
T 
Milliyet bu adı alı_uor 

PIATI 5 KURUŞTUR. 

Londra bildirimi 
Ve Sovyet Rus ya 
k' Artrk açık olarak anlatılmıtbr 

ı, Sovyetlerin güttüğü dıt siya
•anın bathca amacı, genel barıta 
>'11rdımdır. Bu, o kadar açrk ve 
helli bir amaçtır ki, Sovyet siya
'"&ının her kımıldanmasında gö
l'İinür. Londra bildirimine (beyan-
11~ıne) kartı Sovyetlerin bakımını 
hıldiren sözlerde bu ,~enel barıta 
Yardım bir kez daha sezilmektedir. 

Moskova'daki lngiliz ve Fran
&12 elçileri Sovyet dı' itleri ko
lııiseri B. LitvinoPtan Sovyetlerin 
londra görütmeleri için ne dütün
d.?k!erini aorınutlar. Litvinof'un 
•o:zleri dünkü gazetelerde çıkmıt
lır. Tas ajansının bildirdiğine gö
re, Sovyetler, barıt için ablan her 
'~ınıı sevinçle kartıladıklannı 
tıldirdiler. Londra'da da böyle bir 
arıt amacı güdülmüttür. Ancak 

harıt sağlam olmak için batı Av-
1'\ıpa'sında olduğu gibi, doğu Av-
1'\ıpa'sında da bir düzene bağlan
lııalıdır. Barıf ya genel olur, yahut-
111 hiç olmaz. 

Londra görütmelerinden sonra 
.6.vrupa'. da iki aiyaaa birbirile çar
llıfıyor: 

l - Bunların birincisi Alman
r11'nm istediği batı devletleri an
·"'masıdır. Almanlar, 1926 yılında 
11lızalanan Loıkarno andlatınaaını 
>'eni bir bava andlatmasına bağlı
)arak lngiltere, Fransa, Jtalya ve 
kendileri arasında bir kombinezon 
)apılmaaını istiyorlar. Buna Sov
)et Rusya'yı karrtbrmayı dütün 
ltıiyorlar. 
F 2 - ikinci proje daha genittir: 
tansa'nın çok benimsediği bu 

~rojeye aöre, orta Avrupa'nın 
131atükosu Roma protokollerile 
•ağlaınlaflllalı. Ve bundan batka 
~vyet Rusya da içeri alınarak bir 
oğu andlatması yapılmalı. 
Sovyet Rusya'nın ileri sürdüğü 

P~ofo, Fransız projesini bile ge
lııtlettirerek batr ve doğu A vru
Jıa' sının barıfını peklettirmek a
llı11cını güden bir aiyaaadır. 
Sovyetler, batı Lokarnoauna fU 
"teya bu biçimde, bir doğu Lo
karnoaunu, küçük andlatmayı :e Balkan andlatmaıını ulat-
11'tnak istiyorlar. Ruıya, Fran-
ja, ltalya, lngiltere, Küçük and
"'llıa ve Balkan andlatmaıı Av

l'ııı>a nüfusunun yüzde yetmifini 
111ltrları içine almaktadır. Barıf 
'~acında birletmİf bu 1'adar bü
>'ük bir varlık kart11ında, yüzde 
11tı.ı:ıu geçmiyen azlığın bir fey ya
~ıyacağı açıktır. 

Bu durumda Avrupa'nın iki yol 
Qt:zında bulunduğu anlatılıyorı 
~nlardan biri, Almanya'yı içine 
~ ilrak bir batı devletleri andlat
ll. ıı.sı yapmak. ikincisi de Sovyet 
k lısya'yı Küçük andlatma ve Bal-
11~n andlatmasına alarak daha g&-
1.1t bir kombinezon meydana g&-
111'ttıek. Her ikisini de birleftİre
k~ Almanya'yı da içine alan bir 
~lılhinezon yapmak daha iyi o
a· du. Ancak Sövyet Ruıya'nın 
~t-~iği yere Almanya'nm girmiye
) ~ı anlatılıyor. Bu durumda Rus
' Yı mı yokaa Almanya'yı mı bı-
~alı? Ruıyadan vazgeçilemiye
~ ~1 kutku götürmez. Bu, Sovyet
ı, rııı daha önemli bir devlet, olma-
1 k~dan ileri gelmjyor; itin ge
~ 1 ;;nden ötürüdür. Avrupa ba
~ •nıq aağlamlllfhrılmaıı dütünü
ı., ~or. Sovyet- Ruaya, "barıtın 
~atnlattrrılmaaı için Yıu>ılacak 
~ hinezona Almanya girerse, 
~._11 ~irmem,, demiyor. "Almanya 
ti ırırain ben de,, diyor. "Rusya 
~erse ben girmem,, diyen Al
~I 11Ya'dır. Böyle bir durumda 
~ı:anya'nın dediğini yaparak 
'-. • >'a'yı dıf&rda bırakmak, barıtı 
lı~ıı.tnıllftıracağı yerde ıavata 

lJ açar. 
\ı1. luslar arasındaki geçim bir 
,,~ııe o kadar bağlıdır ki, bir 
'da aav&f öte yanda barıf ola· 
)'ı · Bir yer.le patlak veren sa
ıı11~ Avrupa'nın ve belki de acu
llt\ her yerine yayılır. Bunu ge
'1-ıq •avafta da gördük. Savat, A
~ lurya ile Srrbistan arasrnde. bir 
~~~llıa olarak batladı; Birletik 
'iıı d 11~": ve Çin gib~ uz0;k .ülk?le-. 
~İt el ı~ıne gırmelerıle bıttı. Yırmı 
lık r ~nce doğru olan bu bağlı
'~•tıd~ırun daha doğrudur. Bunun 
'İiı-d·~~.~i .Sovyet Rusya'nın ileri 
ııı,lt ~g~ gıbi, bantı sağlamlattır-

Çın Avrupa'nın her tarafın-
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Hall<evlerinin yıldönümünde 
r . • • 

Ankarada Başbakan G. ismet lnönü 
ve B. Necib Ali birer söylev söylediler 
''Muhtaç olduğumuz vasıtaların en başında, paradan, 

her şeyden evvel, en başta bilgi lazımdır,, 
ANKARA, 22 (A. A.) - Halkevlerl 

kurumunun ii9üncü ytldönüınü bugün 
Halkevinde Baıbakan lomet lnönü ile 
Bakanlar, C. H. Fırka11 ırenel katibi Re
cep Peker ve birçok ıaylavlar, bakan • 
!ıklar ileri ııelenleri ve her sınıf halkın 
ııtiı9k ettiği büyük bir meruimle kut
lanmıftır. Meraıime Iatiklal martı ile 
baılanmıtbr. 

Muıiki Muallim Mektebi talebeleri
nin okudukları bu milli m&f'1lan sonra 
Baıbakan General ismet lnönü ıu aöy
levi aöylemiıtir: 

" Halkevlerinin üçüncil yıldöniimü
nü kutluluyorw:. Bu anda ülkenin 
seksen kadar Halkevinde im1lliııı olanlar 
bizim bugiinkü toplantımızı dinliyorlar • 
Halkevleri üç yıldanberi kendi varlıkla
rını kültür al}lnında duyurmutlardır. 
Halk.evlerinin ıu vuıfeaine bütün Hal
kevi üyelerinin dikkatıru ç"1anek iste -
rim. Halkevleri soysal büyük bir ödevi 
üzerlerine almıılardır. Bu ödev vatan· 
daıların toplanıp gerek ilim alanında 
ve gerek soyaal bakımdan birlikte konu
tabilmek adetine ahımalandır. Bu bi -
zim ötedenheri büyük bir ihtiyacımızdır, 
Sonra gÜzel sanatlar için ve müııbet i • 
limleri tanıtmak ve ıevdirmek için aar
folunacak emekler bilha11a fırkanın ve 
Halkevleri idare heyetlerinin gözleri Ö· 
nünde bulunmalıdır. Bir toplanbda isti
fade ile .öz aöylemek için o toplanbdan 
evvel konferanılann ve konserlerin daha 
evvel çahıılmıı ve hazırlanmıı olmaoı ııo
rektir. iyi çalııılmıı, bir kaç kitap ka· 
rııtınlarak hazırlanmıı olan bir konfe
ransın muvaffalc olma11 ve dinliyenlerin 
bundan zevk alma11 muhakkaktır. Umit 
ederim ki 'bütün Halkevlerincle arkadat· 
lu- koıılwanı vennek için cı.ha iyi ha
zırlanmak ve herken alakalandırmak hu. 
ausunda özenli bulunacaklardır. Geçen 

I / 

Başbakan General ismet Inönü 
yıl içinde Halkevleriniaı çalııma h.ap. 
ları elimdedir. Eğer soysal ve ilim alan
larında aza kanaat etmeie istidadımız 
olsaydı bu vereceğimiz rakkamlardan 
memnun olmamız lazımdı. Meseli 933 
aenesinde Halkevleri toplanblannda din 
liyenler Ye oöyliyenll!T 1ayı11 375 bin i. 
ken 934 Mneainde 798 bin kitiye var .. 
mıfbr. Bu takriben öncekinin iki misil-

Şehrimizdeki merasim 

Dün İstanbulda d;altı 
Halkevi daha açıldı 

İstanbul evinde ve açılan yeni Halkevinde nu• 
tuklar söylendi, konserler ve temsiller verildi 

ı 

latanbul HalkecJi kutlulama meraaimiml• bulunanlar 
Dün Hallrevlerinin açılıtınm 3 üncü 

yıldöniimü idi. Cumhuriyet Hallr Fırka
sının kültür ıuA.eleri olan Halkevleri, 
ıreçen üç yıl içinde, memleketin muhtelif 
köıelerinde, ııençl'1ri çatısı albna topla
yarak onlara ııı4ı ve yol ııöıtermiıtir. 
Halkevleri 9 faaliyet kolunda da, esaı 
talimatname ve programın çizdiği vadi
de yürüyerek, yurda iyilik veren birçok 
itler görmÜ§lerdir. 

Dün menılclı:erin her tarafında. Hal
(~e"'"1ll 6 mcı uhifede) 

da barıtı aağlamlandırmıya çaht· 
mak gerektir. Bu da yalmz batı 
devlet lerini değil, Sovyet Rusya'yı 
ve barış için yapılan küçük andlat
ma ve Balkan andla,ması gibi 
kombinezonları bu amaç etrafın
da toplamakla olur. 

A. Şükrü ESMER 
Bay /smail Şeııket söyleııini 

sölüyor 

ne yakın bir sayıdır. Amma, bütün mem
lekette sekıen toplantı yerinde bizi din
liyenleri 800 bin kiti alırsak bunu azım
samak bizim için hır borçtur. Daha <;<>k 
toplanmalıyız ve Halkevlerinin bulun -
duğu yerlerdeki vatandaılar, kad?D, er· 
kek bütün bir yılda, bir .Wa olsun Hal
kmnde bulunmalıdırlar. 

"Halkevlerinin maliim olan özel bir 
mahiyetine tekrar bütün memleketin 
dikkatini çekmek isterim. Halkevleri 
aiyasl bir müeneH değildirler. Soysal 
ve kültürel kurumdurlar. Onun için 
memleketin bütün ıııklı evlitlan bu top
lantılarda bulunarak zevklenmeli ve 
Halkevine lii:zınet ebneyi yurda kartı 
bir ödev telakki eylemelidirler. 

"Memur olsun, seıbeıt meslek erbabı 
olsun herkes Halkevlerincle en temiz bir 
aile toplanb11 ııihl bulunmayı kendisi 
için istenilir bir it saymalıdır. 

H Halkevlerindeki kitap sayıama ııelin
ceı ııeçen sene 59 bin imit. bu oene 97 
bine çıkımı. Bu azlıktan ne kadar ıika
yet etsek hakkımız vardır. 97 bin kitap 
80 Halkevi için 9"" azdır. Bu ııeçen 
934 yılında olı:urlann adedi 428 bindir. 
Görüyorsunuz ki rakkamlar iki miali, üç 
miıli artımı br. Ancak bu &rtıf varmak 
lıtedijimiz neticeye ve ihtiyac:mıız" ııö
re azdır ve bunların ç<ı4< daha artmlma• 
sı Jizımdır. 

"Memleketin ilerleme ve ıreniılemeai 
yolunda bir çok •ıkıntılar ıreçiriyoruz. 
Bir çok vuıtasızhklardan bunalıp duru
yorm. Tabü bunların batında 112Un 
ıenelerdenberi yıpranmıı, harap olmuı, 
zenııinliği erimiı bir memleketin varlı
ğını artırmak en mühim vazifelerimiz.. 
den biri oı...- önümüzde dunryw. Fa
kat, arkadaılar, bütün Halkeviııde bulu· 
nanlar iıitainler ki bu memleketin ilenle
ırıeai Ye ııeniıleme.I için muhtaç oldufl>-

(Devaını fi mcı sahifede) 

Bulgariatanda 

Mahkum edilen 
komünistler 

32 maznundan biri lda
mu mahkum edildi 

SOFY A, 22. A.A. - Hasköy 
mahkemesi, geçen kanunuevvelde 
meydana çıkarılan komünist tet
kili.tı azasından 32 •İvilin muha
kemesini bitirmif ve bwılann biri
ıiin idama ve yirmi betini bir sene 
ile on iki sene arasında tahavvül 
eden muhtelif hapis cezalarına 
mahkUnı etmittir. Alb kiti beraat 
etmittir. 

Malum olduğu üzre, ayni mesele 
ile alakadar olan 37 askerin muha
kemeai geçen ay bitirilmifli. 

Üç aylıklar 
Dul ve yetimlerin mart, nisan, 

mayıı üç aylık maatlan iki mart
tan itibaren verilmeie batlana.. 
caktır. 

B. Tevfik Rüıtii Aras 
Ankaraya döndü 

Şehrimizde bulımmııkta olan 
Dıt itler Bakanı Bay Tevfik Rüt
tü Aras dün aktamki trenle An • 
karaya dönmüftiir. 

Bay T evfıik Rüttü Araı btaa • 
yonda resmi merasimle uğurla.n.
mıttır. 

Japon yada 
Bir gazete müdürüne ıuf. 

kaıt yapıldı 
TOKIO, 22.A.A. - Yomiuri ga

zeteıi müdürü B. Horiki bir sağ 
cenah tetkili.b azası tarafından bı
çakla yurulmuttü'r. Gazete, müdü
rünün vaziyeti pek fenadır. Vuran 
adam teslim olmuştur. 

Bu suikasd; vaktiyle Jiji gazete
al müdürü 8. Sanjimlta'e yapılan 
auikaıda benzemekte ve teklif olu
nan para yardımı yapmanın redde
dilmesinin bu suikasda sebep oldu
ğu zannedilmektedir. 

T 
!l_filligetin .1Jeni adıdır 

Tel. { Müdür: 24310. Yazı itleri müdürü: 24319 
• idare •• Matbaa : 24310 

ita/ya - Habeş işinde 

Japo~ya Habeşi;-tana 
yardımda bulunmıyacak 

ltalyanlar bu akıam Şarki Afrikaya yenideıı 
~sker ve müteha•sıs amele gönderiyorlar 

Bay Munolini bir merasim 
esnasında 

NAPOLI, 22. A.A. - Vulkania 
vapuru yann akfam, 400 mutahas-
11s ameleyi ve 700 fenni krtaat ve 
aıhhiye atkerini hamilen, tarkl Af
rikaya hareket edecektir. Vapur, 

ltalyan askerleri aileleriyle 
ııedalal}ıyorlar 

Meaina'da da duracak ve oradan 
da Meaina fırkasına menıup 1000 
kitiyi alacaktır. 

İtalyan krt'alarına kumanda ede 
(Devamı 6 mcı alıifede) 

Avusturua başbakanı Pariste 

Komünistlerden ve Sosya
listlerde800 kişi yakalandı 
B. Şuıniğfn ineceği zannedilen l•te•yonda bir 

nümayiı hazırlanmııh. Fakat baıba. 
kan Pari• civannda baıka bir f•tasyona indi 

--·-
Fransız ricali 

ile neler 
konuşulacak 
PARılS, 22 (Huıusi) - Avusturya 

Ba!bakanı B. Şuıniıı ihı Dıtifleri Bek• 
nı B. Berır• Waldeneıı'in buırün Parise 
muvaaalat edeceğini bilen bir çok komü. 1 

nistler ... soaylaıitler bakanların Şark 
istaıyonuna ineceklerini zannettiklerin
den istasyon civannda toplanmıılardı. 
Bunların fikri koyu faıizmin lideri oı.. 
rak telakki ettikleri B. Şuıniıı'in aley
hinde niimayiıler yapmalı: ve 12 ıubat 
1934 te Viyanada ıosyaliıtler aleyhine 
yaptlan banketleri ıiddetli ıurette pro-

(Dev;unı 6 mcı uhlfede) Aııuaturya BQfbaliam Bay Şusn · 

Dünkü lik maçları 
Beşiktaş Süleymaniye berabere kaldı 

Istanbulspor Vefayı 2-1 yendi 

Top Vela kalesinde 

Dünlrt1 lik maçlarının tampiyonluta 
namzet takımların vaziyetine mü~sir 
olmaması lizımgeldiğini yazmııtık. Çün
kü bunlardan Beıiktaıın, likte en zayıf 
takım olln Süleymaniyeyi yeneceii ber
kes tarafından dütiinülen bir ıeycli. Fa· 
kat biç umulmayan bir netice, bu tab· 
minleri altüst etti ve bundan da kinden 
hiç ıüpheıiz F enerbahçe oldu. 

Bakınız naoıl: 
F ened>ahçe ile Betiktatm puvan va

ziyetleri öyle bir halde idi ki ııelecek 
cuma Galatasaray • Fenerbahçe maçı 

Galatasaray'ın lehine bitene pmcılyon
lutu Betiktat. yok eğer F en ... babçe ı.. 
bine netiuleniraa f&IDPİyonlutu F ene.
bahçe alacakb. Fakat düıı Betiktafla SU. 
leymaniye birer sa;yı ile lterııbere kalına 
Fenerin yükü bir bayii daha bııliflemiı 
oldu. Çünkü öniimüzcleki hııfta Fener-. 

· lıahçe Galataaarayla benıbeN kalsa dahi 
f&DJPiyonluğu almıt olacaktır. Ancak 
Fened>abçenin mağliibiyetidir ki ~~ner. 
bahçe, Beıiktat ve Galataıarayı ınusavl 
puvana getirebilecektir. 

(Devamı 7 inci ahiiedo) 
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T AR1Hl TEFRİKA: 49 

Arabista.rıcia, , 
imparatorluğu 

~---cı~~-::""---ıı':1f.'--:-
r-. ası I yıkıldı 

Her hakkı mahlıudur. Yazan: Son Yemen uoliai Mahmut NEDiM 

Mahmud Şevket Paşa: '' Ne yapa
yım, isuan mı edeyim?,, dedi 

Ve sonra yavaş yavaş anlattı. Memleket va· 
ziyetinin buna müsaid olmadığım söyledi 
- Paşa, dedi, haksızım demeğe , tanperverliği, ittihatçılığı kimseye 

dilim varır mı zannediyorıun, on- 1 vermiyorlar ... Vaziyet bu merkez
larlıı ne kadar mücadele ettiğimi, dedir. Suriyeden gece gündüz go
aenden fazla hiddetle uahiyetle len telgrafları görsen sen de ~ı • 
çarpıttığımı Allah bilir. Fakat gör- nr kalırsın, yoksa durup dururken 
düm ki bu q Z'•man)a hallolıınacak. Osman Paşayı ne diye darıltalım, 

- Ne zamanı, hangi zaman... onun bu mecburiyetimizi anlayıp 
Zaman bırakacaklar mı zannedi- takdir edeceğine eminim •.• 
yorıunuz7 - Peki, dedim, bu, böyle mi ııi· 

- Bafka çare de yok.. Mahmud decek? 
Nedim beye de biraz evvel söyle- - Nasıl? •. 
mittim. Çekilsem düfDl&lllann ek- - Suriyedeki birkaç mütegalli-
meklerine yağ ıünnüt olacağım, benin arzularına sonuna kadar bo
timdi bile ittihatçılarla aramda yun eğmekte devam mı edilecek? 
ihti.lıif çıktığını duyacaklar diye ö- - Elbette hayır, fakat timdiki 
düm kopuyor, söyle ne yapayım? halde batka türlü hareket edebil· 

Tatı:r Omıan pqa, bağırdı: memiz inık&ıuız.. 
- K:tlalarına vura vura adam - Onlar bu tekilde mevkilerini 

et, ~ka ne yapacaksın, esir gibi tanin ettikten ıonra iıe aıla bu 

~uh!f~:;,~~ı;:!a::-:: ~~- vaziyetin değİfIDesine tahammül 
ve müsaade etmezler, bunu heaa • nun? 

Mahmud Şevket P&f&I ba katıyor musunuz? 
- Yani, dedi, iıyan mı edeyim, Talat Bey bir müddet dalgın 

bunu mu demek istiyorsun? dalgın dütündükten sonra; 
- Edersen ne" olur? - Vallahi Mahmut Nedim B., 
Hep susnıuttuk. Nihayet Mah- dedi, hiç bir teyi ince uzun hesap 

mut Şevket pafll, yavaş yavaş ıöy- edebilecek bir günde değiliz. Ma
lemeğc bqladı; alesef bu böyle. Hesap kitap devri 

- Haklı olarak aaabiain pqam, daha gelmedi. 
fakat umumi vaziyeti bir gözönü
ne getir, memleketin fU ıırjlda bir 
isyan, ihti.al ve inkılaba tahammü
lü var mı, bir dütün. Var dersen, 
senin aklıselimine sonsuz bir itima· 
dım var, soğuk kanlılıkla dülün, 
ve bana cevah ver, eğer bir askeri 
harekete, bir darbeye · memleketin 
şu sırada tahammülü vardır, der
sen ... yanndan tezi yok, ıeninle el· 
ele bunu yapalmı. Fakat dediğim 
gibi asabiyetle değil, soğuk kanlı
lıkla ve etraflıca dütün de söyle •.• 

Osman Pata, 
- Soğukkanlı olmalı bile bı • 

rakmıyorlar ki ... insanı çileden çı· 
karıyorl;ır, bilirsiniz, benim için 
Hanya da bir Konya da. •• Suriye
nin dilberlerine gönül vermit de
ğilim ki ... Nerede vazife varsa ko-
9arım, ancak memleketin bu hale 
gelmesine tahammül edemiyorum, 
kendi yaphğmıızı kendi elimizle 
yıkıyoruz. Peki bu böyle mi gide • 
cek... Bunlar böyle meydanı bot 
mu bulacaklar, biz zaten geldik gi
diyoruz, fakat daha başlangıçta 
bu yolu takip ederler1e itler neye 
varır!. 

Mahmut Şevket P&f&, Oıman 
Pa,anın biraz ıükfuı bulduğunu 
hiaaedince, çok mülayim br tavır • 
la cevap vermeğe bqladı; 

- Benim de bu halden müteea • 
ıir olduğumu söyledim. Ancak 
bence bunun önüne sabır ve aükiin 
ile, teenni ile geçebileceğiz. Bu da 
bir mücadeledir. Ve bu mücadelede 
sonuna kadar sebat edeceğiz. Şu ıı 
rada batka çıkar yol röremiyorum. 
Gel beni dinle, hüıııii niyet ve sa. 
mimiyetle, bir kardet ribi söyledik
lerime itimat et Pqam 1 

O esnada Mahmut Şevket Pqa 
bir göz ifaretile benim de kendisi· 
ne yardım etmekliiioıi istedi. Bu
nun üzerine ben de bir hayli SÖY• 
!edim. Bu ıırada Mahmut Şevket 
Patanın biraderi Halit Bey de ya. 
mmıza gelmitti (•) 

O da Omıan Pqayı telkin ve 
ikna için çahftı. Nihayet Osman. 
Pqanın bir hayli yumu,..dıimı 
ıördük. 

Tatar Oıman Pqa yanımızdan 
ayrıldıktan sonra Mahmut Şevket 
Pata banaı 

- Görüyoraun ya çektiğim müt
külatı ... Pqaya hakıızıın diyebi • 
rr miyim? Adamcağız yerden göğe 
ı..adar haklı .•• Fabt ne yapayım,yu 
akrı baktım bıyığım, atağı baktım 
sakalım, ~ırdun kaldım. Çok rİ· 
ca ederim Mahmut Nedim Bey,•· 
cap edenleri gör, ve vaziyeti an • 
lat, seni ıeverler, belki bir faydası 
olur. dedi. 

Ertesi gün Mediıi Meb'usanda 
Talat Beyi buld_µm. Ve olan biteni 
anlattım, Talat Bey de müteessir 
gör;1 ... itvn1·~,, ~ 

- Evet, dedi, Mü,ir Osman Pa
fayı h~p .e. eriz, çok hizmetini de 
gördük, namuslu, mert bir asker . 
dir. Fakat ne yapayını ki beri ta • 
rafta fırka var. Bütün Suriye bir 
anda ittihatçı oldu, herkes ba51mı
za yaman birer fedai ke~ild ı , va-

- Geleceğine inanıyor musu • 
nuz? 

- inanmak isterim. 
- Temenni ederim ki istediği • 

niz olsun ... 
Birkaç gün sonra Tatar Osman 

Pata yeni memuriyet mahalline,dör 
düncü ordu mütürlüğüne büyük me 
rasimle tetyi edilerek hareket etti. 
O gün, giderken, beni bir kenara 
çekti; 

- Gidiyorum, sırf sizin ısrarı • 
ruz üzerine gidiyorum, çünkü mem
lekete bir faydam olacak diye dü
fÜnemiyorum bile, yarın oradaki 
üç bet türedi de bir iki telgraf çe
kince oradan da çağırılacağımı bil
miyor değilim. Burada i,ler düz · 
gün gitmezse bizim bütün gayret
lerimizin bota çıkacağım aöyleme
ğe lüzum bile yok. Binaenaleyh siz 
buradakileri yola getirmeğe çalı • 
tın! 

Dedikten sonra, gülümseyerek 
faka etmi9ti: 

- Yoksa, yürürüm Alimallah ... 
Hem gelince evvela senden hesap 
sorarım ... Bak pefİD söylüyorum, 
ona göre kollarım sıva .•. 

Tatar Oamıın P tanın l."reketin
den az bir zaman sonra, veda e • 
derken bana söylediklerinde çok 
haklı olduğunu görmüttümı 

Mecliste idim. Ahmet Rıza Bey
le oturuyor, konutuyorduk. Biraz 
sonra yannmza merhum Seyit Bey
le Kastamonu mebusu Ahmet Ma
hir Efendi de geldi. Onlara biraz 
telıiflı buldum. Zaten Mecliste o 
gün tuhaf bir hava esiyordu. 

Heyeti vükela diğer bir odada iç
timada idi, Sadrazam Hakkı Pata· 
nm birkaç defa oradan çıkıp mü
teeaair bir çehre ile öteye beriye 
gittiğini de görmüttüm. Ne vardı a. 
caba? 

Kimse birteY söylemiyordu, ni • 
lıa7et dayanamadım, Ahmet Rıza 
Beye sordum: 

- Ne var, dedim, vükelamn bu 
içtimaı fevkalade bir hale delalet 
ediyor 7 

Ahmet Rıza Bey birden bire cot
tuı 

-Ah o Zehrap yok mu? Pe,ine 
Nafıa Nazm Hallaçyam ve Erzu • 
ru.uı mebusu Vartaki ve diğer Er
meni mebuslarını da takmıt Tatar 
O•man Paaımın Erzurum, Erzincan 
Van, BNiı Emıenilerir.i tazyik et· 
tiğinden baha !derek dördüncü or • 
du mütürlüğüne kaldırılmasını İl· 
tiyorlar. Halbuki Osman Patarr• 
oralarpa çok dürüst hareket etti.Ji 
muhakkak. Fakat onların itine gel· 
miyor. ille ortalığı kanfık görmek 
istiyorlar. 

Hayret içinde kahnıttım. Tatar 
Osman Paşanın birkaç gün evvel 
söyledikleri aklıma gelmit, ,atır • 
mıttım. 

(Bitmedi) 

("') Halit Bey timdi Bafdattadrr 
Irak kabinesinde nllzırdır. 
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HARİCİ HABERLERi 
Yugoslavyadaki hadise 

İç işler bakanı 
İza.hat veriyor --Jandarmalarla köylüler 

arasındaki çarpışma 
BELGAD, 22.A.A. - Avala a

jansı bildiriyor ı 
iç itleri bakanı B. Popoviç dün 

aktam yaptığı bir beyanatta, Si
binye köyünde vukua gelen karı· 
tıklıklar dolayıaiyle idari ve adli 
makamlar tarafından derhal tahki
kat yapılmasını emrettiğini liITdir
mit ve demittir ki : 

- Komisyon tahkikata batla
madan evvel, 20 tubat sabahı 200 
köylü Brod kasabasına gelmitler 
ve tevıkif edilmit ola:n tahıslann 
hiç bir tarta tabi tutumadan ser· 
best bırakılmalarını İatemitlerdir. 
Köylüler, kasabanın dı9mda dur· 
durulmut ve kendilerine dağılnıala 
n söylenmiştir. Fakat köylüler bu
na tabanca ateti ile cevab vermit
lerdir. Bunun üzerine ,nizamname
ler mucibince, jandarmalar da ai
liihlarıru istimal etmitlerdir. Bet 
kiti ölmüt üç kiti yaralanmıştır. 

Dıt itleri bakanı, beyanatının so
nunda tezahüratçıların bir dıt itle
ri bakanlığı müfettitinin halk ara· 
ama karıtarak halin teskine çahf
masmı da intaç ettikleri bu vak'a· 
nın çok çabuk bir surette tenvir e
dileceğini ve suçlular hakkında ka
nuni tedbirler alınacağını bildir. 
mittir. 

Hindistanda 
Siyasi tahrikat yapanların 

yakın akrabaları 
BOMBA Y, 22.A.A. - lngiliz im 

paratorluk idaresi ,memurların 
hattı hareketleri hakkındaki nizam 
namede bazı deği9ildikler yapmıt 
ve bu meyanda yakın ailesi efradı 
hükiimet aleyhine siyasal tahrika· 
ta karı,an aile reislerinin aylıkla· 
rınm kesilmesine karar vermittir. 

Bu tedbir, son Gandi harekatın· 
da tahrikçileri iltizam etmİf olan 
bir çok memur karılarının almq 
oldukları vaziyetin bir neticesi te-.• 
lllii olunmaktadır. 

Spor kurbanları 
iki kayak sporcusu da§'da 

ölü bulundu 
V ARŞOV A, 22.A.A. - Sarp 

Beskida dağlarında bir ski sporu 
esnasında bir haftadan beri kay
bolan dört kitiyi aramak üzre çı
karılan kayalcçılar bunlardan ikisi· 
ni dün öğleden sonra Babia Gora 
dağında ölü olarak kar altında bul
muşlardır. öbür iki kitinin de ay. 
ru suretle ölü olduğu ve bunların 
bir kar çöküntüsü yüzünden öldük· 
leri zannedilınektedir. 

Sarda kalmak istemiyenler 
PORTO ALLEGRE, 22.A.A. -

Gazetelerin yazdıklarına eöre, 
Sar'm Almanyaya dönütünden 
eonra bu havzada kalmak iıtemi
yen Alman aileleri, uluslar kurumu 
muavenetiyle, Rio Grande Sodul 
ayaletinin timal kısmına yerlettiri
lecektir. 

B. Hitler tetkik seyahatinde 
FRANK.FORT .ODER, 22. A.A.-

B. Hitler dün harbiye bakanı ile 
birlikte ·buraya gelmit ukeri tef· 
tit etmiftir. B. Hitler, tezahürat ile 
kartılanmıftır. ----Harici küfiik haberlerı 

,,. Pariıten Atina'ya dönmek ilzere 
bulunan Maliy• B•kenı Bay P~ımezoi· 
lu ile Baıbakan Yunaniıtanın borçlan 
hakkında telefonla ııörüımüılerdir. Bu· 
nun üzerine Peımezoji!unuu bir müddet 
daha Pariıte kalması muhtemeldir. 

'l· Aynaroz idaresi m11htariyetinin lii· 
"' hakkında verilen b.ı.erteri hükumet 
taraftarı Proiya cazeteıi tekzip etmek· 

:f. Lordlar Kamar..., üçüncü kıraatta 
ticaret filosuna yardım edilmeai haklan· 
daki kanun projesini kabul etmiıtir. 

:f. Pariı'te 1937 aen .. inde yapılacak 
olan uluslararaaı teknik ve ıanat ıerııi· 
ıinin 1941 senesine bırakıldığı hakkın· 
claki ıayialar cerek Ticaret Bake,,lrfı, 
cercık serci komiıerliği tanlmdan tekzip 
olunmaktadır. 

"' Şarki Pruıyanın hemen her 
tarafında intaat için arsa •tın a· 
lınmaaı büyük bir faaliyet eöster
mektedir. Köniksberg belediyesi 
timdiye kadar bir kaç hafta için· 
de 350 deıı_ fazla arsa ıatmıftır, 

"' Sardan dönen lngiliz Essex 
alayııun bir taburu ile hassa ala
yından bir kıta dün öğleden son
ra Douven'a gelmittil'. 

Venizelos davası 

Mahkemede hiç bir 
Hadise çıkmadı 
Davanın taliki için yapılan 

teklif reddolundu 
ATINA, 22 (Milliyet) - Vo

nizelos ile karısına karfı yapılan 
suikast itinde suçlu bulunanların 
muhakemesine dün batlanmıt ve 
hükUnıet tarafından ittihaz edilen 
fevkalade tedbirler dolayısile hiç 
bir hadise çıkmamıştır. Şahitler • 
den bir çokları gelmediklerinden 
bunların ihzaren celbi için muha
keme bugüne bırakılmıştır. 

Suçlular tarafından Venizeloı 
bulunmadığından dolayı davamn 
taliki icap ettiği hakkında göste
rilen sebep mahkeme tarafından 
reddedil mittir. 

Bugünkü celsede iddianame 
okunacak suçluların yaptıkları 
diğer bir çok itirazlar hukuku U· 

mumiye tahitleri dinlenecektir. 

Barış için 
Emniyet hissinin de tees

süs etmesi lazımdır 
LONDRA, 22.A.A. - B. Bald

vin, burada .c>ylediği bir nutukta 
demitti rki ı istisnasız bütün Av
rupa uluslarının vazifelerini yap· 
malan ve yalmz barıt iatedikler:ni 
değil fakat emniyet hiaainin gele
bilmesi için lüzumundan fazla fe
dakarlrldar yapmağa da hazır ol
duklarım göstermeleri zamanı gel. 
mittir .Bu emniyet hiaai gelmeden, 
barıt kabil değildir ve yine bu em
niyet hieıi gelmeden Avrupada ti
caret için itimadın vücud bulma
sını ümid edemezsiniz. Halbuki, 
herkes için ve bizim için ise her 
ten fazla lazım olan uluslararası 
ticaretinin yeniden doğabilmesı İ· 
çin bu itimad eaaı teşkil etmekte
dir. 

Altın esası 

Amerika reisicumhuru se· 
çiminde rol oynıyacak 
NEVYORK, 22.A. A. - De

mokrat ayan azaları, eıki Reiaicüm 
bur B. Hoover'in altın esasına dö
nülmesi beyanab hakkında sağ ve 
sol Cüm:huriyetçi ayan azası ara· 
smda yapılmakta olan münakqa
lara kantınamaktadırlar. Mamaa· 
fih, ekser gazeteler, bu mesele
nin, önümüzdeki Reiaicümhur in
tihabatında büyük bir rol oynaya
cağını zannetmektedirler. 

Yüksek divanın altın eaaaı kay. 
dı hak.kında verdigi karardan son
ra, Cümhuriyetçi ayan azasından 
B. Bardour. altın kaydını kaldıran 
5 haziran 1933 kanununu tadile 
etmek üzre bir kanun projesi tek
lif etmittir • Bu projeye göre hü
kiinıet, bu kanunun kabulünden ev
velki teahhüdlerini altın olarak ö
deme.i lizımgelecektir. 
Mebuaan azasından B. Hollise de, 

mebusaıı meelisine ayni mehalde 
bir proje teklif etmittir. 

Balonun planı bozukmuı 
SAN-FRANSISKO, 22.A. A. -

Makon balonu felaketi hakkında 
tahkikat yapmıya memur olan bah
riye divam müddeiumumisi, kaza. 
nm, balonun plamnda mevcud bir 
arızadan dofm.Uf oldujunu beyan 
ebniftir. 

Hauptmanın idamı kalıyor 
TRENTON, 22.A.A. - Haupt· 

man'm avukatları, dün vermİf ol· 
duklan temyiz istidasmm ancak 
tetrinievvel içtimamda nazarı dik· 
kata alınacafıru ve bu suretle 
Hauptman'ın muhtemel idamının 
1936 senesi 'bidayetine talik edil
mİf bulunacağını ümid etmekte
dirler. 

Erzincanda peçe ye çarşaf 
ERZiNCAN, 22.A.A. - Umumi 

meclisin bugünkü toplantısında üye 
Hadice tarafından ~e ve çartaf 
w kafeslerin kaldınlma11 halclmı
da verilen takrir büyük bir alaka ı. 
le kartılanarak kaıbul edilmi~tir. 

Gümüthane fırka kongresi 
GOMOŞHANE, 22.A.A. - C. H. 

F. dün ıaat 14 de açılarak kongra
nın saygıları Atatürlc'e, Bafbakan
lığa ve Genel katibliğe telle su
nuldu. Kongra Batkanlığına bele
diye batkam Muhsin Ataç seçildi, 
Memleketin dert ve ihtiyaçlanna 
uygun ve faydalı temenni karar· 
ları verildi. 

• . ._. :~·ı. 

ee 

Odemişliler iki tayyare daha 
alıyorlar 

ôDEMIŞ, 22. A.A. - Dokuz on yıl içinde büyük ordumU%tl ÜÇ 
tayyare armağan etlen ôJemifler iki uçak daha almağa karar verm~ 
lerdir. Ve bunun için Je and içmişlerdir. Geçen kurban bayramında 
1136 kurban parasını Tayyare Kurumuna hediye eden kcuabamtZ 
halin bu yıl ke.ilecek bütün kurbanların parasını aynen Kurumuna IJfl" 

receklerdir. 

Yeni bir 
İskan kan unu 
Toprak işlerindeki bü

tün müşküller 
ortadan kaldırılacak 
ANKARA, 21.A.A. - Dahiliye 

vekaletinin yeni bir iskAn kanunıı 
layihası hazırladığından bahsedil
mitti. Yeni çıkacak olan iskan ka
nunu, Türkiyede yeni bir toprak 
inkılabı yapacak kadar mühimdir. 

Şimdiye kadar iskan i,lerini güç 
!ettiren meselelerden biri de, ta
pusuz zannedilen arazi üzerinde 
bir zaman ıoura ba,kaımın bak 
iddia etmesiydi. Çok kere görülen 
bu vakalarda, aahibaiz arazi mu
hacirler tarafından mamur bir ha. 
le geldikten sonra elinde tapusu 
olan bir adamın eline geçmekte
dir. 

Meclisin geçen devresinde Da
hiliye Vekili Bay Şükrü Kaya bu. 
bahse, memleketin toprak mesele
sinin can alacak yerine temas e
derek şu izahatı vermitti: 

' Devlet araziyi metrôk arazi 
diye muhacire ve:ı;iyor, onlar da 
İmar ediyorlar. Sonra her hangi 
bir sahibi çıkıyor ve diyor ki bu 
benim mülkümdür. Tapusunu gÖI· 

Fransız bankasında 

82 milyar franga 
Yakın altın var 

PARlS, 22. A.A. - Fransız u
lusal bankasının son bilançosu fil 
vııziyet göstermektedir : 

Altın mevcudu : 8 milyon faz• 
!asiyle 81 milyar 891 milyon frank 

Esham ve tahvilat cüzdanı : 
251.5 milyon eksikle 3 milyar 367 
milyon frank. 

Tedavüldeki para ı 482 milyoıı 
eksikle 82 milyar 179 milyon franJı. 

Cari hesaplar yekUnu 236 nıil· 
yon fazlalaşınıf, vadesiz teahhüd• 
11:1 246 milyon ekailmittir. Altııı 
kar.ılığı yüzde 80,49 dan yüzde 
80,70 e çıkmıttır. 

Silahsızlanma mes'elesi 
CENEVRE, 22. A.A. - Silahsrt 

!anma konferansının komitesi, ba· 
zı esbaJbtan dolayı, Amerikan pl"O" 
jesindeki kontrola aid maddelerİll 
heyeti umumiyesini müzakere et• 
meyi başka bir zamana tehir et• 
miştir. Komite, bu maddeleri, ti• 
liih imali komitesi müzakereleri· 
nin neticesinden sonra münıık~· 
ya batlıyacaktır. 

teriyor ve muhaciri sokağa atıyor. Yurtta hava vaziyeti 
Trabzonda böyle çok arazi vardır. 
On dönüm, yirmi dönüm araziye ANKARA, 22.A.A. - Ziraat 
malik olan kimse büyük arazi sahi- kaleti meteoroloji enstitüsünden a· 
bi ve zengin addedilir. Birisi çıktı iman malfunata göre, son 24 saat 
200 bin dönüm sahibi olduğuna içinde yurdun cenup ve cenubu f 
dair ilam gösterdi \:' köylüleri o- ki Anadolusu ile doğu AnadolıJ• 
radan çıkardı. Hat boyundan ge- sunda Siirt ve Karadeniz kıyıları! 
çeJ1ken S~lı ~ö~ vardır. Burası. Ordu yağıflı ve diğer yerler ya· 
da muhacırlerındı. Orada da arazı- · ğıtsız geçmittir. 
nin •l'htbleri çıktı. Halk yine top· • ki. d 
raksız kaldı, dağlara sığındılar, !agıf ~emamen yağm~ te UI 
çalı çırpı toplıyarak geçinmeğe bat dır. ölçulen en çok yagtf mıkt 
ladılar. Gaziantep'de 17, Silifke ve Sive-

ltte b~ gibi vakaların önüne geç- rek'de 14, Kilis' de 12 ve diğer 
mek, yerle~irilen muhacirleri em- yerlerde 2-8 milimetre araamdad_ 
niyetle topraklarına bağlamak, ye- Toprak üstünde karın kalınlığı 
ni köyler kurmak için, yeni bir Kars' da 4, Erzurum'da 15 ,Afyon· 
kanun layihasına ihtiyaç görül- da 20 santimetredir. 
mü,tür. 

Yeni layihadakl eaaalardan biri 
de tudur ı 

T apuauz topraklar üzerinde, dev· 
letten batka kimse hak ve mülki
yet iddiasında bulunamaz. Muay
yen bir müddet içinde, bu toprağı 
bot bırakan ve işlemeyen kiınsele
rin arazİ1ıi yine devlete aiddir. 

Bu gibi kanuni ICayıdlardan son· 
ra, bot araziye muhacir yerlettir
mek ve iıkan politikasını daha sa. 
lim bir tekilde takib etmek inıkıin
lan elde edilecektir. 

Hava sühuneti de düne nazar 
yer yer 2-3 derece arasında azlı.1' 
veya çokluk göstermek ıuretiy~ 
mütehavvil geçmiştir. En düt 
sühunet dereceleri ııfırm altın~: 
Karı' da 1 7, Erzurum' da 10, ~· 
yon' da 12, Ankarada 7 dereceCIİt• 
En yüksek sühunet sıfmn üatünd• 
18 derece olarak Antalya' da~~; 
dedimiştir .Bugün Ankarada _.. 
14 de sühunet sıfır derecede kaf" 

dedilmittir. Rüzgar sa.kin ve ha• 
temamen kapalı idi. 

Tramvay şirketi ile yeni 
görüşmelere başlanıyor 

Şirketin mümessilleri Ankaraga gil 
• 

Tarif eler ucuzladıktan sonra yolcu ını 
tarının günde 12000 arttığı anlaşılcl 

Bir kaç ıün evvel Belçikadan Şirket, Devlet filıaamdaki ıi" 
gelmit olan elektrik, tramvay ve vasmı kaybettiği takdirde, d 
tünel tirketleri müfettitlerinden ıuh mukavele zamanında .~ 
Bay Marcel Ronger ve Rene Bro- fazla ücretleri hükUmet. ,.....• 
ıem hükiimetle temas etmek üzere decektir. 
Ankaraya gitmitlerdir. Fakat tirket, bozulan Dl~ 

Nafia vekaleti, bundan evvel le meriyette iken Edimekap1 Jİ 
neticesiz ~alan ~üzakerelerd~ ~- tı in9aatına aa.rfettiği soo,600 5 

lakadar tırketlerıu ıe~ye!erının yı, iade edeceği paradan ~ 
Türk lirası olarak teebıt edılme • etmek niyetindedir. Bunun be 
ıini ve tarifelerde ticaret odan ları hazırlıınmıftır. 
geçinme endeksinin de göz önün- T • k...A! l .. ,. __ JJı 

uJ • · t" ramııay fi' .... n n u,, UT' de tut maamı utemıt ı. tarileai 
Diğer meselelerde mutal:ıık ka.- T · k t• • yeııl ~ · 

1 d • . . b d f b•th b • ramvay tır e ınm _.., 
m ıgı ıçm u e a ı usa u ... lık tar•fe · · ıld • nı 1'-:. 

ki ·b · ·· ak 1 ı sının yap ıgı , 11 
cı etın muz ere mevzuu o a • pt ğı t tkikattan 1oııt• • d yon ya ı e · 

cagı anlaşılmakta ır. ti · dah · d · dl-ek 1 
re en azıya e ın ·-

Şirk':tlerin mü.dürleri Belçika!ı nmı göremediğini yazmıttı1'-
mümesaıllere vazıyet etl'llfında ı· ş· ket b k d itira:ı~e 
ah · ı d. ır u arara a 

z at vermış er ır. tir" ldd. .. • ket za . keti .f !eri • ıaaına gore tır J' Tramvay tır tarı e uc~ dı .. ti • artt nı-ası . 
1 ·k r ve ucre erın ı - . .,, 

latıldıktan sonra yo cu mı tarı d F k t k . bu iddıar 
.. k d ğ t b"t ır. a a omıayon . gunde 12,000 a ar arttı ı es ı . .. . k dd tmittır• 
d·ı . . A cak . k t .. l nt gormıyere re e ı1• e ı mıttır. n fil e e gore, yo dik e" 

cu miktarı fazlalaşmakla be-raber Yeni tarife raporu ; , na 
tAr'.felerin ucuzluğu dolayııile ge- mek üzere Nafia Bak~~eJI 
liri ayda 30 000 lira kıadar azal • derilecek ve marttan ıti 
mıttır. ' riyete g~cektir. 
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Nümunelikl ·~--~~~------~~:...._.-IJ ELE D IY EDE 
l çki düşmanlarının müsameresi . Haftanın yazuı EKONOMi 

)ti Bır güzel haber aldım. Beledi-
~, her ,ehirde bir nünıune kah
~ Yapacaklar ve kahve naıııl 
'-ı ııl.ıu, 11asıl idare edilir, el Ci
lf4 e. göatereceklermif. Biz kü
.,_,q'ken mektepte sülüs yazı ya
l'ıiirn. ık. Elimize (meşk) denilen 
"1ı ıınelcr verirlerdi. Ona baka
~a.zmaya çalıfır fakat pek 
~ etemezdik. Çünkü benzetmek 
tı/ kabiliyet işi idi. Eğer aptallık 
ile~ de k{iğıdımızı meşkin üatü
~p üstünden kopya edersek 
,. ız farkına varır bizi döver
~ (O zaman dayak "Pedagoiin 
~;cılıil idi.) Onun gibi fÜndi 
ile ~. kahveOO-ler açarak nümu
~ iostermek iyidir amma baka • 
~ona benzetebilecek miyiz?
... 6en kendimi bildim bileli -
llti ıla uzun bir tarih teıkil eder 
.,._Gı:aba? - niimune mektepleri, 
c;:ane lidanlıklan, nümune 
~ ve nümune hastahaneleri 
~ır. Hatta bir nümune köyü 
'/"pıldıiını hahrlıyoram. 
~ güzel nümuneler, acaba et
~ ( mepk) olup benzerlerini 
~' tebildi mi, yokMJ (nümune
~ ~ kaldı mı?.. Buraaı a
~cak bir peydir. Gerçek, 
~ yıaaJılıpında bira may. 
~ ltanıuı u vardır. Gördüğünü 
ı. it eder ... Bütün dünya hep öy
tj,~mmı mı? .. Moda nedir? ... 

IQ],Jitten ibaret değil mi? •• 
~ÖWe; öyle ama işih kötü ta· 
~Jıı ki çoğu taklitler, kötü ıey
~ ır, M 11elll Pariste ( Lanoin) 
- rıltardığı bir rop, Kartalaşta 
>t~ Aııpasyanın eline gelince
L.~ ar neler çekiyor? .. Ve ne 
..... reliyor. 
~en ktuabalarda doltıfhğım =· 
111
.,, lstanbal kıraatanesi,latanbul 

,;1 gibi Uimler görürüm. Lakin 
,::elim içine ... Ne ise pek ka
diı; yalım. Diyecefim fU ki: A-

B benzetir, tadım veremeyiz ... 
ııqı; ~unla beraber, ben de bu 
'1ı eri almadan evvel böyle nil· 
....._ eler yapılman fikrini ileri at
.;J_ı diifiinUyorJum. Amma ne 
t;;:' aöyliyeyim, kahve aklıma 
~~ enıiftİ. insan her ,eyi birden 
lö emez ya. Ben diyordum ki; 
~e hilesiz hurdasız. et verecek, 
~ ll'İ kıvırcık diye aokmıyacak 
"tiet ıtiirnune ka9abt. T ereyağına 
~ "1in, zeytinyağına pamuk 
~ lıcrrışhrmıyacak, lıoroz lıual-
61; rıi Trabzon diye tlllfmıyacak, 
~ ftİirrıune bakkaliyeııi, Torik ba
~ " kıılaklannı Dilberdudağı 
~yamıyacak, dünden kalan 
"ıı plan bugünkü tazelerle ör
~İiftcfriyi aldatmıyacak bir 
~ .ne balıkçıaı, yüzde elli sulu 
'L" Ue kanf"llf aüt satmıyari bir 
·~e aütçüaü, hatta sulu süt 
~)len bir nümunelik inek, mu,. 
"4i l'le yeni mal diye yatkın ve 
~tokları ıürmiyecelr bir nü
'· hıhaliyesi lalan clü,ünüyor· 

~it takat dostlanmdan biri var
~lıer fikirde takılacak bir yer 
r'oı. • Ben ona bundan kinaye, 
-.ı~J derim. Bu saydığım nü.mu
lıııı ıtri ona ela aöyledim ... Şöyle ba-

6ııe wda bir .alladı: 
~ Fena fikir değil ama hem 
~ hem çok k:ırışık... .Böyle 
~ ~cı, lher iş, her dükkan için 
~ une yapmaya kalkarsak 
~lerimizi bırakıp onunla 
'1j ğ lı, adeta bir nümune ba-
~ ı kurmalıyız ... 

E ne yapalnn?. 
'Daha sade bir çare var. 

L._' J\ınan gözünü seveyim ... 
''111\ı h. , Çır deyiver ... 

, ok daoha sade ... 
~~!esene yıdlu ! Meraktan 

, agım ... 
~tadar sade ki; söylersem 

~ Zevzeıklik etme de söyle! 
'ıı l-e ... şaşıyorum sen bunu 

Otomobiller yıldan 
Yıla azalıyor 

-o-

1298 taksi otomobilinden 
geçen sene 792 si kalmış 
Şehrimizde itleyen hususi tak

si otomobillerinin miktarı hakkın
da ~y~n! dikkat bir istatistik net
redılmı,tır. Bu iatatiatiğe göre tak
ai ve huauai otomobillerin ıa::xıarı 
seneden seneye azalmıya yüz tut
mu9tur. 1931 yılında i\lleyen oto
mobillerin yekunu 2120 yi bulmut· 
tur ki bu rakam bet sene içerisin
de en fazla görünen miktardır. 
1930 aeneainde 1298 taksi otomo
bili itlerken, bu miktar geçen se
ne 792 ye kadar dütmüftiir. Ayni 
azalma huauai otomobillerde de 
görülmiiftür. 1930 da 747 huauıi 
otomobil varken geçen seneki hu
ıuai otomobil adedi 545 e iomittir. 

Tasmasız ve ağızlıksız av 
köpekleri 

Ev köpeklerinin mutlaka ağızla
rında bir ağızlık, boyunlarında da 
birer tuıııa bulunması lazımdır. 
Belediye ,tasmasız ve ağızhksız kö 
peıkleri ıahipıiz olarak kabul etti
ğinden zehir vermek ıuretile bun
ları öldürmektedir. 

Son_zamanfarda bazı av köpek
lerinin de tehir içinde tasmasız ve 
ağızlıksız dolatbklan görülmüt
tür. Avcılar, tehir hududu içine 
girdikten sonra behemehal köpek
lerine tupıa ve ağızlrk takacak
lardır. Ta•maıız, ağızlrlaız tesa
düf edilen köpekler de öldürüle
ceklerdir. 

Tünel şirketinin yaptıracağı 
ye ııi bina 

Tünel Şiı4tetinin, mukavele mu
cibince Tünelin Karaköy ctiıetinde 
yaptıracağı binanın planlan Bü
rökselden gehnit ve Belediye fen 
heyetine verilmi9tir.Bina, üç katlı 
olarak lnta edilecektir. 

Planlar, Belediye fen heyetinin 
tedkiklnden geçtikten aonra tasdik 
edilmek üzere Nafıa Bakanlığına 
gönderilecektir • Verilen maliiınata 
göre, binanın intası itine Mayıs 
aonlarına doğru batlanabilecektir. 

KüçUkçamhcalılırın bir 
mazbatası 

Acıbadem ve Küçükçamlıca ci
varı halkı 1200 imza ile Belediye
ye bir mazbata vermitlerdir. Bu 
mazbatada, Kadıköy tramvayının 
Acıbademden bir kolla Küçükçam
lıcaya getirilmesi istenmektedir 
Belediye bu müracaatı, Oıküdar 
Tramvay Şirketine bildinnittir. 

1 ~ () '< ~ A. 1 ------Ot Bankaaından alınan cetveldir) 

21 ŞUBAT 935 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
istikrazı dahili 96,50 
1933 Ercani 97,.25 Rıhbm 10.75 
Kupon•\IZ 30,15 An. miimua.i.1 63,20 

.. il 28,70 An. tahyiJ J, Jl 47,70 
• 111 29,15 An. tahyiJi Jll 

ESHAM 
11 Bankaaı Nama 10 Reji lcuponaus 
" ~ Hamiline J0,15 Telefon 
o ,, MO.eıılı 'i11 T erlcoı 
Ti.irkiy• f'.:umb.u- Çim4!1nto 
riyet Banka11 63,26 ittihat dey. 
T ramva1 30,ZS ~rw. dt?ıJ. 
Anadolu hlııe 2!5,90 Balya 
Şi ... Ha:rri1• 18 Şark m.. ee .. 

2,25 
14.10 
19,80 
13,50 
10.50 

4'.CJO 
l,SS 
4.615 

ÇEK FiYATLAR/ 
Franııı F. 
Londta 
Mot<ılD.o 
Nü7orlc 
Cenewre 
ALina 
Brükael 
..Am,.terdam 
Sof1a 

12,06 
813,50 
9,41,60 

79,84 
2,45,40 

14,41,bO 
3,41 

1,17,70 
66,96 

NUKUT 

Kurut 

Prai 
Belsrat 
Moıkowa 
Bertiı:ıı 
Madrit 
Badapeıt• 
Varıova 
Bükreı 
Vi•ana 

(Satıı) 

19,01 
35,13 

ıG,91,26 
l,9&.37 
5,81,60 
4,4ı,SO 
4,21,50 

79,05 
4,24,80 

.Kurut 

) , ~'._inemedin! 
"'L~ünemedim ;.,te ... Söyle- 20 F. F •••• :: 
~"eq -Y 1 Dolar 

ı&9 20 1. la.,;çr• 8ı5 
125 1 Pueta ı8 

hı.;cn söyle, yoksa alay ettiği- ı Kur. Cek 
""ltttıc<tec • · ı Şilo A •. 

lıı ..... ~ egım... ı laıerlin 
lilr~ alayı, şimdi söyleyince 20 Lir•• 

ltı' 20 Leva 
......_ 'b~ . 20 F. Belçika 

"'-...._ ;,_Gl(li bakalım... 20 Drahmi 

~ c:.fCtııdim ... şu söylediğin 1 Florin 

.:"'ıı, ~ keçiyi kıvırcık diye sat- - __,,....,...,.. ........................ ....,,...,....,.....,...,. 
Suıı·~lık~ı~ın Toriği boyaması, nin zararında aramaz, memleke • 
~~~ SUtu karıştırması, kö- tine garezsiz, ivazsız bağlı; içi d~ı 
"'lıı. 11: ~z toprak satması bun- ,bir, dostuna dost, düşmanına düş-
' li kanlarının kabahati mi? man olan nüınunelik adamlar gös-

8.'J.'ır? ' ' () ha·... ter, herkes onun gibi olmıya çalış-
\.. lıa~1 !1::.:..~~imb sen nü:ınu- sın ... O zaman kasap ta, bakkal 
~ ~::·u•~u;; alık.çısı, nü- da, sütçü ve kömürcü de düzel-
l'I; l\ihn u .dıye dülıık!n açaca- d'k b ~Ona b unelık adam göster de ı ten a§lka sen yazıcı, iben oku-
~;. ll;ı.,,..~nzeyelim... Şöyle dü- yuou da düzeliriz... Anladın mı 
~ a~·~lu, yalan söylemez, şimdi benim toy dostum. .. 

tt!..~a~~~~~~y}lik, ?~Uta- Ve çekti gitti ... 

118 1 Mark 43 
23.50 1 Zloti 22 

611 ZO Lop 17 
213 20 Dinar 55 

23 1 C•rno..,j~ -.-
111 Altm 9.3:.ı 

24 J\.fec.idi7e 4ı 
83 Banknot 240 

. içki dütmanları gençleri kurumu dün aaat dokuz buçukta Ferah 
tıyatroıunda bir müsamere vermitlerdir. 

Müsamereye istiklal martile batlanmıt daha sonra cemiyetin 
Batkanı Bay Fahrettin Kerim gelen misafirlere te,ekkür ederek cemi
yetin maksatlarını, gençliğe ve ülküye olan menfaatlerinden bahsede. 
rek aözü Yetil Hilalin ikinci reisi Bay lbrahim Zati Egete bırakmıt
tır. 

Bay lbrahim Zati de kürsüye gelerek tunları söylem.ittir: 
"-Biz ilme, fenne ve sörgüye iman eden içki dütmanlarıyız. Biz 

Türklüğü ve yurdu sever ve bütün Türklüğü ve yurdu sevenlerin safı
mızda yer almalarını beklemek hakkımızdır. Bunun için bütün yurt
ta,ların cemiyetimize girmelerini bekleriz,, demittir. 

Bundan sonra cemiyete yeni giren azalarla ant içme merasımı 
yapılmıt ve zeybek, kazak danaları oynanııııt ve lbnirrefik Ahmet Nu-
rinin (Sınıf arkadatlan) piyesi temsil edilmittir. 

İlk tahsil 
Mecburi) eli 

Mekteblere devam için da
ha cezri l-areket edilecek 

Önümüzdeki sene içinde mec
buri tahsil devresinde bulunan çc>· 
cukların mekteblere devamı için 
daha cezri bir fekilde hareket edi
lecektir .Bu itle polis de maarife 
yardımda bulunacaktır. Saliihiyet
dar bir zat diyor ki : 

- " Ders aaatlerinde, aôl(akJar
da, kahvehanelerde, sinemalarda 
görülen ilk tahsil çağındaki ço
cukların niçin mektebe gitmedik
leri polis tarafından tahkik edile
cektir. 

ilk tahsil devresindeki çocukları, 
ticarethanelerinde çalı,tıranlar ve 
çalı~ağa sevkeden ebeveynleri 
hakkında da 9iddetli takibat yapı-,. 
lacaldır. 

Uk tahsilini bitirmi9 ve toplu bir 
halde fabrikalarda, müesseselerde 
çalı,an gençler iç:~ de malumat
larını arttırmak maksadile kurslar 
açılması ihtimali vardır.,, 

Maarif biitçesi hakkında alaka
darlar, bütçenin geçen senekinden 
daha geni9 olacağını söylemekte
dirler. 

Sıhhat Şurası 
-o-

Şehrimirden iştirak ede
cek dok-

torlar bugün gideceller 
Yirmi be' tubat pazartesi günü 

Ankarada Sıhhiye Bakanı Hay 
Refik'in batkanlığı altında top
lanacak olan yüksdı: sıhhat fU
raaı için tehrimizden gidecek dok
torlar bugünkü trenle Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Toplantı iki gün sürecek ve 
memleketin sıhhat itleri görii~ü . 
lecektir. 

Bayram masrafları 
Çocuk Esirgeme kurumu (Hi

mayeietfal} genıel merkezi kurban 
bayramında tefkat alanında bay
ramlatmayı yurUftflardan dileyor, 
ve diyor ki: 

Din bayramlarında yapılan teb
rik ve ziyaret masraflarını ( Ço
cuk esirgeme kurumun) a verme
nizi rica ederim. 

Ricamızı kabul edenlerin iıim
leri bayramdan evvel genel mer
kez tarafından gazetelerle netro
lunacak bu suretle bu iyilik ıeven 
insanlar dostlarını kutlulamıt ve 
dostlarının tebrik ve ziyaretlerini 
kabul etmit aayılacaklardır. 

Avrupa ve Amerikada ölü çe
lenkleri, düğün hediye masrafları 
bile çocuklar ve yoksullar kurum
larına verilmektedir. 

Yurdumuzda adetleri aayıaız o
lan yoksul yavrucuklar için çok 
değerli olacak bu usulün benim • 
ıemeaini dileriz. Ankarada bulu
nan ııenel merkez tarafından pa
ra alınmaya batJanımttır. Kurban 

lllA.A.RIFTE 

Istanbul lisesi 
Mezunları --Dün kongrelerini yaptı

lar, yeni 
idare heyetini seçtier 

lstanbul liıeai mezunları cemi
yeti dün yıllık kongrelerini okulun 
koferans salonunda yapmıtlardır. 

Kongreyi cemiyetin idare he • 
yeti reisi avukat Bay Münir açmıt 
kongreyi idare edecek ba~kan ve 
katipler ıcçilmi,tir. 

Kongrede evveli cemiyetin yıl
lık çalıtma raporu okunmuf, ra • 
por okunurken cemiyetin azaların
dan bazıları söz alarak, raporun 
bazı kısımlarına itiraz elmitler • 
dir. 

Fakat neticede rapor ekseriyet
le kabul edilmittir. 

Ruznamenin en Mühim mad
desi olan cemiyetle spor klübünün 
birleşmesi meselesi idi. Azalar
dan bir kısmı spor klübünün ce
miyetle birl~meai faydalı olaca . 
ğıru ıöylemitler fakat ekseriyet bu
nu kabul etmemit ve cemiyetin ge
ne ayn bir cemiyet olarak yafa . 
maıını istemişlerdir. 

Bu istek büyük bir ekseriyetle 
kabul edilmişti .• Bundan sonra ye
ni idare heyeti seçimine geçilmif, 
ve Bay Hilmi, Bay Enver, Bay 
Kaya, Bay Cemil, Bay Sait, Bay 
Nihat, Bay Tevfik, Bay Şekip ida
re heyetine namzet olarak seçil • 
miş!erdir. 

Bu azalar ikinci bir toplantı 
yaparak kendilerine bir batkan 
seçeceklerdir. 

Vlkil muallim:eril m~aş!arı 
Y el;il muallimlere verilmekte 

olan yarım maaşın, bundan aonra 
üçte iki ni.betinde verilmeai Kül
tür Bakanlığı tarafından, Kültür 
idaresine bildirilmittir. 

Yapılamıyan kongreler 
Erzurum lisesi mezunları, l&tik

lıil lisesi mezunları, Toroı genç
ler birliği kongreleri gelecek haf
taya kalmı,tır. 

Vapurculuk şirketi iki 
vapur daha alacacak 

Vapurculuk tirketi, kabotaj aa
haaında posta seferlerinin takai 
mine esaa olan tonaj miktarının 
sabit bir halde tutulması için hü
kumete müracaat etmittir. 

Şirket deniz yollarının aatın ala
cağı yeni vapurlar dolayuile tonaj 
vaziyeti değiteceği için posta aefer 
!erinin yeniden taksime tibi tu
tulmaıı doğru olmıyacağını ve iki 
tetekkül arasında lüzumsuz" bir 
tonaj yarıtına aebeb olacağını ile
ri ıüriiyor. 

V ekiletce bu müracaat tetkik e
diliyor. llerHle tirketin daha iki 
vapur satın alması muhtemeldir. --Farmakologlar arasında 

Farmakologlar cemiyeti dün 
azası terefine Perapalas otelinde . . . . 

Yumurta 
İhracatımız 

-o-

l Ay sonuna kadar 2 000 
sandığı geçeceği umuluyor 

Bir aydanberi durgunlanmıt o
lan yumurta ihracatımız, yeni 
mevsim dolayısile tekrar canlan
mıttır. 

ilk parti olarak bu hafta Al • 
manyaya 500 sandık mal gönde
rilecektir. 

Ay ıonuna kadar ihracatın 2 
bin aandığı geçeceği umuluyor. 

Kuru meyva, portakal 
Brükaelde bulunan Belçikalı 

büyük bir müessese, kuru meyva 
ve portakal ihracatçılarımızla te
mas etmek istediğini Türkofise 
bildirmittir. 

Peynir ihraç edemeyoruz 
Son zamanlarda Türkiye pey

nirciliği büyük bir sıkıntı geçir
mektedir. 

Bilhassa, Suriye, Romanya ve 
Mısıra ihraç olunan peynirlerimiz 
bu piyaaalarda gittikçe rağbetten 
diitmektedirler. 

Vaziyetteki deği,ikliğin sebep
leri ar~md"' mi:yterilerimizin. rüıı:
rük resimlerini ağırlattırmaları, 
peynirlerimizin maliyet fiyatları -
nm yüksek bulunması ve paramı
zın rakip memleket paralarına na
zaran pahalı olması gösterilebilir. 

Son senelerde Yunaniatanın 
peynir ihracatı gittikçe artmıttır. 
Hı&tti fimdi Mınrm peynir ihti
yacı bu memleket ile Bulgaristan 
tarafından temin edilmektedir. 
Drahmi ve Levanın ucuzluğu bu 
memleket mallannın sürümüne 
yardım etmektedir. 

Yapılan tetkikat netioeıinde 
memleketimiz peynirlerinin diğer 
memleket mallarına kıyasen ma
liyet fiyatları pek yüksek bulun
maktadır. 

Edirne birinci nevi peynirlerin 
htanbulda mağaza teslimi ıatıf 
fiyatları 16 • 17 kiloluk tenekeler 
için 6,75 - 7,00 liradır. Halbuki 
Yunan ve Bulgar mallan lskende
riye teslimi 3.50 liraya satılmak
tadır. Bu ,.artlar altında peynirle
rinıizin dıt piyasalarda sürümü im
kan haricinde kalmaktadır. 

Ayak kıbıcıiar L cuz ayakkabı 
deposu &.çacaklar 

Ayakkabıcılar kooperatifinin 
geçen haftadan kalan toplantısına 
dün kooperatifin Çartıkapıdııki 
merkez salonunda devam edilmit
tiı· . 

Dünkü toplantıda geçen hafta 
idare heyetine seçilen azalar ara
sından bir reis seçimi yapılmıt ve 
kooperatifin reisliğine 125 reyle 
Bay Mehmet Nuri seçilmittir. 

Bundan sonra kooperatif tara
fından :.alk!l .ıcuı ve s.ığlam ayak
kabı J rı!"'' sına ve bunur. sahtı İ· 
çin de bir tube açılmasına karar 
vermitler ve bu itin mümkün ol -
duğu 'kadar çabuk yapılması için 
aralarında bir heyet seçınitlerdir. 
Heyet marttan itibaren faaliyete 
batlıyacaktır. 

MAHKEMELERDE 

Şair avkat 
Filorinalı Bay Nazımın baroya 

müracaat ederek avukatlık etmek 
müsaadesini istediği yazılmıttı. 

Filorinalının müracaatı muva
fık bulunmuştur. Avukatlığı aalı 
günü resmen tescil edilecektir. 

lki hırsız mahkOm oldu 
Polis Ömer ve Abdullah adla

rında iki hırıız yakalamıftır. Bu i
ki hınızın ikinci ceza mahkeme • 
sinde yapılan muhakemelerinde 
cürümleri sabit olmut ve ikisinin 
de ikiter sene ve dörder ay müd
detle hapialerine karar veril mit lir. 

Hırsızlar o kadar da emniyet 
nezaretinde bulundurulacaklar
dır. 

Küçük haberler 

• Dün Galataaaray liaeai tale
beıi, mektepte muvaffakıyetli bir 
konser vermiflerdir. 

.,. Avuaturya aefiri Kari Buch
berser izinli olarak memleketine 
gitmittir. 

.,. Dün akşam Akitanya vapu
rile fehrimize iki yüz kadar ıey-. . 
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37 santim oyunda. i 
adamlar 

Bundan iki bin ıene evvelki esa
tirde efsanelerde i.nni geçen cü • 
celerden bir çoklarının iıkeletleri 
Belçika Kongoaunda bulumnuı. 
Bunlar aşağı yukarı 37 ııarıtim 
boyda insarılarmıf. 

Hof, zaten bizim Türk efsane
lerinde de iki karış Beberuhi/er 
yok değildir ya. Belki bu Beberu
hiler de eııki esatiri yazanların Nil 
vadiııinde yaşadıklarını zannettik
leri bu cücelerden Pygmee namile 
marul olan ba kannca ırkından 
galattır. 

Ncyıe, tarihi aramak bizim ih
hıasımız dahilinde değildir. Olaa 
olsa tarihi telsir edebiliriz ki bu , , 
her halde birinciııinden, yani ara
malllan daha kolaydır. Hele böyle 
kuru bir iııkeletten başka elde bir 
pey olmazsa ... 

Şimdiki halde bu cücelerin ta
rihten evvel mevcut devirleri:ı 
hangüinde yapadığını bilemiyo
ruz. Bunlar, belki de ilk inaanlar
Jır. iskeletler üzerinde tetkikat 
yapacak kimseler bize bu hususta 
oldu~a Ümi malıimat temin eJe
bileceklertlir. Bu takdirde beferi
yetin aslını hulduklannı zanne . 
den birçok mimlerin nazariyeleri 
iflas edecek, insanlar, gürbüz,' 
zinde, iri yarı zannettikleri cetle
rinin böyle pire gibi kimselerden 
ibaret olduğunu gördükleri za • 
man müthi~ bir sukutu hayale uğ
rayacaklardır. Fakat elbette insa
nın küçüğü maymunun büyüğün
den evladır diye müteselli olanlar 
da bulunacakhr. 

Ama eğer hakikaten bugünkii 
insanlar böyle mini mini kukla -
/ardan geliyorlarsa, be,eriyetin is
tikbali iı;in bundan ümitvar ola
biliriz. Her iyiliği, her büyüklüğü 
mazide arayanlar, altın devirleri
ni tOJ'ih ııaylalannın ötesine gi>
menler, eski ınıanların yiızlerce 
ıene yaşayabilen cüsseli, ıağlam 
birer dev olduğunu zannedenler, 
Titan'lan erişilemez birer hayal 
telakki edenler bu suretle nazari
yelerinin, gönqlerinin bu ıeytan 
,. kici küçücük kuklalar tarafın-

; dan müthif aırrette baltalandığını 
görecekler, beşeriyetin bugün e
riftiği mevkiin mühim bir teka • 
mül olduğuna inanacaklar ve ma
zinin hayalinden ziyade istikba . 
lin azametine ve kudretine kani o
lacaklardır. 

lnsanlann, aslen ve neslen in -
•an olan küçük kııklaların Bebe
ruhilerin büyümesi, tekamül et • 
mesi, irileşmeıi dolayuile bugün
kü aail mertebeye erİftiğini gör • 
mek, aleliitle bir maymunun ahlak 
ve adetlerini kaybetmesi, kıllarını 
dökmesi, vücudunu küçültmesi, 
hattô kalatasını ve iskeleti.ni yo
ğuran ,eklini değİ.ftİrmesi ve 
insan feklinde bir ''.dejenere,, ol
masına inanmaktan daha çok iyi
dir. 

Çünkü bu bize İstikbalde teden
ni yerine- bir tekamülü vadeder. 
Gözlerimizi daha ileri, daima i.e
ri tevcih eder. Kafalarımızı mazi
nin kııru çürük iskeletir.den ayı
rıp, ilerinin abidelerine eriştirir. 
Bu ümit, insanın neler yaratabile· 
ceğini göstermek itibarile, çalıf • 
man, ilerlemesi için ayrı bir mu
harrik, bir miifevviktir. 

Onun içindir ki zamandan ve 
iııtilıbalden daima iyilik umabili-
. Mümtaz FAiK nz. 

GUMROKLERDE 

GUmrüı< eyannıme!erini 
dağıt.n işi 

Gümrük komisyoncuları, güm
rüklere aid beannamelerin dağıt
ma itinin birliğe bırakılmasını iı
temiflerdi. Gümrük idaresi bu mü
ra~ red cevabı vermittir. 

Eşya numuna d :\ır Jsi 
Gümrükten geçebilecek etya nü

munelerini muhtevi koleksiyon dai· 
reıi tarife komisı-onile birlikte An
karaya nakledilmitti. 

Gümrük komisyoncuları burada 
yeniden bir ııümune dairesi açma· 
ğa l6fe'bbüs etnıitler ve lazım ge
len etya nümuneleri getirtmek Ü· 
zere ala.kadar memleketler tema
sa gelmitlerdir. Ekseri yerlerden 
müsbet cevab alınmıt ve gelecek 
nümunelerin, kontenjan harici o
larak gümrükten geçirilmeıine İ· 
zin verilmeai için vekalete müra
caat edil mittir. 

Tüccar, etyanın tarifeye uygun 
olup ol~ğı veya hangi madde
ye bal• .lat'ıı hakkında tereddü
de düttükçe bu nümune dairesinde 
müfkülü J..olaylıkla halledebile-
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Vur abalıya 
Son günlerde Fransız edebiyat· 

çılan arasmda bir Victor Hugo kav· 
gasıdır sidiyor: Claude Farrere, 
hani fU bizim Claude Farrere, kal
kıp ondokuzuncu yüzyılın en ünlü 
Fransız ozanına "budala" diyiver· 
mif, fimdi de etraftan sapartayı 
yiyor; hem de ne azar ... 

Dofrusu bu it Victor Hugo'nun 
batına ilk defa olarak gelmiyor; 
hatta bundan birkaç ytl önce,onun 
mısralarındaki ahenge hayran ol • 
malda beraber fikirlerine pek su • 
dan, çocukça ve aykırı bulmak bir 
idet olmuştu. On dokuzuncu yüz
yılın en büyük Fransız piri kim· 
dir sualine: "Hugo, helaa 1,, diye 
cevap veren Andre Gide, onun ya· 
tadığı çağdan "avanaklar çağı,, 
diye bahseden Leon Daudet, ro • 
mantitmanın çekilmez bir delilik 
olduğunu söyliyenler, bunların 
hepsi . belki kelimeyi kullanrnadı
laraa da . Hugo'nun bir budala ol
duğu fikrini ortaya yaydılar. An· 
dre Gide'in cevabı tahlil edilince 
ne çıkar?. "Hugo, helaa !., nihayet: 
"O tairde bizim bugünkü ince, nu
ance arıyan kafamızı tatmin ede
cek fikirler yoktur; karmakanfık 
bir dütünceıi vardır, çociık gibidir. 
Bir Baudelaire, bir Mallarme key
fiyetçe ondan ü&tündür ama ne 
yapalım? o daha veluttu, daha us
ta idi., demek değil midir? Hatta, 
Huıro'nun yüceliğini bilmekle be -
raber Leconte de Liıle'i fikir, ince
lik huıuıunda tercih ettiğini söyli· 
yen Juleı Lemaitre... Evet, bütün 
bunlar Hugo'yu budalaca bulduk
larını ima etmek değil miydi? 

Bugün iıe Claude Farrere: "Bi
zim gibi küçük adamlar, Hugo gi· 
bi dahilere ancak hayran olur; O· 

nun kartısında aöz aöyliyemez.,, 
diyorlar. Paul Claudel Voltaire' e, 
Hugo'ya "infame" diyip eserlerinıi 
l"iibreye attığı, Goethe'nin "debde
be ve daratlı bir etek., (&ne solen· 
nel) olduğunu söylediği zaman da
hiler ka1111ında ancak ıusmağa 
hakkımız olduğu niçin ihtar edil • 
medi? bilmiyorum. 
Doğrusu, bence, fU ki Victor Hu. 

go'nun kitapları bir zamandan beri 
• hiç olmazsa muharrirler tarafın· 
dan· pek dikkatle .okunmuyordu; 
ondan bahsedenler eskiden kalma 
bir intiba ile iktifa ediyor ve ya • 
hut sağ taraflı münekkitlerin hü . 
kümlerini benimıiyorlardı. Son bir 
iki yıl içinde ise sağ taraf kuvve -
tini haylı kaybetti, Action Fran. 
çaise eskisi kadar adam çekemiyor; 
bunun için Charles Maurras'ın Hu
go ve romantikler hakkındaki aöz. 
leri de birer nas olmaktan çıklı. Bu 
dan batka pek yakında • zannede
rim iki yıl sonra. Hugo'nun ölümü
nün ellinci yılı bay'ramları yapıla . 
cak, ta irin eserleri "doma ine pub. 
lic" e düfecek, yani telif hakkı ve
rilmeden basılacak; bu münasebet
le muharrirler ona dair makaleler 
kitaplar yazacak. Şimdiden hazır'. 

• 

Halkevleri için ... 
"Halkevleri" kuruluşunun üçün 

cü yıldönümüne eriftik. Yeniden 
açılanlarla yıırıltlaki Halkevleri • 
nin (103) ü buldujunu bildiren du 
yıımlar, içimizde sevinç uyandın· 
yor. Bu •ayıyı her yıl arttırarak bq 
yüze ve daha çoğa çıkarmak hepi· 
mizin isteğidir. 

Halkevlerini, bugünkü rejim'in 
ana ülkürine giden yolun üstünde ı 
birer ileri karakol •ayabiliriz. 

Varlığını halktan alan sıyasal 
kurumumuz, halktan o/anlan içi • 
ne alan bu ocaklardan halkı uyan· 
dırma, ışıklandırma iıini bekliyor. 

Yurdun en uzak bucaklarına ka
dar yayılan Halkevlerinılen üzer • 
[erine alılıkları bu çetin ifi, çarça
buk bafarmalannı isteyemeyiz. 

Aradan geçen üç uzun çaltfma 
yılı, Halkevlerinin verimi gittikçe 
artacağına bizi inandırmıştır. 

Halkın özü ile kaynaşma ve an
al,ma yoluna giren bu ocaklann 
bağrındaki ateşi, ardını arasını kes 
meden körüklemek ister. 

Halkevlerini yalnız halkın va • 
kit geçirmek için toplandığı yerler 
olmaktan çıkararak, onlan, uyanık 
gençler için birer düşünük ve sa • 
nat kaynaklan yapmak gerekliği 
üzerinde durmak istiyoruz. 

Halkevlerinin ba,ına geçenler, 
yurdıla bu bakımdan en büyük boş
luğu doldurmağa söz vermiı bulu
nuyoralr. 

Verilen bu sözün yerini bulması 
için, bütün yıırdda,lann Halkev • 
lerine karıı olan özenlerini artır
maları gerektir. 

Salahaddin GUNGOR 

!anıyor, yani tairin eserini okuyor· 
lar. Birkaç yıl önce ettikleri hak-
11zlıklardan utandılar. 

Hani La Fontaine'in "Vebaya 
tutulan hayvanlar,, isimli bir ma· 
salı vardır: Hayvanlar arasında ve
ba çıkıyor; bunun, ettikleri kaba- 1 
hatlerin cezası olduğuna hükme- 1 
derler, en kabahatliyi kurban et -
mek için arslanın reisliği altında 
toplanırlar. Kaplan, kurt, v.s. gibi i 

azılı hayvanlara toz kondurmaz. 
Bütün kabahat, bir papasın çayı -
rmdan bir parça ot yediği için ete
ğe yükletilir ve o zavallı kurban e
dilir. Bunun gibi bugünkü muhar
rirler de, Hugo'ya ka111 olan gü -
nahlarını affettirmek için, Maur • 
ras, Daudet gibi, Gide gibi aslan, 
kaplan soy;.. kimselere çatamıyor, 
Claude Farrere'e çullanıyorlar.Oh! 
olsun. O da ne kiti olduğunu bil
seydi de kalkıp o sözü söylemese 
idi. 

Hem Hugo'ya budala demek te ı 
ne oluyor? Gide' in, Daudet'nin, ' 
Maurraı'ın hükümleri de belki o 
söze irca edilebilir; ama bin bir 
"nuance" ları vardır. Claude Far
rere, La F ontaine'in eteği gibi, "nu
ance" sız konutmUf olmanın ceza
sını çekiyor. 

Nurullah ATAÇ 

ittihadı 
A 

1 

Uyumuştu... 1 
Jandarma bir köy havası tuttur

muf, avaz avaz bağırıyo.rdu. Araba 
cı Kayserili idi ve bu aeı1 pek doku
naklı buluyordu galiba. .. ki ikide 
bir, kırbaçladığı beygirlere; 

- Deh!. çüt! 
Derken gözlerini yumarak bir· 

den nô.ra atıyordu: 
- Yaşa be imanım .. aal... laaah ! 
Ve, araba gidiyordu. 
Biraz daha ilerleyince jandar· 

manm da gö ... ıeri kapanmağa baş
ladı. Şarkının kesilmesine canı Si· 

kılan arabacı hiddetini bey&irler
den aldı. Kamçı · birkaç kere fak
ladı. Sonra o da hafiften kestirme
ğe ba'ladı. 

Simdi ta.tı bol, toprağı kıt bir O• 

.vada kah hızlanan, kah yavatla-

t..üeıuiı: Nazmi Şena;J 
yan hayvanJann keyfine kalan pos
ta arabası, büyük ve seyyar bir be
tik gibi sallanarak, altından sarkan 
'bir zincirini fmgırdatarak ilerliyor
du. Çnıgırak ve nal seslerinden 
ürkerek kah fU çalının, kih bir 
fundanın altından fırlayan tavfan. 
!ar, tilkiler yirmi otuz adım ötede 
açılınca kaçmaktan vazgeçiyorlar 
ve; 

- Ulan! bunlardan da ürkil
lür mü ? 

Gibilerden kulaklarını dikib, te. 
kerlekleri çakıllara çarptıkça zıp
layrb hoplayan bu arabanın gidi. 
tine adeta hayretle bakakalıyorlar 
dı. 

• • 
• • 

Bu beygirler kimbili; k;ç rÜz 
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yemek yedir· 
• miyorlar ki •.• 
Ahbablardan birinin zayıf, çe· 

limsiz çocuğu, geçen gün annesinin 
bir dilenciye sadaka verdiğini gö
rünce sormuş ı 

- Anne, bu adam kim? 
- Bir fakir •.. 
- Fakir ne demel,.? 
- Ekmek satın alacak parası ol-

mayana "fakir,, derler çocuğum .• 
Çocuk, bu cevabı alınca hiç sesi

ni çıkarmaz. /lir mekteb şarkısını 
dudakları arasından mırıldanarak 
yürür. 
Çocuğun fakirlere karşı bu ala

kasızlığı annenin hoşuna gitmez: 
- Sen acımadın mı bu zavallı

ya? diye sorar • 
Çocuk gülümser : 
- Acımadım ya .. O benden da. 

ha talili! .• 
- Neden çocuğum? 
- Baksana, anneciğim ... isteği 

olduğu zaman, ektııek alıb yiyor. 
Benim gibi ona da zorla yemek ye
dirmiyorlar ki .•. 

Kulakmisafiri 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oamanlrca lc:arııhklarını 7azJıinıuz kelime
lerin Öz türkçe mukabillerini yazarak teklimi· 
zin bot hanelerine yerleıtirini.z •• keserek 
"Milliyet Bilmece memurluiuna,, sönderiniz. 
BHmecemizi doiru halledenler ara•ında kura 
çekiyor •e kaza.aanlara. hf!diyeler veriyoruz : 

Müddet: Pazarta•i aünü akıamına kadardır. 

1 
2 
s 
4 
5 
6 
7 
1 
9 
H 
11 

Yeıti tilmecemiz 
1 1 " 4 s 6 7 " .. 10" 

1 1 1 ı - ' . 
1 m ı l• ı • • 1 1 ı • 
•ı 1 1 ' • ı •• ı 

1 1 1 ••I ., 1 ' 1 ,., ,.,. ' 1 ••• 
1 ,., 1 1 i • ı 1 1 

1 1 1 
,. 

1 1 1 • 
1 

1 1 1 .,. 1 ,, 
1 ı . , ' 1 • ı 

I• • I .• , I• 1 1 .... '" - SOLDAN SACA , 

1 
1 - Bir •ekil.im.izin aoyadı S. bir- &•neralı-

mısın IOJ'•dı S. 
2 - Kamer 2, bir m.e.,.va 3, 
3 - Siyah•. 
4 - Cüretkir 4, sü-aellik Juralıçaıı 3. 
5 - Sudan çıka.ada ölmiyen büyük bir ba-

t.k 3. 
6 - Nota 2. abua 4. ~ine çorba konur 3. 
7 - Çok aıcak. dejil 4, bir içici 4. 
S - Fabr 6, ü2•rindea tren aiden yol 3. 
9 - Bıçak mahfazası 3~ ahzeden 4. 

10 - Cet l. 
11 - G•nltlik 2 , senit deiil 3, alet 7ak.

mak için bir t•J' 3. 

YUKARDAN AŞACI ı 

l - V ekilet 8, nota 2. 
2 - Kamer 21 Sersem 4. 
3 - Dem 3, Zıyırrn arkadatı 4. 
4 - Rusyada bir deniz 4, Cari 4 
5 - isim 2. 
i - Elbise •Üpürıesi 5. 
1 - Ceph.e 2, Kemerde bulunur 4, Cemi 

edeb 3. 
8 - Cit• 3. 
9 - Battaki harftea arkasına da ı•tİrİn 

derhal ortaya kalbolur 2, parmakta 
bir yer 6. 

10 - Uzak D.idası 2. 

HiKAYE 

Hani benim oğlum Bugünkü prograll1 
lSTANBUL, . 0 Bayan G ülsern, odaya girerek boy 1 I?,30: f~kılap dersl~ri, Oniversıl~S• 

minderinin üzerinde oturan oğlu küçük nakil; Maruoa saylavı Hikmet. 1S,30R;rıı' 
Yılmaza ıeslendiı yan Azade j imnaztik. 19: Şonrazat so· 

- Yılmaz, ne yaptı;, oğlum? .. Sana ki Korzakef, ·9,30: Haberler. 19, 0:. 
mamma getirdim; lbap yapacak mısın? . k~nfe~anı. Refik Şükrü Tür~iye v•. :. 

tun dunyada buğday meıelesı. 20,30· • 
On bir aylık çocuk, guya bu lakırdı· yan Tüzin Demirw. 21,15: Son Jıa~'o 

ları anlamıı ~lbi elindeki oyuncağı ul- • ]er. 21,30: Radyo orkestra&ı. 22: Ra 1 
ladı. Dudaklarından hafif bir gülü~me tango ve caz orkeıtra11. 
uçtu: 

- Hiii .• . hiii ..• dedi. 
Annesi mama tabağını yanına yaklaı .. 

tırdı. Küçük oğlunu kucağına alarak 
mini mini bir katıkla tabağın içinden al
dığı mamayı yavaı yavaı ağzına vere .. 
rek yedirmeğe başladı. O oırada kapı a· 
çıldı. içeriye komıunun kızı Şükran gir. 
di: 

- Vay .•• benim Yılmazım, oyum, ne 
yapıyorıun yavrum? Mamrnalar mı yi
yor benim cicim ..• Ulan ben ıeni sevme.. 
ğe geldim. Ulan keyata ... 

Gübern, bu sefer oğlunun ağzından 
§U cevabı verdi: 

- Ya abacığım, mammayı hap hap e

diyor um de Yılmaz oğlum. Ben kerata 
değilim, ben aralanım, Türk çocukları 
hep aslan olur de yavrwn. •. 

Şiıkran ılhlanın yüzünde hafif bir 
pembelik ııezdi, baltayı taıa vurduğunu 

anlamı§ gibi sözünü tamire giriıti: 

- A .. , tayii .•• Arııan benim Yima .. 
zım, tayii •.. 

Tekrar kapı açıldı. Ve elinde çanla· 
aile Yıhnazın ağabeyiıi Aydın girdi. 
~ocuk çantasını sandığın üzerine bıra
kctrak anneı.~ıin yanına koıtu: 

- Anneciğim Yılmaz ne yapıyor, ma .. 
masını yiyor değil mi? Anne, bana Y .ı .. 
mazın b~küviıinden bir tane versene. .. 

Küçük çocuğunun karnını doyuran 
anne bu ıefer de diier yavrusunun gön .. 

!ünü almak istedi: 
- E vlidım Aydın, timdi yemek vak

ti. Bisküviyi ne yapacaksın? dedi. 
Ve kucağındaKi bd>eği Şükrana uza. 

tarak konsola doğru ilerledi. Uıt gözü 
çekerek çıkudığı bir kutudan oğluna 
bisküvi verdi. Sonra komıu kıfma cii
lerek baktı: 

- A ... dedi. Bizim canımız 1"" mu? 
iki ÜÇ tane kendisi aldı. Birkaç tane 

de Şiikrana uzattı. Gülerek, çocuğun 

biıküvilerini ditlerile kıtırdatarak yer -
lerken Yılmaz ağlamağa, hıralanmıı bk 
kedi g;"bi sealer çıkarmağa baıladı: 

- Hihüi~ Kikiiiiaaa .. Miiaa ... 
Şülaan, kucağtndakini sallayarak suo

turmağa çalıııyor, bir taraftan da f(iyle 
söyleniyordu: 

- A ... oğlan bisküvilerini yediğimize 
hırslandı vallahi Gülaern abla... Oğlan 
Yılmaz, ıuı yavuu, ıuı evvadım, boğa
zım;,..da bırakma itle ... 
Çocuğun annesi, birçok ~aman oğlunu 

oyalamak gibi bfr zahmete katlanan 
komıu krzının gönlünü almak maksa • 
dile: 

- Şükran, dedi. Senin kucağına ço
cuk yaktııyor, hem de avutmasını iyi bi
liyoroun. Kuzum biran evvel evlen de 
90cuğunu sevelim. 

Bu söz, ııenç kız ruhundaki &izli ar· 
zulann birden ta§maaına kafi ııeldi: 

- Ah ... hain Fikret ... bu sene bana 
evleneceğiz diye ıÖz verdiği halde sö
zünde durmadı. Bana türlü türlü ıeyler 

223 Khz. Y A R Ş O Y A, 1345 .., . 1" 
19,15: P iyano kc1ı ıeri . 19,45: Konfer•.11:lo'' 

Düo konser. 20.201 Konferans. 20,30: '\/ı~ f.t 
aeJ musiki ı i . - Slizler. 21:. Orkestra. 2'!'· 1~,. 
mus iki si ( Piyano, keman.) 23~ ReJ..lııJO dt•' 
23,JS: Dana. - Sözler. 24,35: Dan• (L0 " 

dan nakil.) 

174 Khz. M O S K O YA, 1724 "'· ,.;. 
17,30: Fırka netriyah. 18,35: Kn:ılordu '" 

kon~eı-. 19,J.Q.: Senfonik konser. 22: Alrn~ it· 
neş rıy• t~ 23,05: Fransızca netriyat. 24,0S· 
veççe neıriyat . 

832 Khz. M O S K O Y A, Stalin) 361 '",. 
18,25: Opera temıili.ni nakil. 22 30: 0•"1 af 

siki si. 24: İspanyolca neıriyat. 
1 

545 Khz. B U D A P E Ş T E 550 ıD· " 
18: Cazhand. 18,50: Hafta ı..berlerİ. 19~ 

Salon orkeıtraaı. 20 30: Sözler. 21: Stad'J_, 
"Cörneville çanları,,' oper•sı. 23,10: tfabel 
23,30: Charly G.audrio cazı. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m-' -~.tr 
17 Karıtık orkestra, 19 Söı:ler, 19.20 ~,. 

la r, 19.S_O Haftanın' proaramına dai.r, .z.o (pi~ 
MI net~ıyat, 20.40 Program hildirımı dt' 
refakatıle), 21 Günün baherleri 21,10 p ~ 
orkes t ra aı , 23 Haberler, 23,30 

1
Plik koısfl 

24 Cece musikiaL 

SAT 

--·:. 
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• 
1 NEMA 

• ki FüDm0~1r 
ı r,p'•1. -··, .. ' · 

~Ynanın 
canlı 

---
sırrı filmi heye. 
bir hikayedir 

iPEK SiNEMASINDA 

Casus kalbl • 

--
Casus filminin 

karısından ihanet gördüğü için onu 1 dalaveresi nedir? 
.. 

• 

tqban-ca ile öldüren bir adamın 
"vukatı da aynı 
~,8tt hafta (Melek) sinemasında 
~tilQnı11 sırrı ismindeki film göa-

lllektedir. Mevzuu tudur: 

Ilı Vi:ranada bir katil vakası ol -
d llftıır. Üniversite profesörlerin
~tı. Wa!ter çok sevdiği genç ve 
~· ~el karısını başka bir gencin e-

111d tö ._e, onun odasında soyunurken 
ed l'iİYor ve üzerine birkaç el atef 
\\ı erek genç kadını öldürüyor. 

1 
•iter hap~e girmittir. Müdafaa

bı·tı.ı arkadatlarından Pol isminde 
ıt ad .. . 1 am uzerıne a ıyor. 

Ilı P.tiidafaasını hazırlamak ıçın 
r,'~-~fun hikayesini en ufak te-

akihete "' ugrıgor 
bi katlarını, gözlerini boyamakta
dır. Pol'ün de aklına fÜphe giri -
yor. O da W alter gibi karısını öp
mek istiya'I;. Fakat Maria Lüsi'nin 
yaptığı gibi kocasını hakaretle iti
yor, ve giyinip sokağa çıkıyor. Pol 
onu takip etmekten kendini alamı
yor ve o da Walter gibi karısını a
tıkı ile beraber görüyor. 

Ertesi gün müekkilini görmeğe 
gittiği zaman onun hikayeaini ken
di ağzı ile anlatıyor. Ve ona ken
disinin de karısını ayni vaziyette 
gördüğünü, fakat üzerinde taban-

• ca bulunmadığı için onu öldüre -
mediğini söylüyor. Walter dostu
na ve müdafaa vekiline birçok na
sihatlerde bulunuyor ve fakat o: 

l 
11'iiatına kadar öğrenmesi la -

~dır, Walter karısından ilkönce 
'nl d fÜphelendiğinden batlayarak 
Ilı iltına~a baflıyor. Lüsi'yi öldür
ı;~den bir iki saat evvel Oniver

d' b • e bir konferansa gitmek mec
f"' lıı~tıyetinde olduğu için evden çık
~ııl ta •tır, Fakat sonradan bu konfe-
ll ,~:'~~. bulunmaktan vazgeçmit ve 
f ~.. ondüğü zaman karısını ay • 
;ı Po.~ıı kartısında makiyajini ya. 

"- Karımı hemen timdi öldü
recek değilim. Senin davanı biti
reyim. Sen beraet et. O zaman Ma
ria'yı öldüreceğim.,, diyor. 

Muhakeme günü ..• 

, 
,. ,, 

en bulmuttur. Lüsi gözlerini, 

Salon hıncahınç kalabalık .•• 
Pol, karısı Maria'nın da müda-

faada hazır bulunmasını istemit 
ve onu salona getirmittir. 

~, a;, zamanlar film alemine ve da edip kocıuile beraber Afrikaya 
ııı,ı::._ve orada bir otel i,leten Gi na Manes tekrar film çevirmeğe 

-••lftır. 

~'rfel'uk?rıdaki resimde sevimli .ve olgun artisti son çevirdiği lilm
~l rı bırinde harikulade güzel bir tuvalet içinde görüyorsunuz. 

~lı:y'rıııı boyuyor ve boynunu pod- Müekkilinin müdafaasını, ken
~tınu,. W alter karııını öpmek di müdafaaıını yapar gibi yapı • 
~'il 1t fakat Lüsi buna çok hid - yor ve jüriden beraet kararı al • 
~i~lı İt ve gözleri kinle dolu ol- mağa muvaffak oluyor. 
~~ 1 alde "makiyajimi bozuyor- Muhakemeden sonra karısı ile 
~~·~diye bajiırmıf. Sonra giyin- bat bata kalıyor. Ona kendisini 

,/ ~d 11.,anınıt ve kocaıının yüzünü aldatmakta olduğunu bildiğini 
1". 'ıı ~ktan sonra çıkıp gitmİf. Bir- söylüyor. 
~1•• ~~ alter'in aklına onu takip et- Bu sırada odaya tahliye edilmit 

r "~ııı telınit ve böylece karısını atı- olan Walter giriyor ve Pol' e: 
'' it,. ~\'İne kadar takip etnıit··· "- Sana tefekkür etmek iıti • 
/ ~'i~·te~ hikayesinin burasından yorum; fakat tefekkür edemiye • 
l ~~~ bır türlü anlatamıyor. öl- ceğim, diyor. Filvaki kurtuldum, 

. 
~h,.._ '.~hneainin lakırdııma bile fakat kurtulmasaydım belki daha 

1 "'iti 1 iyi olurdu. Onu unutabilmeme im-
.ılı 1•;,d u edemiyor. k~ k E ,. ı ı "I,. .. n yo . ğer unuturum ümidile 

ı P ~t afaa k'I' . b"' .. ,, J ~ •ıı, _ ve ı mm ulun ısrar- bir teY yapacak olursan çok yanı-
Jı". 'ııı1ı ragınen vakayı bir türlü ta- lır, çok pitman olursun.,, 

I~ " hını 
· ~ ~rol e . Yor. Pol bunu zaten bir kaç zaman-
f l·~i, "•ne dönüyor. Genç karısı danberi çok iyi anlamıftır. Karısı. 

it ltıakt l L·· " · k · • ff d' F k b d 
1 

d. 'rk u usı nın ço samımı nı a e ıyor. a at un an sonra 
ılı 1 ~ Çokda,ıdır ve onun ölümün- acaba tekrar eskisi kadar ve eski-

~ •lter'i tnuteesairdir. Kocasına si gibi beraber mes'ut olabilmele-
1 ~' ~ tqUi:ii n .. nasıl olup ta karısıııı öl- rine imkan var mı? .. 

~e ~ bik. nu anlatmasını söylüyor. Artistler hakikaten çok gUzel 
\'tı.ı11 :Yeye başladığı zaman Ma-

1

1 oynuyo.-lar. F oloitraflar çok gü . 
·) ~ ~e .... uv~Iet masasına oturduğu. zelıl ir. C:ok güzel s::hneleri var . 

J 1 t" "'"-kıy · d B·ıı.. h . ~ti; 8 J yapmakta olduğu- 1 ır. ı ;; ;sa mu .,kemede müda-
Yor. ••a d k L ·· · · 1 a h · k 1 d '" rıa a tıp ı usı ııı- 1 a sa nL.ı ço can ı rr. 

Yemek kitaplarında nasıl ye • 
mek tarifeleri varsa filmler için 
de birer tarife mevcuttur. Me:ela 
methur bir fal'kıcı ile bir film çe
virmenin tarifesi bu aesi güzel ar
tisti evvela sokaıkta farkı söyler • 
ken göstermek yahut t1'. evvela bir 
kahvede garson, bir spor şampi
yonu olarak ele almak ve birçok 
hissi maceralardan sonra onu o • 
pera artisti mevkiine kadar çıkar
maktır. Filmler her zaman böyle 
hatlar, böyle biter. Bunun gibı bir 
de casus filmi tarifesi vardır. Bu 
da, eğer kahraman bir kadınsa, o 
kadın tevkif ettirmesi icap eden 
adama aşık olur, hazan da, fil -
min kahramanı erkekse, bu adam 
vazifesinin kurtu.na dizdimıey\ 
emrettiği kadına atıktır. Bu d,. 
casus filmlerinin tarifesidir. Hiç 
bir zaman tatmaz. Yalnız bazaıı 
sonlarında küçük değişiklikler o
lur. Mesela film eğer Famsız fil
mi ise muhakkak vatan sevgisi, 
vazife her ,eyin üıtündedir. 

itte bu hafta (ipek) sinemasın
da gösterilmekte olan ve franıız
ca duble edilmit olan "Casua kal
bi" iamindeki Alman filmi de bu 
tarifeye tabidirı 

ikinci ltalyan bürosu hesabına 
çahtmakta olan Brigitıte Helm 
mevcudiyetini ihbara mecbur ol
dujiu Alman cuuıu kapiten Fon 
Homberg'e a,rktır. 

Hcrmberg'in tefleri, onu düt • 
mania birletmol<1e itham ediyor
lar. O da vatanına. kartı duyduğu 
büyük sevgiyi İspat edeceğini on
lara vadediyor. Ve hiç bir fey, hiç 
bir hiı vatanperverlik hissini bas
tıramıyacak ve vazife uğrunda 

dütmanı ve aynı zamanda sevgi
lisi olan Brigitte Helm'i öldüre • 
cektir. 

BrigiUe Helm, Ludwig Diehl, 
Theodore Looı Üzerlerine düten 
vazife)·i çok tabii bir tekilde ba • 
tarmıtlardır. Dublaj çok güzel ya
pılmıttır. Fotoğraflar da iyidir. 

SARAY SINEMASINDA 

Don Juan 

Zavallı Don Juan 
artık ihtiyarlamış 

Bu hafta (Saray) sinemasında 
Aleksandr Korda'nın Hanri Ba • 
tay'ın "Güllü adam,, iımıindeki 
piyesinden ilham alarak vücuda 
getirdiği Don Juan ismindeki film 
gösterilmektedir. Aleksandr Kor
da bu filmi ile, methur bir dram 

muhanirinin eserini tamamile ta
kip ederek fena bir eser meydana 
getil'mektenae, onun eserinden ba
zı fikirler alarak güzel bir film 
vücuda getİl'lllenin çok daha iyi 
olduğunu iıpat ebnittir. 

Don Juan filmi zevkle yapılmıı, 
meharetle sahneye ıkonmuf, bir 
çok yerleri eğlenceli olan bir film
dir. 

Don Juan bize timdiye kadar 
tanıdığımızdan çok batka bir te
kilde gösterilmektedir. O eski atk 
kahramanı artık ihtiyarlamıttır. 
Fakat bir türlü atktan vazgeçe • 
n.e.Qııektedir. Eakiden Don Juan'ın 
k1içU!c bir iltifatını elde edebil • 
mek için birçıok fedakarlıklara 

katlanacak olan kızlar timdi o 
"Ben Don Juan'mı,, dediği zaman 
on nla alay ediyorlar. Filmin bu 
knımlarmda bazı dokunaklı •ah-
nelere yer verilebilirdi. Fakat sah
ne vazu seyircileri heyecanlan • 
dırmaktansa güldürmeyi tercih et
mit ve bunda çok muvaffak ol - / 
mllflur. Film ıonuna kadar eiflen-
celıdir. " 

Don Juan rolüni.i Duglu Fer· 
banlu cenyor çok güzel canlandır
mıftır. Seyirci her zaman genç, 
her zaman galip gÖl'llleğe alıttığı
mız Duglaı'ı ihtiyarlamış, çökmüt 
bir halde gördüğümüz için çok 
müteessir olmakta fakat bu çok 
iyi batardığı rolü icabı böyle oldu
lu için kendisini pek beğ .. •1mekte
dir. 

Meri Oberon çok güzeldir. Her 
hareketi, her tavrı çok incedir. Za
ten Don Juan filminde görünen 
kadın artsitlerin hepsi güzeldir ve 
hepıl de çok iyi glydirilmittir. 

Fotoğraflar haikkaten güzeldir. 
Don Juan filmi heyeti umumiye 

itibarile ~ok bot ve güzel bir film
dir. 

~~~...:.=~' =.:-..oı:;:;;;.~~..::::..2-~' 1 

-·h,.rles Boyer ile Gaby Mor lay saadet filminde ... 
Yüzlerine bakıldığı zaman ha kikalen saadet nesesinin 

rülmüyor mu? Saadet bu mu acaba? , 

1 

tafhğı gö-1 

5 

Sarıfın dllber: Ann Sothrn 
Komik filmlerde kendisine le vkalade ıöhret temin eden Eddi 

Kantor bu ıöhretini kendisinin bil yardo toparlağı gibi iri gözlerind n 
ziyade genç güzel kızlara medyun dur. 

Eddinin hangi /ilmini ele alırsanız alınız burada bir'"" çıplak O• 
mevzun kı:ılar, baletler görürsünüz. Yukarıda resmı... . _ ... -
Ann Sothrn de bunlardan biridır. 

Brodvay'ın en güzel kızı namil e marul olan Ann, Eddi Kantor ta
rafından büyük bir meblağ mukabilinde kandınlmtf ve film çevirme
ğe b'lflamııhr. 

Bu genç kızın bilhıuıa Kid Milyon ismindeki rolü harikulade 
bejenilmektedir. Sarııın dilber, ' ... •:.·" ••Prilen rolü bihakkin ba
pamllf ve ondan sonra bir ~/, gi ' ,el teklifler lıarfınnda lıalmıfhr. 

.. 
• 

• 

Karo( Lombard günden güne daha parlamakf4Jrr. Bu genç yıı
dıiın talil sade filmde değil, avkta da vardır. Şimdi geng ve güzel si
nema artistlerinden Villianı Powel ile evlenecefi söyleniyor. Parma
fındaki yakut yüzük kendisine bu artist tarafından verilmirtlr. 

Dün.11ada en kıymetli şe,q nedir .. .... ..-.................... --~--~~-------
Şöhret mi? Para mı? 
Aşk mı? Güzellik mi? 

Bir •inema gazetesi, dünyada dir. ltt• nadir olduAu için devam 
en kıymetli feyİn ne olduğuna da- eden, günden JÜne artan qklar 
ir bir anket açmıf ve sinema artiıt daha kıymetlidir ya. Bir defa an-
lerin4' dört 1111al sormutt\lr: menin imk!nı yoktur. Sonra artiıt 

Şöhret mi? Para mı? Atk mı7 olmak için, çok defa ıztırap çek-
Güzellik mi ? mek, atkın muhtelif çehrelerini 

Bakın Marcel Chantal buna bilmek, ve kalbi dolu olmak ll
zımdır. 

ne cevap verıyor ı 
Dünyada en kıymetli teY atk· 

tır. Ben ancak bunu muhafaza et
mek iaterim. Her zaman, daima 
atk ! Yalnız, ve yalnı~ ihtiyarla
maktan daha feci bir fey tasavvur 
edilebilir mi? Sizi seven bir erkek 
için siz daima gençisirıi:ı.. daiını 
muzaffersiniz. Çünkü daima onun 
gözünde bir tanesiniz ! 

Paraya gelince, bu insan ihti
yaçları nisbetin.de lazımdır. Bu 
kadarı elde edince artık servet 
aramanın mi.nası yoktur. 

Derler ki hakiki atklar nadir-

Bir inııanın bu mertebeye vasıl 
olunca bir doat, bir arkadllfla b• 
raber ihtiyarlama11 ne ıevinçli ne 
mes'ut bir teydir. 

Suzy Vemon demittir lclı 
Bir sokaktan geçtijiim zaman 

eğer halk beni tanıraa hiç bir zevk 
duymam. Onun İçin töhret, enilite· 
!erimin en sonuncusudur. Servete 
gelince, yalnız buna. sahip olan 
kimselerin hiç bir zaman meıut ol
duğu görülmemittir • 

En kıymetli teY qktır. Onu u
la kaybetmek isto-mP-m. 

• 



• 

• 

MILLIYET'in Tefrikası: 30 Nakleden: M.F. 

Merdivenlerden ayak sesleri aksedi-
yordu derken içeri iki adam girdi 

Hülasa ru kapıya doğru geldi ve tabanca
sını çıkardı. 

[Fantoma - Hırsız namile maruf o
lan Marten Dal husus! bir baloda ga
pet garip bir hırsızbk vakasmın içine 
~r~tır. Çalman gey ev sahibi Mn
ll!am Koverlihin ye§il elmasıdır. Bunu 
lırina isminde bir genç kız aşrrınrştır. 

Maksadı gudur: Çünkü bu yeşil el
mas Cimi l:larinjcr ısmınde bır a ı 
lı:atledildiği gece bunun Wıtünde idi. 
Ve elmasın bir parça111 da cinayetin ol
duğu yerde bulunmuştu. Bnna ~" , .. _ 
cevheri tekrar elde ederek lrı: u s.nı 
kurtarmak istiyordu. Halbuki müccv -
b<r tekrar ortadan esrarengiz bir §e • 
kıldc kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Kovcrlih aşırmasın? Faokat neden 
bu adam bôylc bir hırsızlığı yapacak
tır? • 

lttc Dal, timdi genç kıza bir yar -
dım olmak üzere Kovcrlihin arkasını 
takip ctmış ve onun da bir gece Cimi 
Barinjcr'in katledildiği dairede aynı şe
kilde vurulduğunu görmüştür. 

Bir sürü maceralardan sonra yeşil 
mücevher. bulmuş bunu genç kıza te&
Jim ctlIUŞtir. 

Dal şımdi Ilarinjerin evinde polis 
h:Uiycsi Sumers1c karşı karşryadır.] 

- Ben, cle:li, Barenjer'in im
dat çağırmak için telefon ahizesi 
ne el uzattığına. inanamıyorum. 
Çünkü evvela biliyordu ki imdat 
zaın.:mında gelmiyecektir. Sonra 
Barenjer imılat isteyecek tabiatta 
hd- adam değildir. O eğer imkan 
bulsaydı mütecavizin üzerine c ;-,ğ
rudan doğruya kendisi hücum eder-
dı. . 

. • Evet, doğru ... Bu vaziyet ken
disinin telefon ettiğini isbat ede -
bı ir. r'akat imdat istediği doğru 

değildir. 
- Hayır. Öyle ise ne demeğe te· 

ldon ediyordu? Çiçekçiye kendi 
cenaze merasimi için çiçek 11mar
lamıyordu ya. 

- Evet böyle yapaaydı daha i
yi olurdu. Çünkü kat.il f&llnJ' ka • 
lır ve tabancayı çekmeği unutur -
du. Fakat çiçekçi dükkanları da bu 
aaatte açık değildir ki ... 

Dal dü,ünceli bir tarzda tele • 
fona baktı. 

- Barenjer'io ölmeden evvel 
istediği telefon numarasını bilme 
ği çok isterdim. Telefondaki kız -
lar size bu hususta h:ç bir malii -
mat vermediler mi? 

- Tahkikat yapbm. Fakat bir 
netice elde edemedim. Kezalik Ko
verlih meselesine dair de hiç bir 
malumat alamadım. 

- Yazık! .• Acaba Koverlih'le 

Barenjer ayni numaraları mı İste
di dersiniz? Fakat bu bir ihtimal
dir. Korkarım ki telefona dair faz
la malUnıat alamıyacağlz. 

- Evet, ben de buna kaniim. 
Barenjer imdat istedi. l9te o ka
dar. (sesini inceltti ve Dal'e baktı.) 
Aradığım yegane delil yefil elmas
lı bro.tur. 

Dal bu söz kartııında hayretini 
saklayamadı; 

- Azizim dedi. Öyle ise yanlı9 
kapı çaldınız. 

Sumen sert bir eda ile: 
- Göreceğiz, dedi, bu yetil 

elmaslı brotü bulacağım; bu sa • 
hah eksik olan parçayı gördüm. 
Üzeri rırlantalı altın bir kutuda i-
di. Ne oldu? 

- Bunu Kondona sorun. Ge • 
çen günü üzeri pırlantalı altın bir 
kutudan bahsediyordu. Zanneder
sem bunu miaafirlerindenı birine 
hediye etmek niyetindedir. 

- Burası doğru; biliyorswıu:ıı 
ki Barenjerin öldürüldüğü ıece 
Brina Norton burada idi. 

- Norton mu? Demek ismi Nor
ton imit. Bakın ben bunu bilmi -
yordum. 

- Ne zarar var ? 
- Evet, doğru. O gece burada 

idi. Qer size hakikatin ne oldufu
nu izah etmi1 olıa idi muhakkak 
inanmazdınız. Polia memurları 
ka)p ve çiçek meselelerini bilmez-

ler. • 
- Kalp ve çiçek meseleleri! 

Bakm fU ite 1 Bıçak Ye tabanca 
ku,.umı demek iıtiyorsu11U2 ! E
vet, bir kortun Barenjerin haya
hna mal oldu. 

- Sia bu kurtunun Brina Nor
ton tarafından mı abldığıru zan • 
nediyorsunuı? Barenjerin bu kı -
zm geldiiini gördüğü zaman kork
tuğunu ve imdat istediğini mi tah
min ediyorsunuz? Hadi canım e
fendim. 

Sumera düşünceli bir tarzda 
çentiıini katıdı ... 

Tam dü~iinceye dalmıştı ki so
k"k kapısının zili çaldı. Bit- müd
det t'!reddi.iıten sonra polis 11·' .nu-

Merdivende nayak sesleri ak
sediyordu. Derken İçeri iki iri a
dam girdi. Bunlardan biri ceple
rini karıştırdı ve dedi ki: 

- Kasayı aramağa geldik, son
ra pia eli ile bir kağıt parça11 uzat
tı. Ve arkadatına hitap etti: 

- Bu olacak. Ağır bir teYe 
benziyor. Gel Jerry ! 

iki adam odanın bir kötesine 
doğru ilerlediler. Kö,ede büyük ve 
parlak bir kasa vardı. 

Sumen müdafaa etti: 
- Hey ahbaplar. Ne yapıyor

sunuz? Evvela izah~J tıerin. 
lki adam geri geri çekildiler. 
Sumera ,üpheli bir nazarla kıi

ğıda baktı. ·Ve Dal omuzlarının 
üstünden içinde ne yazılı olduğu
nu okudu. Bu kasayı nakletmek i
çin yazılmıt bir emirdi. Kağıdın 
üzerinde Cardigan otelinin dam
gası vardı. Bu otel Est-End'de kü
çük bir mücsıeae idi. Altında Ellia 
Barenjer imzası ~örünüyordu. 

Dal: 
- Barcnjerin amca zadeai 

ve mirascısı idi. Ben onu batka 
bir memlekette zannediyordum .•• 

- Ben de ... 
Sumera gelen adama döndü ve 

hüviyet varakaaın. gösterdi: 
Kasa burada kalacaktır. 

Dedi. Siz gidebilirsiniz. 
- Nasıl isterseniz bayım. Ha

di gel Jerry ! 
(Bitmedi) 

Italya-Habeş 
işinde 

(Başı l inci sahifede) 
cek olan General Graziani de Vul
kania vapuriyle hareket edecektir. 
General Graziani, ltalyan general
lerinin en genci ve en çok nişana 
aa.hib olanıdır. Trablus garbda bu
lunmuf, aazzan hareketlerini idare 
etmif ve Kufra vahasını zabdeyle
mi ttir. 

General, gitmeden evvel, ltal
yan veliahdı tarafından selimlan
mı,tır. 

Japonya yardım etmiyecek 
ROMA, 22.A.A. - Japonyanın 

Roma büyük elçiıi,Reuter ajansı 
muhahirine,ltalya ne harb halinde, 
Japonyanın Habefİstana her hangi 
bir surt'tle yardım etmesinin mev· 
zuubahs olmadığını söylemift.İr. 

Akdeni% müllemlekeleri 
ROMA, 22. A.A. - B. Musııo

lini, Akdeniz ltalyan müstemlekesi 
meselesinin bugünkü vaziyeti hak
kında kendisine genit izahatta bu
lunan Trablua garp ve havaliıi va
lisi maretal Balbo'ya, gelecek ni
aanda Mısırı bağhyacak olan sa
hil yolunu açmak üzre Trablua 
gar be gideceğini aöylemittir. 

Avusturya 
BaşbakanıPariste 

(Baıı l inci ııahifedc) 
teıto etmekti. 

Parlata ınüntqir HUtDanite ııihi sol 
taraf pzeteleri bir müddetten l>eri bu 
ziyaret aleyhinde nC§rİyalla bulundn • 
inndan garın civarı çok ka ...... hkb. 

Fakat poliı derhal müdalıale etti. Ve 
gu civarına yeni yeni kuvvetler •evke
derek nüınayiı yapmak isteyenleri da
iıttı. Ve 800 kitiyi tevkif ederek muh
teUf kara.kollara ıötürdü. 

Şuıııia'in ziyareti münaadıetile fev
kalade tedbirler alındı ve ıüpheli mu -
bitterde h<r halll'i bir bacli&enin önüne 
geçmek için muhtelif bıhıırriyat yapıldı. 

Vazi7et evvelce malum olduğundan A 
vuslurya Ba§bakam ve Dııitleri Bakanı 
Şaric iataayonuna gelmediler ... Paria 
civannda Neuilly iataayonuncla trenden 
inerek otomobille dojru Pariae geldiler 
, ... rniıafir eclilecekleri otele indiler. 

Kendileri garda Bafbakan B. Flan • 
c.en ile Dııitleri Bakanı Bay Lava! tara-
fındaa kartılandılar. • 

Bugün mutat re1mi ziyaretler yapıla
cak ve aonra ıiyaai temaslara gİritile -
cektir. Avuaturya devlet adamlan, AJ. 
manyanın Avusturya hakkında tatiıik 
etmek istedifi plchiait haldwıda FrMUız 
ricalile ırörüıecekler ve AYUıturyanın 
muhtariyeti ve iatilııali için Franıız cep· 
hesinden de vaziyeti tarıin etmeğe ça]ı. 
şacaklardır. 

Avusturya nazırlarına Lejyon donör 
nİfanı verildi. 

PARlS, 22.A.A. - B. Löbrün, A
vuıharya bakanlan B. Şuınil' ile Ber
leT Aldene~ terehne bir ôğle yemeği ver
miıtir. Re.isicümhur yemekten cvve] A .. 
vusturya baıbakanıyle dıt itleri bakanı
na B. Flanden •e B. Lava! hazır oldl'· 
fu 1ıalde lejyon donör nişanının büyük 
salip rütbesini vermiıtir. 

"11LL1ThT CUMARTESi 7 --
Halkevlerinin yıldönümü Şehrimizdeki merasim 

(Başı 1 inci sahifede) • hazır b,•lunanlara güzel bir ko...., (Ba;ı 1 inci sahifede) 
muz vaııtaların en batında, paradan, her 
ıeydcn evvel, en b"ftn, bilgi lazımdır. 

" iktisadi ha ·atın her alanında kültürün 
her bucağında bilen adamlara, bilgi l\ı-
2umur.a. inanmıı adamlara ihtiyacımı-r 
çolş:tur. Hiç olmazla Halkevleri memle
ketin ekonomik ve kültürel yaıayışlDI 
her yanında tarla ekmekten büyük bir 
fabrikayı · tlebneye kadar bütün iılerde 
eyi bazırlıınmı1 Özel bir bilgiye ihtiyaç 
olduğuna inanmayı yaym:llıdır. Onun i
çin" okuma beveaini, kitab hevesini, halk. 
evlerinde çoğaltnW< baılıca iılerdendir. 
Her tene bu toplantılarda halkevlerinin 
güzel ıanatlar için emek ıarfetınelcrine 
aliık lannı uynndınnak isterim. Güzel 
ıantlar için halkev'erinin kiki biP ör .. 
nek olmaları mcmld<eı.in ıı:üzel aanatlan 
sevmesi, ~zel aanatl..,-dan zevkalması i
çin çalışmalan Iaznndır. Güzel sanat. 
lana ıd14manuı olan,ı:üzel sanatlardan ;:ı. 
:ıak t!11lunan muhltlerde buna alışmıyona, 
çalıtmak blle biraz adtıntı vericidir. Am
ma sık a."k göstererek ve anlatarak bu
nun tadını vatan~lara taltrrdıktan son
ra güzel ımnatlar hayalm ba'hca bir a
mili olur ve güzel •llnahız hayat ipti
dai ve yıtbani bir hayat şeklini al-r. 
Halkev:eri Türk cemiyetini yülueltmek, 
inceltmek mor lını art.rmak, verimini 
çofaltmak için açrlmı9tır. Ya'.nız moral 
yolunda değil, maddi ihtiyaç yolunda da 
kudretli ,takatlı, cevherli, çok daha cev
herli bir hale gelmek için güzel •anatla
n batlıra bit .• •.a 'Jlarak görmelidir. 
Onun içindir ki halke\'lerinde güzel sa
natlara aarfwi"en bütün emekler çok ve
ritillid.ir. Bu hu,usta emS: SArfedenler, 
va:ana h:zmet etmeye çalıtan adamlar 
ıı:ibi aaygı ile muNtlele gönnelidirler. 

Arkadaşlar, bugün sae teks n halk. 
evimize yeniden 20 halkevinin eklen- · 
melde o.duğt:nu müjdeliy~ceğim. Şimdi 
adlarını ıöy!iveceğim halkevlcri bu· an· 
dan başh·arak, yurda geniş ölçüde hiz. 
met ctmek için seli.biyel almı§ oluyor. 
la". 

SG, .da A~çako.-a, Maniaa, Al:>.1ehir, 
Ayvırl.k, Bartın, lstanbulda, Be,ikt.,ş, 
Şehremini, Beyoğlu. Uaküd~r, Şi,li, 
Burdur, ln~öl, Söke, Mudurnu, Tire 
halkevleri bugü:ı açılmı~ bulunuyor, 
Halkt:vlerıu:İ...'l ):İlcleri toı>lıımak jçio haiz 
olduğu bütün sartlar ai[~Jerin yüksek 
ülküde yeti•melcrine Çok yardım etmek
tedir. Memlekete gerek müsbct ilim
ler. gerek güzel sanatlar yolunda ve ge
reks~ içtimai alanlarda vatandaşlann hir 
aile gibi bnaber bulunup ya.,.ma'arın
cla, her '8Yden evvel vatanperverlik hia• 
!eri kuvvet bulur. Ailelerde kuvvetlene
cek vatan fikri memleketi gerek dışan
dan. gerek içeriden gelecek hadiselere 
kartı en sağlam bir kale h:ıline getirir. 
Onun için halkevierinin çalışmalannda, 
doğrudan doğTuya kahramanlık hislerine 
yaptıkları hizmeti aynca eyi bir netice 
ol~rak sirlcttıbnek borcumdur. Yeni aç. 
tığını halkevlerinin eyi vazife yaı:arak 
kendilerini ulusa sevdirmelerini itteriz. 
Bütün Türk uloalarındatı yülnelc bir üJ. 
kü için feragırtla çalıtacak veni halk
cvlerine de yardım etmelerini onların 
hizmetlerini teıvik etınderini bekleriz. 
Şimdi Ankara halk.,..inin gÜnlerdenbe

ri hazı.-lamıı olduğu giiztoıl proiramı hep 
berRber z'!vkle dınlıyeceiiz.,, 

Bay Necip Alinin ıröylevi 
Sürekli ve devamlı alkı~larla karşıla

nan Ba41>akanm bu aöylevinden aonra 
halkev).,,.j ba1k"anı Deni2'li aaylavı B. 
Necip Ali şu aöylm söylemiıtir: 

Bayanlar. ·Baylar, 
Bugijn balkevi kurumunun ücüncü yıl 

dönümünü yüksek huzurunurla kutlnyo
ru:r.. Uç yıl Önce ilk defa ola"'llk yur
dnn bazı bucaklannda 14 halkavi a91"'Ş
tık. Busıiin büyük Batkaıumızın açtığı 
evlerle halkevlerinin sayısı epi oluyor. 
Yurdun 103 ve.-inde açılan bÜ lrultür <>
caklan büyük Türk devriminin kendisi
ne emanet ettiği tarihi vameieri baJl\r
mağa çalıımakladrrlar. Her gün inançlı 
adımlarla yeni bir alanda hız alan Türic 
devrimi ulusun maddi varlığı kadar iç 
Jafayııına da büyük bir kıymet ve ebem• 
miyet vermiı ve yurdun maddi kudretini 
devlet eliyle yeni perçinlede kuvvetlet
tirirken her yerde fabrika bac.ala
n gittikçe artarken batka bir yol
dan da halknı iç yafaYJtmı ol
gunlattı:nnaık ırüzellik n iyilik donu· 
!arını büyültmek ve yaymak için halk· 
evierini yapmrılardır. lş.te omuıtlan -
mn:a yüklenen tarihi am-gumm bü • 
yüklüğünü ve derinliğini iyice kav • 
radığımız halde verilen vazifeyi yap· 
ınağa ve ülküye ulapnağa r.aradmaz 
bir enerji ile kopnı,ktayız. 

Ark&a1ndan kOfluiu ülkü ile bat· 
ka dünya devriml.-inden ayrı)ıfı e>
lan Türk devriminin dayandıi"ı biiyiik 
esaslar metafiııilr maalanndan :ziyade müa 
bet ilimlerin 'ftr'C!iii kanaatlerdir. 
Dil{ l >~2'İ daha açık ve daha l'enİf 
anla\mibek içiıı ha nokta üatünde 
biraz durmamız gerelııııir. 

Batı uluslar kurumlarmm Y&f& • 
yıılanna yeni bir biçim vemıek için 
metafiziğin ..Jrarb • derinliklerine da· 
!arak onun karanlık kaynaklanna 
b14 vunı:rlar. Bu neri kurum tiple • 
rini aayıp dökm6k ve bllfka kurwn· 
lar ya§aytfma aayl'mzlık göatennek 
iatemem. Y alnı:ıc fUDU aöylanek ia
terim ki, biz yapyıflD alopna - in· 
aa bir anlabf ile - hayabn realite-
9İne dayanmaktayız. 

Ma.ddi prenıiplerinıime olduğu ka· 
dar manevi prenüpler-.uzde de bu 
esası göz önünde tuttuk. itte bu preD• 
aipler ki bizim tarih ve dil tulerim.İ· 
zin ortaya atılmasının hakiki sebep· 
!erini yaralmrfbr. 

Yeni Türk kurumunun manevi var 
lığının iki büyük temeli bu iki Öz· 
dür. Büyük önderin son yıllarda aç • 
tığı soysal devrimin birinci sayıamı 
vücuda ıetiren bu yüriiyü~ halkev • 
!eri de candan kantf:ıiı ve bu itte 
bir rolü olduğu için bu iki tezin ku
rumumuzda ne genif ve derin bir de
iitiklik yaptığmı ve yapacağını Ju. 
aa bir kalem çizgiaile anlatmak ist&
rim. 

Eakiden imparator4uk devrinin yan
lış düıüncesile büyük Türk ulusumın 
uluılar arasındaki uluıal benliii a-

deta ac..nradan doğan yapmacık u .. 1 
lualar b;çurunde idi. Okullarda yurt 
gençl:ğine aokubıak istenilen tarih 
kült<irü bu idi. Son devirlerde eski 
Türk tarihine doğru olan çıkıflar 
çok nokM.n idi. Biz yeni tarih tezi • 
nı·2ıc Türk aoyunun insanlığa yeni 
bir akıı verdiğini, Orta Asya yayli -
!arından kopup gelen Brakisefal ..,. 
yun insanlığın medenilqmeıine en 
büyük rQIÜ yaptıgını en yeni bilgi -

k.cvllr •• ı ......... "'uı bu l;'.J..:.c.. y1tdonümü &.: ... t. donletti ,tiief~ 
ful«~lr~uş, hem de, birçok. şeıhi:r ve ka&a.· Bundan sonra, Bay Müoir ~ 
ba.arcmızda, yemden Halke•• eri açıım•ı- yet Bekman tarafından altı ok I ıııııJt 
tır. Dün açılma reami yapılan Halkevle. bir manzume ch:unmu~ ve alkıt a 
rinin adedi (23) tür. Bu auretle memle- tır. 1 ;oı 
ketim;zde Halkev~rinin mecmuu (103) Halkevi merkez binasında ınerf!J• 
c bali:i olmuıtur. bittikten sonra, tehrin diğer t~~· ,Je-

lstanbul halkevlerinde nnda, yeni faaliyete geçen hj e,ıır· 
Dünkü merasim, yurdun her köıe rinin açılma re.!-İmleri Y~!'1 ın~al1•· 

aınde .olduğu ıı:ibi, hlanbulda da pek Açılma resimleri yapılan dıger dıkof• 
parlak olmuştur. Şehrimizdeki Halkevi evleri Ü•küdar, Beıiktab l(a 1 rle a dma11 zor b; ler;oe belgelere 

dayanarak bugünkü medeni acunu ya 
ratan aks.oyun en esuh temeli ol -
duğumuzu innnla ve kuvvetle iddia 
ed:yonız. 

Evet arkadaılar, bhılcrce yıl top· 
rakların altında yatan hakık tler 
bugün birer birer meyd '~a çıkıyor. 
Artık (Yanan mucizesinin~ agıJ lı.ök
leri aydınlanıyor. H.,.. gün bir kat 
daha yeni bor belge ile kuvvetlenen 
tezimizin yaTattığı Türk nuyonaliz .. 
mi dar ve kısa bir tovöniKm değil • 
di.•. Artık Türk nr.ayonalizminin bu 
gOrü2 ile evrensel blr manası var -
dır. Yeni tezlere candan bağlanan 
Tfrru gençliği kendi~ini uluslar ara • 
ıı medeniyetinin en yakın bir it c'luy
guau ile üyesi sayar. Yer yüzündeki 
ulualardan bir çoklan kendilerine he
yecan ve enerji kaynağı bulmak i
çin tarih yapmak mecburiyetinde ka
lıy<>rlar. 

Türk uluaunun buna ihtiyacı yok
tur. Onun tarihi çok derin ve zen • 
gindir. Geçmiı zamanlardan timdi -
ye kadar geçen her bir devir bir de
ğil bir kaç uluaa gurur verecek dere
cede kuvv~tli....-. (lalam) (Osmanlı) 
devri dar bir görüt ve düşüniış ıç in -
de bile Süleymaniye r.ihi dü,.yanın 
büyük bir abide•ni, Itri cibi bir mu
aikiıinası. Yunus g:bi bir şa.r1 yarat
tı. Buırıinkii yeni görü§ ve ge
nit düşiınü, Türk gencine çok ve çok 
Zf>n8in ilh1'Dl ve enerji kaynakları 
odacak!ır. Bunu zaman ve gelecek za
man yüce realiteler halinde söyliye • 
cektir. 

Bizim inanı~ımıza a-öre Türk uh.ıau ... 
nun uluolarara'1 medeni)"Clleki <0lü 
ve izi umud edildiğinden daha çok 
ziyade olacakbr. Bugünkü Türk 
gençliğinin yükümü bu ~vimli ve çe
kici ülküye k11a bir z&manda ulaş -
malr olm~ıdır. 

Arkad14lar, Türk uluaunun yer 
yüzündeki eskiliiiıü ve büyüklüğü -
nü yalnız toprak alımdan çıkan bel
gelerle değil, ayni zamanda tarihin 
ilk günlerinden bugüne kadar ayak
ta duran en canlı müeaaeoe ile isbal 
edebiliriz. Bugiin dil bilginlerinin 
anlatışlanna göre Arya familyasm -
dan olan dillerin anası Sanakrit değil, 
eaki Türk dili olduğuna dair k•ıvvet
li emareler elde edilmiştir. 

Bazı bilginler Hindu Avrupai dil
lerin le§Ckkülünde Uproa.ltaik dil 
denilen .,.ki Türkçenin çok leair yap
bA"mı bu dillere geçaı türkçe kôlde
rin aayılamıyaca:k kad...r çok olduğu • 
nu kuvvetle iddia etmektedirler. 

Şu halde insanlığın dÜJÜnüşüne 
yel'İ b.ir kuYVet ve heyecan veren 
Türk soyunun dili ba§ka uluslar dil
lerinin meydana gelm"6inde en büyük 
imi) olduğu ·halde son kurunlarda 
kendi Öz benliğini kaybedecek dere· 
cede yabancı .özlere boğulmuıtıır. 
Türk tarihinin ve dil ilimleri araıtrr
masınm ilk iyi ve verimli tesirleri 
dilimizdeki bu yabancı sözleri atmak 
olınllflur. 

Uluaun duygularma dilmaç olan 
halkevleri Türk dili tetkik cemiye
tinin direktifleri içinde iki yıldanbe
ri bütün kudret ve varhklarile halk 
arasında ya,ıyan binlerce aöz lopla
mrf ve halkevlerinin önderliği ile dil 
b&yramr memleketin her köşesinde 
coıkun bir ae-rinçle kutlulanmıtlır. 
Bir uluaun yüzlerce yıl yabancı bas· 
kısı altında kaldıktan sonra uil bir 
kalkınma ile silkinip yabancı IÖ:E • 
leri ataı-ken gÖ6terdiği göriinüşün 
büyiiklüiü ve yükaeklifi kar111mda İn 
ıanm irkilmemeaine ve ürpermeme
aine, yurdun her kötesinden coıan bu 
taniz kmuldamt karıısmda göğsü • 
mü.ziin kıvançla dolımamasma im.kin 
yoktur. 

Arkadatlar, dil, bir ulu.sun ta ken
diaidir. Bir dilden o ulusun karakte
rini Y&f&YI! ve diifünüş biçimini Ml

layrp arörmek miimkjindür. Avrupa 
dilleri ancak Latin tesirliğinden ku~ 
tu!duktan ıonradır iri fedönlerini '"" 
rebilmiıtir. Çünkü bir dil yabancı 
bulnu aıltmda bulundukça sahlbi • 
nin hakiki dilmeci ohnadıimdan yül:
ııek ve derin aanat e.erleri yaratma • 
-a imkan ohnuyor. 

Şimdi attık Türk milleti kendi ooy• 
aaJ nrlığında en Maalı noktalardan 
birine daha parmağını koymuı bulunu 
yor. Büyük Onderiıı önderliği altın • 
ela ıılliftiğimlz bu 'büy .k oava.UU 
da iUtün çıkacağımızdan en ufak bir 
fiiph...Uz lıile yokt .... 

Hallı.evlerimiz bir taraftan ana di-
lin gÜze) sözlerini toplarken diğer ta
raftan da yüriidüğümüz y<>'I üstünde 
halkı aydmlatmak için çalıpnaktadır. 

Bu amaç elralıncla bu yıl bütün 
halkevlerinde ver.ilen konfe~ 
lann aayrsı (1537) dir. Bu yıl 
içindeki müzik kımıldanııı da geçen 
yıllar elan daha ~ kuvvetli ve eaaalıdır. 
Uluılararaıı müzik tekniğinin uluıal 
mü.zik yapyıpınıza uydurulmağa çalıpl
maaı ba yıl her zamankinden daha çok 
cenit bir ölçüde yapılmaktadır. Mü,ik 
kompozitörlerinin vukuElu anlahılarına 
aöre saf ve temiz türkçe uluslararası 
müzik tekniğine aon dereced, uygun -
dur. Ve genit kompozitörlcrimizin bes· 
teledikleri eaerler ırün aeçtikçe çoğal • 
makta ve güzellqmektedir. Ankaradaki 
aenfonik orkestradan batka htanbulda 
htanbul valiliğinin, Buna, lzmir, Ada-
na Halkevlerinin teıeb!ıüılerile birer 
orkestra vücuda getirilmiftir. Çok e•ki 
zamanlardanberi müzik acunundıt hu • 
ıuıi bir rengi olen Türk ulusunun ya • 
kında kendi Dluaal atmosferi içinde ulus• 
lareraıı tanılan ve savılan m\ız:İ ,,,·~nler 
yaratacağında aıla ıüpheıntt yoktur. Ba 

merke~ .•.nası fevkalade bir §ekilde aüs- Şitli, Beyoğlu, Şehreminidir. "şkiİ ıo-
lenmiıti. Mera.ime İtlirak edenler aaal Dün akıam halkevi Alayko. ı,ııı· 
14 len itibar•n gelmeğe baıladılar. Top. beainde de merasim yapıJnıı~, bır 
Jantı salonu hıncahınç dolmuştu. Şeh- ail verilmittir. . f lı• " 
rimizde bulunan bazı meb'u•lar, beledi- Şehrin bazı semtlerindeki ır. e-
ye azaları, fırka erkinı, uığcr bır çok ze- caklarında da müsamereler terl'P 
vat la göze ça11>ıyordu. dilmittir. • olJ~ 

Saat 15 te Ankara Halkevindeki me- Beyoğlu Halkevi müstalıil "•' 
rasimde Ba,hakan lamel lnönü'nün ıöy- Şimdiye kadar İstanbul balkepcf' 
!ediği nutuk radyo ile dinlendi. Nutkun bağlı olarak idare edilmekte bl~i• • 
b"tmeaini müteakıp Şehir bandosu htik- oğlu halkevinin son karar ınu~ 
lal martını çaldı. Mart ayakla dinlendi. ce müatakilen idaresine baJI ;yel 

Bundan aonra, belediye daimi encü- üzerine açılıt reonıi dün Cuınhur ~·' 
men azaundan ve Halkevi idare heyeti Halk Fırkası Beyoğlu kaza ıııer 
azasından Bay 1smail Ş•vket bir nutuk binaaında yapıldı. • s.ıb'· 
söyledi. Bay Jsmail Şevket, çok alkıtla- Program mucibince evvela lı"' • 
nan bu nıttkunda ezcümle dedi ki: kan l11met lnönü tarafından h•~ .... 

"Buııün bu oaatle yüz üç kültür kay- leri bayramı münaaebetile }. . Jc° 
nağında toplanan idaealist cumhuriyetçi Halkevinde •Öylediği nutuk d~'" 

necekti. Fakat lstanbul radyo f • yurtdatların yürekleri evlerinin üçüncü Jdli 
yıldönümünü kutlulamak kıvancile çar- bu hususta tertibat almamış o;;;.ııııı 
pıyor. 

"Baıbakanın Ankara ufuklarından 
ziya büzmeleri gibi meaaleicd aşarak 
yurdun her köşesine yayılan füsunlu, 
ruh ok13yıcı ıözlerinjn akisleri kulaklar
da çınlıyor. Bu tatlı dakikalarda uluaal 
kültür alanında Evimizin baıardığı İf· 
lt.rcien bahsetn1ek için müsaadenizi di
foyorum. 

'·Geçen yıl, General hmet looniı, bir 
•Öylevinde, Halkevlerini töyle tarif el
miıti: (Arkadaılar, Halkevi yeni Türki
ye hayatının :>a~lı batına bir unsuru. 
ba1lı batına bir remztdir.) Cumhurıyet 
çağını yaratan Atatürk'ün cihanda ben
zeri bulunmayan yüksek dehasından 
doğan Halkevlerinden ıst&nbuı haıkının 
Evi bu uluıal duygunun ki.besi olmut ve 
aoyaal abbşların kaynağı olmaktan bir 
in hali kalrnamııtır. 

"Altı oklu bayrağın bize gösterdiği 
altı ana yolda yürüdük ve bu oklarla ce
hil zulmeti erini deldik. T aauup harabe
lerini dcıtik ve yıktık. 

"Bu çalı altında ekonomik, soyaal, si
yasal hadiseler en derinliklerine kadar 
araıtırılarak dinleyicilere anlatıldı. 

"Çalııan kafaları dinlendirmek ıçın 
konaerler verildi. Gene bu Evin bir par
çaaı olan Alay köıkünde büyük bir ka
biliyet ve büyük bir inkiıafla milli pi • 
yesler oynandı. Tiyatro okulumuzda ye
tiıen genç bayan ve baylardan birkaçı 
Şehir tiyatroıuna maatlı aktör olarak 
kabul olunmuştur. Bu, bizim için ünlü 
bir muvaffakıycttir. 

"Gençler Evimizde muhtelit dilleri öğ. 
renmekle, akıamlan Evimizin odalan 
an kovanları gibi dolup botelmakta
dır. Nqriyat ve kütüphaneler bölümü 
de her gün yüzlerce ııenci ıtıklandırmak
tadır. Futbol ve idman teı•kkülünün 
yapbğı jimnastilııhaneler ve idman sa
lonunda gençler çalıııyor. 

"içtimai yardım komitemiz. savaıa 
atılmış ıı:ençlerden 700 ünivenite ve lise 
talebeaini yoksuzluğun yıkıcı ve kırıcı 
elinden kurtarmııtır. 

"Diğer köycüler ve müzeler !"heleri 
de ulıtelerine düıen vazifeleri iyi ba -
ıarmıılar, köyleTde dört okuma odaaı 
kurmuılardır.,, 

Bay hmail Şevket bundan sonra bü
yüklere teıekkürlerini aunarak nutkunu 
bilirmiıtir. 

Altı Halkevi daha açıldı 
Bay hmail Şevketin nutkunu mü

teakip, ıehir bandosu milli havalar 
çaldı. Klasik parçalarile de orada 

yıl içinde bütün Halkevlerinde 402 kon
ecr verilmiştir. Temail bayatnnrzda da 
geçen yıllara niabetle dalıa büyük bir 
ilerleme ve daha geniı bir ~hıma var
dır. Bu yıl bütün Halkevlerinde verilen 
temsillerin sayıaı 511 dir. Köycüler .fU• 
besinin bet taraftaki çalıı;->alan çok gö. 
ze çarpacaık derecede kuvvetlidir. Birçok 
Hallı.evlerinin köycüler ıubeıi soysal 
dertlere göre ı.ollara ayrılarak köylerde 
çal.ıfQlaktadır.Bir yıl içinde 120 köy ge
zen ve onların aoysal dertlerini inceleyip 
araıtırdıktan sonra teııbit edip ona çare 
b .. Imağa çalıtan Halkevlerimiz .. ardır. 
Köy incelemeleri bize çok geniı bir ça· 
hıma ve didiıme alanı verecektir. Bu -
nunla ber•r fUrllllm da itiraf edeyim 
ki, köyciilük üatündeki çahpna a!eJi dil 
kunıldanıp gibi henüz ıenel bir lunuJ. 
danıı dıtğildir. Köyiua .lıinlerce derdine 
cevap vermekten henüz uzaktayız. Yü
rekleri inan dolu Halkavi çoculılarının 
nihayetsiz bir aıkla ıarıldıkları bu ülkü 
yolunda uzun ve fakat sevimli ve çekici 
bir çalıpnadan aonra muvaffak olacak
ları tabiidir. K.imaeaizl""" ve zavallılara 
telluıt kolunu açan ve muhitte acıma ve 
yardmı duyıru ve tetebbüalerini telkin e
den içtimai yardnn ıubesinin ve hayat 
kavgaıı dolay)tile okul dıtmda kalmıt· 
lann .mıumi kültürlerini çoğaltmak için 

çalıtan halk dershaneleri kütüphane ve nq 
riyat ile müze n aergi ıubelerinin daha 
genıiı tıir alanda bu yıl daha verimli ol
duklaruu kıvançla arzeylerim. Her halk· 
evinin çalıımaaı üstünde durarak bir yıl 
içinde neler yaptığını ııevinçle öğÜneTek 
saymak iaterdim. Fakat bu yıl lıalk.,..J_ 
nin aayıaı 80 dir .Bütün ~ıımayı kıaa· 
ca bilclimıek ısin en az bir kaç aaatten 
ıdyade vaktinizi almak korkusu beni bu 
zevkten mabrıım etti. Bütün çahpnayı 
buırün dağıttığmıız broıürde kısaca leı· 
bit ettik. Sözlerimi bitirmezden evvel 
halkevlerinin her fubeıinde can.elan bağ· 
lılıkla çalıpn muaHim, doktor V'8 diier 
ınealeklere ınensub arkadBtlara yüksek 
huzurunuzda derin §iikranlarımı arzel· 
meği bir yurcl borcu oayarmı.,, 

Bu söylevden sonra, ıraY•t güzel mu
siki parçalan dinlenıniı Gotenin "lfijeni., 
piyesinden bir perde tema1 edilmiftir. 

Gerek muaiki parçalan ıerelue piyeıi 
temail eden ıı:ençler halkın ıiddetli alkıt
larııu kazanmıılardır. 

dan nutku dinlemek kabil o.la ıır· 
ve programın tıt.tbikine b&Jla"""'.,ı." 

Evvela 12 inci ilk mektep .tfıb• · 
ainden bir grupun muRflimlert İ' • 
nm ida...,.i altında o'kuduklat' 
tiklal mar~ı dinlendi. b r•· 

Sonra Beyoğlu kaza idare f!~(rl1 

ba4kanı Bay Mekki Haşim ti' 
davetlilere takdim etli. llay ııef' 
Refet hallı.evlerinin bayramı v:.ı,. • 
oğlu hallı.evinin açılışı müna 
güzel bir nutuk söyledi. bJ~ 

Bay Hatim Refet nutkundll ~' 
evlerinin gayesi, maksatları, ~ti""' 
da izahat verdi. Büyük inki ~ 
~.nı:a f~~~l~. açılan 1:ürk de erıl · 
buyuklugunu anlattı, eıyual z&f ,..ıılr 
sonra soysal inkilahm nasıl b~~ ;f 
ğını, cumburiyeti ebedilqtirJıl•;;_;ıır 
zifeıinin bugünün ve yarının 11 V. 
rine düıtüğünü söyledikten ao~ 
nun için toplulukla çalıımak l";ı.-t' 
duğunu ve halkevlerinin bu 
le kurulduğunu izah etti. 

0 
t· 

Bay Hapim Refet, Avrupall1~ •' 

ğer memleketlerinde bulunan ~,..ı~l 
bil kültür cemiyetlerinin ~o J ~ 
itleri anlatarak, bunlarm faalıY• ,, 1 

kmda Macaristan, ÇekoalovalıY~ 
talya, Almanya ve lngilleredeJJ 1 tf 
ler gelirdi ve istatiatiki malUıP' 
di. . ~ 

Halkevlerinin dil, tarih, edeb:f' 
güzel sanatlar, temsil ve spor, ııl'' 
yardım gibi bir çok kollara a:fl'~ 
ğmı ve halkevlerinde ve. B~,ı ı 
halkevinde çalı§JDak için ıııiJra ~,/ 
den gençlerin bütün bu koll4.,.ıı. 
yacak kadar çolk olduğunu ao~ 

Bay Ha§im Refet, Atatürk eı. 
bakan ismet lnönü.ne, general .,rf. 
Ozalp ile Bay Recep Pekere. jııİ f 
ve aevgi telgraflan • çekilee"!...,. f 
Ankara, Afyon, Antalya, Çor-(lı 
bi yerlerden gelen tebrik tel_gt~ · 
rma telgrafla tefekkür ed•1"" 
bildirdi. ııbıl. 

Programda bir Atatürk ~1,~ 
vardı. Mini mini yavrular .ı,f f 
heykelinin elrafmda toplanJJ•W 
lanru ona doğru uzabnıılar<I~~ 

Yavrular bu vaziyette Ata 1' 
(Ey Türk genci, birinci vasif~11~i1' 
istiklalini, Türk cumlıuriyetiJll~3 ( 
ya durdukça korumaktır) ııÖ~ 
yano refakatile okudular. ,l>~ 

Bundan sonra gene ayni . 1 ılıİ 
(Ankara, Türk elinin cotkıın JıY 
kara!) tarkı11nı okudular. 1 ff 

Bu tablolarda yavruları ıet' f 
yan Ay'lıan idare edif<>rdu. P~I 

Bu tablolar herkest.e bel' ıJııl' 
yandırdı. Yavrular ıiddetle " İ. 
dılar. ~:i 

Beycığlu Halkevinde ç ,ı'~ 
geııçler namına Mücteba, lı~ı• ~ 
bir nutuk aöyledi ve memlelı: ·"'/ 
prlan inkilapları saydıktan ~I 
oğlu hallı.evinde toplanan f"' · »' 
çok çalııacaklarma aöz v.,...di· ı~"'1 

Bayan Eymen (Sakarya 1°1,ı,;ı 
adlı bir Pir okudu. Onu ~!'· I~/ 
metin (Halkevi açılırken) tiİI' .1, 
etti. Bu tiirler heyecanla ııÖ11 <t' ı' 
herkes bu heyecanı kalbinde r 
bunda hiu«ti. ~ 

1 Bay Feri hin orkestra ref..ıı,ı~· 
kudugu (Ayrılık tangoeu) Jı j 
nete verdi. (/' ( 

Bundan sonra Cumhuriyet .~ f 
mahfili tarafından "Tarih u~~J 
yeıi temsil edildi. T cınsil vıı;t~ (J 
yeati. Mütareke senelerinin -,'J 
rinden sonra Türk yurdunııD 'trJ 
ve nura kavuıtuğu tasvir .,di ıJ' 
Gençler temıilde çok muv.,Halı 
ve alkıılan\fılar. ılı' 

Şifli halkevinin afJıf ~ ıJt) 
Şiıli Halkevinin aç.ıhı r.,.,.,. ıt"i 

nahiye merkezi binaamda 1'81ıY 
Merasimde Bayan Mahittiıı ~ 
hazır bulunmuıtur. , jf"j 

Progrem mucibince e~;.tJ1"',ı'. 
marp ve cumhuriyet yenıirll ~.'./ 
tur. Bundan sonra Şiıli ~ ;f"J, 
Bay izzettin Selami bir nııtulı1,A 
ve Hallrevlcrinin faydasf!'1. •" ~I'.) 
Gençlerden Bay Tahir Şıtli J! ·~ 
çalııacak gençler namına bit tı~~lf 
etmiı, arkaımdan mektepli y• . 
ir okum~ıtur. . . _.,,. 

Meraaımden sonra Şıtli ~çleı'i~. 
aiki ıubeaini teıkil eden gen ~_,. 
da cetirdiği orkestra ıar.tııı 
parçalar çal.ınmıf br. • .1 

H alkevi kütüph"f'1ı<ıf""./, 
Cağaloilundaki HaJkevı ·tıol' 

ainde yeniden ba:ıcı değiıik!.1 · • .Jd 
cağı için kütüphane önüm~ı;. 
leıi ciid:a bdar kapalı bul 

Denizi iıl e g~ 
DENiZLi, 22 (A. A.) -;d>; . 

Halkevinde Milaı orta Dl~ 11ı;ll';ı 
Bay Ihsan ve Denizli Jisesı ~_,. ~. 
limi Bayan Mübeccel tarafın J11llıl 
aer ... erilmiı ve çok afkıtla" 
• 



" 

~Lısra 

kadın 
Yüzünden cinayet 
8ir adam rakibini alh ye-

• 
'baden ağırca yaraladı 

..;::ı ad.ında bir adam Beyoilunda 

.. eokaimda eakideııberi tamdıiı 
ıı..ı....,. erine sitmit. fakat o aırada z: .., Haydar aclmda ~fka bir 

loıdunciuiunclan Halili içeri al
~ let..-qtir. Bundan hiddetlenen 

1 -.._, lıadaaa biç lıir 191 eöylem•1111 n 
...... bir köpine nkl..,arak bekle- ı 
........ ıh·fbr· 
.::; &es vııkit A- Haydar evden 

Ye caddOF• ç• ok üzere aokak 
"-..da :riirümei• baılanuıtır. a. .... eok.ııim karuılık kö§OSİDe 
~ ....... onda aak1ı olaa Halil biı--
~ öniine çıkımı ve kendiainiıı bu· 

Udmm e'liDe ııiçia sittii".ni ..,... 
;:.1ııı. MüıuıkaJa ve ı.a.,.a büyümüt. 

lııııca 1Rr lııçoık çekerek Ha:rdan t '9rindea aiJr ıurette :raralamıı \ • 
... 1Wdl IMrıakanık l&YllflllUftur. 

~J'Ü cıa,... .a.m,..- o tanıla 
...... cidu&.. I - eliade INpjile kaç
~ ~ ~ aöriince J"kN"."'.'I -
ı.._ •• 'lıiraz ilende Haydan ka.ıı ıçınde 
~bir halde buhmıılarclır. Karıwı
"' lllrtındaıı ve boiazındaıı aldığı alb 
:- ıı. çok alır oldujundaa Ha:rdıır 

IÖyliyemiyecek bir halde Ceı:nılıc>• 
" 1-ataneaine ııötürülmiiftür. 

lfa1darm ba:rab tehlikededir. Katil 
liıılia il.inci ......... e t .. lim ediJmiıtir. 

Tavuk hırsızları ""-t adında bir kadınla Şükrü ... 
' bir nek ortak olarak tavuk hır
~ baılamıılar ve bir çok semt • 
..._ &eceleri kiimealere ııirİp tavuk a
lıtıııııı...ıa. 

t 'r ~bu iki ba-uaı :r.ı.alamııtır. 
'-ı'fıtlan taıhkJkatta bunlardan Melaha
lıl. Iİİncliiz\cri dilenmek Ve)'& bohça~· 
. lıııııanelerile mahallelel"de evlere ııı· 
~ lllrıılı tel1<ik ott.iii ve geceleyin de 
~ .. :ratbktan sonra Şükrü ile bera
lı.:. lidip lunr.dık y11ptıldarı teobit edil· 
~tir. 

llıi lııraz adlire:re verilaıitler, sıı!h 
llıııııı ~emeei h• ikiaini de to'lkifba
ııı.,, ııevketmio tir. 
Çocuğun alinde tabanca 

. SGl.)'lnaniyede Fetva Emin mahallo
liııtı. oturan razete bayii Faiiiıı oğlu 
"'1i Yatlarındaki Kemal kantolu kanı
~ bir tabanca ~mut ve odada 
;;:-- bulunmadıitndan t•"""J'I ÇÜ<a-

°l'Daaıağa batlamıfbr. 

-: lirada ~ faflD~ki ~~eti ~ 
~odaya ıriruuı ve arabeyİllDID elia
ıı..... t.iıancayı rörünce yımma sokul • 
·~· Kemal bilmediği bu ailihın ö
~berisini kanttınrlıen tabanca bir
' .' e 1ttOf almııtır. ÇJ!uın J.urıun lıi
ı... İ1etide duran küçük C-•lin alnına 
~ ederek kafa~ ~~ıtır. ç... 
~ ~unım iaabetile ıliiıup ba:rıhmt
ı_..' ~ -ini duyan ev haBo kotmuf· 
ı. •e <=-li ka.ıı içinde trörüııce pol~ 
"'-' vermiflerclir. Zllbıta derhal bir 
~ille yaralı çoeuiu H..eki lıuta
'"Olle IÖtürmiiıtiir. 
-._' küçük c-lin kafa ı.-ili
\ ~ kıılcbimdan hayatı tehlikede-

• 

lranıvay kazasının kurbanı 
öldü 

ı....~ Uolrildarda lııir tr&mYAJ' 
~ ...._ Ali Rua adlı bir mektep 
lıı.~ lıir araboıcı alır IUl'Otte yara· 
~· A:rq. kırılan zavallı Ali Rıza ''llal aün tedaYi altına .. alı~dı!' Zey-
~ laaataneainde olmuftür. 

'-ıt.!!~an kurumlar 
\...~ t maballeainde Junıal '°" 
"" la numaralı evde oturan Al • 
.............. n)lan Haye aobu~ :ralamt. 
............ içinıı- çıkan alevler epe,..,. 
~ olan borulardaki kununl,lln tu-

·~· " 1tıı.ıi:ra d.n..ı :reti.....ı. bii:rii-
~ • '"• olaa INr ,.....mm önüne 

,,.,,~-------
~ \iaar idaresinin lısırtlıki 
l t~tun f~brik~s~ 

~. ~ ınbiıar ıdaresının Mıı~r
s~ imali için açbğı fabn • 
\ı lllosıtaj iti tamamen bitmit 
~ "'-kineler çalı,acak hale geti-

~· 
t.~ Pıı lıtanbuldan Mısı· 
~)etli miktarda tütün sev -
"-....._ llttlır. Bunlarla Mısır fa.b
'~dıl ıigara imal edilecektir. 

'Itır'-~ "Of Çocuk esirgeme 
~ ku~umunda 

1 
' 'rköy ço~uk esirgeme kuru· ı 
~ ~ . konareri dün yapılmıt 

1~ he7eti ııeçilmittir. 
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Dünkü lik maçları 

.(Batı 1 ind eahifede) 
Bu suretle sörülüyor ki F eDertı.hçe

ain pmpi:ronl11iu yüzde .w. •• lıir i!ı. 
tüna1 .w.m- ıi.rmiıtir. 

Şimdi maçları ıuı.latalımı 
Fener stadında "i'r' 

Fener stadmda Gal•taMnly w Bey. 
koz ••lmnl•n Bay Saim Turpd- ba
kemliii altında karııtaıtılar. 

Galatasaray: A'Yni - Lütfi. Osman -
I,brahlm, Fahir, Kadri - Necdet, Mü • 
nevver, Suui, Faızıl, D ... yaL 

Beytııoz: Enver - Nel>i, Halit - Fa· 
ruk, Turıırut, Bahada - Li.tif, lamail 
Haldo, Kemal, Şeb.p, Namık. 
Oywı seri oldu. Galatasaray yedinci 

dakikada frikikten ilk golünü J'llPtı. 
Bundaa sonra karplılda bücamlar :ra· 

pıldı Ye buıılardan birinde Beykoz ber .. 
bertiği temin etti.. iki rol yapan Münev· 
V<:I", GalataaaraYı 3 - 1 Yazİyetine r• • 
tirdi. ikinci devrede iki taraf ta ..,.. ço
karamadı. 

Galatasaray talama Nihattan ınalırum 
olma11aa rağmen bu suretle 3 • 1 maçı 
kuandı. 

Taksim •tadında 

Bir halı:emin iclareai altında Betiktat 
ve Süleymaniye talumları ıu tokiller-
de oyuna baılad,la;·: 

:rap•medı!ar. limit ec1iJmi:raa 1-1 ı.... 
berlik lletİoMi de lıu _... a.ydııaa 
... di. 
Şeni daıluula 

lstanl>ulspor n Vela telnml•n ıu ,.. 
lıillerde aabaya çıktıları 

Vefa: Haluk - Lütfi, Saim - Süle:r
man, Cudi, Hiiaeyin - Litif, Mıılıto
fftll. Gazi, Enver, Mustafa. 

Jotanbulspor: Hikmet - Samih, Sa • 
bilı - Sami, Hasen, Fahri - Salih, S.. 
liıbaddin, Ismail, Ennr, RepL 

Hakem Bay Supbi. 
Oyunun dördüncü clalıilraamda Vefa 

bir gol yaptı. Falı:at oluyt verildi. Vela 
• aluibında bir rol daha yaparıok O • 1 va

ziyete airıli. ikinci deneda latanbulspor 
biri penaltıdan &iri frikikten olmalı: üze
re iki gol yaparak oyunu 2-1 kazandı. 

AkfG111 kopuıı 

Akıam refikimizin her sene J'llPmakta 
olduiu soka!< koıusunıın altnıcm dün 
aabah aaat on birde Taksimde Güaeı ku
lübü ile htanbulda Akıam matbaası a
rasında ridip gelme olarak yapıldı. 
Güneı kulithıind• Akpm'a gidenler 

aaraıile tunlardır: 
Birinci: Remzi (Befiktet) 

Beıiktaı: Mehmet Ali - Faruk, Fey· " 
zi - Hasan, Ali, Fuat - Hayati, Hak. 

ikinci: Fethi (Galatasaray) 
Uçünoü: Kutumania (Kurluluı), 
Dördüncü: Besim ( Güneı) • 
Beıinci: Mustafa (Bursa) 
Altıncı: Galip (Kocaeli) . kı, Nazım, Şeref, Eıref. 

Süle:rmaniye: Necati - Sabri, Ru • 
hı - Z'*i, Buıt.an, Recep - Sıtlu, Mu. 
h.arrem, Ali, Rükneddin, Anutıu. 

Beıiktaı "naıı! olsa yeneriz" zihniye. 
tile ıevıek oynadı ve lıu suretle ilk on 
bet dakika mütevazin aeçti. Fakat ani 
bir akan, Süle:rmaniye:re bir ııol .._ 
dırdı; Bu vaziyet 42 nci dakikaya kadar 
devam etti. Bu da!cikada Eıref beraber
lik oaymm yaptı. 

ikinci devrenin lıeıte üçü S..,iktıııın 
hik.imiyeti •ltında aeçme.lde beraber j,. 
sabi olduklanndan müessir hücumlar 

Etıbba muhadenet cemiC 
yetinin yardım sandığı 
Etıbba Muhadenet ve Muave

net cemiyeti aylık toplabsını 

dün Ehbba oduı merkezinde dok
tor Bay Netet Osmanın batkan • 
hiı altında yapmıttır. 

Toplantıda evvela cemiyete 
yeıııi ııiren dört azanın kabul me
rasimi yapılmıt ve yeni azalar 
haziruna takdim edilmittir. 

Bundan ıonra taavün sandığı nİ· 
zamnameainin bazı maddelerinin 
tadil edilmeai meselesi ııörütülmüt 
ve sandık yardım edecek azaların 
yardım tekli defittirilmittir. 

Bundan sonra otuz bet Yllfma 
kadar her aza ayda bir lira otuz 

bet Yllfmdaıı 50 yafına kadar iki 
ve elli yafmdan yukarı azalar da 
üçer lira sandığa yardımda bulu
nacaklardır. 

Yalnız elli Yllfmdan tonra ce
miyete rirecelı: azalar enoelki a
zaların verdikleri paraların dört
te birini vererek dahil olabilecek
lerdir. 
Ebbba odasının hazırlamakta ol
duğu kütüphanenin de 1 marttan 
itibaren açılmasına karar veril. 
mittir. 

Grip, nezle n baı ajnlarmdan 

•yelinde kurtuldum. .z de ~e<"riibe 
ediniz. 

Akf'llD'ılan Günet kulü~ celenler 
ve kat'i neticeyi temin edenler aıraaile 
ıunlardır: 

Birinci: Mehınet (Beşiktaş), 
lkinci: Telharidi (Galatasaray), 
Uçiincü: Rıza Maksut (Güneı), 
Dördüncü: Recep (Kocaeli), 
Bqinci: lbrahim (Kurtuluı), 
Altıncı: Borilla (Kurtuluı) . 
Y arıt muntazam olmakla berıılıer, !ü. 

zumundan fazla bisikletli kimselerin 
:rarııı takip etmesi koıucuları bayii müt 
kül vaziyete ciüıürmüıtür. 

ı htanbul 6 mc:ı İcra meınurluğundan: 

1 Yeminli üç ehlivukuf tarafuıdan tamamı• 
na 600 lira kıymet tak& edilen Sulbın. 

ahmed de hhakpafa mahallesinde Ak

aalı:al sokağında eski 7 ve yeni 7 numero

lu hir bab mağaza ve 166 lira kıymet tak

dir edilen ayni mıtlıa!lede Küçük Aya. 

sof:ra sokaimda eski 13 mükerrer ve ,. .. 

ni 5 nuınero!u - keza 356 lira ıa,.. 
met takdir edilen ayni mahallede Çık

maz Şeftali sokaimda eski 10 mükerrer 

28 :reni 50,52 numero!u arsanın 26-J.935 
tarihine müaaclif aalı ııünü aaat 14 den 

16 ya kadar dairede Wrinci lriırmaaa ic> 

ra edilecektir. Aıtbıııı• bedeli kıyme

ti muhammenenin yüzde 75 ni bulduiu 
takdirde müıteriai üzerinde bınkıJa. 

c:ııktır. Abıi takdirde en son arttıraıım 

tahhüdü baki kalmak ;;_.. arttırma 18 
gün müddetle tmıdid edilerek 104938 

tarihine müaaclif Ç&rfalllba ırinü aaat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yap.ı.c:ak 
.ikinci açılı: arttırmasında arttınna bedo
li kı:rmeti mnhmmni...,.;nin yüzde 75 ni 

bulmadıiı takdirde aatıı 2280 N o. !11 ka 

nun •hkiimma tevfikan ıreri bıralobr. 

Sabt ııetinılir. Arttuma:ra if4irak etmek 
isteyealeriır luyuıeti muhamineııin :rüz• 
de 7,5 rua&eımde PO)' Üçe&İ Yey& miJli 

bir bankanın temİnabnı lumıi! bıı'lınınıa· 

!arı !İızımdar. Haklan tapu sicilli ile ... 

bil olmayan İpotekli alacaklarla diğer 

alakadaramn ve irtifak lıak!u sahipleri· 
nİlı bu baldanıu ve buaıui!e faiz ye me

aarife dair olan iddial&rl!!! evrakı müa

hiteleri ile birlikte ilin tarihinden itiba

ren nihıoyet 20 ırün zarfmda lııirlikte ılai· 

remize bildirmeleri lazımdır. Akııl tak· 
dirde baldan tapu sicilli ile sabit olma
yanlar sattı bedelinin paylaf!ll'llmdan ba 

riç kal.-lar. Müterakim verıri tenYiriye 
taıızifiyeclen müetevellit belediye ruaum" 

medyuna aittir. Daha fazla malumat al· 
mak İsteyenler 23-2-935 tarihinden itiba 
ren herkesin görebilmeıi için dairede bu· 
lundurulacak arttırma t•rtnamesi ile 

34-4715 No. lu dosyaya nıiiracaatla mez• 
kur doaytoda mevcut v...aıiki aörebilecok· 
leri ilin olunur. (8202) 

1VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925. 

BARTIN Yolu 
GERZE npara 23 

ŞUBAT 

CUMARTESi günü aaet 19 da 

Sirkeci rıhtımından kaJkaralı: mutat 

itkelelere uira:racakbr. 

ASLAN VE ESKiŞEHiR 

Müttehit Çimento ve 
Su Kireci Fabrikalan 

Anonim Şirketi 
iLAN 

Tacaret kanımuııun 361 ind meddeoıly· 
le ıiri<et mukavel~ al.kimma teY· 
filan Allan Ye E·L•hjev müttehit çim 
mento n su llirec:i hıbrikalan • ,o= tir· 
keti biasedannı 193& ....em -mm 25 
inci pazartesi ırGıııii -t 16 da G•I,.._ 
da Aaop:ran banmda tirbt www• · d7 
inilaıt ......... adi heyeti .... .....,.. içti-

--davet olun...-. 

Rumamıei müzakerat ı 

1- Mecüi idare raporu ile mura• 
kit raporunun kıraati,, 

2 - 1934 sen .. i muamelatma ait he
Mlıatın kabıılü ve meclisi idare iızeamm 
iLruı ve aenei -'<ıinı netayic:i mua• 
melatma dair meclisi idarenin teklifi, 

3- Meclisi idare basma verilecelı: 

licreti huzurun ta:rini ile beraber umuru 
ııirketiaı iılareaine sureti mahauoada ,_. 
mıır edilecek iıza aidatının teıbiti, 

4 - Meclisi idareden çıkan iızaııua 

:reri- yenilerinin intihabı, 

11 - 1935 -- içiu bir aıurakilı ia
tiboıılıiyle aidatamu tesbiti ve mııralııihiaı 
ınazereti halinde ifa:rı vazife etmek Ü:ıı;. 

re cliğ• bir zatın intihabı. 
Liakal 25 hisse aeaecline malilı olub 

da içtimai mezkurde hazır bulumnak is
teyen zev.t ticaret kanuuupun 371 inci 
maddesine tevfıikan içtima tarihinden en 
e.z bir hafta evvel hisselerini Galatada 

Cil ljı& • 

diyen muhafaza eder. Terkibindeki oal 

ve buaıui medcle!er aa:resinde ı...a.. 
ııanlan v eııiis kadar ııüzellqtirir. 

Beyaz, eaııer, kumral ve ..npa 

her tene uy(Wl Paria moclalarma ııö
re renkleri aıeYeuddur. Ruhnunz ve 

lltif ra:rihalİle OD kibar famil:ralara 
memnwııi:ret ve raibetini kazandı. 

lmdan Türkiyede aıpta ile kartıla

- emaa!siz bir pudraclır. 
Umumi depa.111 Bahçebpı Hami

cliye Türbesinde No. 28 (Evli,....cı.) 
Nureddin Eren ecza. a!M - itri,..e 
deposudur. 

Lıtanbul Milli Emlik Müdirlüğündem 
Mıd.anm+a Kıymetl 

Lira 
HEYBELlADA ı Kara Vaail eokak eaki 1yeni4 

sayılı evin 24/64 payı. 
FENER ı Tevkii Cafer Ulah Ki1iıeli rokak erki 

24 yeni 9 sayılı evin 1 / 4 payı. 
FENER: Dabak Yunuı Mirmarcı çe§meri rokak 

eski yeni 1 sayılı evin 2/3 payı. 
BOY ACIKOY : Uçüncü rokak eski 29 ve yeni 

31-33 sayılı 5/12 payı. 
KUÇUKPAZAR: Hoca Hayreddin Kazancılar ro

kak eski 48 yeni 46-48 sayılı ev ve dükki
nm 2/3 payı. 

ÇARŞIIKEBIR : Fesciler sokak eski yeni 48-40 
lllydı dükkanın 1/ 8 payı. 

YEDIKULE : Çırağı Hasan Samancı odaları ro
kağı eski 30-32 ve yen i 48-50 ıayılı evin 

135 

225 

200 

125 

576 

139 

1/3 payı. 108 
Yukanda yazılı mallar 5- 3-935 sah günü saat on dörtte 

açık arttırma ve peşin para ile satılacaktır. isteklilerin yüzde 
yedi buçuk pey akçelerile Korniıyona gelmeleri. (F) (871) 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. K. Gr. Cinai Eşya 
460 Çuval C O Bila 45880 O Toz Şeker. 

Yukarıda yazılı bir kalem malin artbrma ile 23-2-935 
cumartesi günü isteklilere satılmak üzere raat 13 de o gÜn ls
tanbul ithalat gümrüğünde 6 No. lu aatış anbarmda bulun
maları ilan olunur. (683) 

Doyçe Oryentbank • Dresdner Bank ta- 1 u•• du" • rıu•• 
beai ritelerine tevdi etmdidirler. lnhİ1Jal"lar Ue Ünde ' : 

Diler lıankalara tevdi olunan hisse ;---------------------------' 
eenedab mukabilinde mezkilr bankalar· • lik H 3 
dan alınan makpuzlar heyeti ımıumiyey• 735 Metre 65 m/ m 7auı Geniş. te ortum ı 10-3-9 5 pa-
dahil oln-.k üzre Doyçe Oryent • Bank • . zar 14. 
Dna.ıloer Bank tubesine tevdiat mahiye- 360 Metre 85 m/m yaaaı Genişlikte Hortumı 10-3-935 pa-
tincle olanlıı medrilr bankaca bl>ul olu- zar 14. 
nacaktır. • 50000 kilo Motorin "Ağır Dizel Yağı,, ı 2S. 2-935 perfelllbe 14 

htanbul, 
20 Şu':e!ü!: lelere idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince yukarıda 

yazılı hortum ve motorin pazarlıkla satın alınacağından ver

lTTlHAT 
DEGiRMENCILIK 

Türk Anoninı Şirketinden: 
Ticaret ka.ııuaımun 361 va 370 inci 

maddeleri ahkimma tevfikan lTIIHAT 
DECIRMENCILlK TORK ANONiM 
ŞIRKET1 biaaeclarlar umumi heyeti 
1935 senesi Marbmn 24 ncü pazar günü, 
saat onda Galata'da Omer Abit hanında 
11·15 numaralı yazıhanede acliyen içti. 
maa davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporu, kıraat •• 

lııabulü 
2 - Munıkıb raporu, kıraat ve ka

bulü;, 
3 - 31 Birinci Kiınun 1934 bilinçoau 

nun tasclikile temettüün aureti tev:ııü ve 
itbu devrei mn•me!A~ için Mea!isi idare 
azalarınm zimmetlerimn ibrua, 

4 - Meclisi idare azumdıın müdıletıl 
biten bir azaınm •yini, 

5 - Y ec!ek bir muralob tayini 
MUHTIRA : Şirketimiz iç nizamna· 

metinin 33 iiııcü maddesi hükmüne uya
rak asaleten ve:ra velriletea en atalı 10 
hisse senedine malik olan hiaaeılarm 

..-la1r meclis içtimemda huır buluna• 
bilmek Ü2n içıtime giııGnclea nelki Ol! 

rim zarfında bamil oldukları hiase _.. 
lerini tirketin veznesine tevdi eyleme!• 

ri liızundır. Mali müesseselerden -· 
ler mukabili verilecek •esikalar hHw 
aenetleri ,.-ine kabul olwıur. 

Meclisi ı dan 

1398 

lıtanbul Levazım Amir· 
li ii Satın Alına Komiıyonu 

tlan1an 

Tophane fırını için 300 ton 
Un 3 Mart 935 pazar günü 
saat 15 de kapalı zarfla alına· 
caktır. Tahmin bedeli 30 bin 
liradır. şenamesi parasız o
larak Tophanede satmalma 
komisyonundan alırur. llk te-· 
minatı 2250 liradır. İıteklile
rin belli saatten bir saat evvel 
tekliflerini komisyona verme-
leri. (804) (700) 

1167 
• • • 

Kumaşı Ciheti Aı 'eriye· 

mek isteyenlerin yiizde 7 ,5 giivenme paralariyle hizaların
da yazılı günlerde Cibalide Levazım ve mübayaat Şubesine 
gelmeleri. (951) 

•• 
Marmara Usıübabri Kumandan. 

lığı Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktan 

7 metre boyunda o.ıs lik 92 Aded 
"P. N,, potrel 
24 S/ M boyunda civata 280 " 
Fincan 440 ,. 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı ÜÇ kalem malzeme pa

zarblda satm alınacaktır. ihalesi 7 Mart 935 perfe"'be günü 
aaat 11 de yapılacaktır. lıteklilerin prtnamelerini görmek 
üzere her gün Korniıyonumuza müracaatları. (842) 1300 

latanbul ithalat Gümruğil 
Müdürlüğünden: 

Adet 
3 

1 
2 

1 

1 

1 

Kap 
Adet 

s 
" 

Kap 

.. 
" 

M. 
JH 

HC 
TM 

" 

.. 
" 

No. 
1 
7 
8 

Bili 
175 
176 .. 
Bili 

.. 

.. 

K. G. Cinai Eşya 
8476 00 Kamyon şaseıi 

32 
87 

00 
00 

DO 700 

5 300 
42 00 

Çiçek ıuyu 
Demir Puıkit 
kalıbı 
Alem· nyom bo-
ru 
Aiaç kalıp 
Pamuk kaşkam 
ipliği 

30 00 Kasarıız yalın 
kat . ..... ği 

2 500 Kaı. yalın 
kat pamuk ipliği 

Yukarda yazılı malın arttırma ile 23-2-935 tarihinde 
isteklilere satılacağın•.an o gün la.at 13 de lıtanbul ithalat 
Gümrüğü" 6 numaralı Sabt Anbarmda hazır bulunmaları ilan 
olunur. (624) 

den verilip diğer malzemesi 
müteahhide ait olmak üzere 
maa şapka 1350 takım harici 
elbise diktirilecektir. Kapalı 
zarfı 3 Mart 935 pazar günü 
ıaat 15,30 da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 16200 liradır. 
isteklilerin prtname ve nümu 

• 

nesini görmek üzere her gün 
öğleden evvel ve ekailtmeye 
gireceklerin 1215 lira ilk temi 
natlariyle teklif mektuplarını 
belli saatten bir ıaat evvel 
T ophanecle ratmalma komiı
yonuna vermeleri. (806) 

(701) 1168 



' MiLLiYET CUMARTESi 23 ŞUBAT- 1935 

16 M O 111m yeni ilk getiren 

1935 FORD V 8 
Görilmek ve tecribe edilmek tlzre F O R D bayilerinde emrinize amadedir. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. ISTANBUL 

MAVIR ._ _.AŞKA Bl(AK DAiMON 

Kcmojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmeıine mini olur. KOJD<>o 
jen ııaçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen aaçlann 
ııduıdır. Tabii renklerini boz
maz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk ıaç ekıiri maruf 
eczanelerle ıtriyat mağazaların
da bulunur. 1251 

Deniz yolları 
,._!~ 1Eıc!!ı, E.J~ 

T.t. 42362 - Sirkeci Mübiirdanact. 

---"' Hu. Tel. 22740 ___ .. 

TRABZON YOLU 
KARADENİZ vapuru 24 Şu
bat PAZAR günü aaat 20 de 
Rizeye kadar. (952) 1408 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru 23 fUbat 
CUMARTESi günü aaat 19 
da lzmire kadar. (953) 1409 

MERSiN YOLU 
ANAF ARTA vapuru 24 Şu
bat PAZAR günü saat 1 O da 
Mer&in'e kadar. (954) 1 tlO 

ISTEl1EM' 
bana 

POKER 
PLAY 

ELEKTRiK CEP FENERLERi 
Yeni lcad olarak garanti 400 
metrelik meaafeyi aydınlabr 
Fenerin boyu 23 
santimetredir. 

::.atıf yerleri; 

Ağzındaki bDyUk cam 
yuvarlağı kristaldandir. 

Ankara • Sofu zade Mehmet !.ınln 
lzmlr • Hüıcyiıı Hüsnü 
Mersin - Hakak zade Rahmi 
S - msun - T ursun Eşref 

Zafiyeti umumiye, iftahaaızlık va kun•ataizlik hllabnda büyük faide va tesiri görlJen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
Kullanınız. Her eczanede satılır. 

Diyarhekir 
Belediyesi eden: 

1 - (73857) lira 93 kurU§ bedeli keşifli Diyarbekir 
ıehri elektrik tesisatına aid au kanalı, baraj, Santıral ve üç 
muhavvile merkezi binası inşııatı şartnamesi mucibince ka
palı zarf ua~lile 31 lkincikanun 935 tarihinden itibaren otuz 
iki gün müddetle münakasaya konulmuşdur. 

2 - Bu inşaata aid pilin, model, şartname harita ve di
ğer evrak 20 lira bedel mukabilinde Diyarbekir Be1ediyesin
den almacakdır. 

3 - Münakasa 4 Mart 93 5 pazartesi günü saat on ikide 
Diyarbekir Belediye dairesin de yapı]acakdır. 

4 - lstek1i1er \eşif bedelinin elli bin liraya kadar yüzde 
yedi buçuğu ve mütebakisinin yüzde beşi nisbetinde (Arttır
ma ve eksiltme iha]e kanunun un 17 nci maddesinde yazılı) 
muvakkat teminat verecekdir. 

5 - Teklif mektubları 4 Mart 935 pazartesi günü saat 
on ikiye kadar Diyarbekir Bele<tiye dairesinde Belediye 
Encümenine verilecekdir. (800) 1265 

Nafıa Bakanlığından: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 2135 lira olan 

100 ton yerli Kok Kömürü H aydarpaşada vagonda teslim 
ıartile pazarlık1a eksiltmeye konulmuıtur. 

Pazarlık 4 Mart 935 tarih İne rastlayan Pazartesi giinü 
saat 15 de yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 160, 13 lira1ık mu
vakkat teminatlarmµı ~alsandığına y~tırıldığuıa dair olan 
makbuz veya nümunesine uy gun banka teminat mektubu ile 
birlikte aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları 1azım-
dır. . 

1atek1i1er bu husustaki ıar tname]eri parasız o]arak Anka
ra' da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (799) 

1264 

Galata ar ay Lisesinden ı 
Yatı talebemizin üçüncü 

935 dir. Taksitlerin o zamana 
ilan olunur. (733) 

taksit ödeme tarihi 1 Mart 
kadar eskisi gibi yatırı1ması 

1172 

102 1 

lstanbul beıinci icra memurluğun
dan ı 

Sirt.ecide Tramvay c:addeaiilde 35 nu
maralı mağazada fotoırrafçılıkla ittigal 
etmekte iken elyevm ikametgahı tne\'hul 
bulunan H. Be4<ea ve ıeriki Şirketine 
Pedrelli ve teriki Şiriı:oti vekili avukat 
ŞükUfe Ziya Fikret tarafından müvek· 
kilinin ÜÇ krta emre muharrer senetle 
zimmetinizde alacağı olan 453 lira 75 
kuruıun temini istifası Zlmnında Gala. 
tada büyük Millet hanında birinci kat
ta mevcut emval ve eıyanm tı..czi hak· 
kında latanbul birinci ticaret mahkeme
sinden istihaal olunan 27.9.934 tarih ve 
934-196 No. lu haczi ihtiyati karan üze
rine 27-9-934 tarihinde mezkiir emval ve 
eıyadan 508 Ura 50 kuruı kıymetinde 
fotoğraf levazımatı haczedilmiı ve mü· 
teakiben ıdacaklı vekili avukat ŞükUfe 
Zıiya Fikret tarafından müvekkilinin a
lacağı olan itbu 453 lira 75 kurutUJ1 

faiz, icra masrafı ve avukatlık ücretile 
tahoili için takip talebinde bulunularak 

tan2İm edilen 934-6672 No. lu ödeme <ım· 
ri ve haczi ihliyati karan ıureti berayi 

tebliğ ikametııihınıza ııöncler:ilmiı iıede 
ödeme emri v. haczi bıuyati kararı zah. 
nna verilen meıruhatta ~r ikamet
g&ln terk ettiğiniz ve yeni ikametgahı
nız da meçhul olduğu 1t11la§ıldığından 
yukarıda yazılı borç ve maıraffan iıbu 
ilan tarihinden itibaren kırlı ııün zarfın
da ödemeniz ve borcun tamamına yeya 
bir kıltDlna ve yahut alacaklının takibat 
hakkına veya ihtiyati haciz ıebebine 
bir itirazınız var iıe icra dai.relİne veya 
ait olduğu mahkemeye bildinneniz ve 
bu hususta dairemize bir vesika ibraz et• 
meniz bildinnecliğiniz ve v...Oka ibraz et
mediğiniz tal<clirde ayni müddet İçinde ve 
icra ve iflas kanununun 74 ijncii maddesi 
mua bince mal beyanında bulunmanız 
lazımdır. Beyanda bulunmaz iseniz ha· 
pisle tazyik olunacağmız ve hakikata 
muhalif beyanda bulunduğunuz takdirde 
hapisle cezalandmlac:ağınız, borcu öde· 
mez veya itiraz etmez iseniz hakkınız~ 
da cebri icraya devam edileceği mezkUr 
haczi ihtiyati kararı ıureti ve ödesne em
rinin tebliği makamına kaim olmak Ü· 
zere ilan olunur. (8403) 

- - --- - - -· -- --
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BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertip S inci Çekit 

11 Mart 1935 de dir. 

Büyük ikramiye: 30,000 lira~u 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikraıni~ 

yeler ve 20.000 liralık mükafat 
- - • r 

Marmara Üssübabri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Cinai Mikdarı Teminatı İhale günü Saat 
Li. Ku. 

Zeytin yağı 13,000 kilo343 68 7 Mart 935 14 
Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins -ve 

mikdan ile muvakkat teminatı yukarda yazılı bir kalem erzak 
hizasında gösterilen gün ve tarihde kapalı zarf usulile münaka· 
saya konmuştur. İstekli olanların ihale gÜnÜ ve saatmdall 

bir saat evvel muvakkat teminat adları ile teklif mektubları 
ayrı ayrı birer zarf içinde ve ikisi ayrı bir zarf derununda 
olarak Komisyon Reisliğine teılinı ve şartnamelerini gör· 
mek isteyenlerin Komisyonumuzla lstanbulda Kasunpaşa• 
da Deniz Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(844) 1301 

Maliye Vekaletinden: 
Darp edilmekte olan Gümüş paralardan Dört Milyon lira• 

lık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedilınİt 
olacağından eski giimüş paralarm 1 Şubat 1936 tarihinden iti· 
haren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kulla• 
mlnuyacağı hilafına hareket eden1er bakında kanuni takibat 
yapılacağı 2257 No. lu kanunun sekizinci maddesi mucibince 
ilan olunur. (558) 977 

•• 
Univeraite Arthrma, Eksiltme ve 

Pazarlık Komisyonundan: 
1 - Bedeli keşfi 269,007, 78 lira olup hayvanat ve neba· 

tat enstitüsü binası inşaatı 24-2-935 pazar günü saat t6 
de Üniversite de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle ek· 
ailtmeye konulmuştur. 

2 - Talipler bu işe ait do ayaları almak için ÜniverBi_te 
mimarlığından alacaldarı vesika ile Üniversite veznesine 4 
lira yatırmaları lazımdır. 

3 - Talipler bedeli keşfin yüzde 7,5 nisbetİnde teminat: 
lariyle birlikte kapalı zarf]armı ihale günü aaat 14 de Umuıtl1 

Katipliğe vermit olmaları l&zımdır. (660) ıog8_... 

Nafıa bakanlığından: 
Enjekte edilmiş 160,000 adet norrılal ve 1600 adet mak~J 

kayın traversin Derinceden lz mirde Alsancak iskeleaine dert•[ 
den vapur ile nakilleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konıı O 
muştur. Sigorta ücreti dahil olmak üzere nakilleri için 3248 t 
lira bedel tahmin edilıniştir. Eksiltme 9 Mart 935 tarihine ra~ 
layan Cumartesi günü saat 15, 30da Ankarada Nafıa Bakanlı~r 
Malzeme Müdürlüğü odasında yapılacaktır. istekliler 2436 1!· 
ralık muvakkat temınatlarmın Ma1sandığma yatırıldığına da t 
olaD makbuz veya banka temin,.t mektubu ve Ticaret od11'

1 

vesika11 ile birlikte tekliflerini 9 Mart 935 Cumartesi günü ss· 
at 14,30 11 ~adar Ankarada Bakan "ık Maızeme Müdürlüğiille 
vermiş olmaları lazımdır. İste klileı· bu hu,ustaki şartname 1'e 
mukavelename projelerini Bak anlık l\rfalzeme müdürlüğünd~ 
ır.~t '(• •n•<ı bede? ile satın alabilirler. ~&<- 7) 1~ 

Sıvas Beledi)e Reisliğindenı tJ 
1.- Sivaata yapılacak "Atatürk,, heykelinin maJ<e 

ve projesi 15-2-935 gününden baılıyarak iki ay için ınii"' 
bakaya konulmuştur. 

2.- Proje bir maket "heykelin modeli,, ve bir reaıni j)ı• 
tiva edecektir. Kaidenin bütün tafsilatı makette ve resiJllde 
göaterilecektir. • il• 

3.- Maket alçıdan veya buna benzer kolaylıkJa eft 
mez ve yumuşamaz bir maddeden olacaktır. 

4.- Proje ve maket ikinci ay nihayetinde yani Nis~ 
15 inci günü Sivaata bulundurulmak üzere gönderilmelicUr· 

Müsabaka 16 Nisan 935 salı günü yapılacaktır. . ,ı 
5.- Müsabakaya girebilmek için fenni ehliyet veııl<# 

gereklidir. _., 
6.- Müsabakayı kazana na ikramiye verilecek ve e ~,. 

için yapılmasında da mali garanti verdiği takdirde tercih lı 
kmı alacaktır. ııfl' 

Şartname Istanbul Cumhuriyet Halk Fırkasında 1•~1' 
bul Belediyesinde Ankara Belediyesinde ve Ankara ~ rıfl 
Maarif cemiyetinde bulunacaktır. Talip olan aan'at~r aciİ' 
alma1arı daha fazla bilgi edinmek iste_yenlerin Belediye ı::.405 

menine müracaatları. (912) ~ 

Deri ve Bar•ak Arttırma lıao• 
Tayyare Cemiyeti lstanbul Şubesindell~ııll'' 
Kurban Bayramında, teşkilatımız tarafından toP ıı1-

lacak deri ve barsakJar, pazar !ık suretile ayrı ayrı artt•1'J11, 

konmuıdur. Martın ikinci cumartesi günü, saat on 8 • tııerill 
fiat haddi layik görülürse ihalesi yapılacakdır. T~li~er· 
ıartnameyi görmek üzre Cağaloğlundaki Şubemız _) 
kezine müracaatları. (865) ~ 

Ne,riyatı idare eden : MUMT AZ FAiK 
Gazetecilik vcı matbaacılık T. A. Ş. 
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