22,.30: Haber· 
ler, 22,50: Çinsene muailUai. 23,05: Salon or
keatrası. 24: Caz orkeatrau. 24,35~ Çinsene 
muaiklai,. 1,05: Son haberlrr. 
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TEPEBAŞINDA 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

'J-2-935 çarşamba 
günü akşamı 
Saat: 20 de 

UNUTULAN 
ADAM 
6 Tablo 
Ya.zan: 

NAZIM HiKMET 
1029 

••• 
Fransız Tiyatrosunda 

DEL1DOLU 
opereti oynayacaktır. 

812 
Dahiliye mütef assıs• 

CumaJan ha1ka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

,- Göz Hekimi 
1 Dr. S. Şükrü Erta il 

Muayenehane ve ev telefonu. 
22398, Kıtlık telefonu 22519. 

811 

!arak fapır şapır kunduralarını öp
meğe başladı: 

- Aman Nazmi ... Aman Nazmi! 
- Canım nereden geldin ıen? 
- Geceyarı&ı buraya naklettiler. 

Sebebini bilmiyorum. 
Gayet hafif bir sesle söyleniyor

du. ltitilmekten korkuyordu gali
ba.. 

Genç geri geri çekilerek ayakla
rını kurtarınca onu kollarından 
tutub zorla kaldırdı. O zaman tatı 
nın yüzünde dünyanın en sefil ağ
layıtını seyretti. 

- Canım .. ne var? ne oluyor-
ıun? 

- Aman Nazmi.. 
uıın, iki çocuğumun 
elindedir. 

Benim karı
hayatı senin 

Gayet hafif bir seıle söylemitti 
bu sözleri de ... Ye nefeı alır gibi de
vam etti.ı 

- Eğer çantanın benim olduğu
nu öğrenirlerse beni öldürürler. 

Nazmi güldü; 
- Benim olduğunu mu söyleme

mi istiyorsun? O zaman da beni 
öldürürler. Kanun bu itte gayet sa
rihtir. Harbde casusluğun cezası i
damdır. 

- Ya çocuklarım .. ya karım on
ların hali ne olur? 

- Orasını bilmem. 
varsa hiçbir fenalığa 

Çok paran 
uğramazlar. 

Birinci sınıf mütchaıııı 

ı •• (:ııB•a•b•ıa•l•i)•A•n•k•a•r•a•ca•d•d11es•i N;. 60 

Seni ömürlerinde bir defa bile ha
tırlamağa lüzum görmezler. Gel 
keyfim gel yaşarlar. Y ook eğer pa
ran yokıa ... O zaman sürüne sürü
ne ölürler. Herhalde Şehab Bey 
kendilerine bakmaz. 

Şaşı sırtını duvara dayayarak 
bir müddet sustu, sonra derin bir, 
"aah ... ., çekerek; 

- Eğer ismet 
aah ... hmet sağ 
mırıldandı -

- ismet mi? 

ıağ olıaydı -
olsaydı ! - diye 

- Evet .• ne iyi kızdı lıuıet .. O 
onları sokak ortaıında bırakmazdı 
fakat ne çareki bomba onu alrb gö
türdü. Şimdi onlara kim yardım e
der? 

lımet ... 
Nazminin birden bütün sinirleri 

gevfeyİvermitti. 
lımet ... 
Mevkuf bulunduğunu da, dünya

nın en iğrenç bir zannı altında bu
lunduğunu da, hayatının tehlike
de olduğunu da, bu tatı Süleyma
nın göz göre göre yaptığı alçaklı
ğı, ve ıırf onun namussuzca inkar
ları yüzünden başının bu belaya 
girdiğini unutuvermitti. 

ismet .. 
Yetil iki büyük göz belirdi göz

lerinin önünde ... ve gözleri, birden
bire hiçbir tekli görmez ve hiçbir 

HİKAYE 
ç_, 
il. 
'İt 
~ 

1 .eti" - ı de paralarını muntazam senet e . 

Tam takır Murad 
Çakır Ali, mahalledeki kahvede 

fincanın telvesini de temizledikten son· 
ra, yanındakine: 

dd" ~· ler, ondan sonra şehir aokak)arın rr 
ğüslerini açarak püfür püfür, rah•1 

hat gezerlermiş. - Ben gidiyorum Murat, dedi, böy
le durmağa gelmez. Bakalım bugün de 
hangi enayiyi iıleriz. 

Çakır Ali yaman yankesicilerden • 

- Adın ne? diye ıordu. 
- Murat, tam takır le\ dan 

di. Onun için, hırsızlığın çeşnisi ve çe
şidi de yoktu. Hangisi itine geıtirıe o.. 
nu yapardı. 

rat... M•"t 
- Amma da tam takır ha... . ıJr 

çığını, sen ne iyi soy adı .cçmesinl 

yorsun be?.. ır 

Murat, saf bir adamdı. •'1' ~ ,.oıİI 
kır., uydurmaıını kendisi de begc Jf 
öksürükle karııık bir gülme için~ 

En kolay çalııtığı aaha, Karadeniz. 
den posta vapurlannın geldiği günler
di. 

O gün vapurdan çıkanları birer bi
rer gözetler ve tam bir müteb.aıııı ıı .. 
fatile her' birine numarasını ve ondan 
sonra da ke~di kararını verirdi. 

htanbula gelen yolculardan Çakır 

Alinin gözüne kestirdiği adam kimse, 
zavallının kurtuluşu yoktu. Hiç aklına 
gelmediği bir zaman ve mekanda cüz
danı cebinden sırro:ur, neden sonra 
farkına varıp polise habet- verse ve 
Çakır Ali yakalanıa dahi, üstünde suç 
delili bırakmaz, mahkemelik olmaz
dı. 

O gün gene kahveden kalktı, rıhtı
ma uzandı. Karadenizden vapur gü .. 
nü... Rıhtıma geldiği zaman geçiktiğini 
anladı. Çünkü vapur çoktan yanaımıı, 

yolculanru b<>ıaltmış, tayfalar temizliğe 
bile baılamışlardı. 

Tam o sırada l(.BYa kaldırımının ke
narında bir adam gözüne ilişti. Haline 
bakılırsa, o gün vapurdan çı.kmıı yol -
culardan biri olacak. Mübarek ut. öyle 
de oturmuyor, kuşağından çıkardığı 

yeıil kağıtları herkesin gözü nünde bi
rer birer sayıyor. 

Çakır Ali adama bir baktı. Olur mu 
bu be? Sokak ortasında para saymak 
ulu orta küfür etmek gibi bir şey ... 
Bir münasebetini getirip yaklatb: 

- Merhıılba hemıeri, yolculuk nere
den? 

O teki Laz ti v.,.ile cevap verdi: 
- Bırak Allahı ıeverıen, demin 

vapurdan çıktnn, mallar bir tarafta kal
dı, hen bir tarafta kaldım. Bilirim bu 
lstanbul ne uiursuz yerdir. Hani pa
ralar da eyvaıllah diye ıelaın verip ıi • 
derlerse ... 

- Sen korkma yahu ... Dediğin gibi 
sahiden htanbulun iti, uiursımı çok
tur. Benden arkadaı nasihati ist•l'len 
paranı emniyet altına al ... 

Kuıaklı hemşehri Çakır Mebmede 
bön bön baktı. Gözlerinde para htan
bulda nasıl emniyet albna almır gibi 
bir sual vardı. Fakat Çakır Mehmet, 
ada,,.,cağızın bu müşkülünü hemen hal
letti: 

- Sen kalk, benimle beraber gel. 
Ben sana emniyetli adam gösteririm. 

Kuıaklı hemıehri ilk önce, bir te
reddüt geçirdi. Fakat Çakır Mehınet 
bütün tali.katini diline vermişti. ı.. 

tanbulda bankalara bile emniyet olmaz
mış. Dışarıdan gelenler, mal mülk aa
hibi adamlara ulak bir faiz mukabilin-

rini sallayarak: dotk 
- Dur, dur, gidelim oraya, f 

ti. Uıtümde üç yüz elli lira kadar..; 
ra var. 

1
Y alnız bir şartım : Ne • ;I 

ne kadar kendi paramdan iıtera"'" 

meli. •. ; 
- Elbet ... senin paran ı!egıl 

Onun alacağı emanet parası... 'i • 
liradır, ya iki liradır. .. 11 ' 

Ka'hveye vardılar. Murat alt u iof 

ralanmıf, birer liradan yüz l~alı~,.# 
paket çıkardı. Kahve aalıibın• J> ~ 
Acele bir kağıt imzalandı. Çak~ 
de kahve sahibi de bu işe pek ~ 
olmuşlardı. Fakat dünya bul Ol•I 

olur? Ne çeşit inanlar var? . . eıJI 
Çakır Ali kuşaklı hemş<ihr•'!"' .Afi 

yetini bozmamak için beraber clıl"" 
çıkh : pi 

- Sana ne zaman, ne kadar p ~ 
!azımsa, gel al paranı... Bu zaın•D 1 
ıan cebinde yüzlerce lira taıır ~1,J .. "rnut , 

Otuz, otuz beı admt yuru rııi ~ 
ki, Murat §Öyle bir durakladı. E. 1 

)arına götürdü: 
ı.e-· _ yahu , dedi, unuttuın dl 1' 

semtte on paralar yok.. Gideyiııı 
ri yirmi lira kadar bir ıey alaY""'' il 

Çalar, adamcağızın fikrinden~ ' 
mui ihtimalini hesaba katarak• \ 

atddıı ~ 
- Yirmi lira Iilzımaa ben v ~· 

y.hu... Biz namuılu insanlarız, 

ma... el~ 
Çalın- Ali üç yüz liraya bed • 

lirayi gözden çıkannıth· Elini ~ 
)on cebine attı. iki adet onluk 

1 
Oteki bu iıe pek memnun oJınuf: .... 

- Hay Allah aizlerd• razı 
diye uzaklıqb,., ' 

'f. ,,. 'f. /ı ~ 
Çakır Ali kahveye döndüJÜ 4J 

ıormağa vakit kalmadı. Kalıveei 'i 
ki: bit 1 

- Ulan, ben de ıeni kurnaz 
sanırdım. Avlandın be ... 

- Nasıl avlandon? ıl 
Herifin verdiği yüzlük ~ t 

rin yalnız üstünde ve altıncla .. b lfl'' 
ra var. Geriıi kô.ğıt... Gözül'.111 
çıp bakmadın mı? ~ 

Çakır Ali gözünü dört açıP.;Ji 
Yüzlük destelerin içinden bot 
birer birer yere düıtüler. ~ 

_ Vay ana11nı, dedi, bu, 

balkın çıktı. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

l l · · teri• Hu·ik ve hayat üzerine sigorta muame ~ ~rı ıc~a.ey 
Sigortalan halk için müsait ıeraıtı havıdir 
Merkezi idare•İ : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon ı 4.4887 + 814 

rengi seçmez oluverdiler. 
- lsuıet •• l&met ! 
Diye mırıldanarak kendini yilzil 

koyun yatağına attı. Dört bir tarafı
nı çeviren yalnızlık, arkadaşızlık 
ve tefkat yoksulluğu ile bozulan 
sinirleri bu hatırlayıtla en ıon ta
hammüllerini de kaybedivermitler
di. 

Bir geceyarısı evinden çok uzak
larda karanlık bir ıokakta kalmıt 
bet Y~tında bir çocuk gibi hüngür 
hüngür ağlamağa batladı. 

ikindiye doğru nöbetçi polis oda 
kapısını açtığı zaman onu yatağın
da uzanmıt ve tatıyı yerde oturur 
buldu: 

- Haydi efendiler .. - dedi -
kalkınız. 

Nazmi son derece lakayid bir ses 
le sordu: 

- Müstantik mi çağırıyor? 
- Hayır ... tevkifhaneye nakle-

diliyorsunuz. 
-Yaaa ... 
Gayet tabii bir it yapıyormut gi

bi battaniyesi ile paltosunu ve kü
çük valizini aldı. Süleymanın arka
sından yürüdü. Öyle dalgındı ki, 
onu gören uykuda yilrüyor zanne
debilirdi. Polis, bu durgunluğunun 
farkına varmıftı. Müdürlük bina
sından çıkarken nöbetteki arkada-

tına ; 
- Seninki artık böbürlell 

vazgeçti .. - dedi - ,ıi 
Ve sonra kendi keodiııe 

di: t 
- Hep böyle oluyorlat• b~ 

bağırıb çağırıyorlar. Soııt• 
vekkül geliyor üıtlerlııe ... ~ 

Hapishane müdürünün 
girdikleri zaman o kitibiıt' 
ğının doğurduğu ıayd~ 
mekle metguldil. Yüzlerııı• , 
dı bile .. Yalnızı eJ• 

- Paranız varıa teıliJSI 
-dedi- ~ t 

Nazmi bu sözleri dufl" 
Süleyman kulağına eğilibi 

- Paran var mı ? ,Ji· 
Deyince cüzdanını ;:iııJ'~ 

derhal bu cüzdanı ve ~. Jiife ~ 
kardığı bir kaç lirayı mil 
tı: f 

- Sayınız efendim".' "ştilı' 
Polis elindeki defterı 1<ell ~ 

zalatıb odadan çıkar .. ı,e~, 
"zil,. ·~I 

gözlerini pencereden gokeııJ• j(I 
yet konağına dikmit ve l< ,,. lı;{I, 
dırmıt gitmi~ti. Odada ~1ıı• / 
kiin oldu. Müdür parm• 1 ,.rı 
rükleye tükürükleye par• 
dıktan sonra; .

1
,,.,Ji 

-B• 
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------= 
kızıl Çariçe 

•- ıı. htft.. ' ..,.., , ot.: ..ı.. ıinem ... ında Kızıl 
11..ı,,. ""1ia&e1rt f;t.,, ıröoterilmekteclir. 
'it ~"'1ııki Krr-..,ı:n ıarayırun k.-ala 
l.ııQ lı..ı ~ .. , !>irinde ıizlenmi§ bir 

' ' ••. B. kvtunun içinde ha-
li. ,...,. ' ı.U..ı ı.lr adamın küı;ilciik 

&.. . •• b .ı. .cı.kl:up vardır. 
"ı ~ hakikı olup olmadığ-ı
~· · ?iması kıymetind•n biraz 
~o.-, Fakat onun sayesinde, 
~ . :ıs ha:ıiran 1762 hükumet 
lor,_ ""' iki .. . ib , ~ uç ay evvelinden ıt aren 

• 

• 

'~•len doğru voya yanlıı badisat
ıı., Lii ... takip edebiliyonı<. Bu mek
'ıı. •~ı•k Katerina tarafından, çariçe 
~ dikten ıonra, b&basının ken -
~ n U<aklaıtırdığı cand<rn bir Ar· 

' Yaıılınıttır. ! ı ı ,_. :rrT~:"""~........, 
.\rkad "-"ı~~~ 1lıı ıo aıı saraydan uzaklaıtırıldık -

~;•• büyük Katerina olmaia 
~~ C,.~ulu.nan düıes d' Anha it - Zer
' k., la nduk Pieı· Ulrih ile evlenme
~., !hrdıyor. Ve düıeo anneaile 
~ıi" Pettesburg'a getirmek üzere 
,,,., Zerhst İinıindeki elçi gönderili-

~ ltrb,•ı 
"', L en l'etreııburs'a lraı!ar olan 
~ bk ~olculuk unıı•ıncla elçi ile 
~ •r'oırlerine bi11ük bi. doıllukla 
'ııı~orl"4·. An.oeısi ıü~1den&)·oı- ve 
il.. •Ç Ya.in.z bır-....maia çalışı • 

l> '\, ::'!.""'f:, . Su..1a d.l.a ilk adımını 
t.ıı, ı.. ·~ d .. , ... nüyülı. bir ııukutu ha
lli 'l~t~ı •:ror. Buras• hit te tabay-

~ fı. t, libi bir Y"" deiil. lmparato

' "'-•·· ~ aörür ııörmez ondan ödü ·•r· Çc>k '. il. ' a....t ,., kadın ... 

'ı. ıııllıtoı&mel kooasıru ıörünr:e 
' t\ııı~ «.•~i kınlıyor. Grandük bj.. 

' ,\Çırb.:n, ı:ufıot, ablakuz adamın 
O ,11.l>eıi h_.., etreıi ırün kızma 
il tı. Je:ı, memleketine dönüyor. 

"" ~,.,. iıter 11temez ilk ıöriitte 
~'ti •tti .. 
-~ .. tı adamla evleniyor. lmpara-

\ •I~ &u11. ıe9tikçe drııl:ıa trobaımnülfer
< Yoı D .. . b' -'· d ~. · U§eıın · ır tea oatu ., ·".'· 

~~l(•nt Aleksi... lmpara.toriça bu 
~li tı~ !Ü!>helcniyor ve bir cün Alek
'1da 't>at düşea vasıtaJile gizli bir 

il. Oda • • 
tı- :ına ıebrtıyor, 

""' U•n. • · "Itır.'- ııındi hü•bütün yalnız kal-

'"-&i, .. 
. '."bt· t\;n bir oğlu dünyaya geliyor: ' 

tQ ıç Poı. .. Fakat onu hemen ert ... . ~sar l:ran ~Ydan uzaklaıtırıyorlar. Çün-
)a duk oğlunu sevmiyor ve onu 

1\, Ya &etır.,ı diye karmru da ıevrni-
lıı, 

'ıt,t••atoriçenin ona kartı olan mua-
.J de" • r Q , &ıtınege batlamııtır. Fakat 'i efa etmiyor ve tam alıliıkan iyi

ş· • lıaıladığı zaman ölüyor. 

1 ~ ::i Pi.,,. Ubribi üçüncü Pier na-
J .,,.~!" 0lınuıtur-. Mevkii iktidar onu 
~ ~n _'İvanadan çakartyor, 'bü•bütün 
l'I aın, ııblaksız oluyor. Her ıün 
s"'-nı ••uıın adedi çoialıyor, ve bu 

•d· '"" Yeni çariçenin tarafına ilti
~-~0~· Riihban sınıfı tarafındım, 
~,~ır kısmı ve aaray mensubini 
"'."İt•ti , tutulan düıea Ruıyarun hi
~ la h "ı. ele alıyor. Tarih bu hadiıe
~••an ı 762 hükumet darbeıi iı
~ dediyor, 

' ıııldık .. d ec1· tarı.da .. UÇ ay evam ıyor ve 
b:' ~ UÇüncü Pier Orloff ve bat
,, d .. ından öldürülüyGr ve 22 ey-

d· ~· Sophia - Auauıota - Fre
' .. l\lıatı - Zerbıt ikinci Katerin 
"ijt" '<liU 11

" Ruıyarun İmparatoriçesi 
\ tİlıı, Y'<ır, 
~ " r,.~srzca diııble edilmiıtir. Diib

'ltiiı,•~•&ıklir, fakat bir çok yerler
tı..' 'rtj "menin bitmiı olmasına rağ
(~t, ~~er hala dudaklannr kıpırda
'<ıııı • .ı:ı• de mükilemeler çok iyi 

~''•Ji ~eıniıtir. 
'( "ıı h' ırnparatoriçe Elizabet "kol
\ ~i~ '.r harp var,. ıibi bazı cümle
~ s.;_,"öyl..,,esa belki daha iyi olur
\>~i~ lıüYiik Katerinanın d<ılıa ye-

~' l, •rı, kendisini kucaklamak iı-
·~ düı,• il . 'rı e : "Devam edecek olur-

\. t11ııı;~ IÖylerim,, demeıi hiç ho· 
~~kl °"· Da.!ıa bunun cibi bir çok 
'.\t~1 "': Vardır. 
~ ~~. ~~ıniıı bütün teknik'i ae11iz 
1.. ~ .11ı.._:.ı olduğundan mükilemeler
'\;t'>t alar çok nazarı dikkati cel-

A. • 
~4,,d 
t ~· ~~aYoir'in ruhunun derinlik
~ ')~it 1( 0 kadar güzel tahlil etti· 
\ f;~ki:ler;., rolünde Marlene Diet· 
ı. .,ılt " a çok ıüzeldir. Fakat o de· 
l· t' ~ •o· 
.., 

1 >y &ilk v. donuktur. Ve hiç 
:-ıiıı "aınrYor, Zaten bu filmde hiç 

~•I• Yer' · L . •~:ı. ını uulamamııtır. 
1• te hi · ' d "'ld' Kr 1 Ça • ~ il:" ç 1Jı egı ır. zı • 
•- ı:i ''Zel tarafı fotograflarıdır. 

.''hn.r' çok iyi kullan,Jım1br. 
· ltı b;, °' •idden fevkoladcJ;r. Mar·• 

t. '"«div · · · h .. b lilır en ınışı er uç asa· 
, ~ BYdınlatııı hukilcatcn ıüzel -

~l, ı, 'rı '( i"ı.... -d.,. lıa k ')t 1 '">leden 1 a sahne vazrı hi~ k:ır 
1 ,r .:~da huı Çok kudr<ıtli bir 1ckilde 
t f ~!~it ~ı unıluiiumuzu bildirmcğe 

t'' lo,: muıtur. Heyeti umumlyc i-
/ •• ızıı ç . 

t ~er d arıç:e ıç:ın muvaffak oln...,_, 

SARAY'DA 

Tunçtan 
Vücutlar 

Saray sinemasında bu hafta Eddie 
Cantor'ün çevirdiği (Tunçtan vücut -
lar) filmi ıröaterilmektedir. Bu filmin 
ehemmiyetini mevzuunda deji'ildir. Sa 
dece Eddie'nin komiklikteki ma.bare -
tini ııöatermek için yapılmııtır. Roma 
çılgınlıklan ve Er Meydanında güldür 
mekteki kudretini gördüğümüz bu ar
tist (Tunç vücutlarda) aeyircilere çok 
eilenceli vakit reçirtiyor. Filmde an -
la.tılan hikayeyi kıaaca bülaaa edelim 
Büyük bir düğün vardı. Sally Belediye 
Reisi Bolt'la evleniyordu. Fakat geli -
nin aklı fikri batında değildi. Babası
nın zorilo evleniyordu. Evvelce ıev • 
diği Hintli Vannemiı'i düşünüyordu. 

Düşünüyordu da deli gibi oluyordll. 
Oüfrün aralığı Sally alcrabasındun bir 
ıenci kandırıyor. Beraber kaçıp Hint
li sevgiliyi ararn'1ğa gidiyorlar. Baba
aı &'elinin kaçtığını haber alıyor. On -
IRr kaçıyor, baba11 takip ediyor. Bin 
b'r maceradan sonra Hintlilerin bu ~ 
l•ınduğu yere varıyorlar. Hintli Rei• 
Sally'nin babasına Vannemia'in Hintli 

Sayfanın resimleri 
Solda: Büyük Okyanusa dair 

bir film çeviren cazip sinema ar
tistlerinden Sheila Mannors. 
Sağda: Amerikan güzellerinin 

hep bir çeşit, bir cim olmadığını 
isbat eden bir artist Genevieve 
Tobin. 
Afağıda: Kont Ob.igado filmin

de Milton, Germaine Aussey'le 
Edith Mera'nın araııında. 
Sağda: Avusturya lmperatoriçe

s:nin sulbünden geldiğini iddia 
eden bir artist Elissa Landi. 

"~--------------------------olmadığını ve kendiıinin küçük yattan 
alıp büyüttü~ü bir Avrupalı olduğu -
nu bildiriyor da itler düzeliyor. Artık 
Sa)ly'nin istediği adamla evlenmesine 
biç bir mani yoktur. 

Eddie Cantor berzamanki gibi şen
dir. Eddie'nin me~hur Girls kafilesi 
bıı filmine de güze] numaraları ile i, .. 
tirak etmiılerdir. Fotoğraflar renklı 

ve güzeldir. Film İngilizce sözlüdür 
lngilizce anlayaül:.r iki oaat müdt!..tle 
bir bayii ırülüyorlar. 

IPEK'TE 

Çocuğu~u ~~< ı 
Bu hafta ipek aineımıaaında (Çocu- riyorlar, bır randevu te.lut adıyorlar. 

ji'umu kaçırdılar) iamindeki film göa- MM!eline'in randevuya yalnız gıtmeaı 
terihnekttdir. Hollywood'da bir yıldızı ve parayı onlara teslim etmesi bildirili 
Madeleine Fane kocaaı ya iiılmüı yahut yor. Fakat tesadüfen motosikletli po-
da ondaa ··tanmıthr, güul nur lialer Madeline'in takip ettiği yoldan 
topu ~ bör çocuğu var. O- ges:iyorlar. Onlan gören haydutlar 
nunla beraber ve onun için yo.ııyor. korkuyorlar ve parayı alıp çocuğu ia-
Küçük Mişel daha kıonupnuyor bile, de etmeğe hazırken otomobillerine at-
bir aktam yıldız itlnden dönüyor, kü- layarak kaçıyorlar. Takibat büabütün 
çüğü kendi elilo yabnyor. Ertesi aa - ıiddetleniyı:ır. Madeline tayyareye bi-
ba.h genç kadın .rudyoya gitmek için niyor v<ı bir oparlör vasıtaaile bütün 
erkenden kalkar. Gitmeden evvel ço- memleketin annelerine, kendisine ~: 
cuğunu Öpmek için odasına girdiii za- cuğunu bulmakta yardım etmelerını 
man çoc11k yataifında yoktur. Çocu- aöylüyor. 
iunun, Amerikada faaliyette bulunan Bir köylü kadın, Madeline Fane'ı 
çocuk hırsızlan tarafından kaçrnldı - kendiaiı;ıe ünzalı bir resim ':'.erdiiin -
imı tahmin ediyor. Ve berıün haydut den berı, çok sevmekte, ona adeta ta -
!ardan bir meblağ teabit eden mektu- pınmaktadır. Yıldızın radyo ile aöyle-
bu beklemeğe baılıyor. Mektup gel - diklerini o da duyuyor. Bu köylü ka-
meyinc~ polise müracaat etmek mec- dın tehirden çok uzakta oturmakta -
buriyetinde kalıyor. Kapiten Murfi ile dır. Evinin biraz öteainde bir evde otu-
adamlarını yıldızın İfini Üzerlerine ran ve iki erkekle bir kadından mü -
al.~y~rlar .. Sıkı bir tahkikat b~l.ıyor. rekkep olan bir aile Molly ismindeki 
Butun polıı _ayaklanıyor. H~~ ıstıka - köylü kadınının nazarı dikkatini cel-
mete radyo ıle haberler venlıyor. Ba- bediyor. Bu ailenin nezdinde bir de 
zı hadiıeler vukllbuluyor. Anne suku- çocuk vardır. Molly'ye bu çocuğun 
tu hayale uğruyor, ümitleri kırılmağa gizlenmek istenildiği hissi geliyor. 
ba~lıyor. Madeline'e kendi çocuğuna Sebze ve süt satmak babaneaile on -
ço~t benzeyen bir çocuk getiriyorlar ]ara gidiyor, çocuğu görüyor, bunun 
amma bu Mişel değildir ... Fakat polis aranılmakta olan çocuğa çok benzedi-
ümits!zliğe düşmüyor. Nihayet hay - ğini görünce vazifesini yapmak iıti • 
dutlar arti&te istedikleri p:ırayı b:Jdi- yor. MB.ni olmağa çalıfan kocasını 

Sll~fli~'DF. 

Ka~nelyait Kadın 
Slim•r •İn""'"'' tı.> battı. Al.xandra 

0--..ınıp' !-"i!ı'~t- n·~ft.or ..,1lf;d .. a1ınan 
.Ku...Jyalr K~C:ı:ı l!lm.At ı;6ot6Ttnekte
ıfu. 

K.ıı:ıcly&Jı ı....ı.n ~tltıin dünya dil
kr!rıe r-o·rlmıı ı.ı. p.b.. hı.lır>d., de 
ltfr ~- J.,;•l•r 01n...-.., biı - ~r. Es. 
.ki .,;,,,~••a ı atme.ı bili ı.u.dj,. fakat 

fi!n1e ·~""ke" ı·om- ıaı.ı, ..ı!lc.-J.ine 
pıyeı h.a.lirıde )'A7.ıfft11 •:.icr tıdrl;> 0<11?ae j .. 
.:.i ı;~k ·l.ha ı;·ı oı .. , du. 

Çi.:n:.ü piyc•te ı.:r ~'lk yenil;kler 
vardır ve bir ~ok y~rler çıkarılm•ıtır. 
Mcsola Muırörit Gutie'nin haıyatını an. 
btın:ığa t:n bajından b.ıılamd.k, koylü 
lı:ıu olduğu zaman~an Arman'ı tanıyın
cayıı lco.!4r en ufak teforriıatına kadar 
geçircfıği hayatı ıııkayc etmek uzun, bern 
do çok uzun aürmuıtüı·. 

Hilayenin uıl nereden baılıyaca • 
ğı hHrnmese belki bu uzunluk inıanıa 
o k~d.ır canın• sıkmudı, Hatt.i hdd.ye
ya baıladıktan st>nra da film, e•ki za. 
ınııru göstermekle uzatılmııtır. 

o zamanın adetıerini, ınullitini ıöa
termek için çok zaman sarfedilmittir, 
Fal..ai vaka ilerledııoçe nım <le kuvvet
leniyor ve en son ıahnelece ııeldiii za
man kuvveti •on baddıni buluyor. Mar· 
cöritln ölümünden evvelki hali ddden 
kudretli bır ıekilcie canlan~ırıLnııtır. 
Bu aahneleı de aeyircinin heyecanını bir 
§'Ok kimselerın göz yaılarını tutabilme• 
lerino iınkan yoktur. 

Bu sahnelerin kuvvetli olmasında ea 
büyu:. amıl ıüpbesiz Marıörit Gotle., 
roliınü yapan Yvonne Printempı'ılir. 
Fılnıin baılangıcında biraz donuk dav. 
ranan bu artist film ilerledikçe yerine 
alıııyor ve sonlarında vak:ı.yi baloikat• 
ya21yor hissini veılyor. Armanrıı Bu 
kadına parasını verdiğime ve ona biı 

bir borcum olmadıiına hoıpiniz tahitoi
uiz,, cilmlesınden sonra Yvonno Priıı .. 
tempı sanabndaki bütün kudretini ıö•
terıyor ve §'Ok büyük bir facia artisti 
O•""ğ~nu iobat ediyor. 

T)iğcr rollerdeki artistler de muvaf
fak olmu§lardir. Arman Duval tahıiy,.. 
tini ~ıerre r .. esney iyi canlandırmııtır. 
Sahn~v• konut ta çok güzel ve zengin
dir. 

Heyeti umumiye itibarile Kamelyalı 
kadın iyi bir filmdir. 

-

ı dılar 
dinlemiyor ve haydutlann dikkatini 
batka tarafa celbederek Mitelini alı
yor ve kaçırqor. Çok l'eçmeden hay• 
dutlar atlatıldıklannın farkına van -
yarlar. Molly'yi takibe çıkıyorlar. He
yecanlı bir takip bqlryor. Birçok teh
likeler atlattıktan aonra Molly düt -
manlarıudan kurtuluyor. Polis onları 
yakalıyor, Molly de çocuğu aai aailanı 
ve kirden yÜzÜ ııöriinmH bir halde 
sevinçten deli gibi olan anneaine tea -
lim ediyor. 

Hikaye burada bitmektedir. Mev -
zuun aadeliği ve hakikate çok yakın 
olmaaı aeyirciyi çok ali.kadar etmekte 
dir. Dorotbea Wilck ıztıraplı anne ro• 
!ünü çok kudretli bir tekilde canlan • 
dımuıtır. Yapmacığa benzer hiç bir 
harekette bulunmuyor. Sahneye ko • 
nuı çok ıüzeldir. Yalnız banyoya ıir
diği aahne de filme aokuıturulmamıı 
olsaydı film, bir an için bile olsun, 
cidi ahengini kaybe~iyecekti. Rolünil 
~ok ıüzel h~taran bu artistten bqka 
filmde rol alan miniminiler de çok iyi
dir. Bilhassa Baby Leroy rol yapma
nın daha ne olduğunu bilecek bir Yaf
ta olmadığı halde çok tabii ve çok ırü
zel oynuyor. 
(Çocuğumu kaçırdılar) filmi iyi ve 

güzel bir filmdir. 
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Ko, dan içeriki odaya gitm!ş oradan 
s~vışmıştı, Dalda meydanda yoktu 

Hülasa 
[ ... af' .. oma - Hırsız namilc maruf o

l n :.ı. ;ıcn Dal hususi bir baloda ga
} t gar.p bir hırs zlık vakasmın içine 
kaqrnıştır. Ç;.lınan şey ev sahibi Ma
tı m E:overlı!ıin yeşil elmas:clır. Bunu 
Br.1'a ısm.'.tde bir genç kız aşırmıştır. 

Maksadı şudur: Çür.kü bu yetil el· 
mas Cimi Barinjer isminde bir adamın 
katledildiği gece bunun üstünde idi. 
Ve el!Ilasın bir parçası da cinayetin ol
dLğu yerde bulunmuştu. Brina bu mü
c"•heri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortalıktan cararenı:iz bir şe
kilde kaybolmu!tur. Bunu acaba ev sa· 
h:bi Koverlih a§ırmasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir hırsızlığı yapacak
tır? 

işte Dal, §imdi genç kıza bir yar· 
drm olmak üz~re Koverlihin 2rkas:nı 
t kip ctmit ve onun da bir gece Cimi 
ı; rı:ıjer'in katledildiği daire de aynı ~
kilde vuruldugunu görmü1tür. Dal şim· 
(!, Kc~ !on' ., evine gitmiştir.} 

- Niçin imdat istiyecekmişim? 
- • Mevkufu indirmek ve araba-

Y4 koymak için ... lki adam onu pek 
ala götürebilir. O zaman kelepçe
yi çıkarmağa da hacet kalmaz. 

Sumen kendisine "'yle biçim -
siz bir nazar atfetti. Kondon'un bu 
ııözlerindc gizli bir iatihza aaklı 
idi. 

- Mükemmel, dedi, mademki 
aiz de buradasınız niçin gazeteci
leri , f 4 toğrafcılan da davet etmi -
yoraunuz? 

Şimdi kuduracak derecede hid
detli idi. O vaktile Fantoma. Hır
ııızı yakalayacağına yemin etmit
ti. Şimdi de bu işi tek batına ha -
tarmağa muvaffak olmuştu. 

Uyuyan bir mevkufu zincirle 
bağlayarak polis karakoluna sev -
ketmek doğnı bir fey değildi. Her 
kes keııdisile alay edecekti. 

Kon don: 
- Mademki, dedi benim naai

hatlerimi dinlemiyorsunuz. Bura • 
da bulunduğumuz müddet zarfın
da sözlüklerini çıkarıp hakiki hü -
viyetini neden meydana çıkarını -
yorsunuz? 

- Bunu bi.'.ahara yaparım. Bu
nu yaptığrm zaman bir iki polis 
memurunun fahit olarak bulunma
sı;ıı arzu ederim. 

- Öyle ise bana müaaade edin 
de cidip giyineyim. 

Sumenin cevabı homurtu halin
de çıktı ve hiçbir feY anlatılmadı. 
Zaten Kondon da odadan çıkmıt
tı bile ... po' is hafiyesi gözlerini 
Dal'ın üzerinden ayırmıyordu. 

Hep ayni yerde, ayni vaziyette 
durmak, Fantoma. Hrraızm uyan
masını beklemek hiç te hot bir fey 
dcği!di. Sumers bir koltuk almak 
ve oturmak istedi serbest olan ko
lunu uzattı fakat koltuğa yetifeme· 
di. Fantoma - Hınız bu vaziyette 
aaatlerce kalabilirdi. Utanılacak 
bir haldi bu ... Sumen allah verede 
gazeteciler bir teyden kuş.kulanmıt 
o masalar diye dua ediyordu. 

Dal'ın üzerinde derin bir uyku
ya d~ldığı koltuğa baktı. Bu çok 
aağlaın yapılı bir feydi. Fantoma
Hırsızın sol kolu atağı doğru aa}. 
lanmıftı. Sumera ihtimamla bu ko
lu tuttu k.oltuğun arkasına getirdi, ı 
aonra cebınden çıkardığı küçük bir 
an:ıhtarla kendi aol kolwıu hırsızın 
aağ koluna rapteden kelepçeyi aç
dı. Öbür ko!u da serbesleyince Dru 
ın sol elini tuttu, bu el nemli ve so
ğuktu. A:z. sonra kendi bileğinden 
çözdüğü kelepçeyi Fantoma Hırsı
zın sol koluna takmıtlı. Sumers ra
hat bir nefes aldı. Dal'ın iki eli ar
kasından bağlanmıfb. Bu vaziyette 
hiçbir hareket yapamazdı. Polis ha 
fiyesi de rahatsız vaziyetten kurtul 
mu~tu. Uyuyan adamm uyanmaaı
nı bekliyecekti ve onu kendi elile 
polis merkezine tesiim edecekti. 
Şimdiki halde Dal'ın çok derin bir 
uykuya daldığı anlaşılıyordu. Su
mers gözlerini, Fantoma • Hıraızın 1 
üzerinde bulduğu küçük altın kutu
ya dikti. 

Kutuyu açdı. Ve içinde bir y°'ıl 
elmaa parçası görünce birden titre
di. Kendi kendine: 

. - Yetil elmaa... fqil elmas ... 
dıye mırıldanıyordu. Elir.de kutu 
okluğu halde, biraz evvel Kondon' 
un girdiği odaya doğı u gitti. Kapı
yı açtı ve: 

- Möayö Kondon ! diye bağırdı. 
Hiçbir cevab alamayınca Swners 

bir kere Dal'ı iyice süzdü. Fanto
ma - Hırsız iki eli arkasında bağlı 
olduğu halde, saatlerce süreceğe 
benzeyen bir uyutukluk içimle idi. 

Polir hafivesi öbür odııva geçti. 

Burası bir yatak odaaı idi. Her teY 
darmadağındı fakat Kondon içer
de değildi: Sumen odanın diğer 
tarafında bir kapı gördü. Oraya 
koştu. Burası bir banyo dairesi idi. 
Penceresi açrktı. Swnera pencereye 
ka,tu. Baktı. Bu pencere evin etra
fını dolaşan bir balkona bakıyor
du. Kornlon gözükürlerde yoktu. 
Sumers'in ağzından bir küfür çık
tı. Sonra Dal'ı bıraktığı odaya dön
dü. 

Kapının etiğine gelir gelmez, 
durakaldı, ağzından .büyük bir çığ
lık çıktı. Biraz evvel Fantoma -
Hırsızın uyumakta olduğu koltuğa 
gözlerini dikti. Şimdi bu koltuk 
bombo~u. Sumenı ne yapacağını 
t~ırmı~tı. Dört bir etrafı tetkik et· 
ti sonra gene koltuğa bakmağa baş 
!adı. Boğuk ve ahenkaiz bir sesle: 

- Gitmit ... dedi ... fakat naaıl? 
Kelimeler boğazında kaldı. 
Elindeki kutuya baktı. Bu yetil 

elmas parçasının onca artık hiç e
hemmiyeti kalmamıştı. Onun için 
en mühim mesele Fontoma-Hırsızı 
yakalamaktı. 

Birı?cn kederli yiizünde bir se
vinç ışığı yandı. H~ kimse, hatta 
F antoma - Hırsız bi!e, elleri arka
&ında kelepçeli olduğu halde çok 
uzı.ğa gidemezdi. Telefona hücum 
etti. Bağıra bağıra bazı emirler 
verdi. Birkaç dakika sonra yüzler
ce göz elleri arkaaında kelepçeli 
olan bir adamı arayacaklardı. Bu 
çok basit bir tey olacaktı. 

Şapkasını aldı ve kotarak oda
dan çıktı .. Kapı arkasından gürül
tü ile kapandı. T elatı arasında te
lefon ederken masanın üzerine bı
raktığı albn kutuyu almağı unut
muştu. Swners gittikten sonra oda
nın kapısı yavaş yavaf açıldı. Fan
toma-Hınıız içeri girdi ve doğru 
maaaya gitti. Altın kutuyu almak 
için elini uzattığı vakit bileğinde 
çelik bir kelepçe aallanıyordu. 

On ik'nci kısım 

Eldeki ke~epçe' r 
En alt kata geldiği zaman Dal 

omuzlarını kaldırmıf, bağ ke
narlı gözlük:erini cebine koymuf 
ve üzerinden Fantoma - Hıraız 
manzarasını tamamen atmıftı. 

Ceketinin cebine soktuğu aağ ko 
!unda iki çelik yuvarlak vardı. Bi
riai aağ bileğinde kilitlenınitti. Di
ğeri kısa bir zincirin ucunda salla
nıyordu. 

Dört bir etrafına dikkatli dikkat 
li baktı. Görünürde hiçbir tehlike 
yoklu. Herhalde Sumen, F antoma 
Hırsızın timdi daha uzaklarda ol
duğunu zannediyordu. Hem, eaa
aen, o, iki eli arkaaında bağlı olan 
bir adamı arayacaktı. Dal sokağın 
öbür kaldırımına geçerken ve bir 
otomobile atlarken için için gülü
yordu. Şehirde bu işe en ziyade 
hayret edecek olan arlam Su~P-• 
olacaktı. Bu kelepçe bikiye .. ini bir 
gün hikaye etmek ne kadar hot bir 
teYdi. 

Taksiyi bir, iki kilometre katet· 
ti~ten sonra aavdı. Eaki, alçak bir 
evın kapısını çaldı. Epey bekledik
ten sonra ziyaretçiyi tanryarak git
ti! kapıyı açtı. Bu, çıplak batlı, ma
vı ve sert gözlü ihtiyar bir adamdı. 
Dal içeri daldı. Etrafmı gözden ge
çi~ı. Duvarlarda bir ııürü ve çetit 
çetıt anahtarlar kilitler asılı idi. 
Maaarnaı bir feyin üzerinde bir te
lefon makinesi duruyordu. Dal te -
lefonu açtı. Küçük Trianon'un nu
marasını verdi. Cevap veren Metr
dotel' e: 

- L\itfen salona bakınız acaba 
birisini bekleyen bir genç kız "ar 
mı?. Orta boylu İnce bir kız, koca
man, kurtuni gözleri var ufacık 
kalkık bir de burnu var. Orada ise 
tel~~ona gelııin, ona bir şey söyliye
cegım. 

Birkaç dakika sonra Brina'nın 
heyecanlı sesini itittiği zaman: 

- Brina, dedi. Ben, Marten Dal.. 
Evet her fCY yolunda.. Fakat biraz 
geç kalacağım galiba ... Beni biraz 
bekler misiniz? .. 

• So.~ra telefonu kapadı. Elini ha
la cebınden çıkarmamıftı. Ihtıyara 
döndü ve: 

. -.l\_1üşkül bir vaziyete düttüm. 
dıye ıtıraf etti. Bana yardım eder-
.•• ? 

mıamız ... 
• 

- Eger elimden birtey geline .. 
(Bitmedi) 

Karsta biı metre Tıabzonda ç;.ırşaf ve peçe ' 

Kar Var.
, ile mücadele da onun rüyası ı·miŞ· 

( 

KARS, ıs (A.A.) - iki gün. 
· den beri tehir ve civarına tiddetli 
kar yağmaktadır. Birincikinundan 
timdiye kadar yağan karın kalınlı
ğı bir metreyi geçmittir. Bu yüzden 
gidip gelme bayii güçletmittir. 

TRABZON, ıs (A.A.) -Trab 
zon ilk karı dün gördü. Sabaha kar 
tı başlayan kar devam etmittir. 
Fırtınadan telefon telleri bozul -
muştur. Şiddetli kıt birdenbire baa 
brdığından bugünkü yeni yol ala
kadar teşkilatları yoksullara yardı 
ma çağırınışbr. 

ERZURUM, ıs (A.A.) - Dün 
akşamdan beri tiddetli bir yağmur 
ve kuvvetli lodos fırtınaaı esmek -
tedir. Erzurumda bu mevsimde 
yağmur hemen hemen görülmediği 
için hayretle ka11ılanmaktadır. 

Ucuz ayakkabı 
Ayakka1.:>ıcılar bir koope
ratif teşki'ine karar verdi 

Ayakkabıcılar cemiyeti dün aa
at 13 de, Çartıkapıdaki cemiyet 
merkezinde yıllık kongresini yap -
tı. Kngreyi cemiyet başkanı Bay 
Nuri açtı. Evvela idare heyeti, son
ra mürakıp heyeti raporu okundu. 
Raporlar kabul edildikten sonra, 
yıllık bilanço tetkik edildi ve iyi 
görüldü. 

Bunlardan sonra kooperatif fU· 
beai azaları tarafından bir teklif 
yapıldı. Bu teklifte deniliyordu ki: 

- Cemiyet perakernle ayakkabı 
satmak için bir şube açmalıdır. Bu
rada hem ayakkabıcılar cemiyeti -
nin reldamı yapıla.bilir, hem de 
halka ucuz ayakkabı satılır.,, 

Yapılan bu teklif alkıtlar arasın 
da kabul edilmittir. Verilen karara 
göre, idare heyeti tetkikat yapa -
ccı.k, fehrin en uygun yerinde bü -
yük bir mağaza açılacaktır. 

Bundan aonra yeni idare heyeti 
aeçimine geçildi, eski idare heyeti 
olduğu gibi yerinde bırakıldı. Ye
ni i<lare heyeti gene eski batkan 
Bay Nurinin riyaaetinde te~kkül 
etmektedir. Evvelce üç kitilik olan 
idare heyeti dört kitiye çıkarılmıt
br. Bundan sonra, idare eyeti a
zalarının huzur haklarının kaldı -
nhnası yolunda bir teklif yapılınıf, 
bu teklif te alkıtlarla kabul edil -
mittir. 

Cemiyet nizamnamesinin tadili 
gelecek kongreye bırakılmıtlır. Ge 
lecek kongre lS gün aonra yapıla
caktır. 

Ziraat amelesi için layiha 
ANKARA, ı4 - Ziraat Vekale 

tinden ziraat amelesini himaye için 
bir layiha hazırlanıyor. Hir nev• .<•· 
rai it kanunu olacak olan bu proje 
hakkında ziraat enatitüsündeki pro 
fesörlerin de fikirleri alınmakta -
dır. 

Layiha Mart aonunda Mecliae 
verilecektir. --

Antalıtyahlar dün 
toplandılar 

Şehrimizdeki Antakyalılar dün 
sabah saat 4 de Ha1kevinde toplan 
bda, lstanbulda tahsilde bulunan 
Antakyalılara yardrm için ne gibi 
tetbirler alınmaaı lizımgeleceğini 
konuşmutlardır. Antakyalılar kur
dukları cemiyette, yeni bir idare he 
yeti seçmitlenlir. 

Ô:nc!k köy:er.nde talebe 
IZMIR, 13 - Sömeılr tatilinden iı

tifade ederek Eckiıehir, Adana, Tar
auı, Mersin ve Antalya ile lzmirde tat· 
kik seyahati yapmağı kararia!tıran 

Yüksek iktisat fakültesine mensup 37 
talebe; b~larmda muallimleri Bay To-
1'0 bulunduğu halde Antalyadan bura· 

ya gelmiılcrdir. 

Gençler; vilayetin köy bürosunu 
:ziyaret ecl«d< örnek köyleri ve vilayet 
kö)'ierinin bet yılda imarını tanin edf» 
cek olan proje bakkındıı malümat almıı· 
!ardır. 

Gençler; Urlanın Kızılbabçe örnek 
köyünü, köyddô kredi kooperatifini, 
spor meydanını olnnna odaunı ilk mek
tebini, Şehitler Andacı namile dikilen 
köy konııunu cezmiıler ve buralarda 
tetkikler yapml§lardır. 

' Y dda bir buçuk milyon kilo tuz, 
iıtihıal edilen Çamaltı tuzlaımı, Me
nemende Kubilay menkü taıını, büyük 
Gediz kÖprüsünü ve Bergamadaki h'
rabeleri de ziyaret etmiılerdir. 

Küçük haberler 

* Japonyanın Ankara büyü!< elçili
ğine tayin edilen M. lyemasa bu, ay ni
hayetinde ıehrimize gelecektir. 

l TRABZON, ıs (A.A.) - Şeh-
rimiz gençlerinin tetebbüsü ile uün 1 yapılan bir toplantıda, Türk kadı- R - •• l •• • 1 AP nınınsaylavseçliği ve seçildiği be- uya goren.er, ruyaya ınanan ar, 
ıediye ve umumi meclislere aza o- H . . b" .. .. b ·· ab ıa.rak girdiği bu günlerde kadınla- met aşımın ır sozu ve ütün ruY 
rımızın hala çarAaf ve peçe taAıma- B k ·· .. G" 1 k ·ı b' tarı ıeı:' T • e,?, pe ruya gormem. orsem esı en ır takım, rüya ,,1 
!arının doğru olmadığını kararlat- de çogunu aklımda tutamam. Fa- görmek için gözlerimi kapa"' 
tınnış ve bu yolda hazırlanan di - k t .. d" ·.. ·· 1 · · d .. b I a gor ugum ruya ar ıçın e oy - i irim. . dı 
lek kağıdı hali içtimada olan bele- leler'ı de vardır k'ı unutamam ilk Alt t 1 k" kler ı·çııı . . ın avan ı Of ıC' 

diye başkanına verilmittir. gençlikte görülen rüyalar gibi .. Bir riye benzer kızlar ... Yer yer 
Belediye meclisi başkanı bu dile takrm kimseler, gözlerini kapar ka- lar kurulmut. Çalgılar çal11°~ 

ği belediye meclisinin ruznameaine pamaz, hatta hazan, gözleri açık- kiler içiliyor. Derken uyanııı 
almıştır. Dilek idare encümenine k ·· .. ·· J H · h 'f b' b 5011 verilmit olup belediye meclisinin .en ruya gorur er. anı ert ın ı- iri yok. Böyle rüyaların ııılı 

rı, arkadaşına: rince, içime adeta mahzUll 
ilk toplanlnmda müzakere e<:lil :- - Bugünlerde büyük bir para- ker. 
rek bir karara bağlanacaktır. y.a ka~,u~orum.. Müjdesini ve - Fakat, rüyaların korkuııS ~ 
Adanada peçe ve c;,arşaf nnce oteki sormuş: . ları da vardır: Deniz keli ıP. 

- Ne o? Yoksa mırasa mı ko- yüksek bir kapa parçası ... ı\ 6 · 
yasağı nuyorsun? ha, döndürücü bir uçurutıı" fJ 

ADANA, ıs (A.A.) - Şar mec- - Hayır, ama karımla benim sizi bu uçurumdan apğı y1l 
lisi dün saat on bette tubat devre- görülmü• güzel rüyalarımız var.. yor. ıJı 
ainin son toplantısını yaparak da- demiş. Yahut ta, bir dağ ba~ııı 
ğılmıttır. Bu toplantıda çartaf ve içimizde, rüyalara bel bağlaya- kurtları~ hücumuna uğruY0#ı 
peçe yasağı hakkında encümenin rak, gaipten hazinelerden büyük D~rt tar:ıfınızı eşkiya ç~I 
yeniden hazırladığı mazbata okun servetler bekliyen keskin kurun - kaçmak istiyorsunuz, aya. ıd 
mu• ve sözbirliğiyle kabul edilmit- tulu kimseler eksik değildir. biribirine dolaşıyor, hcı> 0 

tir. Yasak 16 mart 1935 gününden Me3ela rüyada yumurta görmek nuz yerde bocalıyorsunut· ~ 
başlıyacaktır. bizde muhakkak surette ele para Çocuklar, rüyalarında ço 

Trabzon tayyare geçeceğine delalet eder. Halbuki, mektebi görürler. Yangın 1 çuı: 
hıristiyanlara göre, yumurta yalan mektep alev alev yanıyor·.~p 

cemiyetinde aöz demektir. Rüyada bit görmek, günü g lip çatmış, dde ~ı·~ 
TRABZON, ıs (A.A.) -Tay- bir bakıma para, bir bakıma dası- Bütün çocuklar hep bir agıı~ 

yare Cemiyeti kadınlar derneği fa. kıntı ile tabir edilir. - Sınıfta kaldın, sınıfta 
ali yetini g,enişletmit, fırka teşkil&- Yaktile, osmanlı paşalarından diye haykırıyorlar. . eli 
tı gibi mahalle ocak ve yuva teşki- biri rüyaya çok meraklı imiş, ken- Gençlerin rüyası hepsııı~ 
latrna başlamıttır. Kadınlarımız bu disi için, iyi rüya görenlere bol bol lıdır: Hayali sevgililerle, \ş 
tctkilata seve seve girmektedirler. ihsanlarda bulunurmuş. Bir gün andıran bahçelerde, kol k

0 
f 

Az zamanda pek çok aza kaydedil herifin biri, rüyasında pa,ayı, cins !aşılır. Mehtaba kartı, Ç~ f 
miştir. bir arap atına binerken görmüf. rında sevda yeminleri edıl~~·y 

Fındık satışları Ertesi sabah, yemeyip içmeden ko- da bir, kıskançlık aahneler~I': 
nağa kofIDU•· Vekilharcı bularak gili, başka birinin kuca~ıll"~.f 

TRRABZON, ıs (A.A.)- Dün anlatmıt: ,ık, gözünü kan bürüınUf• f', 
borsada tombul fındık 24 kurllf& _ Pata efendimizi, bu gece onları gözetliyor. Derken d~ 
arzedilmit ve 23 kuruta talip bul- tann hayırlar verııin, duru hır ata lki silah ıesi ve rüyada ka.ll 
mu,tur. Fiyat.ar müstakar bir bal- bi k .. d" H be · · et ı • ner en gor um. ayvan, mm emay ... ti 
dedir. Satıcılar piyaaaya mal arz.l elimde idi. Patayı buyurttum. O Eski kadınlar, gece va!: ıı 
miyorlar. Eaaaen mal mevcudu çok da, hızla gelip ayağını üzengiye.. söyletmezlerdi. Mutlaka ~1 
az olduğundan piyasanın yükselme k • bak 

b 
Vekilharç birden bire haykır - ce se, ıtıga mır: d ci· 

ıi ekleniyor. mış: - Gılnd.iz r.;yetine e 
Trabzonda büyük bir ilk - Orada kea!. Sakın hayvana !erdi. t 

mektep bindirme!.. Onların itikadınca rii1ş 
TRABZON, ıs (A.A.) _ Hu- Biraz aonra, herif patanın hu- mekte değil, yormaktadır~ 

'd b b' ı· zuruna çıkanlınıo.. Rüyasını ona Hayat, uzun bir uyku, İ" 
suai ı are et ın ıraya büyük bir •· d d J G kteJJ 
ilk mektep binaaı aabn almıtbr. Ya da anlatımağa baflamış; fakat ve- rüyaaı ır, er er. erçe ıJı 
kında yeni mektebin açılması ya_ kilharcın tavsiyesini unutmıyarak: yanın ıqka benziyen ta~,P 

1 cak Ef d
. · t - tur. Kimi bu rüyayı, bat Jel 

pı a tır. - en ıınız, amam ayagmızı nuna kadar tatlı tatlı seyre,. 
Adanada grip salgını üzengiye koyarken, uyandım, de . mi de korkunç kabuslarla 

0 

ADANA, lS (A.A.) _Grip sal mitp b d b l nün gecesini bitirir. ııını fehrimizde de genitlemif ve o- k ata, ce in en İr a tın çıkara- Rüyada kazanılan teYl~~ı 
kullar bir hafta tatil edilmi,.tir. ra : Al d . • h nın elinde kalaa, hepiJDİ:Z: bı 

• - tunu... emıf, eger ay - run) kesilirdik. eli ı 
Sıvash Behram Paşa suyu vana binmit olsaydım, rüyanın yüz Arkadatlardan biri geÇ 
SIV AS, (Milliyet) - Sıvasın altın değeri vardı. anlatınıttı: el' j ~ 

belli batlı ve yıllardanberi temiz Herif, bunu duyunca; dayana· - Rüyamda, bir koca 
0 
t' l 

ve sıhhi şeraiti haiz olarak içilen i- mıyarak: su mücevher gördüğüınüJJ ;I 
ki suyu vardır. - Kulunuz bindirecektim ama, saatimi götürüp Emniyet 

5 

1 Kepenek 2 Behram pata auları. vekilharç olacak teres bırakmadı, na rehin ettim. , _J 
Kepenek auyu, bütün balkın demif. Kut olup havada uçt~I 

istifade edebilmesi için demir bo- Rahmetli Ahmet Hatim rüya i- müttüm. Erteai alqam Jile 
rularla tehre, indirilmit büyük çin derdi ki: den, düttüm, kolum kırıl~~ 
çeşmelerle mahalle aralarına tak- - Beynimizin içinde, her keli • Gayet güzel bir kadııv~ 
aim edilmiştir. Ukbaharda da bele- menin bir höcresi vardır. Bu höc- tiğimizi rüyada gördüğü«Jl 'ıı-1 
diyenin ıu için çizdiği planlar dai- reler, uyku arasında biribirine ka- si günü, bizim hatun, ai•' 9~l 
resinde yürünerek yani mahalleler nftığı için, karmakarıtık feyler gö lar.t!ı. Az kalsın, Diıny·ı-
de bulunmayan Kepenek suyunun rürüz. giderken evdelıi bulgurdııl' 
çeşmeleri de o zaman yapılacaktır. Meseli, etek höoresi, rüzgar yorduk. -"' 

ikinci suyumuz olan Behram pa- höcresile birle,ir. Bir de bakarız, Haaılı güzel rüyalar lı 
ta da kepenek kadar kuvvetli bir etek kulaklarını diianit, havada u- yaramaz.,, d /. 
au olarak bilinmektedir. Bunun da çuyor. Yağmur höcresi, fara höcre- Sorarsanız, benden e 1 
borular içinde gelmesine ve böyle- sine kantır, gökten fare yağdığını kadar. Rüyayı gönnedeJl5e~ 
ce daha temiz bir hale aokulmasına görürüz. mesi hayırlı ... Erbap olşJJ i)I~ 
çalıtılmaktadır. Bu hususta da de- Fakat öte yanda rüyaya inanan- rüyada görülebilecek cıt g 
mir borular siparit edilmittir. Boru- lar da var. Uyku arasında görülen neleri, uyanıkken göriir: . .,.P 
lar gelir gelmez bu İfi .fe bqlana- bir çok fCylerin ayni ayninie çık- Züğürt iıe, .erveti rıır .ı 
cak ve Behram Pata suyu da temiz bğını ileri türerler. müjdeyi hülyadan bekft)e~coı· 
borular içinde tehre gelmit olacak- Ben, kendi heaabrma, yarıda Salahaddin G 
br. ' ya iki kiti tarafından yaP;/t! 

nm doktor raporu ile be# 
meai noktasından bozJll ,ıı 
noktalardan tekrar batl"t'etıi1 kemede suçluların yat' 1!1(. 
eli. Doktor raporu ile "!jeı:er~ 
kifi tarafından yapılabı tl'1',' 
!aşıldı. Aydın ağır ce:t" ıJJ'~ 
mesi auçlu Ahmed ve O• ,,JJ!Y 
rar ölüm cezaama çarPtı , 
na karar verdi. e51 

Sıvasta kayak yazısını 
ağaçlama 

SIV AS, (Milliyet) - Sıvasın 
üst kıaımlarına diifen ve seyran te
peainin eteklerinde uzanan bir düz 
lü~ var. Buraya halk kayak yazı
sı dıyor. 

Bu düıı:lüğün çevresi kıymetli mü 
esseselerimiz ve kenarlarında da 
mahalleler sıralanmıt • bir halde
dir. Belediye tarafından hazırlanan 
ve getirilen borularla burada da su 
taksimatı yapılacaktır. Etrafa a
ğaç diktirmek suretile buraların da 
ha güzellik verilmesine ilkbaharda 
çalıtılacaktır. Kayak yazısı da a
ğaçl< ;Jmıt ve suya kavutmut ola
caktır. 

Sıvıstı bir piyango Ç9kildi 
SiY AS, (Milliyet) - Ziyagök 

Alp okulunun fakir ve kimsesiz ço
cuklarının dera levazımına ve el
biselerine sarfedilmek üzere oku
lun himaye heyeti tarafından 2500 
biletlik bir piyango hazırlanmıtb• 
Biletin bir taneaine her keseye el
veritli olabilmek için 2S kuru' gibi 
ufak bir değer konmuttu. Beletler 
Sıva• ve havaliainde büyük bir is
tekle ıatılmıttır. Yalnız kazalar
dan ıS7 ye yakın bilet aatılmaya
rak iade edilmittir. Dün bu efya 

piyangosu noter önünde okul aalon 1 
lannda ve oldukça kala'6alı1' bir se
yirci huzurunda çekildi. N~ra!ar 
dört tane küçük yavrunun okuma
ları ile ha,ladı. Ve ilk olarak ciolap 
tan piyangonun büyük ikramiyesi 
olan SS lira kıymetindeki halı t8ı3 
numaraya çıkmıştır. En iyisi de bu 
değil mi? Büyük ikramiye nerede 
kaldı, çıkb, çıkmadı deyib heyecan 
aaramtılan arasında erimedense 
böylece hatlar, batlamaz çıkması 
daha iyi oldu. Diğer, numaraların 
sıra ile okunmaama devam edildi. 
Ve 204 bilette bu ıuretle kumllf, 
saat, kravat, çorab, tablo gibi he
di) hr paylatıldı. 

Aydında iki idam kararı 
A YD1N, (Milliyet) - 932 yılı 

ilk kanım ayının 28 inci gecesi Çi
nenin demirci dere köyünde otu
ran eski umumi meclis üyelerin
den karacasulu bakkal Muatafayı 
paraaı için boğub öldüren Ayni 
köyden Salih oğlu Ahmed ve kar
daşı Osman ile auç arkadaşları 
Bahri hakkında Aydın ağır ceza 
mahkemeıinde Osman ve Ahmede 
idam, bahriye de 5 yıl ağır habis 
cezası verilmitti. Temyiz mahke
meti bahrinin cezaımı taıtik etmiş 
ve diğerlerininkini yqlarının teı
bit edilmemesi ve bu suçun bir ve-

Aydın spor koııi' f. 
A YD1N, (Milliyet) --: v~; 

mıntakaaı spor kongre'~!J 
Bay Fevzi T okerin bati' . ııe'..ıl 
toplandı. İstifa eden e.s1'1ıııW". 
raporunu eaki reis Nafi.ı 1,j ~1• 
kud 'd' eS" u. Rapor canlı ı ı, "lii ,, 

"ttl " bcı.kikaten çalıştığı ~~-JI 
Rapor aynen onaylan l>İ' ~ •I 
aabların bakılma•• içİll fi:' 
ayrıldıktan aonra ııeÇİ~~e ~ 
Yeni mıntaka heyeti fOY ıJI 
du. Birinci reisliğe sırr:,de1't1 
kinci reisliğe bakinı Ce rf'İf 
tiklere Nadir Birvar, pe 1eıi~I 
han Cemal Ayakto~U ~ev~~ 
fiz Tunçer, Celal, Nıba. 'e ~ · 
Ekrem; atletizm bey;u:;,i.~ 
Nafiz, Şükrü, Eteın ,..a 
ve zeki seçildiler. 



Alınan ya 
Cevabını verdi 

~--

8 (lıap 1 inci ahitede) 
'f a.y Musaolini tarafından yapılan 
tına ınisakı ile ,ark m:sakma 

j;; ~i Veraailles muahedesinin as-
h 11 ahkamı yerine Almanyaya 
b~uk müsavatı verecek askeri 
~~ tııukavelenamenin ikamesini te 
t'ln İçin beraberce tahakkuk etti- ı 
~1• ll:ıeleri Londra itili.flarında der· 1 
~ ediloıi,tir - hiç telmihin bulun 

dığı zannolunmaktadır. 
lngili:zlerin fikri 

b ~~NDRA, 15.A.A. - İngiliz ma 
A.~ ılı, F ransız-lngiliz teWiflerine ı 
n lllanyanın verdiği cevap notası
~! hakikaten mahirane bir tekilde 
b. ;ıııe alı mıt ve meseleleri bir
~kı~rlen ayırmak için yazılmıt te-

k etmektedir • 
n Utrıumi kanaata göre, Almanya. 
hı~ notayi bu ,ekilde yazı,ı, istik· 

1 
a de yapılacak müzakereler eına 
~nda lngiltere ile Fransa arasında 
~~l~el bir manevra yapabilmek 

1 dı beslediğindendir. 
R Almanlar ne diyorlar 

lifıbEIU.IN, 15. A.A. - Alman is
~ lrat bürosundan: Alman c:e
.:bııun dıt işleri bakanı Von Nö
b··t larafmdan Fransız ve İngiliz 
d 111iik elçilerine verilmesi h:ıkkın
~bllıiitaleaamı bildiren "Völkiter 
llıa. -'ıter,, gazetesi, cevabi\, Al
~Y!lnm ııenel yarıtı sağlamlaş
.;-· 'ııaıt üzııre tefriki meşai arzusu-
J 

11 tekrar ispat ettiğini yazmakta
•ır. 

"F Ilı akat, demektedir, cevap, sulh 
1 j•eleaini fena izah edilmi• mese- 1 

te er ve antlllfm& teklifleriyle ka
nlflırıııak isteyen' erin hafiflikleri-
b e karşı koymaktadır. Fransız mat 
Ilı ~~tının bariz manası aleyhinde 
l lılalealar yürütmesine sebep olan 
b~ndra anlasmasınm tehlikeli ve 
dır _çok kara~lık noktaları üzerin-
f e .ısrar etmek Almanyanm vazi. 
eııydi. 

cc ., 

G Berlin borsa gazetesi ,, ile 
. ertnarı · cra:zctesi, Alman kalele-

tı . ., 
k 11~n Ylkıldığını ve böylece memle
k~ın bir çok isti alara maruz bırak 
1 ll:ıış oldu~unu kaydetmektedir
er. Alınnnya Avrupa komşulanmn 
~ h"lhassa Sovyet birliğinin muaz 
h ın sil· !anmalarından tamamen 
kaberdardır. Bu silahlanmalar hak 
~nda elde edilen malümat em
k Yet nıcselesi müzakere edilirken 
1 1Yınet' i bir vesika olacak ve bu
dııınu, olduğu hususi vaziyet için 
./ kendi emniyet derecesini tes-
t ıt İçin A!manyaya bir miyar o
acakdır. 
ç Berliner Tageblatt ve Lokalan- _ 
r f !:et- gazeteleri sonıuz müzake-
1 e erden kaçınılması taraftarıdır· 
ar · Bir dünya politika konferan-

11 filtı; kadar tehlikeli bir tey ola
~· İngiltere tarafından evvelce 
~::_ sürülen ve gizli iki taraflı mÜ• 
~e er yolu ile bir inkiııafa mü
k de edecek ve nihayet böyle 
) 

0 nferanslara yol açacak b1r vazİ· 
) et Yaratacak olan çareler dah ta
f;' a.ıı. tercihd'r. 

tQnau; gazetelerinin mütalaaları 

1,}'ARts, 15.A.A. - lngiliz-Fran. 
ıq• tekliflerine Almanyanın ver-
i '! olduğu cevab hakkında ga:..ete 
del'jn rnütaleaları az çok ihtiyath-
lt, Çünkü cevabın metni henüz 
~tedilınemitdir. Bununla bera
IJıı Ceva.bda, Almanyanın Fransa 
,~llgilterenin araaını açma~a v~ 
t\ıı :ı:~anda kabulü ve tatbıkı ı
lit· F' ransız matbuatının iarar et
il 1 londrada dütiinülen noktala-
~ğa çahtdığı kaydediliyor. 
,. Jurnal •unu yazıyor : 

~Vesika, bilhassa müphemiyet 
~ de dolllfllll bir muhtıraya ben
.,_j'0r gtbidir. Tahminlere gl)re, 
lıii llııı.nya ona bu ,ekli vermekle he 
di~ ~at'i bir vaziyet almak ~ste~ 
~ I nı göstermekte, daha aarıh fı
~er~ni sonradan yapılacak diı>
dır llıı görü,melerine saklamakta. ... 

• ~•elsiyor töyle diyor ı 
tit·.\lınan hükOmetl, fransız · ln-

ıı h b 1 .. • ~, eyanatında u unan aynı 

ıı, l'lda olmak,, prensibine aldı
til~tıniyor gibi görünmektedir .in
~· renin vereceği karar hakkında 
1t.11

1 tı bir hüküm vermeksizin Fran• 
..,ııı1:ı . . 
~ı Ce u Prenaıpten vazgeçmıyece-

I::!t'&retle iddia edilebilir.,, 
" 

0 dö Pari ise töyle diyor t 

·~ , A.lınanyanm b:ıthca düşünce· 
lıı-ıen ~ısa yoldan ve en basit usul
~ ~~L ~va projeıinin kabil kıldı
lıı-. S "'Ule ınüsavatını elde etmek
lı;lliltonra da Fransız ıiyasetini 
~treninkinden ayırmaya çalışa 
~lek Almanya, n'anevi müs
~ld1~ eleriode elleri ıerbest bıra
qGl'ııı 1 takdirde, garp hududlarına 
~İı-i}:t etıneye hazır olduğunu bil
"4 ~~ ~uzakerelere böyle bir e-
~ rıne hatlanamaz.,. 
" .\] taıeteai diyor ki : 

"'-ı, l rrıanyanın kabul ettiği esu-
0ndra beyanabnın araların-

Bulgarlar Yunan 
ududunda 

Tahkimat yapıyor 
(Ba§I 1 inci aalıifcde) 

gral Bulgacistanın Neuilly muahe
desi ahk§mına muhalif bir surette 
hudutlta tahkimat yaptığını bildir
mektedir. 

Bu telgraf şudur: 
ATINA, ıs (Milliyet) - Bulga

riatanın Neuilly muahedesi ahki.
mma muhalif hareket etmekte ol
duğu tahakkuk ettiğinden Yunan 
hükiimetince Y unaQ - Bulgar hu -
dutlarında ciddi tahkimat ve mü • 
dafaa tertibatı alınması kararlaş -
brılmıthr. 

Bu kararın tatbikı için dün Har
biye Bakanı Ceneral Kondilis ile 
Umumi Erki.nı Harbiye Reisi Ge • 
neral Katenioti birlikte çalışmışlar 
dır. 

Umum Erkanı Harbiye Reiai ga
zetecilere yaptığı beyanatta demit 
tir ki: 

- Yunanistanın maksadı sulha 
hizmet etmek ise de Bulgaristan 
hudutlarında tahkimat yapmakta 
olduğu cihetle biz de tamamiyeti 
mülkiyemizin müdafaası için ter -
tibat almak mecburiyetinde kal -
dık. 

Buradaki askeri mahafil, Bulga
ristanın senede elli bin asker talim 
ve tel"biye ettiği ve askeri mektep
lerde senede yüz muvazzaf ve bin 
kadar da ihtiyat zabit yetittirdiği • 
ni anlamıthr. Bu hal Neuilly mua
hedesine muhalif olup Bulgariata
nm ıükun dairesinde Neuilly mu -
ahedesi ahkamını ref'e çalıfbğını 
ııöstermektedir. 

ATINA, IS (A.A.) - Havas 
Ajansının hususi muhabiri bildiri-
yor: • 

Büyük Erkanı Harbiye Reisi Ge 
neral Katenioti Harbiye Bakaniyle 
uzun bir görüşmeden sonra, gaze -
tecilere verdiği beyanatta, Yuna· 
nistanın, hudutlarını tahkime ka -
rar verdiğini söyledikten sonra: 

"Yunanistan sulh besleyici ü -
mitler beslemektedir. Fakat kom
tularmıızdan bazılarının ayni fikir 
lerle mütehassis olmadıkları görü
lüyor. B ınun için Yunanistan ban
ftn nef'i namına emniyet tetbirleri 
almak mecburiyetindedir." demit
tir. 

Mille,,er Cemiyetinde protesto mu? 
ATINA 14 - Etno.s gazetesi, 

Balkan itilafına dahil devletlerin 
Bulgaristanın Neuilly muahedeıini 
ihlal et eıini Milletler Cemiyeti 
nezdinde yakında protesto edecek
lerini haber vermektedir. 

Aydın Demiryolu 
hükumete geçiyor 

(Ba!IJ 1 inci s.lhifede) 
paramızla on iki milyon Türk lira
sına satın alınmaktadır. Bu para 
40 taksitte firkete ödenece tır. liu 
muamele bir istikraz mahiyetinde 
olduğundan, bütün harici borçla • 
rımızda olduğu gibi, bunda da tir. 
kete yüzde yedi buçuk faiz verile
cektir. 

Bu defa Ankarada cereyan ede
cek müzakerelerde senevi taksitler 
görütülecek ve her sene firkete ö
denecek mikdar tesıbit edilecektir. 

Şirketle esas itibarile itilaf ha• 
sıl olduğundan yakında iptidai mu 
kavelenin imzası pek muhtemel • 
dir. Mukavelename büyük kurul • 
tayca tasdik edildikten sonra, ni -
hayet iki üç aya kadar Aydın De
miryollan hükUnıete geçmit ola -
caktır. 

Aydın demiryolları 610 kilo • 
metre uzunluğundadır. Bu hattın 
imtiyazı 1856 aeneainde elyevm 
hattı elinde bulundurmakta olan 
İngiliz tirketine verilmittir. Aydın 
hattı Garanti Kilometrik esaı ol • 
madan Türkiyede inta edilmit olan 
birinci demiryoludur. imtiyazı elli 
sene için verilmitse de bilabr.ra 
bir iki defa yirmibeşer sene için 
temdit edilmittir. Son imtiyaz müd 
delinin bitmesine daha on dört se
ne vardır. 

d:ıki münasebet pek müphemdir. 
Frannz-lnı,:iliz teklifleri topdan 
kabul veya reddedilecek bir küldü. 
Halbuki cevabın prensibi, mesele
leri birbirinden ayırmakdır. Bu
nunla beraber Fransızların endi~e 
etmelerine mahal yokdur., , 

Maten ,öyle yazıyor : 

" Haber verildiğine göre Yon 
Nörat, lngiliz ve Fransız büyük el
çilerinden, Avushı•yada ar:ıyı U· 

mumiyeye müracaat edilir ve Avut 
turya An,lua isterse, vaziyetin ne 
olacağını ıormutdı.rr .,, 
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Modern mamur 
Şehrimiz: Aydın 

(Bag. 1 inci sahifede) 
aerek kaııaba ve ııerek yakın nahiye 
ve köylerin her it böiümündeki balkıy· 
le görii..,...ıc fasa\Jm buldum. Hepıl 
bana mahıullorinin değerile aabl<hğı • 
m, ieçİnıleriain iyi ve yeter olduğunu 
sevinçle IÖ)·ltdiler. 

HükDmetçe alman ölı:onoruik tedbir
lerin büyük değerinden minnetle bah· 
ıettiler. Aydında en çok ıevınçle gör. 
düğüm halkın toprağa ve mahsule geçen 
yıll;ırdan daha çok bir kuvvet ve gay • 
retle aarılnuı olmasıdır. Top yatağanda 
bütün Aydın ovıuının yeıcrmiı manza· 
rasını &'Örmekle duyduğum sevinç pe.k 
büyüktür • ~ 

Nazıllide devletçe kurulacak olan 
büyük dokuma fabrika•ııun şimdiden 
bu m itte uyandırdıgı s:alışma auusu 
iae büyiiktür ve hatta filiyat.ı geçen 
ball< hazırlıkları vardır. Pamuk istih· 
aaliııiıı yüksek vaııfk ve fazla kıymette 
olmasına çalıııldığmı öğrendim. Bu hü· 
kiunetçe alınan bütün tedbırlorin halkı. 
mızca nasıl iyi karıılandığını gösterir. 
Aydın lw1arun giyinış, yaşayı§, çalışı§, 
tarzını. bir cümlede toplamak icap e
derıe diyl!bilirim ki, Aydın ve etrafın
da refah vardır .• 

Türk kooperatifçiliği tarafından Ay. 
clmın büyük yeri vardır. Halk bu yol
da daha çok faydalar &'Örecekle.l.ne 
inandığını bana ıôylecliler. F>rka ve 
h"1k"vı kurumlan ıyi çanııyor. i apıı. 
makta olan temıil ıalonunu ııördiım, 
Aydında büyük oahne ihtiyacı baıanJ. 
-· demel<tir. Halkın tenvir ve irıa<fı yo 

!unda halkevin.in diğer bütün kollarının 
çalıımaları da takdire değer. 

Aydm orta mektebinde bütün 11-

·nıflıırı &'ezdim. Çocul<Ja.ra IOr&'Ufar IOr• 
dum. Kız 11e cı·kek talebe sıhhatli ve 
temi2 ve iyi giyiruniı olarak bir arada 
dtnlerine çalıııyorlar. 

Hemen b"'Pıin.de uyanık bir 
zek.i, yıircıluea ıeien yurd &eY· 

ai ı ve '8Y&'•• var. Bana cum-
h ... , tin faydalan üzerinde verdık
leri k arıılıkları istikbal için çok ümit 
vericid'r. Çocuklarımız müsbet '"nıle
re dab~ heve.Jidir. Aydında yalnız 
topral<da değil fabrikalarda çalışan it· 
çilerle do iıasoih.Uer yaptım. l>üniük 
kazançlarmı, yafBDla ıartlarını sordum. 
lntibaıarımın iyi olduğunu söyleyebili. 
rim. Aydmın uzun yıllardaoberi büyük 
derdi ooan 11twaya hülı.iimet ka•tuıcı 
elini koymuı tur • 

!>thlıat vek&letine bağlı geniı ölçüde 
bir kurum bu mmtakada müa.ıdeieyı 
üzerine ıılıruştır. Uyanık halk ta kendi 
evlerinde ve ıshulan frzcrınde aldık • 
lan tedbirlerle bu mücadeleyi kolaylat
tırınak adır. 

Vilayetçe bataklıkların kurutulm:ısı 
yolunda le oırlcre &'İrişildiğini ögı·en
dim. Y iıkıck neticcıin.i yı.kında go ,.., • 
ceğim.iz.i umanın • 

Devi ı ,e hurda incir alınmasını bu 
mabsu Un <lc&erlend.irilm aine çok y 1>r
dım eıtiğtni öğrendim. Oaüaıüzdelci 
yıllarda da bu yoldaki iyi tedbirlere de
vam edileceği tabiidir. 

Küçük Menderesin ıalahı ve Cellat 
&'Ölünün kurutulması huıuıi idarelerin 
lak.ol ı dııında olduğundan devlet üç 
buçuk miıyon liralık bir taahhütle bu İ· 
ıe girmiştir. Onümüzdeki yil Cdlat gÖ· 
lü havzasının bir varlık ve yafll')'•I 
kaynağı olacaiına timdidon mıı:lı•lckak 
&'Özile bakabilirim. 

Bana bu ,.lcul ta Antalyaya ka
dar refakat edecek olan l:ımir valisi 
general Kiıznn Dirik bu ıalah ve kurut
ma iıi üzerinde geniı izahatta bulun • 
dular. 

Bu .. y..ı.atimin bana sevinç veren 
mevzulaıından biriıi de iıha ve kurut• 
ma iıi olmuıtur. 

DENlZLt, ıs (AA.) - Kıwultay 
batl<anı general Kazım Ozalp beraober
lerindeki zevatla dün aaat 20 de ıehri
mizi tetrif otmiılerdir. 

Kendisini mebuılarmuzla, vali, C. 
H. F. reiıi ve garnizon kumandanı Sa· 
rayköyde ve çok kalabalık bir halk küt
lesi de iıtaayonda karıılamıtlardr. 

Kizım Ozalp iıtikbalo ııeien her t• 
ıekkülün önünde durarak iltifatta bu
lunmuıtur. Aktaın .....,flerine ıu.w... .. 
inde bir ıiivare tertip ediılın.iıtir. 

ISPARTA, ıs. A.A. - Kurultay bat 
kanı General Kazım Ozalp borab•rlerm· 
de bulunan zevatla birlikde buı:lln saat 
ıs de hpartaya ıet<U.er. "-""'•.u v ..... p 
vilayet sınırlarında lapa-ta ıaylavları, 
vali, fırka kumandanı, belediye ve C. H. 
F. reisleri tarafından karıılaoJılar. 

laparta kurultay baıkanını büyük te
zahürlerle karııladı, Şehre girilirken ıra• 
keri kıtalar, okullular, sporcular ve halk 
münla.zam ıaf.lar halinde kendilerini se
Jamlauuılardır. Baıkan kendilerini bek
leyen hai.<Ja aanaUanndaki çalıpa ve 
kazanma ve ya§Bllla ıartlan üzerinde haı 
bihallcr yapmıılardır. Baıkan doğruca 
hükumet konağı-.ıa ~ittiler. Vi· 
!iyeli, Fırka kWIMP!ldanlığnıı, be-
le .!iyeyi Halk Fırlı.A1illll ziya-
ret ettiler. Başkan laparta halı fabrika· 
ıını ve fabrikadaki daimi halı neşherini 
&'ezdiler. Fabrikanın çalııması ve ilerle· 
meıi ve hıılılarıınızm dış piyasalara ıa· 
tışı üzerinde iz&hat aldılru-. 
Baıkan hıUkevinin çalıımaları üzerin· 

de tetkikler yapınışlar ve halkevi aza
larıla hasbihallerde bulunmuşlardır. 
Bu akının baıkan ve diğer konuklu be
lediyede ıereflerine verilen ziyafette 
bulunacakhırdır. 

n~lLL YET'in y~ni 
adı olacaktır. 

u~---•' ___ .. 

Dünkü lik maçlan Tayyare Cemiyeti 
Onuncu yı ını 
Kutluluyor 

Dünkü Feneı- • VJa 

(Baıp: ı inci sahifede) 
falılar da on1ardan aıağı kalmadı. Bu 
ıuretle oyun çok ııkı oıldu. Birinci dev
resi do bayii güzeldi. 

iki takını tam kadrolarile ve Bay 
Sadinin hakemliği altında oynadılar. 

Oyıınun dörtle üçü ·F encriın hikimi
yeti albnda ve çok :zaınaıı karıııtc ve 
••kıtık müdafaa ve hücum vaziyetleri 
arasında tek kale lıalinde oynandı. Bu 
zamanlarda F enerbahçe bir çok fıraatlu 
kaçırdı. Buna mukabil Vefalılar da 
ya;>bkfan bazı çak teıhlikeli hücumlar
da bir iki mühim fırsatı öldürdüler. 

Oyunun ilk ııolü.ııü Fenerbahçe 
merke.z muhacimi Muzaffer yapb. Bu 
l'dl ııüJünecek bir tekilde oldu. Kendi· 
ıine doğru havadan ıelen topu Vefa 
kaleciıi tutmak iıtiyerek kaleden çıkı1 
yapb. Fakat tam bu 11rada diğer bir 
Vefalı topa kafa ile vurup seyrini do
iiiıtirince Vefa kaleciıinin uzattıfı el 
boıa ıavruldıı. 

Top Muzafferin önüne düftü. Mu
zaffer topu, kaleci yerine gİb:ııeden V o
fa müdafilerin.in üıtünden aşırarak ka. 
leye ııönderdi. Uçüncü bir V efalınm 
yeti1ip topa elle vurma.sına rağmen eol 
o1du. 

Bu gol V efa!ılarm gayretini kırma
dı. Pek az sonra F eneı'bahçe aleyhine 
bir frikik oldu. Bu fir.iıkıki Vefalı Muh· 
tet«D fevkalade çekti. Fakat ne ya
zık ki bu güzel ııit direğe çarptı. Hal
buki bıı, gol olmağa Llyili blr ı-ttü. 
Maamafih direğın yaptığı bu hakıız -
lık biru ıonra telafi edildi ve yine 
Mu}ıteıem frikikten nadir bir tütle Fe
nerf>ahçe kalecishıin kıpırdanmasına 
vajfft bırakmadan bir gol yaptı. Bu be
raberlik devrenin soınn.a kadar devam 

marmdan bu erıStantane 

Bu koıu çok heyecanlı oldu. Giinef 
klübünden Rıza Maluut birinci oldu. 

Diğer teknik dereceleri yazıyoruz: 
ı - Rıza Maksut (Cüneı) ı7,37 

dakika, 2 - Remzi ( Beıi.klaf), 3 -
Küçük Be•im (Güneı), 4 - Halikis 
(Beyoğiu ıpor), 5 - Aeop (Beyoğlu 
spor), 6 - Gabri&i (Beıiktaş), 7 -
Ruhi (Botiktaş), 8 - E:.rem (Cünc.1), 
9 - Niyazi (Fener), 10 - Nuri (Be
§İklaf), 11 - Arsen CBeıiklaf), 12 -
Totoı (Beyoğlu spor), 13 - Koma· 
taı (Beyoi'lu•ı-), ı4 - Sait (Güneı), 
ıs - Tirani (Galat3..:ray), ıs - Ka
•antoplos r Kurtulu§) • 

Sayı bc•Üile tasnifle kazanan klüp.. 
ler ıunla<de • 

Birinci \Beıiktat - 2+.6+7+10~25 
aayı 

ikinci Güneı - ı+3+8+14· 26 ıa· 
yı. 

Uçüncü Beyoğluspor - 4+S+l0.!-
11=30 aayı. 

AnkaTada biaiklet yanfları 
ANKARA, lS (A.A.) - Ankara 

bisiklet heyetinin tertib etmİf olduğu 
bi•iklet kuroskontri ınüsabakalannın 
ikinci•i bugün yapılmıı, muhtelif klüp 
!ere mensup IS bisikletçinin iıtirak et• 
tiği bu kotu bir evvelkine nazaran d ... 
ha iyi neticeler verıniıtir. 

Meınle.lcotte ilk "..fa tatbikir.c ıe

çilen bu kQfular, çok büyük bir ala
ka ce~betmekte ve bunu takip edecek 
yan~larda çok iyi neticeler almabile
ceği ve önümüzde bulunan her iki o
liınpiyat için Türk ııcncinln aanıl • 
maz .bir azimle çalı~ak hiç bir spor
da kazanılmıyan muvaffakıyetlerin el 
de edileceği ümidini vermektedir. 

Mi.ı.ıaba.kaya oaat 10,45 de Ankara 
giicü klühü önünden hareketle baılan 
mııtır. 

(Ba'i' 1 lnd sahifede) 
ordusunu teçhiz için, canla bllfla 
uğrafmıJbr. Vatandaşlar, cemiye • 
te her zaman azami müzahir ve 
yardımcı olmutlardır. Vatanın her 
köşesindeki tehirlerimizin adları • 
nı taşıyan birçok filolar teşekkül 
etmiştir. 

On yıl içinde, Tayyare cerniyetl 
vatandatlardan (50) milyon lira -
ya yakın para toplamış, bunları 
memleket müdafaası hizmeti emri
ne vermiştir. 

Cemiyetin onuncu yılını kutlu . 
laması dolayısile, bugün Ankara
da, lstanbulda, cemiyetin şubeleri 
bulunan diğer bütün tehirlerimiz -
de kutlulama merasimi yapılacak
tır. 

On sene içinde (50) milyon li
ra gibi iftihar edilecek muazzam 
bir hamiyet yekfuıile kartmııza çı
kan büyük cemiyeti ne kadar teb
rik etsek, azdır. 

Habeşistan da 
(Baııı 1 inci sahifede) 

tiyen tahtid edilmed.iğini ilave ey. 
lemittir. 

ita/yanlar tekzip ediyor 
ROMA, ıs (A.A.) - Habeıiatan 

" ltalyan aomaliıi hududunda yeni -
den birtakım hadiseler çıkmıı olduğu· 
na dair olan haberler tekzip edilmekı. 
dir. Gerçi 150 Habeşli Valval yal<.i • 
ninde ki.ina ailan iıgalleri altında bu· 
lundurmakta iseler de Ha.befliler bu 
mevkii Afdoul hadiıeainin vukua &'el
diği gün i11al et:ıniılerdi. 

1926 aeneaindenberi ltalyan idare
si altında bulunan ıilarda ıarnizon 
yoktur. Binaenaleyh kan dôkülmemit
tir. ltalyanın protutolan arasında ıi· 
lann İşgali keyfiyetinin do bulunmada 
olduğu beyan edilmektedir. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oı.nanlıca 1'artrlık1armı yud.irmıs ketim.,. 
)erin ö:ı turlıı:çe mukabillerini ya:sar•k t•ldimi· 
&İn bot hanelerİDe 7erleıtirinU. •• keıerels 
..Milli7et Bilm.ce memurJuiuno" ıEnd•rlnıa. 
Bihnecernhi doiru hal1edenler araımda kun 
çekfyor •e ka.u.nanlara berlireler ••İyoruı 

Müddet: Pazartesi sünü akıama lu.cbrdıl\ı 

Yeni tilmecemiz 
1 2 ~ 4 5 5 7 8 et 101\ 

. • 1 
etti. TatJ>aru takiben Yeniıehir fidan • 

ikinci devrede Fenerbalıçe mutlaka lığına gelindiği zaman Eyüp ile Galip 
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berarliği bozmak gayretile bıııladı ve yanyana ve otuz metre ile de diğer ko 
Vefa kalesini feııa halde sıkııtırdı. Fa- ıucular geliyorlardı. Yol çamurlu idi. 

Çankaya aırtlanna çıkıldığı zaman 
kat bir türlü gol yapamıyorlardı. Ni· da 2S • 30 santim kar vardı. Koıucu • 
h;ı.yet, Ü•t üıte hücumlard.- bunalan !ar hepai biaikletler omuzlarda gidiyor 
V eia müdafilerinden biri kaleci.ine !ardı. Fidanlık movkiine ancak doku-
pas vereyim derken topu kendi kalesi- zuncu ıelmif olan Abdül, Çankaya te 

pesinde dieerlerinden bir kilometre 
ne sokarak iti halletti. önde bulunuyordu. Abdül'ü takiben 

Bu ıoldon IODl"a, Fener bir itiyat Nuri ve Niyazi ve onlardan IO'DJ'a da 
neticesi, oyun gene sertliiıe doğru yol geçen yanım birincisi Eyüp ıeliyorlar 
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almağa baflamıftı• Bereket, hakemin dı. Çalıtepeden Dikmen • &'Öl yoluna 
müdahaleleri buna ınaııi oldu. gene evTeli. Abdül çıkh ve muntazam SOLDAN SACA 

1 kotuıiyle "" orada kayak aporu ya • 
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Fener aol içi Şıiban, üçüncii ve pan gençlerin al.kışlariyle final nok • l - Aı.aonla e, Gunıp 4, 
dördüncü &'olleri yaparak iıi kökünden taama iki saat otwı dakikada gelerek ı - hlifham :ı, Va.taa 4, Aa.....ı.ıaa -ır 1, 
halletti. Uçüncü gol Namığm topu Ol'• birinci oldu. Eyüp ikinci, Mail üçün • 3 - Vo.lido 4. 

d .,...... cü, Galip dördüncü ve Oaeb de befİD· 4 - Derdeot otınok &, 
talamaaile, dördüncüıü e ..--nm ta. • _ HoNI olmak 5, Boyu :ı, 

ldu ci geldiler. • 
mamen ı•i &'&yret'.le o • 8 _ "'""'"' :ı, E ...... .ı.- -ı. 1, 

Diin Vefayi 4 - ı yenen Fenerbalı· •••••••••••••1111 7 -Dwdaa lakaal z. Fak S, 

ÇO, 1 martta GaJatasarayı yenerıae ,,._ JI"' u v et S - Arka 3. Komtu bir deYlot 4, 
· nl ğu '-'A . ı 1\''Y 9 - Yam.a 2, Nota 2. EamÜ:t•• -1.r' piyon olacak, yeniline pmpıyo u Ji' ıo _ Ham ilaüm 5, Yet 2, 

Botikl&f alacaktır. Beraberlik hııilinde ı 11 - Nota z, Çok doiil 2. Hllcaa 4, 

Fenerbahçe ile Betiktaım puv-1arı mü- , AsrıD umdeıi " MlLUYET • tir. 
.-vi YUKARDAN AŞACl a 

oiac.ktırŞe:eı atadırula j ABONE OCRETLERl ı ı - N11a.ı c. ı.ı.ı. a. 
'"-iktaı aabumda oynanan G.aılata• _ Türklr• ~ Hori• ı.;. 1 - hıın... z. Nota 1, Aı.t 1, 
...., L it. L L :S - l.ı.. :ı, Nota 1. 

..-ay • Silleymaniye maçı 4 - O Gala- ı aylıit 4 - a - 4 - Kitkl a, 
tasar&• lehine neticelenmittir• t • 7 liO 14 - s - Y.,. •lb ıiao-dlforl a, it-• 4, ' ıı 14- aa-

• 1 - lrıal etmek 7, 
F eneba/ıçe stadında c.ı ..... .ı. ... ı ••• a •• - MQddlltl 7 - Çocuk ...... il ... c-ı,ıilt .. 

Beyte.azla Beıiıktaı araamda Fener- .eç ... ü.halar 10 bnııhlr.- c.z... •. • - Çocıık OJt·nc•it s. Kirli s. 
bah,.e ıtadında .,anılan m&'"- D-iktaım matS....ya ail itler içi• m6dlrı1•t• •• 1 _ Blr m•JT• s, Yıaına 2, 2 ,.....,,. n _..._., racaat .dilir. Gazetemi• Uinları• •••· .. 
p hİıl<im ve ıri.izel bir oyunile 9 - ı 1 tırotlnl lıobul atmaa. ' 10 - Uaak a.idaM :ı, Silôkıa ı.ı.. rwl I, 

Beyiı;o2 aleyhine bitm!Jdr ~:::::::::::::;:::~..;ı~ı~~N~~·:m;li~S~, ••••••••••! 
Halkevinin dUnkU tarlı koşusu ~ 

3GOO metreye Kurtuluştan lbrahim, Tu··rkı·ye iş Bankası 
5000 metreyi de Güneşten 

Riza Maluut kazandı • d d 
Dün Şitli tramvay ııarajı civarında 1 are Mecıı·sı·n en·. 

B"YoAlu Halkeri apor ıubeısi tarahn • 
dan iki k<>tU yapıldı. 

Biri küçükler diğeo-i de büyükler &o 

rasıııda olan taı·la koıuları atletleri • 
mİz arasında büyük rağbet ııörmüıtür. 

Küçüklv arasındaki koıuya elliye 
yakın genç girdi. 

T clcnlk dereccl-eri yazıyoruzı 
1 - Kamer lbrahim (Kurtuluı) 

12,42 dakıl·a, 2 - Kotomanis (Kurlu• 
luı), 3 - Dütan (Pera), 4 - Kosla· 
nidiı !Alman m.ktebi), 6 - Tolıini 
(iBeyojilu ıpor), 6 - Oto (Alman mek
tebi), 7 -.Krakoyoloe (Alman mekte
bi), 8 - Mıhailidiı (Kurtuluı), 9 -
Lim<>ı (Pera). 

Sayı itibarile tasnii fUdur ı 
1 İnci Beyoğlu opor klübıi 27 sayı, 

2 inci Alman mektebi 34 sayı, 3 ünc'i 
Ku.•tulu ı 36 sayı . 

Büyüklerin lrıofl#D 
5000 metre meıafedo k?ıulan bü· 

yüklerin yarıtıP& 36 kiti ı "rdl. 

Alelade Umumi He yetin çağınlmau 

Esas nizamnamemizin 45 inci maddesine tevfikan hissedarlar U. 
mumi heyeti, 24 Mart 1935 pazar gü~ü saat üçde Ankar~da Bankanın 
Merkezinde alelade olarak toplanacagmdan Muhterem Hıssedarlarımı
zm muayyen gün ve saatte bu toplantıda hazır bulunmalan rica ol~ 
nur. · ı 

Esas nizarnnamemizin 49 uncu maddesi mucibince gerek aaale
ten, gerek veki.leten 50 hiaaeye sahip olan hisae?arlar umumi hey~t~ 
ittirak edebilirler. Ancak vekillerin de tahaen hısse~ar ve rey sa?ı~ı 
olmaları lauındır. Hissedarlar hamil oldukları hıase ıenetlermın 
miktar ve numaralarını gösteren b!r cetveli mez~~r • niz~name~iı:ı 
50 inci maddesi hükmüne göre ve hıssedarlardan hırını tevkıl ıuretıle 
umumi heyete iştirak edece~ olan! r d'."hi me~ubah~ cetvelde? .ba.tka 
Merkezi ldare ve şubelerimızden. nl~bıleccklerı ve~aletnameyı ıçtıma 
gününden bir hafta evvel tubelerımıze vereceklerdır. 

Müzakere ruznamesi qağıda yazılıdır : 
ı _ idare Mcclioi ve mürakipler raporunun okunması, 
2 _ 934 senesi bilançosunun taadik i ve idare Mecliıinin ibra11, 
3 - Teımettüün taksimi ıuretinin ve tenii tarihinin teıbiti, 

4 - 93S senesinde idare Meclisi Rzalarına verilecek ücretin leyi , 
S - 935 scneti mürakiplerinin ıeçil mesi, 
6 - 934 oeneıi 111ürakip!erine verilecek ücretin tayini. 
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K l\Jl V Ve t SurUlbuı 
~ 

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

-- -~ -- --------- - - -- -- - --- -- -
--- ··-----------

ISIR iŞ Limitet 
Sermayeai ı 100,000 T6rk Liraaı 

l\"' erkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
lÜRKİYE İŞ BANKASI tarafından te•I• edilmlıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

~~ ... ENDERİYE de •atılmak Gzere em-eten mal 
g6nderenler, he•abımıza, TtlRKlYE İŞ BANKASI 

ıu belerinden aYan• ala blllrler. 
En iyi fiyatla, en as masraf ve komisyonla emin bir ııurette 
İ§ görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'I tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

TeJgTaf adre•I: MISIRIŞ • İ•kenderiye 

819 1 

lç Ticaret Umum Müdürlüğüneen: 
30 İkinci Teıırin 330 tarihli kanun hükümleri daire&İnde tescil edilmiı ecnebi 

9irketlerinden (Zenit saat fabrikalan Anonim Şirketi - Societe Anonyme Fabri
qu.-. dea Montres Zenith) Şirketi bu kere müracaatla 31-12-934 tarihinden itiba

ren Türk.iyedelri ıubeıinin lağvına karar verildiği.,; ve yapılma11 icap eden mua• 
melelerin ifasına Bemard Ziegler'in mem ur edildiğini bildirmit ve luımaelen ve
ıikalan vennittir. 

Bu tirketle ali.kaoı olanların yukarda iıınl geçen Bernard Ziegler'e ve icabın-
da lıtanbul Valiliğine müracaat eylemeleri ilin olunur. (7015) 825 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Kırıkkale F abrikalan İç in tesviyeci ve tornacı alına

cakdır. İsteklilerin imtihan için istida ile Ankara'da Fiıenk 
Fabrikasına, lstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lz
mirdekiler de Halkapmar Silah Tamirhanesine müracaat
lan. (526) 902 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Tahmin bedeli Birinci Pey Tarih Saat 
Muhtelif Kitap 2718 304 28-2-935 14 

Mektep kütüphanesi için muhtelif lisandan açık eksilt
me suretile kitap alınacaktır. İsteklilerin liste almak üzere 
her gÜn ve eksiltmeye geleceklerin de yukarda yazılı giin ve 
saatte komisyona müracaatla n ve bu itle metgul olduklan
na dair vesaik ibrai etmeleri lüzumu ilin olunur. (692) 

1125 

Adana Belediye Reisliğindenı 
Belediyemiz için bir maki na mühendisi almacakdır. Yük 

sek makina tahsili görmüı ve tecrübe sahibi mühendislerin 
tercümei hal ve vesika ıuretlerile birlikte müracaatlan ilin 
olunur. (782) 1219 

lstanbul Milli EmlAk Müdürlüğündenı 
Değeri Lira 

HOCAP AŞA ı Dayahatun Ho caharu alt katta eski 
ve yeni 10 sayılı mahzenin 8/48 payı. 12 

HOCAPAŞA : Dayahatun Ho caharu alt katta eski 
ve yeni 11 sayılı mahzenin 8/48 payı. 12 

YED1KULE ı İmrahor llyas bey mahallesinin İm-
rahor caddesinde eski 118 yeni 132 numara-
lı dükkan. 500 

FENER : Karabaş vapor iskelesi eski 39/ 41 ve 
yeni 39/51 sayılı iki arsa. 270 

Yukarıda yazılı mallar 27 ·2-935 çarşamba günü saat on 
dörtte idaremizde müteşekkil satl§ komisyonunda ayrı ayrı sa 
tılacağmdan İsteklilerin muhammen kıymetinin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçeleriyle gelmeleri. (F.) (713) 

n isarl U. i üdürlüiündenı ] 
_ı .- Gemlikde yapılacak (18{14) lira (42) kuruş bedeli 

keşıflı yaprak tütün ambarı k apalı zarf usulile eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi ve projeleri {94) kuruı muka
bilinde Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesi nakit Mu
hasipliğinden ve Bursa İnhisa rlar Baş Müdürlüğünden alına
cakdır. 

3 - Eksiltme 5 Mart 935 tarihine müaadif salı günü saat 
15 de Cibalide Alım Satnn Komisyonunda icra edilecekdir. 

4 - Teklif mektupları kanundaIQ hükümlere göre yu
karıda tayin edilen gün ve saa tten bir saat evveline kadar 
Komisyon Reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Eksiltme şartnamesi nin mahsus maddesinde yazılı 
ıeraiti haiz olanlar araamda y apılacakdır. ' 

6 - Talip olanlarm yüzde 7,5 muvakkat güvenme pa
rası olan (1404) lira ile birli kde müracaatları. (744) 

20000 kilo Benzin şartnamesi muc;bince pazarlıkla sa: 
tm alınacaktır. Vermek isteyen r.ri 2 2-935 pazar· -günü 
saat 14 de yüzde 7,5 giive'1me paralarile Cibalide Levazım ve 
Mubayaat ~ •'1e•İ..,,, ,.-;ir:lc ... at ları. (778) 

Grip, 
nezle, 
•oOuk 
algınlı§ıı 

ve 
bUtUn 

a§ırılara 

kar••· 

Deniz yolları 
1.ee!t§!' ,E~y Ei!!batı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar:uıdo 

.. ___ Han. Tel. 22740 ---

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapuru 16 Şubat 
CUMARTESi günü aktamı 
saat 19 da İzmire kadar. (768) 

1215 

MERSiN YOLU 
KONYA vapuru 17 Şubat 
PAZAR günü ıaat onda Mer
aine kadar. (769-) 1216 

TRABZON YOLU 
VAT AN vapuru 17 Şubat 
PAZAR günü aQt 20 de Rize-
ye kadar. (767) 1217 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaat İliinları. 

1 - 205396 kilo Yulaf ka
palı zarfla yeniden eksiltme• 
ye konulmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli yedi ku
rut birinci pey bin yetmiı se
kiz liradır. 

3 - İhalesi 23 Şubat 935 
cumartesi günü saat 16 dadır. 
İsteklilerin Vize eksiltme ko
misyonuna ge.tıneleri. (789) 
(596) 1032 
-~~~~~~~~~~~ 

Saçları dökülenler 
.. ~'\ 1 

(!' ;~ ~ 
))·r.; ~ . 
I ' ~ 
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Kcmojen Kanzuk 

Saç Eksiri 

U FACll( A\"~ KUMBARADAN 

0l'jNYAAYK DAR 
BüYGK~~··~eRVET~ .. oo~a.AR 

Zafiyeti umumiye, iftaha.ızlık ve kuYYebizlik hllituıda büyük faida Y• tesiri ır6rllell 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
Kullanınız. Her eczanede satılır. 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

Gümrüğe olan borçlan d olayısile Gümrüğümüz tahsili 
emval servisinden kesilip veri imiş olan ve dip koçanlannm 
numaraları aşağıda yazılı bu lunan makbuzların görülmele
rine ihtiyaç hasıl olduğundan bu numaralara aid makbuzlar 
her kimin yedinde İse hemen Müdürlüğümüz makamına ge
tirmeleri veya göndermeleri kendi menfaatlan icabmdan 
bulunduğu ilin olunur. (752) 

Makbuz No. Makbuz No. 
239105 17605 
239106 17611 
179629 17615 

----179630 1761_6 ___ _ 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Değeri 
Lira K. 

1021 

lıtinye Tamir Havuzlaril' 
T ezphları Türk Anonim · 

keti Ortaklarına ilan 
Ticaret yasasının 361 nci •• if 

:unınamesinin 24 üncü maddeıile 
raki maddeleri mucibince latinye 
lıavuzlarile tezgahlan Türk AnonİJI' 
keti ortaklarının genei kurumu af . 
ki ruznıpnede yazılı maddelerin ı. 
ıülmeııi için i§hu 1935 •enesi mart 
mo 23 üncü cumartesi günü 18"~ 
dört buçukta ıirketin Galatacla ~;. 
Rıbtnn hanında ikinci ka•tıki 1 

merkezinde adi ourette toplantıyıı ; 
olunur. 

Görüşülecek itler 
1 - 1934 aeneıi itlerine ait 

idare raporu ile murakip raporuorıl' 
lkumnaııı, 

2 - 1934 aeneai beoaplaru••~ 
çeklendirilmesi ve mecliai idareııill 
lanclırılmau, . 

EMİNONO : Balıkpazarı Şeyh Mehıned Geylanı mahal-
Saçların dökülmeaine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen aaçların köklerini kuvvetlen
dirir ve bealer. Komojen aaçlann 
gıdaaıdır. Tabii renklerini boz- 1 

maz, latif bir rayihası vardır. Ko- ' 
mojen Kanzuk ıaç ekıiri manıf 
eczanelerle ıtriyat mağazaların· 

3 - Müddeti memuriyetleri ~ 
olan meclisi idare üyelerinin yeri 

ye ıeçimi, 

da bulunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaklly Topçular caddesi No. 3 5 

958 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze! 
.Calataııara)da KanzUk eczahaııeıi 
ka<111ında Sahne ıokağında 3 numa• 

ralı apartımanda 1 numara. 

Neşriyatı idare eden 
. MUMT AZ F AIK 

447 77 
lesi Mumhane ve kafese i sokaklarında 
eski 11, 13 mükerrer 13, mükerrer 13 mü
kerrer yeni 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19/1, 
19/2, 2, 4, 6, 8 sayılı hançerli han ve müş-

temilatı dükkinlarm payı. 12110657 /663552000 
Yukarıda yazılı mallar 13-3-935 çarşamba gÜnÜ saat on 

dörde kadar pefin para ile sa tılacakdır. İsteklilerin yüzde 
yedi buçuk pey akçelerile haf tanın pazar ve salı ve çarşamba 
günleri saat on dördde İdaremizde müteşekkil Satıı komis
yonuna gelmeleri. (F) (776) 

( ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI' 

T ebhİrhaneler memurları için 40 tane kaput pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Bir kaputun tahmin bedeli 10 lira 30 Kuruş
tur. Nümune ve şartnamesi L evazon Müdürlüğünde görü
lür. 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla ve 31 liralık 
teminat paraaile birlikte ~azar lığa gİnnek için 18-2-935 pa· 
zartesi giinü saat 15 de Levazım Müdürlüğüne müracaat e
dilmelidir. (773) 

4 - Murakip seçimi ve verile<:.,ıı 
retin kestirilmesi, 

S M li · "dar ·· 1 · e "
0 

- ec ıı ı e uye en.n 
cek ön hakkının keıtirilmesi ve .. 
virgene verilecek aylığın ke~ 1 f 
baklanda idare mecliıine ıalah>Y' 
meıi. 

6 - Gerek kendi namlarile "' ·· 
baıka ıirketlerin idare mecliııİ 
yahut çevirgeni ıııfatile ıio-ketle 
mele yapmaııı huauıunda idare 
üyelerine müsaade verilmesi. 

Genel kurumu bizzat veya~ 
ten en aıağı (20) o~taklığa 1 IJY
taklardan kurulur, iıbu topl~ ı;f", 
zat veya vekaleten giriımek •;ı) 
takların ticaret yaıaaını~ .<3 cıSl 
maddeıile iç nizamnamesını~ ol 
maddesi hükmüne göre, ııah•P ,.Ji 
rı ortaklık ıenetlerini yahut "' 

ilini
. ., 

ııeaeler tarafından ver . 1 ~ 1 

toplanb günl..ınecinden bır .. ~ 
ıirketin Galatadaki idare rner 
i.ınlmau lizun gelir. 


