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londra 
Görüşmeleri 

-, f k •d h ' ti • J i Fransız nazırları Londrada 
ır a ı are eye erıy eve- M.. k .. 1· .1• f 

-o-

ile F~anaız batbakanı Bay Flandin 
Ya ış ha.kanı Bay Lava) Londra
llil Vardılar ve çoktan beri bekle
ladllıekte olan görüşmeler dün baş
ba,l' londra' da görü9ülecek olan 
de ı~. i9, Almanya'nı? uluslar 
tak 1ırıne geri getiri)meşidir. An
ili er kesin bildiği gibi, bu, Al
raİı:Ya'nın silah bakımından be
la' rlığine, bu beraberlik te Fran
lak ııı:o. korunmasına, bu da bir
ili 'Ilı başka i9lere bağlı bulundu
\q lldan, Fransız ve lngiliz devlet 
tılt)aıııJa~ının Londra' da kar91l14-
Sıııı ~rı lf, bütün uluslar araaı ge-
11llr ıne yeni bir dü:ı:en vermek ka· 
biı· dallı budaklıdır. Ancak fU da 

8 ~ek gerektir ki, uluslar arası 
ltı[ırııınin üzerinde Damoklis'in 
'lllt. ıcı gibi aaıh duran bu anlqa
ıı 1~a:zlıklar kaldırılmadıkça, ge-
\. arıt sağlaınlanmıt sayılamaz. 

Ilı lrııanya, silah beraberliği ta
la ıırııadığı için iki yıl önce, ulus
" r derneğınden çekildi. O gün-
•eıı he . be b u·. 
Q k rı de ra er gı tanınma-
J.1 Ça geri gelmiyeceğini söyliyor. 
y •t Yandan bunu söyliyor, öte 
y:llda:o. da silahlanıyor. Alman
~ llııı bu silahlanmasına da kim-

enge) olamıyor. 
>.ı lngili:zler realiat bir dü9ünce ile 

rııanya'nın silah bakımından be
~rliğinin tanınmasını, buna kar
la 1 olarak ta Almanların ulua
ıı: derneğine geri gelmelerini o
lll Ylaına,k için Fransa'yı kandır
h 'Ya çalışmakta idiler. Franaa'nın 
t 11 Yola geldiği artık anlatılmak
,~~~· Ancak fransa öteden beri, 
" ""tanına itini korunma ( emnİ• •et) . . y , ıtıne bağladığından Alman• 
ı: llın iatatükoyu bozmıya çaht· 
tı 'Ya.cağını adamaaın.. istiyor. Ayt:a Ingiıtere'nin de bu istatüko 

rantiaine girmesini dileyor. 
İll~rııanya iatatükoyu babda, do· 
~b·a! bı de aşağıda (cenup) bo
lııaJlır; liatı istatükoau 1926 yı
llııll a .ınuaJanan Lokarno andlat
iı atı le sağlamlaşmıştır. Bilindi· 
ııı;~bi, bu Lokarno andlaşmaaına 
~tere de girmi9tir. 
~ :ağı ıınırlaı:ın olduğu gibi bı
'lu. 1 lnaaı itine gelince; bu, A. 
~() '11ırya erkinliğinin (istiklal) 
~llıııııaaı demektir. Bunu da Ro
lııı Protokoıleri garanti altına aJ. 
•ıııtlır · Gerçek bu sınırlar batı 
'lı~rları gıbı sağlam garanti altına 
>.'t\ı &.ıııarnıştır. Protokollere göre, 
llıek •t~rya · nın erkinliğı suya düş
~! l!'lbi bir durum kar9ısında 
ll~~ııea, büyük devletler araam
t;ijil Fransa ve ltalya toplanıp a
tiıt 1111da danıtacaklardır. ln
lcııt:le "'.e Almanya da bu pro· 
tiıt e ,gırrneye çağrılmaktadır. Jn-
l eren" b . v • 1 
l)cı ın una gırecegı an atı· 

ht, b. Çünkü geçen yıl çıkarılan 
d'ıı ılttirinı ile Ingiltere böyle bir 
)cıt~fltıayı üzerine almıt bulunu
~•ıı11· Ancak Almanya'nm bumı 
~e.ı· karşılayacağı henüz iyice 
)aıı:ı değildir. O zerine çok baskı 
1\ v il<:a_I( olursa, lngiltere, F ran
~lld~ ltalya'yı da bir arada gü
ti ta •rıııernek için bu yola gelece· 

"11ılrnaktadır. h Uo · 
~il itil andta9masma gelince; 

tı.lıııa4 ırok zor bir it olduğu anla
lti~()Yıı tadır. Almanya doğuda ista· 
~llcij~ 1efıittirmemek için bir 
lılıaf llıa yapmaya yanatmıyor. 

~1tııtıil 1 fllrası ki, Almanya doğu 
~Siıı t?ı, on yıl deği9tirmemek 
ıııı~ ... , ... "<li&tan ile bir andlaşma 
1'' <lla, ltııt bulunuyor.' Ancak bu 
: 111 Le~ay, yaparken, Almanya-
evıetı ıstan ile birleterek, Baltık 

tı fiır .. erı ve Sovyet Rusya'ya kar
~•laft~~ıok üzerinde Lehistan ile 
t 0~r11 g:dsa~ılıyor .Bunun ne kadar 
l ab~, ~ llgu bilinememekle be-
'Q' . ' \4() ... • • , r liirJ .. ııu andlafmaaına gırmıye 
ttırıııak Yanatmaması kuşkulan 

il 1)0ğ .tadır. 
\<)~ ki,~~'İ?in bir zorluğu da şu
)· ~ ıcı' ı:ıltere de buna kartı 
·~ı f!llk d . 'I er J\. ll'lranmaktadır. lngı· 
~t~ılııar:rup~ . İ' erinde Üzerlerine 
'~İYorı'ukum.eri ağırlaştırmak 

İçiıı L" Batı smırlarını koru-
okarno'yu imzaladılar. 

• •• 

1 uza ereye uç ngı ız ır-

kıll er bugun toplanıyor kası lideride iştirakediyor 
Bütün vekiller ve idare hey' etleri üyele
ri bugün şehrimizde bulunmuş olacak 

G. ismet lnönO B .. 
Recep Peker B. 
Şükrü Kaya dO" 

geldller 
' 

B. Recep Peker garda kendiıini 
karşılayanlar araımda 

Büyük Millet Meclisine ıaylav 
seçimi iti, faal bir safhaya gir
miş bulunmaktadır. Cumhuriyet 
Halk fırkası yeni ıay)av ıeçimi 
münasebetile, geceli gündüzlü ha
zırlıklar yapıyor. Fırka umumi re
is vekili ismet lnönü, umumi ka
tip Recep Peker ve iç itler Baka
nı Bay Şükrü Kaya dün sabah An. 
karadan 9ehrimize gelmitler ve 
Dolmabahçe sarayında Büyük ön
der, fırka umumi Baş.Lanı Kemal 
Atatürke mülaki olmutlardır. 

Kendileri Haydarpa,a istasyo
nunda BüYük kurultay Başkanı 
General Kazım Özalp, lstanbul va
Hai Bay Muhittin Üstündağ, Emni· 
yet müdürü Bay Fehmi Vural ile 
bir çok kimseler ve lstanbulda bu
lunan meb'ualar tarafından kar
tılanmıtlar. Bir müfreze polis ae
lam vermittir. 

ökonomi Bakanı Bay Celal Ba
yar, ve diğer Bakanlar da bugün 
Ankaradan şehrimize gelecekler 
dir 

Fırka umumi idare heyeti ve 
meclis fırka grupu idare heyeti a. 
zalarından bir kısmı da dün Jstan
bula gelmitlerdir. Bir kısım aza 

(Devamı 7 inci sahüede) 

Namzetlerarasın-

Umumi reislik divanı Atatürk'ün 
Başkanlığında vazif ege başladı 

ISTANBUL, 1 (A.A.) - (Tebliğ) 1 - Umumi reiılik Jj. 
vanı 1-2-1935 saat 11 de OnJer Atatürk'ün BQfkanlığında Dol
mabahçede Cumhuriyet Halk Fırkasının yeni aaylatJ namzetleri
ni teıbit vazife.ine bcışlam.,hr. 

2 - Umumi reülik divanı bu İf hakkında fırka nizamna
muinin mahws maide.ine uyarak fırka umumi iJare heyeti 
ve fırkanın meclü grupu idare heyeti ile iatİfQre etmeğe karar 
llermİf ve dav et etmiştir. 

3 - Fırkamızın icra vekilleri •eçim münaaebetile, uluıa 
arzedilecek beyanname muhteviyatı üz.erinde konufT'lalı üz.ere 
'davet olunmUJlardır. 

4-- Fırka idare heyetlerile İcra vekilleri 2 fUbat cumartesi 
saat 11 de Dolmabahçede toplanacaklardır. 

Meclis grubu lda-ıtUmumt idare he-
re heyetini dave! yetini davet 

lSTANBUL, 1 (A. A.) -
C. H. F. umumi reiılik divanı 
yeni saylav namzetleri hak
kmda İıtiıare İçin fırka idare 
heyetlerinin 2 §Ubat 1935 cu
marteai giinÜ ıaat 11 de top -
lanmaıma karar vermiştir. 
Fırkanın Mecliı Grupu idare 
heyetini 2 ıubatta Dolmabah
çede top\anmaya davet ede-

• 
rım. 

-,-

1-2-935 
lamet lNöNO 

lSTANBUL, 1 (A. A.) -
C. H. F. umumi reislik divam 
yeni ıaylav namzetleri hak
kında iıtiıare için fırka idare 

-heyetlerinin 2 ıubat cumarte
ıi ıaat 11 de Dolmabahçe'de 
toplanınasma karar vermİ§tİr. 
Fırkanın umumi idare heyeti
ni vazifeye çağınmn. 

1-2-935 
C; H. F. Umumi Katibi 

R.PEKER 

d J Başbakan General lamet lnönü 
a memur Ve mua ve lç işleri Bakam Bay Şük-

/im bulunmıgacak rü Kaya Haydarpaşa ga. 
rında kendilerini kar-

ANKARA, 1 (Telefonla) - Vukubu· 
lan davet üzerine burada bulunan ba
kaplar, fırka grupu rei& vekillerinden 
Bay Cemil (Tekirdağ), fırka umumi ida
re heyeti üyeleri bu akşamki trenle ls
tanbula hareket etmişlerdir. Aldığını ma
luma'<: göre dün de bildirdiğim veçhil~ 
hrkamızrn ilan edeceği yeni saylav nam
zetleri arasında mem· !t ve muollim bu
lunmıy '<<.t• •r. Ankaradan Bayan namzet 
olarak Bitik köyü muhtarı Bayan Satı'
nın gösterilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Avusturya'nm erkinliğini koru
mak için danışma anlatmasına gi
rebilirler. Ancak Avrupa' da sınır
ların garantisi için lngilizlerden 
daha ileri gitmeleri beklenemez. 
Böyle olmakla beraber, doğu and· 
)aşmasına girmesi için Alman
ya üzerine baskı yapabilir
ler. Acaba bunu yapmakta ne 
kadar ileri gideceklerdir ? iş
te Londra' da görüşülen işle
rin en başlıcalarından biri bu
dur. Uluslar' arası korunma işi 
ge di doğu andl~masına dayan· 
dı. Bu da çok yerindedir. Çünkü 

şılayanlar araımda 

Romen kabinesin
de değişiklikler 
BOKREŞ, ı: A.A. - Maliye bak11111 

B. V.iktor Slavesku iıttifa etmiıtir. Ma

liyeye adliye bakanı B. Viktor Antones
ku ve aclliye bakanlığına da B. Kaler
pop tayin edihnittir. 

Almanya, son yıl içinde güttüğü 
siyasa ile bir çok devletleri kuşku
landırmıttır. Korunma işi, sağlam 
bir if olmak için genel olmalıdır. 
Sınırlar batıda sağlam,doğuda çü
rük, böyle bir siyasal duruma inan 
olamaz. Bugün barıf iti biI'birine 
bağlı bir takım andlaşmalara da
yanmaktadır. Bunlar bir :zencirin 
halkalarına ben:ziyor. Zencirin 
sağlamlığı da balkalardan en çü
rüğü kadar olduğu gibi, genel ba
rış ta sağlam sayılabilmek içiu heı 
yandan peklettirilme.idir. 

A. Şükrü ESMER 

General Göring 
B. Hitlerin bir n e '<tubunu 
Mareşal Pilsudski:ye verdi 

V ARŞOVA, 1. A.A. - Avdan 
dönen General Hermann Göring 

dün öğle yemeğini 
batbakan, dıt ve 
iç itleri bakanları 
ve iki General ile 
yemiş ve sonra aa 
raya giderek üç 
çeyrek ıaat kal
mıftll'. 

General Göring, 
dün aktam Ber
lin' e hareket et
miştir. Kendisi
nin B. Hitler tara- Genercıl Göring 
fından Maretal 
Pilsudırki'ye hitaben hususi bir 
mektubu hami! bulunduğu ve bu 
mektubta Almanyarun iki memle-

(Devamı 1 nci sayıfada) 

Fransız nazırları dün sabah Baıvekalette ln
giliz nazırlarile müzakerelere başladılar 

LONDRA, 1. A.A.-
Franaız bakanları 
Planden ile Lava) Vik
torya garında B. Mak
donald, Simon ve E
den tarafından kartı· 
lanınıtlardır. Fransız 
Bakanlan bir kaç da
kika İngiliz rnealek
datlar.iyle •amimi bir 
aurette görüttükten 
aonra Lcmdrada ka
lacakları müddetçe <>
turacklan Savoy ote
line gibnitlerdir. Bay 
Flanden ve Lava! yan-
larında Fransız sefiri 
de olduğu ha14e Lord 
London Deri'nin da
vetinde bulunmutlar
dır. Müzakerelere bu
gün haf vekalette saat 
10,30 da başlanacak
tır. 

Bu müzakerelere · Franau Başl )anı Bay FlanJin 
Bay Baldvin'in de ittiri.k etmesi- kanm da uderıeri müzakerelere 
ne dair kabinece verilen karara ittirak etmit olacaklardır. Bu fır
büyük bir ebenmıiyet atfolunmak- kalar, muhafazakar milli itçi ve 
tadır. Çünkü bu wretle milli hü- milli )meral fırkala~ıdır. lngiliz 
kiimetlere tenuil edilen her üç fır- (Devamı 7 :nci sahifede) 

Ayasofya müzesi açıldı 

'Aya•ofyayı ziyaret• 

Bir kaç nmandan beri müzeye 
~evrilmek için içinde tertibat alı
nan Ayaaofya camiinde bu itler bi 

Oz tür~e yazı örnekleri: 

Bir Göçkünün 

gde.-a seyyahlar. 

tirilmit ve müze dün açılmıftır. 

Camideki halılar ve duvarlardaki 
(Dcvaau 7 inci sahifede). 1 

Türküleri : 1 
BGJlraaının evinde var benim bir pencerem, 
Bir hokka kalemimle bir maaam, bir tencerem. 
Seyrederim evreni, ellrene katılmadan, 
Ağlanm hıçkırmadan, gülerim katılmadan. 
Çaldağı'nın bağnna )'aalanan Dikmen'Jeyim. 
Seksen dokaan siz deyın; :l.; ,1 yüz ben deyim, 
Kayakçılar ÜfİİfmÜf. tırmanıyor dağlara, 
Ankara uzaklardan bakııor ak bağlara. 
Avcılar tavıan diye havaya patlatıyor/ 
Bir kayakçı bir yardan bir Bayan atlatıyor, 
Fordlar, Limuzinleri çomak gibi çeliyor; 
Atlıspor Kulübü, tırsa kalkmıf geliyor/ 
Y alınçaı ık köflüler gülüyor düfenlere, 
Bay Ceki ( *) köpürüyor bakıp gülürenlerel 
Yalpalıyor tas· taban bir dizi kanbur deveı 
Kışın bu yaz gününde kapanan var mı eve? 
Hancı arpa kahven kavuruyor durmadan, 
Çırağı da demliyor taze çay, "uydurma" dan/ 
Yusyuvarlak bir Bayın, yuvarlanıyor kara, 
Bir ince Bay çarpıyor bir kayağı sakara! 
Birkaç karga, gak! diye uçuyor daldan dala, 
Uzaktaki Ankara kurulmu' bir sandala. •• 
Konyaklar şişe fife, bonbonlar avu~ avuç, 
Yanaklar hep domates! burunlar birer havu,l 
Giinefin yorgunluktan beti benzi paşlandı1 
Gitti, Ayaşbeli'nin omuzuna yaslandı ••• 
Döndüler alay alay, döndüler güle güleı 
Döndüler kış ortası gül üstünde bülbüle. 
Gene ben kaldım ıssız, gene çöktüm mcuaya/ 
Bekliyorum cumayı, gunleri saya saya.~ • 

Dikmen - AKAGONDOZ 

( 0 ) Bay Ceki! Ankara Atlıapor Kulübünün teknik MUdürG. 
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!HARİCİ HABERLER T ARIHı TEFRİKA: 30 

Her hakkı mahfuzdur. Ya:an: Son Yemen 11aliai Mahmut NEDiM 

Ebül/ı, d ı Arabistanı istediği şekle 
koymak f ı · rı-.zda bir adamdı 

Eunun için de saray. a ~·ucunaa bulunduruyor 
emeline zıt clarak sivri en kafaları eziyordu 

- Belki de seviliyor, çok sevi
liyor, dedi, seviliyor, fakat nesi se· 
viliyor, ona da hiç aklım ermiyor. 

Bir muaınma. •• kimsenin hallede
mediği, batta balletmeğe yanaşa· 
madığı garip, acip bir muamma! .. 

demez mi idi, bu haberi oralardan 
gizliyebibnek te mümkün değildi, 
çünkü padişah tekke kapısından 
içeri girerken te.graflarda Are.bista 
nın her tarafına Şeyh Zaferin bu 
mazhariyetini yıldırım ıüratile u
laştınyorku-dı. Ebülhüda deliye dö
nüyor, kendinden geçiyordu. 

Ne yapmalı? 

Küçük Lindberg mes' efesi 

Bir şahit müessesesinde 
kıskıvrak bağlanmış 

.... 
agzı ve tıkalı bulundu 

FLEMINGTON, 1. A.A. -
Hauptman'ın muhakemesinde •e· 
hadet teklif etmif olan, Bronkı 
nahiyesinde bir güzellik müessesi 
aahıbi Bayan Favet Rivking mües
sesesinde bağlı ve ağzı tıkalı bir 
halde bulunmuştur. Müesseseye de 
ateş verilmişti, Bayan Rivking kur 
tarılmıştır. 

Bayan Rivking, Bayan Haupt. 
man'ın sık sık müessesine geldiği. 
ni ve on do:ar, yirmi dolar gibi 
bahşıf!ar bıraktığını bildirmişti. 

miftir. 
Harding ismili bir şahit, çocuğun 

kaçnldığı gün, Yeni Jerseyde 
Prendtoonda mavi renkli bir oto
mobilde bulunan iki kişinin durup 
ona Lindbergin ev.ni aorduklan· 
m, otomohilde bir de merdiven 
olduğunu söylemiştir. Fakat bu 
iki kişiden hiç biri Hauptınan de
ğildi, demiştir. 

_ Q 

' 
Zonguldakta Atatürk tarihi gecesi 

ZONGULDAK, 31. A.A. - Atatürk'ün Türk tarihinin -yol· 
larına ait araştırmaları hakkında Bolu saylavı 8. Cevat Abbas tarıı· 
lından ilk önce Zonguldak'da verilen konferansın yıldönümü olan~ 
gece, Halkevinde "Atatürk tarihi"gecesi yapılm!f ve bütün memle . 
münevverleri 11e kalabalık bir halk kütlesi hazır bulunmuştur. v erı· 
len heyecanlı konferanslarda Atatürk' ün tarih tetkikleri anlatılm'f .~' 
Halkevi güzel sanatlar şubesi tarafından konserler verilmiftİr. Gıız 
düz bütün mekteplerde talebeye Atatürk'ün Türk tarihi üzerinde 
araştırmaları hakkında konuşmalar yapılmıştır. .. 
Faşist rejiminin 12 inci uıldönümıı .. 

ROMA, 1. A.A. - ltalya IQJi•t milisinin 12 inci yıl dönümiirı0 

büyük merasimle tesit etmektedir Milisle şimdi 1312 zabit, 65 mıı· 
vazzal küçük zabit ve 36.974 gönüllü zabitin kumandasında 46.635 
küçük zabit vardır. 

Bulgaristanda sellerin tahribatı. 
SOFYA, 1.A.A. - Çok mıktarda yağan karın çabucak erimesı~· 

den Hasköy mıntakasında dereler taşmış ve Hasköy'ün üç mahal/esı· 
yle civar köyler su a:tında kalmıflır. Yüz evin hasara uğradığı ve ba· 
zı köylerin yıkı'dığı bildiriliyor. Kıta.al halka yardım etmekte ve 'I 

Seneler geçtikten aonra bu mu
ammanın anahtarını bulduklarına 
inananlar, Omıanlı imparatorluğu
nun batındaki padi~ı senelerle 
avucu ıçinde oynatan Ebülbüdanın 
Sultan Hamitten çekinmeden iste· 
diği gibi hareket edişinin, fenalık
ları görüldüğü zamanlar bile hiç 
bir sorgu ve suale muhatap olma
dan, cezasız ka:ıtın sebebini fi>yle 
izah ederlerdi: 

Bunu çok düfU.~i, ve çabu· 
cak çaresini buldu: 

Bir cuma Sultan Hamit gene 
Şeyh Zaferin tekke~;ne. ~·~ ... -,. 
mazına gidiyordu. Fevkalade müs-

Bugünkü celsede Kias isminde 
bir Macar amelesi, çocuğun ka
çırıldığı gün, Hauptman'ın yanın· 
da bir köpekle, karısının çalıştığı 
fırına girdiğini gördüğünü aöyle-

Oçüncü tahid Vanbenke iaim:i 
bir lokantacı idi. Vanben.ke xOOU• 

ğün kaçırıldığı akşam, köpekli bir 
adamla konuttuğunu, bunun Haupt 
man oıuugunu soylemiştir. Van
benke, köpekli adamın, kendisi
ne, iıminin Hauptman olduğunu 
sölediğini ilave etmiftir. 

iyecek dağıtmaktadır. 

"Vakıa Sultan Hamit Ebülhüda
dan bir hayli fenalık görmü9tür. 
Fakat bu fenalıklar tahsına dokun
muyordu. Fenalıklardan müteessir 
ve muzdarip olanlar, hafta memle
ket olmak üzere b~kalan idi. Ve 
bu Sultan Hamidi ikinci, hatta 
üçUncü derecede alakadar eden bir 
mesele idi. 

Fakat, diğer cihetten, Sultan Ha
mit Ebülhüda.dan tahsan istifade 
ederdi. Meae"i. Sultan Hamit kaç 
defa fahsi dütmanlarma EbuHıü
dayı musallat etmit, fenalık et
mek istediği, fakat bunu doğru
dan doğruya yapmaktan çekindi
ği kimseleri Ebülbüya havale ede
rek, kendisi perde arkasında kal
mı,tı. • 

İtte EbüHıüdanm bu yaman rol
leridir 1oi onu tekkesinde saltanat 
sürmekte devam ettirmİf, bir türlü 
ıarayın itibar ve teveccühünden, 
himayesinden düşürmemiftir. 

Bu, belki doğrudur. 
Daha doğrusu bu itin bundan 

ba,ka türlü izah edilemiyeceğidir. 
Ebülhüda her neye istinat ediyor 

aa, zekası, feytaneti saye11inde 
mevkiini tarıriıı ettikten aonra bi
le (tek kalmak} hırsından kurtula
mamı,, rakibe tahammül edemeyen 
kıskanç bir adam gibi sarayın etra· 
fmda biraz sivrilmek istidadı göa
teren arap b~lannı ezmek için e
linden geleni yapJmtbr. 

O, biliyordu ki Arabistanda key
femayeta hüküm sürebilmek ve 
hu yoldan bir gün Arabistanı iste
diği fekle koyabilmek için, sarayı 
elde tutmak; padifahı avuçların• 
dan kaçırmamak lazımdır. 

Bu onun daimi bir enditeai, ge
ce gündüz yegane dütüncesi idi. 
Bu maksat uğurunda onun nazarın
da her-şey yapılır, hiçbir teY esir
genmezdi. 

Bu b1111ustaki hırsı ve enditeainin 
derecesini iyice anlatabilmek için 
fU satırlara bir göz gezdiriniz. 

Sultan Hamidin Şaziki tarikati
ne mensup olduğunu ve hu tarihti 
lstartbu de\ tevh Zaferin temsil 
ettiğini bi.-..z evvel kaydetmittim. 

Sultan Hamit hazan cuma na
mazların' bu ,eyhe hediye ettiği 
Yıldız civarındaki tekkede kılardı. 

Nüfuzu ve nüfuzile beraıber hır
sı da artukça Ebülhüda bu bale ta· 
haımnüt edemez olmuştu. O durur
ken padişahın hatta (baba} dediği 
Şeyh Zaferin tekkesine gidip orada 
namaz kılması Ebülhüdanm uyku
ıunu kaçıran; aklına dokunan bir 
itti. 

Arabi.standa bu haber almınca, 
berkeı; demek ki padiph Şeyh Za-

1 feri Ebü"ıhüdadan fa~a seviyor • ., 

tacel, muı:ı . ""'ı 1 ... -J 

jurnal, Şeyh Zaferin tekke.ınne 
o gün için padişaha bir suikast ha
zırlandığı ve tekkenin - yeri iyi
ce tarif ve tesbit edilen bir nokta
ıma bomba konulduğunu ihbar e
diyordu. Bu jumalm uyandırdığı 
teli.t, heyecan, korkuyu tahmin ede 
bilmek güç değildir. 

Hafiyeler, polisler, bütün saray 
memurları derhal seferber oluyor, 
ve hakikaten jurna1da yazıldığı 
gibi, tekkenin itaret edilen yerin
de, ellerile koymuflar gibi bombayı 
buluyorlar. Bu hadiseden aonra 
Sultan Hamit birkaç sene bu tekke
ye gitmek cesaretini kendinde bu
lamıyordu. 

Ebülhüda meramına ennitti. 
Çünkü senelerden aonra bu 

bombayı koyduranm da, jumalı 
verdirenin de bizzat Ebülhüda ol
duğu meydana çıkmlf ise de, o za· 
mana kadar o da dilediğine ermi,, 
yani Sultan Hamidi Ziferin tek
kesine yaklafIDaktan menedebilmit 
ti. 

Görülüyor ki Ebülhüda meramı
na ermek için her 9eyi yapan, hiç 
bir maniden çekinmeyen, korkma
yan, y-Ilmayan bir adamdL 

Bir eün sarayda bu mesele mev
zuubahı ohwken, Arap İzzet paf&· 

ya SOrDJUltuDı: 
- Peki, Ebülhüda bütün bu cü

retlerine rağmen neden hali padi
tahın teveccühüne mazhardır. O
nun yaptıklarından yüzde birini 
yapmağa kalkıtacak herhangi biri 
ölümü göze ahnıt eayılabilir. Bu 
mazhariyetin ur ve hikmeti sizce 
nedir? 

Arap izzet Pa.ta EbülbüdaYI biç 
sevmezdi, bittabi EbüHıüda da aa
rayda yerle,mit oturan izzet paşa
nın nüfuzuna asla tahanmıül ede
mezdı. Hatta izzet pqaYI mütead· 
dit jurnallarla yerinden etmek için 
de Ebü hüdanm ÇQk çalıştığını se
nelerle uğrqtığmı bilmeyen yok
tur. 

Bu auale İzzet Pata. ,u kısa ce";'a· 
bı verdi: 

- Pad'.şahta garip bir kanaat var 
dır .Ebülhüdaya küçücük bir fena· 
hk ederse, bu hareketi ona tac ve 
tahtım kaybettirecek derecede pa· 
halıya ma!olacaktır. 

Ben; 
- Bu, vehmin ııon haddi •• 
Deyince, izzet p14a güldü; 
- Fakat, dedi, bu kanaati; ya

hut vehimden paditahı kurtarabil
mek henüz hiçbir kula nasip olma· 
dı. Babıali de bu adamdan bizar 
olmuftu. 

F aka.t her bale rağmen hüki'.imet 
te bu bahta bir fey yapılamıyaca
ğını b;ldiği için seyirci vaziyetinde 
aı...ımaktan bafka bir 9ey yapamaz
dı. 

-Bitmedi-

Bay Venizelos 

Bir Mihalokopolns 
Kabinesine taraftar 
Sabık başbakan kraliyet 

i&teycnlcri de t<ckbihedi~ r 
ATINA, 1 (Mifliyet) - Ayiin intiha· 

lıoitı yaklatmakta oHluğundan buradaki 

fırka münazaalan yeni bir §"kil ahnıttır. 
Hükı'..ıne<de birlikte çalıJIUI fırkalar bu in 

tibabatı behemehal kazanacaklarını iddia 
etmekte, muhalifleri tefkil eden fırl<a!ar 

ela Y u.-. milletinin bu defa hükUmet ı... 
raftarlarma reylerini venniyeceklerini 
söylemektedirler. 

Bugün muhaliflerin re.iıi Venizelos'un 
gazetelerde ııene bir beyanatı çdctı. V &o 

nizelos bu beyanatında itilifg:irizler ile 
kraliyeti taraftarlanrun kendi aleyhindeki 

taVD"ları dolayuile ayin intihabatı eına· 
11nda Atina'ya gelmirr:eğini söyledikten 

sonra memleketin :tiyui vaziyetinde nor
mal bir halin başlamMma taraftar oldu· 

ğunu ileriye ıürmekte, yeniden meb'uı 
intihabatı yapılmcıya kadar bet ay mÜd· 

detle Mihalakoı>uloı tarafından t"!kil e
d:lec..ı. bir kabineye taraftar bulunduğu

nu ilave etmektedir. Bay Venizeloa Mi
halakopulos • Kondifü tarahndan bir it 

kabinesi teııekkül ederse ona mU2abir ol· 
mayac:aktır. Venizelos bu beyanatında Yu 

naniftanda kraliyetin avdetine çalışanla· 
n da takbih ebniıtir. 

Bu beyanattan bahaeclen hükiamet ta
raftan gazete!eri hükfunetin vaziyete h&· 
kim olduğunu, kabinede bir tebeddülün 
imkinı bulunmadığrru yazmaktadırlar. 

Sar madenleri 
DERUN, l (A.A.) - Erkek, kadın 

bir çok yurt severler hükfunetin Sar 

madenlerini aatın almasını kolaylat

tuma.k için altın, mücevher hediye et

meği kararlaıtırmıılardır. Hükfunet 

bu kararm yüksekliğini takdir etmek
le beraber, miibayaa biç bir miitkiila• 
tı icap etmiyeceği için bu teklifi ka
bul etmemit§İr • 

Japon rekabeti 
Amerikada ucuz fiatb 

Japon mallan 
NEVYORK, l (A. A.) - Amerikacla 

yapılanlardan daha ucuz f"ıatla piyasaya 

ham pamuktan yapılmıf Japon menaucat 
çılımıt olması, Japonların Teni bir tehdi
di aayılmaktadır. 

Henüz buıılara karp nğbetı mühim 
ıleğilıe de, Japon mensucatının nefaseti

nin crttikçe artbiı noktası üzerine dik· 
bt çdı:ilmektedir. 

1 
Hindistanda 

I İngiliz aleyhtarlığı 
4.gahaD fırkası müslüman

lar ekalliyette kaldı 
BOMBAY, I.A.A. - lngiltere-

Hindistan muahedesinin reddi ile 
neticelenen müzakeratta tiddetli 
Ingiliz aleyhtarı sahneler olmuş

tur. Bu netice müslüman azadan 
· Jinnab'ın idaresindeki müstakillerin 

Gandi fırkasına müzaharetleri yü
zünden o.lmut ve bu suretle yeni 
te~kilat kımununa taraftar olan a
ğaban fırkası müs!üman.arı ekalli
yette kalmıflardır. 

lıttanbul Basın Kurumu balosunun evvelki aktara Makıim salonla· 1 
rında verilcliiini yazmıfbk. Yukarıki resimde bu balonwı wnu.u. •:-·•· 
rP.sİnİ ııörüyoraunuz. 

Rusyanın borcları 

Simdilik anlaşma 
İ ııkanı yok g,bi 
Y apılftn müzakereler kat'i 

olar ak bıtmıştir 
V AŞINGTON, l.A.A. - Bay 

Hull, Sovyet borçları hakkında, 
Bay Troyanovskı'yi görmüttür. 
Göriifme kısa olmut ve Bay HwJ, 
fU beyanatta bulunmu9tur : 

- Sovyet Rusyanm vuiyetine 
bakılırsa timdilllk bir anlatmanın 
kabil olması umudunu ~ıyama
yız. Buna müteessifim. Çünkü 
Rusyada piyasa bulmak iıteyen 
çiftçi ve sanayicilerimize ve Rus
yada emlakine vaz'iyet edilmiş va
tandaşlara muhabbetim vardır. 
Müzakerelerın kat'i olara.k biti

rildiğini bildirdikten 50nra, Bay 
Hull, tunları i.a ve etmiftir : 

- Ruıya ile ticaret için bilhassa 
yajnlmış olan ihracat ve ihracat 
bankasının mevcudiyetinde timdi 
bir gaye kahnıt değildir. Fakat 
bu hususta bir karar vermek banka 
idare heyetine aittir. 

Bay Trojanovski cesaretini kay
betmit görünüyordu ve beyanatta 
bulunmak istememittir. - --------------

Yumurtalar 
İngiltere ithalah yüzde 
on indirmeğe çalışıyor 
LONDRA, 1 (A. A.) - Avam Kama

rasında l~giltereye yapılan yumurta itha· 
lih h•kkfnda bir suale cevap veren Bay 
Elyat demittir ki: 
"- lthaliıtçı memleketler yardım vaa• 

dmda bulumnuılardır. Müzakerelere de
vam ediliyor. lngiltereye giren ecnebi yu 
murtalannm umumeıı yüzde on azaltıl -
maaı baklandaki l.eldifimizin bütün eli· 
kadıırlarca kabulü için her türlü ııayret 
...-fedilmektedir.,. 

Teleyizyon 
İngiliz telsiz ıirketi derhal 

bir televizyon 
postası ihdasını taavip etti 

LONDRA, l.A.A. - Poıta nazı
rı hükUınetin telsiz tirketinin ida
resinde derhal bir mili itelevizyon 
postası ihdasmı tasvip etmif ol
duğunu avam kamarasında bildir
miftir. 

LONDRA, 1.A.A. - Avam~ 
marasında posta bakanı büki'.ime
tin televizion komisyonunca yapı
lan tasviyeleri kabul ettiğim ve 
bunları tatbik için de icabeden 
tedbirleri alacağmı bildirmittir· 
Posta hakanı hemen bir istitare ko 
mitesinin tayin edileceğini ve bu 
hizmetin 1934 yılma kadıı.r olan 
mauaflarma hazine ile lngiliz 
radyosunun iftirik ede<:eklerini i· 
la ve etmittir. 

Uluslar arası bir ökonomi 
konferansı 

VAŞiNGTON, 1 (A. A.) - Dıı Ba· 
kanı Bay Hul ayan meclisind• Amerika
nın uluslar arası bir ökonomi konferansı
run toplanma•ına teıebbüı etmesi tekli· 
finde bulunmuıtur. 

Bay Hul'ün mütnleasma ııöre, bu ko•t• 
fel"llnscn gayc.-ıi ticaret T'1 "' - ialann1n n.z.a.1-
trlrnası ve e!;ya mübad ... c! rirln arltı-ı.l .. 

ması olmalıd<r. 

Feci bir tayyare kazası 
BERLIN, 1. A. A. - Moskova-Berlin hattından işliyen birAlmıtfl' 

Rua tayyaresi Stettin yakininde Podejuch tepelerinde su yüzün~~ 
yere inmeğe çalışırken düf'nÜf ve içinde bulunan 11 kişinin hepsı • 
müıtür. 

On iki adadaki vaziuet 

İtalyanların tazyikleri 
günden v.i~ ne artıyor 

Kalimnos adasıu ..... ~ . 
edeni 

aç p Yunanistana ilticıl 
r ı nJatıyorlar 

Leros ada!)tıt"-" . 
Y unaniatandan gelen haberlere naza

ran on iki adadan Kalminos ada.ında ör
fi idare son derece ıiödetle devam et -
mektedir. ltalyanların buradaki Yunan· 
Wara karı• tazyikatı artmııtr. 

Dün gelen Eleftron Vİ!na gazetesi bu 
husu.ıa ıu tafoilab vermektedir: 

"Dün aabah on iki ada postasını yapan 
ltalya'nın Stampıı'.ya vapunı Pireye beşi 
kadın ve yediıi erkek olmak üzere on iki 
Kalminoslu getirdi. Bunlar ııeçen cuma 
cünü Kalminostan çıkmıılardır. Mülte
ciler, Yunaııistana gelmif olmalarına rağ
men ltalyanlar tarafından yapdan taki· 
bat "" tethiıten o kadar koıkm!-lflardır 
ki hiç kimoeye bir ıcy söylemek is.tem&o 
miı:erdir. 

Y olculan nhtmtda Kalminostaki akra
balarından ve tanıdıklarından sabırsız • 
!ıkla haber bekleyen hemıehrileri kartı· 
!adılar. On iki adalı gençler derneğinin 
bir çok aza. ela karııcılaı; arasında i•'.i. 
Bunlar kendölerine cesaret vermeğe uğ· 
ra~yorlar. Fa!kat ııeeenler Kalıninosta ka 
lan akrabalarına 1 talyanlar tarafından 
daha ziyade tazyik yapılmasından kork· 
tuklan için adanın hakiki vaziyeti hak· 
kında izahat vermekten çekiniyorlardı. 
Söyledikleri yalnız ıu idi: 

ltalyanlann '1teclilderini yapnuyan 
Rumlar her türlü fenalıklara maruz kal
makta ve bayalları çekilmez bir bale gel
mektedir. 

Nihayet Pire lİ!nanınm muh:ıfazasma 
memur bulunan polisler kendilerine isim 
terinin meydana verilmiyeceğine dair te
minat vermiı ve bunun üzerine içlerin -
den üç tanesi vaziyeti anlatmağa razı ol
muıtur. 

Bu üç Ka!minoılunun ikin küçük yel· 
kenli sahipleri ve birisi de tüccardsr. Bun 
ların anlattıklarına göre Kalminosta ya
pılan tethit tasavvur edilemivecek ı...;,. ~"' .. 
ırı.ı~clir. Om idare her an daha pddetli 
olarak devam etmektedir. Dükkanlar oğ· 
leoen ıonra saat akide. kapatılarak bu sa 
attan itibaren herkes evine çekilmeğe 
med>ur edilmekte, 90kakJarcla dolqmak 
menolunmaktadır. 

Bu :yolcular ağır surette yaralanan 
Kalminos polisinin Rodosta öldüğünü te• 
yit etmiılerdir. 

Bu yolcular K.alminosta zabtıa memu• 
nı bulunan Pırtiniotis'in faıistlerin bir a· 
Jeti olarak casusluk yapt•.~Dl ve pek çok 
lamwı canının yanmasına sebep olduğu
nu söylemektedirlet". Patinotis bir çok 
kimselerin öldürülmesine, hapislerine ae
bep olmııkta imiı. Kendilerinin yela çı
kacaklan cuma günü emaahiz bir vatan
perver elan papaa Y anoros ta bunun ih
barile tıevkif olumnuıf:ut". 

1 Polis memurunun ısran üzerine bu yo 
cular 1 tal yan memurlarının kara ve de • 
Dizden tazy;lderini her an artırmakta ol· 
duldarmı, ltıdyan torpitolannın topları, 
adaya çeYt"ilmif bir vuiyette clolaftılda• 
nnı, adanın bomhardonan edilmesi İm· 
kanı oldufunu, birçok yerlere de mit • 
ralyözler yerleıtirildiğini söylemiılerdir. 

. 

Tahakkuk eden haberlere göre Stam
palya vapunı RodoJltan geçerken orada 
meWuf bulunan Kalminoslu pa;>al Te
ınelis kuvveıii bir karabinyeti müfrezesi 
ni.n muhafazasında olarak vapuı:a konul
duktan sonn Lerus ada11na getirilmiıtir 
Burada gene kanbinyeri ve faşistlerin 
muhafazaor altında hapae konulmuştur. 
uru• adası aha'isi artık ltalyanın organı 
olan ınetrepolitlerini ırörmeme!k için kili
selere gitmekten oarfmazar etmi~lerdir. 
Ruhani hiç bir ayin yapılmamaktadır. 
Kalminosta met:repolit vekilinin oturdu· 
ğu evin y~a büv!H<.bir b~ bulun 
mu§tur. Kalmınoı hapııhruı"!en s~çıuz 
ahali ile doldurulmuştur. Fa<uıtlcr ile ka 
rabinyerlerin tecavü>.leri kadınlara kadar 
a-itmektedir. ltalyanlarm arzularını ka· 

. 

. 
. 

' 

razyik başladı 

Oniki adadan Kalimnoa ve Lör11' 
adalarını gösterir harita 

bul etmiyen ve kendilerine muhabbet.~ 
teİmeyen her kim olursa olsun Kal111' 
kaymakamı tarafından düklo:inı tezi:~~ 
kapatılarak hapsedilmektedir. Kalınl~ 
ahalisi tarafından ltalyan polisinin e~ 
den kurtanlan papas Cungariı meçb 
bir y~ kaçıp lrurtulmutlur. 

On iki adalı gençİerin yenl 
nümayişleri 

Dün ...lıaha karşı bir otomobilde "!' 
nan meçhw yolcular Patisiya cadde,, 
deki ltalyan mektebini taılaıruş!ardır· ıl 
taşlanmadan mektebin alt katının c;a."11 

ile metbaldeki kristal kapı ve lcVh•tı'. 
parça parça olmıı§tur. Hadise §Öyle ol 
muştıur: • 

Meçhiıl kimseler otomobille geli' 
mektebin yanında durmu;lar ve biıı'; 
taşladıktan sonra fenerleri söndüriil 
otomobillerine binerek 9iddetli bir ı~ 
oradan uzaklafbllşlardır. Ha&seden 
men haberdar edilen zabıta harekete 
mitse de biç kimteyi yakalay~ 
Bunu yapanların on iki adalı ııençlet 
duiuna ıüphe yoktur. 

• 
İngilterede 

Milli tayyare hizmeti içİP 
alınan tedbirler 

LONDRA, 1 (A.A.) - Hava~ 
teıan Sir Filip Suıoon, Brigh«>" ııJ 
söylediği bir nutukta hükUmetio . 'I 
li tayyare hizmeti için aldığı tedlı•~ 
rin yerinde olduğunu aöyliyerel' 

miftir ki: . ; 
«Büyiik aava§m ııoııundan ~~ 

lii.haızlanma ve bilbasaa hava sıl I 
lanmaşı yolunda nümune old~ ~ 
daha 1933 te emniyetimiz için pel' ıjl 
lazım olarak telakki edilmit ol~~ 
pliiıım tatbikini on sene ııeçiktirÔ ,1 

Hava miisteıan bundan aoot'" ;' 

nan tedbirler aayeainde Melb~"' ,l 
safeainin yedi ııüne, Kap ve Si.ol ~ 
run dört güne, Şark Afrikaoıo::, I 
buçuk güne ve Hindis.tanm da 
aate indiğini hildinniıtir. 
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li.;LEtaiJ 
Bizi ne zaman 
Öğrenecekler? 

- Gezgin yazılan -
924 de b . b ' 'k ' I 1

11 
ile 11 erı ır 1 ışer sene ası-

hııı et ~lfarı memleketlerde seya
riicü lım.~u ıeyahatlerimde en çok 
lıi me gıden bir şey var: On on-
11 r •erıedir her fırsat düptükçe ya
~P Ylkı!ırım, lakin bir çaresini bu-
8~ .0 madı. Bu ıikayetim fUdur: 
)':'.~~-rupada tanımıyorlar. Bizi 
)'e lfı; L·~rkferi tanımıyorlar, Türki-

Yi uunııyorlar. 
B'l • >'em 1 ~ennler ne zararı var?. Di-

d" eyız, Çürıkü medeni bir ulus, 
m"11Ya ile olan bağlarını mühimse-' 

emezlik edemez. 
lı ~24 Pariıte Türklük hakkında ne 
ıe11 tr bilgisizlik gördiyıem, 935 
1

11 
fı onclro,Ja ayni cehaletle harfi• 

' rıı. 
ı~ Anamı tedavi etmiş olan /ngi
d'•10ktoru hayatında i1k rast gel-
11 !ll,1 T iirk hastası d iye onun reıımi
~f,;tedi. Amma anamın sezdiği 
y h~unu her hangi bir ıefkat ve
f:ı urnıet duygusundan ötürü de
~e •.m~rak edilecek bir ıey, frenk-
1. 'i,.':ir ( curiosite) diye istiyordu. 

q ıı anam ük ıözde reddetti. 

~Burada, /ıtanbulda iıleyecek 

91
• '.antrenörlerle görüıürken ora
-Sın: 

m'-c(• Tamamile bir Avrupa ıehri 
1 ır? 

Diy; ıorayorlar. Kimisi: 
>'o - Çok sıcaktır değil mi?. di-'· -.... , H • ..., ı 
h cılbuki Londra lstanbuldan 
oİ"' daha sıcak hem daha ıoğuk 

lll'ntUf. 
fq Bir ev tutmak için gezen yakın-
11 11?t~an bir kadının Türk olduğu
iııu 1flten ev sahibi hatun bir türlü 
• arınık amıf. Sebebi?.. Türkleri 
• eıı 1' ı aanıyormuş .. 
, K.llZum Al:ah aşkına! Bizim bu 
~e~li oluşumuz masalı da nereden 
•''<fllıf? 
old H~ gittiğim yerde ilk ifim Türk 
lltı 118Umu söylemek oluyor. Bu· 
1 ~a vakıa bir çok meraklı göz
~rın Üstüme dikildiğini goruyo
ıl ~: Lakin aldırdığım yok. Hiç 

1~1l~ıe rengimin beyaz olduğunu 
oruyorlar. 

ı"ll(/Dün seyahat acentalarının bu
ı uiıı sokaktan geçerken Ya· 
.:;ıl~yaya ait bir seyahat büro-

f!ordüm Resimli yazılı ,.,,._,, ;e k81slü: l;tanbula ~~len dört ba
~ ngılize Türklerm ıı · 
•ııınu ... k ogretme • nil . .:1,or..-r· 

r~~~anuu. Çünkü bu •eyyalılaT ' 
İi u~ ay ıüren bu gezintııerıuwe 
,,~ ~z t;efit iman ııörüyor. Hele 
~'iri taraflara gelenler hep yakın, 
liJı kı, Mısın, Filistini lalan da bir· 
1ıq te gördük:erinden bizi onlara 
lı.ıı l'lftırabilir ve akıllarında bir ıey 
tij rrıaz. Onun için, mademki; bü
'" n f~klılık hususiyetlerini atı yo
l ek' öyle ise kendimizi batı mem
tı}ı jl.~rine iyice tanıtmalıyız. Ar· 
6i urk ismi her hangi Avrupalı 
i/1,ulua İsminden ne eksik ne artık 
le clıraknıalı. $imdi maalesef böy-

eğil, 

Ilı Hatırıma fÖyle geliyor. Batı 
hij!flleketlerinde bir program da
tQ~llcle propaganda ve Türkleri 
,~trrıa ifi tutturmalıyn. Bu prog
flf 111 ~<;İnde, bizde yaşayış, t;alı
le~ tcı_bıatin zenginlikleri, mektep
'Qlı~·~ l'!brikalanmız hülasa ( ka
&i, erglik) filmler bulunmalı. 
llf~ırq lttJnleranslar: Fransızca, 
tıırih?ca, ingi:izce. Türklüğe, Türk 
'J'İirJıın~,. Türk san' at tarihine ve 

S clılıne dair. 
ten· Por hareketleri; güreş, yüzme, 
~ Ve atletik sporlar gibi .. 

lew ergiler. Ulak amma, çok iyi 
de if.edilnıiı olmalı. (Ben Pazen'· 
llelı urk paviyonunu görmiiftüm. 

R muvaffak sayılamazdı.) 

ditrrı '"',/o merkezlerini kuvvetlen· 
ı,,Qııb · Cuya en iyi merkezimiz 
te11 qf uldur, Londradan ve Paris-
11 llıQ °?''Yarlar. Belki pek kuvvet
le, i,-kineler alır, lakin ort<. halli· 
llıı<: ıtenıiyor. Çünkü lstasyonları
ltj<: t"Yıltır. Ne uzağa gidiyoruz. 
l'o,

11
;tanbuldan Ankarayı güç alı-

li··İ 41ııı1: ";;a Türklük ve Türkler hak-
~· edil atı. m_emleketlerind e lôkır
tir, e· mennı temin etmek gerek
Bece;: oldum olası böyle bin bir 
b~Qııt•all~r.ındaki uydurma kah· 
I erj b .. <ıl ıııbı kalacağız. Bu nice 
4 oli oy ,e sürecek? Ara::ıra mese
i;!İ)'o:'Yatlar gibi yerlere iştirak 

1 
ıılera'r., mesela parlômentolar 

"l>oru'r. nsı~ı memleketimizde top
~~llle,:1 ~oylece uzun fa:nlalar ve 
;<lı•etı~ • ırsatlarla kendimizden 
;:'ıliği ~'~Yoruı:. Fakat arkası ke-
? İf ~ın tekrar unutuluyoruz. 
~r b;;J'iilr her vakit söylüyonım -
o.,~ propaganda hareketinin 

~ h;ri olmalıdır. Fakat 
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ŞEHİ·R HABERLERİ 
~:~~~='::-i-çi-n~~F~a-r_a_m_a-:ık-o~l-o-g.;la..;r~t~op:.:la:..n:d:..=...1 U:lu:.s.:la-ra-ra-sı1-
İhbar tesisatı E h.b;-• .... •' Feminizm kongresi czane sa ı ı cezacıların kulubü da-

Şehrimizdeki başkanlar 

Yıldız köhne mahallelerden bi
rinde tecrübeye girişiliyor 

Şehrimiz itfaiyesinin ıslahını 
tedkik etmit olan Alman mütehas
•ısı bilhassa yangınların büyüme
mesi ve kolaylıkla aöndürülmesı i
çin ihbar vesaitinin otomatik ha
le konulmasını teklif ebniştıi. 

Belediye bu otomatik itfaiye te
•isatını yııpmağı esas itibarile ka
bul etmi,ıir. Bunun için bu sene
den itibaren bütçeye tahsisat ko
nulmuttur. Bu tahsisat ile yalnız 
ıbir mıntakanın otomatik tesisatı 
yapılacakhr. lstanbulun her tara
fında otomatik tesisat yapmak i
çin bütçe vaziyeti dolayısile bet 
senelik bir müddet lazımdır. 

llk otomatik ihbar tesisatı ya
pılacak ıemt henüz kararlafIDa
mıt olmakla beraber, burası ls
tanbulun en köhne ve ahfap semt
lerinden biri olacaktır. 

Tanzifat ve tenviriye 
Belediyece yapılan aon tedkikat 

neticesinde şehir içinde bir çok bi
naların tanzifat ve tenviriye res
mine tabi olmadıkları görülmüt
tür. Bundan sonra yeni i•at mü
nasebetile nıhaatiye alınınca evve
la muhasebece kaydı yapıldıktan 
eonra intaat ruhsatiyeleri verile
cektir. 

Yenibahçe stadyomu 
Yen;bahçedıı yapılacak stadyom 

için istimlaklere devam edilmek
tedir. Sahadan batka etraftaki te
peler de istimlak edilecektir. Sa
ha iki kilometre murabbamdadır. 
Burada at yarıfları için de bir hi
podrom yapılacaktır. 

Florya 
Belediye Florya plajlarının is

timlakini bitmit addetmektedir. 
Bugünlerde parayı bankaya yatı
rıp makbuzu mahkemeye verecek· 
tir. 

Belediye burasının her cihetten 
mükemel bir plaj olmasını istedi
ği için, bu iti AVTUpadan getirile
cek bir mütehassısa verecektir. Bu 
mütehassıs evvel ahir plan yapa
cak ve bu plana göre plaj tanzim 
edilecektir. 

Umumr meclis bugDn bOtçeyi 
görUşmeje başlıyor 

Şehir umumi meclisi bugünden 
itibaren vilayet ve belediye bütçe
lerini ve dolayısile tehir itlerini 
görütmeğe hatlıyacaktır. Bütçe
nin vilayet kısmı hazırlanmıttır. 
Belediye kısmı da tamamlanmak 
üzeredir. Vilayet bütçesinde he
men hemen değitiklik yoktur. Be
lediye bütçesi tehrin müstacel ih
tiyaçları göz önüne alınarak tesbit 
edildiği için, henüz ikmal edileme
mittir. Şehir tiyatrosu kadrosu tev
si edilmittir. Sürp Agop mezarlığı 
arsasının ne suretle kullanılması 
daha muvafrk olacağını kestirmek 
için, bu İf bir mütehassısa verile
cektir. Gazi köprüsünün münaka
sası on bet. yirmi güne kadar ilan 
edilecektir. 

Ada suyu 
Belediye adaya su getirmek i

çin icap eden plnlan hazırlatmış
hr. Yakında tedarik edilecek su 
vapuru ile bu ihtiyaç ta ortadan 
kaldırılacaktır. 

, __ P_O;;;;....;..;.R ..;.~.-A,;___.I 
(iş Bankasından alınan cetveldir) 
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AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
l.tilır.r••• dahili 94,25 
1933 Erıani 97 Rıhtım 12 
Kuponau:ı. 30.30 An. ruümeaa.il 53,45 

0 
11 28 An. tahTiJ J,11 47,90 

u 111 29,35 

ESHAM 

it Banka•• Nama 10 ı Reji lır.uponau2 
,, ., Hamiline 10,15 T e1efon 

" ., Müe••İt 97 l T erlcoı 

2.20 
14.35 
ıs,80 
13,55 
ll,50 
0.90 
1,SS 
4 .65 

Türkiye Cumhu· imento 
ri7et Bankaaı 64 fuibat dey. 
Tramvay 30.50 Şark dey. 
Anadolu hiaıe 26 Ealya 
Şir. Hayriye 18 Şark m , ec:u. 

ÇEK FiYATLAR/ 

Fran 11z: f. 
L ondra 
Milano 
Nüyorlıı: 
Cenevre 
Atina 
Brüksel 
AınateYdam 
Sof ye 

12.03 
618,50 
929.84 

78,82 
2.45.20 

84.01 
3.40.15 
ı.ı7.32 

67,82 

Prai 
B el ırat 
Moako•• 
Bertin 
Mad·:·»t 
Bud'lpeıı• 
Var~uva 
Bükreı 
Viyana 

18,97,40 
34.97.85 

10,88 
).97.~5 
5.80 50 
4.28.83 
4 .19.60 

78.89 
4.28.83 

bu hareket nasıl ve ne zaman baş
lıyacak?. 

Londra: 24 Son kanun 935 
B.FELEK 

ğıtı ~dı, yeni idare heyeti seçildi 

Diin toplanan farmakologlar ' ~ ı · 
Tüık Farmakologlar kunımu j de ayni fikirde bulUIUDUf, eczane 

dün aaat 14 te l.taııbul Halkevi aa- ıahibi eczacıların kenıdi dertlerini 
lonunda senelik kongresini yap- pek ali. farmakologlar kurumu j. 
mıflır. çinde de halledebileceklerini söy-

Kongreyi Eczacı mektebi mual- lemittir. 
limlerinden Bay Refik açmıftır. Eczacılar k.lübü azaları zaten 
Kongre reisliğine Balrkesir sayla- Farmakologlar kurumuna dahil ol
vı Bay Muzaffer, Bay Münir O.. duk.lan için ittifak ile klübün !ağ
man ile Bay Afif te katipliğe se- vma karar verilmittir. 
çilmitlerdir. Nizamname üzerinde eczacıları 

Anadoluda olan bir çok eczacı- da tatmin eden bazı tadilat yapıl-
lar kongreye ittirak edemedikler i ;:lıktan şonra idare ·hrveti seçim. 
için reylerini mektupla bildirmit- d d 
)erdir. Bu rey mektuplarını tasnif e yap mıt ve heyete Bay Ziya 
etmek üzere Bay Hüseyin Hüsnü, Nuri, Bay Ali Kemal, Bay Hüıe-
Bay Ahmet Cevat, Bay Ziya Nu- yin Kamil, Bay ismet, Bay Eyüp 
'd kk b' k · Sabri, Bay Hamdi Sama! ve Bay 

rı en müre ep ır omısyon ay- Tahsin ayrılmıtlardır. 
rılmıftır. 

Esnaf bankasının tasfiye 
Sonra heyeti idare raporu ve 

bilanço okumnuf ve bilançqyu tet
kik etmek üzere Bay Hüınü Bay 
Mahmut Cevat ve Bay Feyziden ışı 
mürekkep bir bilanço tetkik heye- Esnaf Bankası umumi heyeti 14 
ti ayrılmıttır. Şubatta tekrar bir fevkalade top-

Beyoğlu tarafındaki eczane sa- lantı yapacaktır. Alakadarlar, bu 
lribi eczacıların kendi ticari dert- toplantıda, Esnaf Bankasının tas
lerini halletmek üzere açtıkları fiyesine k.arar verileceğini sanıyor-
( Eczacılar klübü) nü eczacılar a· lar. 
rasında bir ikilik varmıt telakki e- ~af Bankasının son yapılan 
denler olduğu için, bu husuıta bir fevkalade umumi toplantısında 
çok azalar söz söylemişlerdir. Bu bankanın tasfiyesi itinin görütül
ar~d.a Bay Hasan tunları söyle- düğü, fakat karar verilemediği an-
mış.tir: l~ılmaktadır. Geçen gün daimi 

- Türkiyede tek bir Farmako- encümende de Esnaf Bankasının 
log kurumu vardır. Hepimiz Beya- vaziyetinin görütüldüğü söylen
zıttaki mektehimizin talebeleriyiz. mektedir. Belediyede, bankanın 
Eczaneli eczacılar veya memur ec- ta~fiye edilmemesi fikrinde olan
zacılar diye bir ayrılık tanımıyo- lar da mevcuttur. Bununla bera
ruz.. her 14 Şubat toplantısının bir tas-

sarayını pek beğendiler 
Şehrimizde bulunmakta olan u

luslar araaı kadınlar birliği batka
m Bayan Corbett Asbby ve ikinci 
batkam Bayan Roaa Manus dün 
sabah Tütk kadınlar birliği azasi
le beraber camileri gezmitlerdir. 
Misafirler öğle yemeğini Holanda 
aefarethanesinde yedikten sonra 
saat 17 de Bebekte Bayan Lamia 
Refik tarafından şereflerine veri
len çayda bulunmuşuardır. 

Bayanlar tehrimizde bulunduk
ları günler zarfında 18 nisanda 
Yıldız sarayında toplanacak olan 
uluslar arası feminizm kongresi 
bazırltklarile de rueşgul olmakta
dırlar. Evvelki gün kongrenin mat
buat komisyonu Türk kadınlar bir
liği azasının iftirakile Park otelde 
toplanmıttır. Komisyon, umumi 
kongre hakkında dünya matbuati
le muhabere etmektedir. 

Kongre programı ha"r.ırlanmıt
br. Uluslar arası kadınlar birliği 
merkez bürosu umumi katibi Ba
yan Pempas'ın idaresi altında ol
mak üzere 14 nisanda lstanbula 
gelecektir. Merkez bürosu kongre
den bir iki gün evvel Yıldız aara
ymda yerleşerek çalıtmalarma hat· 
lıyacaktır. 

Uluslar arası kadınlar birliği 
resmi lisan olarak fransızca alman
ca ve İngilizceyi kabul etmiştir. U
mumi kongrede söylenecek nutuk
lar bu üç lisana nakledilecektir. 
Türk kadınlar birliği iae nutukla
rın türkçeye de tercüme edilmesi
ni istemektedir. Fakat bunun mü
zakeratın biraz uzamasını vakit 
kaybolmasını mucip olacağı ileri 
sürülmektedir. Bu sebeple bu nok
ta hakkında henüz bir karar veri
lmemittir. Umumi kongreye birlik 
reisi sıfatile Bayan Corbett Asbby 
reKlik edecektir. 

Bayan Manus ve Bayan Aabby 
Yıldı'r. sarayını çok beğenınitlerdir. 
Uluslar arası konferansı ve sair 
toplantılara tahsis edilmit olan bu 
saray bilhassa alaka ve takdirleri
ni celbetmiştir. 

Satılacak 
Firari emlaki 

Bugünden itibaren 
mübadi ko-

Gayri-
T ahlilatı ticariye laboratuvarı fiye karariyle neticelenmesi bek-

kimyagerlerinden Bay Muzaffer !eniyor. ı=----~-----,........,.. ~--~~='"'-=-=""'· =-~=========== misyonu namına yapılacak 
Gayrimiıbadiller komisyonu Zi-

Kapı dışarı elmel.i 
lzmir Halk Fırkasının idare he· 

yeti reisi arkadafımız Bay Avni 
~ok beğenilen bir işe önayak oldu. 
iz.mirde bir t;ok hayır ocaklarının 
banka ve tiiccardaıı gördüğü yar· 
dımı bir elden almak ve bir elden 
dağıtmak için kabul edilen bu usu· 
lün e<ası JUdur: 

- Bankalar ve tüccar her yıl 
bütçelerinin yardım fodına para 
koyup bunu balo, müsamere vesair 
bahc. · e'erlı? kendilerine müracaat 
eden kurumlara ver.yarlar. Bunu 
yapmakla beraber gene de bir çok 
bah!Inelerle ve bir Ç1,k adlarla izaç 
edilmekten kurtulamıyorlar. 

Bunu pek çirkin bulan lzmir İ· 
darec~leri düşündüler ve bu para· 
ları bır elden toplatup bir elden lü
zumu olan kurumlara dağıtmağa 
karar verdiler. 

Y ~pılan ilk hesapta anlaşıldı ki 
iz.mır banka ve ;iiccarı sırf böyle 
yardrm vesi/esile muhtelif kurum· 
lara tamam altmış bin lira veriyor
muş. Tüccar, banka müdürü işinin 
en hummalı bir anında kapı açılı
yor. Bay ve bayanlardan mürek -
kep bir heyet: 

.. -:: Elendim, solrak t;ukurlarına 
duş.uf? sa...kat olanları himaye cemi
yetının azasıyız.. Kurumumuz bir 
b'!lo v~riy.or. Size de bilPt getir • 
dık. Bır bılet 50 lira! 

Tüccar yazıhanesine kapanmıs 
çalışırken kapı aralanıyor. Bayl~r, 
bayanlar: 

-Elendim, biz poyraz rÜ'."garır.ı· 
dan hasta olanları koruma kurumu 
üyeleriyi.1:, Kurumumuz bir müsa
mere verivor. Size bir bilet getir
dih. ıao ı:-a! 

Ve böyle nice nice bahaneler, ve 
sil el erle tüccar ve bankacılar iz' aç 
ediliyor. Bu arada hakikaten yar
dıma muhtaç olan hayır kurumla
rı da umdukları sefkatten mahrum 
kalıyor. Ustelik buralan için ça • . 
lışan hayırseverler de haksız yere 
hakarete uğruyorlar. 

işte bunu düsünen lzmir fırka 
bafkanı, tücca:ı ve bankacıları 
topluyor: 

- Baylar, diyor, siz bir yılda 
bütt;enizde hayır işleri için ne a
yırıyorsunuz? 

- 60 bin lira. 
- Peki, bunu her yıl bütçenizi 

yaparken ayınp topyekUn bana ve
rirı. icap edenlere biz dağıtacağız. 
Ve ... 

Ve en mühim noktası fimdi ge
liyor: 

- Ve bundan sonra hangi baha
ne ile olursa o1sun yardım için sizi 
taciz edeni kapıdışan edin! 

Bankacılar, tüccar memnun: 
- Hay tanrı sizden razı olıun!. 
Diyor ve çekiliyorlar. 
Get;en gün duydum ki yalnız iş 

Bankasının lstanbul şubesi bu iş
ler için 17 bin lira vermiş. Demek 
ki bu iş lstanbulda yapılsa üç yüz 
bin lira toplanacak. Onunla latan
bulun en muhtaç hayır kurumlan 
şenlenecek, tüccar, bankacılar izaç 
edilmiyecek ve bu işi bahane edip 
kapı Qfındıranlar da artık hiç bir 
yerden yüz bulamıyacaklar. 

Bu usulün lstanbulda kabul e -
dilmesini Halk Fırkasından, bele
diyeden ve matbuattan rica ede -
rıın. 

Bürhan CAHlT 

uat bankasından emlak sahtı dos· 
yalarını devralmağa devam etmek
tedir. 

Banka evvela satılmıt emlak doa 
yalarını vermek istemitti . Ko
;niıyc.n bu tekil emlak satıtlarının 
hızlandırılmasını güçleş.tireceği 
mi.italea.si.e muvafık görmem ~ ve 
~atı ığa çıkarılacak emlak d<..sya
ı~rının daha evvel verilın<esinı is
lemıttir. 

Bu esas kabul edildiğinden bu
günden itibaren satıtlar gayrimü
badiller komisyonu 11amına yapı
lacaktır. 

Kıymetli emlak çabuk müzaye
(leye konulacaktır. Emlakin de
iierinin bonoların tutarından fazla 
olduğu tahakkuk etmiftir. Bu iti
barla bonoların yükselmesi bekle
niyor. 

Komisyon İlleri yürütmek ve a
lakadarların müracaatlarını günü 
gününe neticelendirmek için esaslı 
ıe9kilat yapmaktadır. 

Temsil akademisi 
Kültür bakanlığı mütehas
sısların fikirlerini alıyor 

Ankarada bir devlet tiyatrosu
nun kurulacağını gazeteler yaz
tnıfb. Kültür Bakanı B. Abidin 
Özmen bu hususta tu izahatı ver
mittir : 

" - Devlet tiyatrosu ve temsil 
akademisı hakkında verilmif kati 
bir karar yoktur. 

l&tanbulda iken bazı arkadatlar
la müzik ve temsil akademisi ka
nununun gösterdiği şekilde bir tem 
.sil akademisinin nasıl kurulması 
gerek olduğunu konutmuttuk. Bu 
arkadatlar bana bir rapor hazırlı
yorlar. Rapor bana mütehassıs ar· 
kadaşların arzularını gö~terecek, 
bundan sonra bir de ecnebi müte-
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~·· unu.; -=---.. ., ~ .,,, 
Gazei.eciler bQ.lu-~ 
Soğuk fakat durgun bir hava 

gökten avuç avuç, beyaz konfetı • 
ler serperken, davetliler de Maksi
min ıalonlarını doldurmağa başı ... 
mıştı. 

Bereket versin gökten sicim gi;,i 
•erpantin yağmıyordu. Yoksa sacie 
yerlerde sürünen uzun eteklerin h.ı· 
li perişan olmaz, üatelik o gün için 
dalgalandınlmlf sat;lar, durufor 
güzelliğin fırtınası dinerdi... , 

Kış gazetecüere karşı insaflı dav 
ranm11tı. Vzerimize alınmayalım 
belki bu da davetlilerin yüzüsuy~ 
hürmetinedir. 

Balo nasıl oldu? 
. Biz ev sahibi sayıldığımız it;in 

bır fey söyliyemeyiz. Kabil olduğu 
kadar, elimizin erdiği, gücümüwn 
yettiği kadar misafirlerin eğlence
lerini temin edecek ,eyleri yap • 
maktan çekinmedik. IJurasını kısaıt 
ca kaydettikten sonra sözü davet- . 
lilerimize bırakalım. Bırakalım da 
onlar bizi methetsinler. Senede bir 
defa da bu vazifeyi onların gör -
melli çok mu? 

Ben geçen seneki gazeteciler ba· 
/osunda lstanbulda değildim. Ev
velki seneki daha evvelki senekini 
de görmedim. Fakat dört ıene ev
velkine nazaran hayli fark var. 

Bir defa dört senedir görmedi
ğim, ve her gün evden matbaaya 
matbaadan eve tQflndığım için te· 
sadül edemediğim bir çok kimsele
re orada raıtgeldim. Dort sene ev
velkine nazaran fark bu zevatın 
feklen biraz daha ihtiyarlamlf ta
kat zevk ve hareket itibarile bıraz 
daha gençleşmİJ olmalarıdır. 

Bunların isimlerini ıaymayalun, 
aynaya bakanlar kendilerini tanır
lar. • • Ve maalesef bu faslın içıne 
hepimiz dahiliz. .. Onun için nemi
:z;e gerek, dört ıene evvelki hali • 
mizi bir tarafa bırakalım ... 

Bu baloda en çok gözümüze çar· 
pan cihet bayanlarımızın fevkala
de zari/ tuvaletleri idi. Herkes ze
rafet yar1f1na girişmip gibi idi. He
men hemen en flk bir Avrupa ba
losunda bile tesadüf edilmiyecek 
derecede güzel tuvaletler vardı ... 

Türk kadınlarının gördüğüm bir 
r;ok memleket kadınlanna nazaran 
daha zarif daha iyi giyindikleri 
muhakkaktır. Fakat bu güzel elbi
.selerinin altında gizledikleri veya
hut açtıklan vücutlarına biraz da· 
ha itina etseler ... 

Erkeklere gelince, bunlar ara -
aında smoking yerine Irak daha zi· 
yade itibarda idi. Bu da her balo
da tesadüf edilmeyen hususiyetleri 
den biridir. 

Balonun en iyi danseden çifti 
L ' d'? 1am ı. 

Bunu gizli bir hakem heyeti ta
yin etti. Ve meydana çıkardı. 

Baloda en çok eğlenenlerin dan
ıedenler, ve para sar/etmeden içki 
ısmarlatanlar olduğu muhakkaktır 
, Baloda en çok canı sıkılanlar da 
ayanı:abı !arı «yaklarını sıkanlar
dır. 

Baloda en çok kazanan/ur, J • .Jr 
masaya birer tane dağıtılan hedi
ye numaralarını çekerken bir yeri
ne iki üç tane çekebilmek cesareti
ni gösterenlerdir. En çok haybe • 
denler viski şarap ve emsali ile 
kendilerini ve paralarını kaybe • 
denlerdir. ı 

En çok kazananlar meyanında 
vestiyeri unutmamak lazımdır. Ser· 
mayesiz zahmetsiz kazançların en 
baıında bu gelir ... 1500 davetıınin , 
her birisini 20, 25 kuruşla zarbedin 
bakalım netice ne çıkar? .. 

Sözü bitirirken purasım da kuy
Jedelim: 

Balodan en fazla karedenıer a
rasında ifkembeci dükkanıarMı ua 
zikretmelidir. 

Çünkü malum ya işkembede t ' ep 
sin vardır. Alkolün hazmını kolay
laftırır. 

Bunun arkasından nasır ila.:ı a
milleri gelir. 

Mümtaz FAiK 

Kadıköyde bir köprü 
yıkıldı 

Kadrköyünde Gazhaneden Fi· 
kir tepesine giden köprü son yağ
murlar üzerine yıkılmıştır. 

Halk, belediyeye tikayette bu
lunmuştur. Köprünün tamiri için 
tetkikat yapılmaktadır. 

hassıa ve te,kili.tçı getirtil"cektir. 
Tetkikat bittikten sonra göste

rilen işler ıçin adam aramağa bat
lıyacağız. Yapılan iş ve gidit bun
dan ibarettir.,. 

Ratid Rıza da kültür bakanına 
bir rapor verecektir. 



Oylar ve Kişiler 

Bir yergici 
1 11,f .__o·_· z ____ l' ·- dilimizle _ 

Bundan önce de söylemiştim, 
Kerim Sadi bugünkü Ttirk yazar
ları içinde en aevimli!erden biri -
dir. Ne yalan söyliyeyim? bu "se
vimli,, sözünü korka korka yazıyo
rum; çünkü kendisi bunu beğen -
miyecektir; ~şkaları da o sözün, 
Kerim Sadi çatmasın diye roylenil
miş olduğunu sanacaklardır. Hayır, 
eskiden dendiği gibi, Kerim Sadi'
ye "rüşveti kelam" vermiyorum; 
diye:..:Iirim ki onun bana çatma -
aını pek istemiyor değilim ... 

Kerim Sadi'yi gerçekten sevimli 
bulduğum için söylüyorum. Her -
kese çatan bir adam ..• Hem de ya
zılarını bir gazeteye, bir cönge 
vermiyor, forma forma çıkarıyor. 
Bu ufacık bitiğleri~ çıkacağı gün
ler önceden kestirilmi' olsa onlar 
bir cönk denebilecek. Kerim Sadi 
için en iyi yol budur; çürıkü o bir 
kritik değil, bir yergici, bir "pam
r' etair .. " dir; bunu yazılarında 
çok doğru ve çok köklil kritikler 
o. :ıadı ğı anlamında söylemiyo -
rum; onun sözleri içinde çok ileri 
gidebilecek olanlar da var. 

Ancak Kerim Sadi'nin asıl iste
diği bu değildir. O, yeryüzünde, 
hiç olmazsa bizim ülkemizde olup 
b:tenlere öyle yukarıdan, soğuk 

kanlılıkla bakmıyor. inandığı bir
takım oylar, prensipler var; her •e· 
ye onların arkasından bakıyor, 
onlara göre sıralıyor, onlara göre 
doğru veya kötü buluyor. Kerim 
Sadi'de bir din adammın durumu 
var; o tenkit etmiyor, çıkışıyor, 
kükrüyor. Kar,ısındakileri hak yo
la çağırıyor demiyeceğim; çünkü 
sesi hak yola çağıranların kandırı
cı, tatlı sesi değil. Hayır, Kerim 
Sadi çattığı adamların, isteseler bi
le, onun uçmağına (cennet) gire
miyeceklerini söylüyor. Hem de 
kük~emesi es'.:iden bildiğimiz din 
adamlarınırıki gibi değil; çattık -
!arına: "Ey günahkarlar, tuttuğu
nuz yol sizi hakka ula,tırmaz; ge
lin bu işlerden vazgeçin!,, demi -
yor. O adamlara gülüyor. Hepsini 
de apdal yerine koyduğunu gizle
miyen bir gülü•ü var ... Kerim Sadi 
kükrüyor dedim; evet, ancak gü -
!erek, alay ederek kükrüyo.-. Bizim 
ü kemizin yolcuları içinde onun 
kadar kırıcı olanını bilmiyorum. 

İşte onu aeviınJi kılan da budur; 
herkesi kırmağa, sonra yalnız bir 
yana çekilmeğe razı. Onda, belki; 
kendinin de bilmediği, bir adam • 
dan kaçarlık var. Bunun için de 
yalnız yergiler yazmakla kalıyor 
ve sanırım ki dü,üncelerine, çattı
ğı kimseleri değil, dinliyenleri de 
çekemiyor. Kerim Sadi'nin yazıda 
tuttuğu yol en aristokratik yoldur: 
ancak kendi gibi dü,ünenlere söz 
söylüyor, ötekileri hor görüyor. 

Onu bir örnek diye göstereme -
yiz. Sevimli dedim; evet, Moliere' 
in Alceste'i (merdümgiriz) gibi 
sevimli . Gerçekten kızan bütün a
damlar gibi sevimli. Ne yapalım ki 
böyle tevimli olmak istenecek bir 
•ey değildir. Ah! Kerim Sadi da
ha az sevimli olsa da yazıları daha 
anl~ı'ır yazılar olsa! 

Humanisma için 
Bugün B. Haydar Rifat'ın Kse

nnfon'dan cevirdiği Cümhuriyet'i 
aldım. " Dün ve yarın ,, kolek
siyonu bu yıl içinde Yunan ve La-

i ~ efril:" a: 90 

"- Görmüyor musun gazete ne di
yor? bak! serlevhaya bak! (Yarın 
ilanı mukarrer umumi affın tuınü
lü nedir?) diyor. Demek ki af da
h' ilan edilmemif. Fakat yarın i
lan edilecek. O halde bu gece ben 
bir cürüm itlesem, zabıta da, adli
ye de eli bağlı kalacak!,, 

Af ... 
Na:ı:mi battan atağı kulak kesil

mitti. Demek ki garda sapladığı 
bıçak yanına kar kalacaktı. içinde 
bir ferah, bir sevinç belirdi. Bey
nini tazyik eden bi",.~'in birdenbire 
ka\ktığını hisseder gibi oldu: 

- Şimdi.. - dedi - doğru A
rapkirliye giderim. O, dedikodu de
din mi bitirmiştir. Bakalım ... Abi
din bey hakkında neler söyleye
cek? 

Tramvay Eminönüne kadar gidi
yordu. Oradan Sirkecive kadar a
deta kotarak gitti, Mu.ul hanına 

Kurtulan bütün Türk 
kadınlığıdır! 

Uluslar arası Kadın birliğinin 
bQfkanı, latanbula ayak basar bas
maz, sevincini açığa vurdu: 

- Bizi lstanbula çeken "Ata
türk" ün yurdudur! .. dedi. 

Kendi kadınına kol kanat olan 
"Atatürk" ün sevgisini yeryüzü -
nün bütün kadınları paylaşamasa· 
lar yeri değil midir? 

Bir takım hakların, istenmeden 
de verilebileceğini, Atatürk'ten öğ 
renen Avrupa kadınlığı, şimdi bi
zim kadınımıza kıskanan deme -
yim ama; en az imrenen gözlerle 
bakıyor. 

O Atatürk ki, Türk kadınını yü
celtme i1ini ilk günden programı -
nın en ba1ına koymu1tu. 

Kurtardıkları arasında, yalnız 

bütün bir ülke, bütün bir ulus, bü
tün bir tarih, bütün bir dil yok, bir 
de bütün Türk kadınlığı var. 

Bu kadınlık, varlığını ona borç
lu olmakla kalmıyor, sıyasal ve 
soysal haklarına kavuşmasını da, 
tek olarak ondan biliyor. Atatürk 
olmasaydı, günümüzün tarihi ya -
zıldığı vakit, Türk kadınına ayıra
bilecek iki yaprak bulamayacak -
tık. 

Türk kadını, Atatürk'le benliği
ne kavuştu. Atatürk'te analığının 
ve iyi bir q oluşunun övüncünü 
duydu. 

Türkün başına geçen başı taçlı
lar, kadını, köle diye pazarlarda 
sattılar. Kölelik kalktıktan sonra 
da kadın, bizde kölelikten kurtul
madı. Ayağı çedik pabuçlu, yüzü 
kıldan örülmüş peçeli, sırtı peşte
mallı Türk kadını; bugünkü yerini 
buluncaya kadar, ne'Ucı deneme -
lere uğradı, ne büyük sıkıntılara 
düştü, ne korkunç; dönemeçlerden 
geçti, hep biliyoruz. Atatürk, onla
ra saylav seçme ve seçilme hakkı~ 
nı boşuna da vermedi. Türk kadı
nı, Türkün kadınıdır. Ve o da Tür
kün kanından ve canındandır. Di
şi oluşu bir ayrılıf sayılamazdı. 

Uluslar arası kadın birliği bQf
kanı, Türk kadınını, kendi kadın
larının eremediği bir erince ermi,, 
görür de nasıl Atatürk adına bağ. 
lanmaz. 

Bütün yeryüzüne örnek olan 
Türkün atası, son atalığını, kendi 
anası da onlardan biri olan Türk 
kadınına yapıyor. 

Varlığıyle ve yaptığı ile övüne -
lim! 

Salahaddin GONGöR 
, ........................................................... . 
tin klasiklerinin eserlerinden bir -
kaçının türkçesini verecek; Cüm -
huriyet bunların birincisidir. Güzel 
bir i'; bu i'e giri,enlere kolaylık
lar dileriz. 

Okullarımızda yıınanca ve latin
ce öğretilmesi gerekliğini ne vakit 
söylesek birçok kimseler: "O dil
ler Avrupa'da da okutulmaz olu -
yor" der durur. Bunlara fransızca 
1935 adlı magazinin buraya son 
~den sayısında Andr:e Therive'in 
yazısını okumalarını tavsiye eıle -
rim. Andre Therive yunanca, la
tince okuyan çocukların günden 
güne çoğaldığını söylüyor. Sevin
medim desem siz de inanmazsınız. 

Nurullah AT AÇ 

-------

Müellifi: Na.ı::mi Ş.Shap 
girdiği zaman iki esmer güzeller, 
merdiven batında takala,ıyorlar
dı. Nazmiyi görünce biraz toparla
nır gibi oldular. Genç büyük bir la
ubalilikle uzun boylusuna yanatıp 
çenesini oktadı: 

- Bizim ağa geldi mi? 
- lçerdedir Nazmi Bey .. 
- Peki tekerim .•. 
Bir dakika sonra Arabkirli gü

lümseyerek mesafirine el uzatıyor
du: 

- Aklın batına geldi galiba ... 
Ama geç kaldın... Banka hissele
rinden pek az kaldı. Kaç yüz liralık 
istiyorsun? 

Na~mi, hiç bozmadı: 
- Biraz alacağım ... - dedi -

Fakat Abidin bey ne oldu yahu! 
Arapkirli, yağlı bir mütteri ya

kaladım zannile memnun, ağız do
lusu b;r kahkaha fırlattı. Ve sol gö
zünü kırparak; 
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KUl...6.K. .... 
1::.kmek ve su 

Hamur ekmeklerin çoğaldığın. 
dan şikayet ediliyordu. Birisi ıı ı

lattı: 

- Yakınlara kadar epeJr'.! dü
zelmişti. Son günlerde yeniden bo
zuldu. Bir aydan beri üstüste eve 
aldığımız ekmekler hamur çıkıyor. 
Kapıya getiren adama tenbih et
tik. Herif, omuzlarını silkti: 

- Benim seçtiklerim, gene en 
iyileri .. Öteki ekmekleri görseniz, 
h
• . .• , 
ıç yıyemezsını . .. 

Ben söze karıştım: 
- Bizim fırın şeytan kuktğına 

kurşun, iyi ekmek çıkarıyor. 
Fakat ötekiler de söze karışıp, 

bir ağızdan ekmeklerin hamurla,
tığını söyleyince, ben azlıkta kal
dım. 

Derken, suların lafı geçti. Arka
daşlardan biri, kaynak suyu niye
tine içtiğimiz suların çoğunun bu
lanık ve hatta çamurlu olduğunu 
iddia ediyordu; birisi dedi ki: 

- Desenize bir atalar sözü da
ha değişti. 

- Nasıl? diye sordular. 
Güldü: 

- Eskiler, ekmek ilden, su göl
den der:erdi. Şimdi, ekmek hamur
dan, su çamurdan oldu. 

Ben aö;:;e karıştım: 
-Merak, etmeyin, dedim. Kay

nak suları, gene gölden ... Hem de, 
şu yanı başımızdaki T erkos gölün. 
den geliyor! 

KULAK MiSAFiRi 

Üz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca kartılıklarını yazdıiımız kelime· 
lerin Öz türkçe mukabiJJerİni yazarak ıeklimi. 
:r:İn boı hanelerine yerleıtirini:r: ve keserek 
"Milliyet Bilmece memurluiuna.., sCnderin~. 
Bilmecemizi doiru halledenler arasında kura 
çekiyor Ye kazananlara bedi7eler veriyol"u:r:: 

M\lddet F•zartesi •ünü ekıama kedal"dJr. 

Yeni bilmecemiz 
] '1 3 4 s 6 '7 e 11 ıo n 

1 1 1 
1 

1 
J llj .. 1 

2 1 
1 ••I•'• •1 1 

3 ili ,. 1 • 4 1 1 1 1 I• 1 ı•. 
5 ••I• l•I ••: 6 1 1 1 1 

,., l•I 1 
7 il l•I ., ••• '•ı a •I 1 .• , ,. 1 ••• 9 ı•'• •ı 1 1 ı ·· 1 

1< 
1 1 1 1•: ı•I•• ı:J 11 1111 .. ... 1 -

SOLDAN SACA , 

1 - Tahal"rİ etmek 6. olsun 3. 

2 - Sulp, Şedit, sert 3, Milliyetin yeni adı 3. 
3 - Havf 5. 
4 - Elde taıınır 5, Kıt 3. 
S - Sicim 2. 
6 - Büyük tencere 5, Cenit de(il 3. 
8 - Lezzet 3. Yemek 2. 
9 - Parlek deiil 31 Di..m. Şebeke 2. 

10 - Balya, ayar, muadil 4. 
11 - Beyair 2, Fabr, seYinç fı. 

YUKARDAN AŞACI ı 

1 - Atikir 6, Cezire 3 
2 - Nota 2, Yemin 3, Lahin. 2. 
3 - Cari 4. 
4 - Ceride Kal .. S. 
6 - Hakan 4. 
6 - Ahzetmek 5. 
7 - Yetitmit 5. 
8 - Büyük su kabı 3, Beysir 2. 
9 - Bir rakam 4, Sin 3, Şart edatı 2. 

10 - Nota 2. 
11 - Vatan 7, Kolay deiil 3. 

- Tabii sen bunu bilmiyorsun •. 
deği 1 mi? - dedi - ah ne çapkın , 
ne yaramaz, ne külhanisin ıen .. . . . . 

- Haydi haydi.. Ben zaten se
ni gökte arayordum. Anlat ta fU 
itin aslını senin ağzından dinliye
lim. 

- Vallahi ben hiçbir fey bilmi
yorum. Sana bir gün gelmiftim ya .• 

- Evet ... 
- O günden sonra ben Abidin 

beyin izini kaybettim. Burada de
ğildim. 

- Olsun ... Kızı Beyoğlu evleri
ne alıttırdıktan sonra baktın ki işi 
temizlemek lazım, çekip gittin. 

- Ne münasebet ... 
- Herkes böyle söylüyor. Ama 

oh olsun Abidine ... başkasının na· 
musuna hürmet etmeyen adamla
rın sonu budur. 

- Mesele nasıl batlamıt? Abi
din beyin hastalığı ile kızı arasın
da bir bağ mı var.? 

- Elbette var. Abidin bey Be
yoğlunda bir eve gider. O müthiş 
kadın tiryakisidir. Zevki için avuç 
dolusu para sarfederdi. Zengin ho
vardalarla it gören ev sahibi kadın 
ona en son türeyen kızların re
simlerini gösterir. 

Bir de ne görsün Abidin ... al
bumde kendi kızının resmi de yok 

---------------· )J~~itl~rty~t 
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ABONE ÜCRETLERİ : 
TürkiyP i.-.in 

L K. 
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H11riır iç•• 

ı.. "" s-
Bayan Lamia; 
Geçen sene Kız.ıltoprakta Pertev Pa

tanın kötkünde geçirdiğim dakikaları hiç 
unutamıyorum. Ben halsiz, hemen hemen 
hasta denecek bir vaziyetteydim. Kitap 
okmnaktan, uzun uzun dütünmeklen yo-r 
gun pencerenin önüne uzanırdım. Yattı· 
ğım yerden sizin ~okak üstündeki odanı
zın üç penceresi görünürdü. Tatil zaman .. 
larına tesadüf ettiği için evdeydiniz. Çok 
defalar dikkat ederdim: Yetil robunuzla 
gelir, köşe penceresinin yanındaki fotö
ye uzanırdınız. Eılinizde ya bir kitap, ya
hut bir örgü iti bulunmdu; fakat emin o
lun ki ben elinizde kitap bulunmaktan 
ziyade pembe itler bulunduğu zaman si
zıi çok severdim. Teyzeme bir gün sor -

dum: 
- Kuzum... karşılri hoca hanrm ne -

!er itliyor.? 
- Ha .. dedi, güzel bir kombinezon di

kiyor. 

meyi, arasıra da cebime bir kah ve, bir 
traı, bir vapur paraıı koymağı düşün -
mczdiniz. Acaba düşünür müydünüz Ba· 
yan L8mia? ihtimal ki siz de Madam 

1 
Ştayel'in: "Her şeyi bilen her §eyi hoş 
görür" düsturunu tatbik ederdiniz. 

Ne olursa olsun, zamanın kızlan önle
rine gelen her, erkeği hemen benimseme
ğe, kendilerini beğendirip sevdirmeğe 

kalkıyorlar. Bilmiyorlar ki kıymetlerini 
dütürüyorlar. Bugiin genç kız sinemada, 
pastacıda, turada burada randevu verilip 
konuşulan, koslıiimü, vaziyeti ve hareket
leri yakından kolaylıkla tetkik edilen can 
lı ve kıymetsiz bir manken haline geldi. 
Onun içindir ki erkekl<ıı'İn gözünde ka
dın küçülüyor. Halbuki cemiyetler ve 
kanunların kadma erkeğe müsavi haklar 
bahşettiği bu devirde kadınların ve hele 
genç kızların bu hoppa hareketleri onla
n düşürüyor ve bu; mensup oldukları 
kadınlık otoritesine .~ >k aykırı bir it o
luyor. Rir•kadın ve kız kendisini ne ka
dar ağır satar ve temkinli durursa erke
ğin nazarında o kadar kıymeti artar. Te
kamül etmi ş erkekler namusta, vekard:ı 
fazla ciddi kadınları severler. Atalarnru
zın (ağır otur da batınan gel) sözü de 
bu fikrin izohıdır. Topluluklar içinde de
jenere mikroplarını yaşatmamak için .-i-

3 ayhiı 
6 

lZ • --
7 :;o 14-

14 - 28~ 

··1 ·••'" Gelen evrak l"•t'i verilmez.- 1• '1 1 
seçen nüsh&lar 10 kuruıhu .- Ga"-et• ~ 
matbaaya ait itl'r İçin müdiriyet• ~ .. 
racaat edilir. Ga:r:et•mİz ili..nların ıne• 
liyetini kabul etmaa. 

Bugünkü progratıl 
ISTANBUL : . 

18 Fransızca ders. 18,30 JUnna•~ 
Bayan Azade, 18,50 Dans musikisi P Ş.: 
19,30 Haberler, 19,40 Spor Eıref jJ 
fik, 20 Orkestra: Plak. 20,30 Bayan 
riye Tüzün, Demir Caz, 21,15 Son~~ 
herler, 21,30 Radyo orkedrası, 22 l<r' 
yo Caz ve tango orkestrası. 

223 Kbz. V ARŞOV A 1345 m., ... 
18 Dans musikisi, sözler, 19 H•be' iı'. 

19,15 Piyano musikisi, 19,45 Sözler, 2~ p r 
no kon•eri, 20,20 Konferans, 20,20 Çite~ 
letile konser, 20,45 Sözler, 21 Köylü ,ar ; 
rı, 21 145 Sözler, 22 Popüler senfonik k00 

edebiyat, rekl&m, 23,15 Dans. 
LEIPZIG 283 m., ~ 

18,20 Ev musikisi, 18,45 Yeni Jtıpt•_.,_ 
Haftanın haberleri, 18,15 Bando rn."'1 sı 
20.20 Konferans, 20145 Spor reportaJlı ,ı; 
Haberler, 21 110 Mizahi neıri7at, 23 H•ı,. 
spor 23,20 Dans musikisi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 55'> m., 

Demek ki sizin eliniz terziliğe de ya
raşıyor. Bayan Lamia. . . siz, serbest ve 
çok hi~li bir genç kızsınız. Ben, doğru -
sunu söyleyim, çok çapkın bir gencim. 
Sizin gibi dekolte bir vaziyette kö§e pen 
cereainin önüne perdeyi kapatmaya bile 
lüzum görmeden yatan bir genç kızı öyle 
pek kolay kolay ihmal etmezdim; lakin 
sizde pEk ince, pek asil bir ruh vardı. 
Onun için ben, biraz da bir ahlak mese· 
le•i telakki ettiğim bütün içten gelen ar
zularımı boğdum. Yalnız, pencerede u· 
zaktan gördüğüm şeklinizle kanaat et
tim. Bazı defalar da sokaktan geçerdiniz. 
Yaz günleri beyaz tuvalet, beyaz iskarpin 
ve beyaz şemsiyeyle bu geçi§, bu jestler 
emin olun ki bir düşesle, bir konteste bi
le bulunmazdı. Bayan Lamia s!U ben bir 
az Avrupa lisanlannda yazılmı§ mubah· 
bet romanlanndaki genç kız tipler.ine 
benzetiyordum. Belki de bu biraz hayali 
çok sevdiğimdendir. Böyle •İzi her gör
dükçe kalbim çarpar, aklımdan türlü tür
lü fikirler geçirirdim. Bir gün bir mek
tup yazmak istedim. Sizi, bir oinema kah 
ramanı, bir yıldız gibi hikayeli, romanlı 
bir sevgiye çağırmak istedim. Sonra vic
dannn buna razı olmadı. içimdeki temiz 
duygular bu hislerime kartı koydu. Kim 
bilir belki de ıiz, istikbali parlak, içtimai 
mevkii yüksek zengince bir Bayla evle
nip devamlı riin ve sevinç görmek ister
~iniz. Halbuki berum size tattıracağım 

zevk ve sevginin günleri otuzu, kırkı geç
miyecekti. Adalarda tutulmuf bir pan
siyon odasında geçen heyecanlı dakika· 
lardan sonra çamlarda gezintiler, Çamli· 
manında sandal gezintileri, güneı penbe 
ve turuncu renklerini yüzümüze ince bir 
tül gibi ııaraııken kalplerimizde çarpıntı· 
larla biribiTimize aık ve sevgi yeminleri.. 
Sonra b.iç ... Uydurulmuı mazeretlerden, 
arzu edilmediği için alınmamıt para me
selelerinden dolayı pek acı bir ayrılık ... 
B:,ı aynlık namus ve iffetin ziyan olma
sile de neticelenebilir; çünkü Bayan La
mia, a§I< diye zamanın genç erkek ve kız 
!arının burunlarını soktuğu bu kaynak 
pek bulandı. Bulanık, kokulu, pis bir ba· 
taklık ııibi bir ft'Y oldu. 

. zin asaletine hayran kaldığım temiz duy
gularınız gibi duygular lazunaır. Bayan 
Lamia... Tanrı ıizin kıymetli ve öğretici 
başınızı küçük yavrularınızın üstünden 
eksik etınesin. 

18 Sözler, 18,30 Kontrebas aletile ko0~ 
19 Sözler, 19,30 Orkeıtr•ı 20115 Operet ~ 
cloches de Cornevitle, 22.40 Haberler, 
Aıkel"i konser, 24,25 Çinıene orkeatra•1• 

686 Kbz. BELGRAD 437 m., ~ 
18 Radyo piyesi, 19,40 Sözler, pli.k, ZO.lf'I 

Haberler, 20,30 Ulusal neıriyat, 21 Şarkr.-,f 
21,30 Piyano konseri, 22,15 Zasreb'deo {)f 
rupa nakil lconıeri, 22,45 Haberler, 23 L,I 
kestra ile halk musikisi, 23.35 Radyo \or~ 
rası, 24,05 Pli.k. 

Tabii siz benim gibi ifi gücü kitap o

kumaktan aşk ve sevda mektuplan yaz
maktan baJka bir §ey olamayan, kıyafeti 
züğül'tçe bir adamı belki de bütün bir sev 
aıi ile sevmezdiniz. Sevseydiniz bile be
nim gibi gururunu ve baııru kadın emri
ne, tahakkümüne eğıneğe kat:'iyyen razı 
olmayan bİT genoi, sabahtan akp.ma ka
dar mektep sıralarında körpe dimağlara 
bilgi tıkmak için uğrapnan1'"', yorulma· 
ruza karplık aldığınız parayı benim bo
ğazıma veyahut Ü&tüme ba§rma sarfet · 

. - -----... - ---
mu? Üstüne bir fenalık gelir, ağ- / 
zından köpükier botanır, burnun- I 
dan k,anlar fışkırır, iskemleden dü-

1 
ter .. Düşüt itte o düşüş! .. Hii.lıi. ken 
dine gelememit, bir hastahaneye 
:~ .tırmr,lar ama, hangisi olduğunu 
bilmiyorum. 

Kasasını açtı, içinden bir demet 
esham çıkarıp masanın üstüne koy
du: 

- Şimdi itimize bakalrm .. - de
di - Kaç tane istersen al! 

Nazmi gülmemek için kendini 
güç zabtetti ve yan gözle vna baka 

rak; ı 
- iki yüz liralık. .. kafi mi? 
- Çık bakalım ..• iki bin bile az. 
- Peki ... Bet bin liralık ayır. 

Hafta içinde parasını tamamen tes
viye ederim. 

Bu palavra Arapkirliyi bir kat 
daha keyiflendirmitti; çenesinin 
yayları bir parça daha gevşedi: 

- O itte kazanan Rüstem oldu .. 
- dedi - koca göbeklinin keyfi 
yerinde... Maluma; o Abidinin 
kollektif ortağı idi. Hadiseden bir 
kaç gün evvel büyük bir i'e girme
ğe karar vermitlermit. Abidin Av
rupaya gitmeğe niyetli olduğu için. 

- Avrupaya niçin ıritmek isti
yormut? 

- Şimdiki modaya uymak için ... 
piyasadaki paniği bilmiyor muıun?_, 

Bu mektup size derjn saygılarnnın bir 
nişanesidir. Sizin temiz duygularınız bu 
saygısızlıklanmı da hoş görecektir. Öyle 
değil mi efendim? - O. N. 

• * • 
Fransız Tiyatrosunda 

Bu akşam aaat 20 de 

DELi DOLU 
· Yazan : Ekrem Reıit. Beatıeleyen: 

Cemal Reıit. 
6 

ROMA • NAPOLI BARI , 
18,10 Konser, pl8k Ye aöxlar, Zl;d ()il 

konseri, 22,45 Sö1!!ler, 23 llans musikisi· 
554 Kbz. STUTGART 523 m.< ,i 

19 Haftanın bahialeri, 19.30 Operet il' ıl. 
ki•İ. 20 Skeç, 21 Haberler, 21,15 Neı'el~ 
kestra konıeri ( tarkıh), 23 Haberler, (;,I 
Spor haberleri, 23,25 Dans musikisi, 1 
konseri, 

841 Kbz. BERLIN 357 m.ı 
19 Plak, 19,35 Bahri neırip.t. 20 Ope'" 

operet parçaları, 21,10 Leips:iı'clen 
23 Haberler, 23,20 Münib't•n kıt •porJaı'I p 
berleri, 23,35 Musikili prosram ar.-, 
Dans musikisi.. 

Yarınkı program 
ISTANBULı 

18 Otel Tokatliyandan tran~ 
Çay ....,tı, müzik telıoiz cu. 10 
tik Selim Sım Tarcan, 19,30 H-ı..-•ı 
19,40 Zekeriya ve arkadqlan Ha ıı:cı" 
loitar, 20,10 Ziraat VekBieti namına 
ferans, meyvacılık ve ağaç ..,..aiııl ~ 
caat, 20,30 Bayan Nimet Vahit Şan.~ 
yano ile, 21 Operetı parçalan plilr, ll1ol' 
Son haberler, borsalar, 21,30 RadY~_.1• 
keslr11St, 22 Radyo caz ve tango o,....
raları. 

A .KIN, GÜZELLİGIN, VE BEY AZ PERDENiN KRALİÇESi 

MARLENE DiETRiCH 

K i·z rr·ç"A a··ı ç e 
S•he,erler s•hes• rile kalblerimizi reshire ~elivor. ""•mount Hlmidir 

.... 111111 ...... 1 .... 91111 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hcı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait §eraiti havidir 
Merkezi idareai : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 + 814 

Harp zenginlerinin ileri gelenleri, 
yani fırkanın fazla liitfuna uğramıt 
olanlar bir kolayını bulup kapağı 
Avrupaya atıyorlar. Hepsi can kay
gusuna düflüler. Abidin de epey 
gözdedir. Küçük bir memur iken 
yüz binlerce liralık tüccar oldu idi. 

. . . 
- Buradaki itleri Rüstemin ida

re etmesi lazımgeldiği için Abidin 
nesi var nesi yoksa, hep ona dev
retmiş; bankalardaki parasını da 
yav~ yavat çekip yazıhanedeki ka
salarına doldurmuş.Bu mesele olun 
ca, Rüstem derhal paraların üs
tüne oturdu. Bu da kafi gelmedi, 
" Abidin Bey bütün malları bana 
satmıftı,, diyerek elindeki vesikala
rı, tapuları ortaya attı. Ypılan mu
vazaaya hakiki bir satıt süsü verdi. 
Senin anlayacağın zvallr Abidinin 
ailesi sokak ortasında kaldı. 

- Şimdi •.• . . . . 
- Rüstemin eline bakıyorlar. 
-??? ... 
- Hanımefendi bir dadı kalfa 

haline ılüttil ... Kızı Calibe iıe ... 
. . . 

- Rüstemin yavuklusu olmu •. 

- Ba.na bir limona.ta. içirir mı
ıiniz? 

- Hay hay şekerim ... Kız! 
lar! 

Odada epey uzun bir sükiit 
muttu. l,te beyninde bin bir .. 
rnnlı bir bora esmit gibi bu 
içinde bunalan Nazmi, bir tef 
lemit olmak için bu limonatafl 
DUftı. 

Kızlardan bir ses çıkmayııı~ 
rapkirli, eshamı tekrar kasasııı' 
litledi, sonra anahtarları cebiııe 
yarak odanın kapısını açlı: 

- Kızlar! kızlar! - diye lı 
dı - bize iki limonata ... 

Ve tekrar yerine otururkeıı 
dolusu bir kahkaha attı: 

- Tu!. Bak hele bana da ıl 
turdun be! Bugün Ramazan .. • 

- Sahih mi? 
- Sen de ne müslütnanri11 

be can! .. bot! Bizim Arapkir 
müslümanlar da senin gibidirler 

Ramazan... ~ 
Bir saat sonra Musul hanııı 

çıkarken hatırına bir sene e I 
Ramazan gelmişti. Bebek ya . 
daki iftarların ihtişamı gözle 
önünde belirince bir iki kere.

11 kundu. Ve hisestti ki sabahle:I" 
teftali ile daha fazla ya 
mümkün olamıyacaktı•. 

B . d"/ - ıtme ı 



ahifedeki resimler 
S4.CDA: Holivutta Sex . Appeal kraliçesi namile marul olan 

sevimli yıldızlardan lan flarlov'un güzel bir yüzü. 

OftrA "DA: Yeni parlak bir yıldız, Whitney Bonni ihtirassız 

cürüm filminde yük~ek kabiliyetini göstermi~tir. 

4.Ş..ıcıoA: Karo/ Lombard ile Gary Cooper Daima filminde. 

€NAL ---
TT A: Mirna Loy ve Clark Gable "Manhatton'da bir I• 

cia" lilmind e. 

ipek sinemasında: Eskimo 

eskimo hakiki Eskimolar tara
.. fından yerinde çevrilmiş 
~e/ ''dokümanter,, bir filmdir,, 

· . o .. Nadir ı:ördüğümüz ve ı:ö- 1 

• ıı filııılerden biridir. Bu filmin 
'1dıe §ayanı dikkııt olan ciheti 

'.ı "'°' hize tanıtmasıdır. Y aşayıı· 
b· •tleri, yeme ve içmeleri tama· 
ı~d 
ı.·"" ayn olan Eıkiınolar hak· 

lı\ ı~e eıaılı fikir verir. Artiat-
1\ın Yerlilerinden hakiki E•kİ· 
•~. Fotoğraf aütüdyolarda çe· 

~d1trn:ıa §eyler değildir. Ku
• leketlerini, huzlarını çok ke

h~lttiialitelerinde ııönnüıüzdür. 
~ ıç hil" zaman Eskimoların ha-
.. ll(jLI • ''f d '. ~ ~ .erıne nu uz e ememıtız· 

, ıçıne oyulmuı kovuklarda 
' v: lı1t inıanların da aıcak bir 
~ ~dır. Onlar da severler. Hatta 
de~~ İnsanı ölüme götüren aık 
~ tıldir. 
ı. >ı h"J• "l'l it aıaten anlat.alım: 

~~it &enç iri ve yakıtıklı Eaki
~ ı,İ'nslerinin ııöz bebeğidir. 

"'1 'IQ ala ınüthit bir avcıdır. On-
1:,,lilı, -.. 50 Eakimonun ne Balina, 
b~ lı ile Fok, ne beyaz ayı avın • 

ı.., 'dar yüklü ııelmeaine imkan 
"1\1, 
~lı~Ylidir. Şirin civelek bir Ba

ay d~ ~e iki de çocuğu vardır. 
~ltt 0nuş.Ierinden sonra karısını 

t, a
2 
ilrtrıı burun buruna vererek 

· ı., heYllz diıini göstererek •ı· 
ti ala 

'-... 'le ailesi mes'ttur.. Fakat 
~~~~det devam etmiş? .. 
~~,lı.~ lıir.İnde görürler ki, uzakla 
~ .. a hır gemi demir atmış .. Bu 
t~.I\ tlle<feni insanların icadıdır. 
•,,~rıirı İçindekilerde, iğne ve tü
"ı ır, " d 1 · • 1 · 'hr' 'l'kl "a ın ar, ıgne erın sı ı-

•k. k. •r tüfeklerin cazibesini dü
.~ icrı:"dilerinden geçerler. Çün
. 'lt.t Yl ne tüfeği görmemişler
'ıl••dir •fıane ııibı, masal gibi din
'> lı.0 ' lCııaklar hazırlanır , kö
~- l1tl1tr .. 1 b' 1 k" k ~l\ ' Yuz erce ır.. erce ur 

ı,~ Ço,,~ Çuvallar içine doldurulur: 
, ·.... kızaklara dolarlar hadı 
'· c: . 
ıq ""ıınin k~;>tanı hilekar ve 
~ eı.i. ı,· 

l'ıi h 'r adaındır. Mala'nır. 
.. •• '•it b' .. ~I "'lır .. ır tufekle kamaştır· 
••; d .. , ~uzleı·ce kürlce mukabıl 
il L.erıtir, yine yU .. lerce kürke 

· ~ Qır k 
~-'Ilı.ili , aç fitek vermeğe raz 

"•· •·1ala · · f 1 ·ı ,. -i gemınıa tay a ar. 
llntlarj(,. bırlikte bali. -

avına çıkacaktır. Kaptan Mala'nın ka
rısını gözüne keatirdiği için vapurda 

alıkor. Mala buna razı değildir. Fa
kat nasılsa karısını bırakır. 

Mala muvaffakıyetli bir balina a
vından sonra kulubesine döndüğü za
man, onu heı· gören Eskimo arkasını 

çevirir. Çünkü kara bir haberi Eskimo
lar yüz yüze aöylemezler. Mala'nın 

karııı öldürülmÜ§tÜr. işte bunu kimae 
cesaret edip söyleyemez. Mala bu ma
temin sebebini sorduğu zaman: 

- içimizden biri uyuyor. Cevabını 

alır. 

Demek birisi ölmii~tür. Mala elra
fına bakınır kansı yoktur. 

O anden ıonra artrk Mala için her 
yer zindan olmuştur. Karısını öldüre· 
nin kaptan olduğunu hissetmittir. in
tikam alacaktır. Gemiye gider, ve kap
tanı, aldığı tüfekle değil, kendi zıp
kını ile öldürür. Kaptan kendisini bı
çağile yaralamıftır. Fakat bu İntikam 
Mala'nın matemini azaltmı§tır. Artık 

güzel avlardan aonra yapılan fenlik
lerde yüzü gülmüyor. Karısından ya
digar bir kolye boynunda aaılıdır. Her 
zaman onu düşünüyor. 

Eskimo kadınları dilber ve civelektir. 
Güzel bir eskimolu genç kız Mala'nın et

rafında pervane gibi dönmektedir. Fakat 

Mala'nın kalbini çevirmek imkinsız. Es
kimoların kendine mahsus Allahları var
dır. Onlardan kalbine biraz huzur iıte
meğe gider. Bu huzuru bulmak için is
mini değiştirmek şarttır. lısız bir tepe~ 

nin üstünde ah vah ederken güzel bir Es
kimo arkasından uıUI usU.l gelir ... Ve ona 
yeni ismini Mala'nın farketmeıine imkan 
vermeden haykırır: 

- Kripik! 

Kripik neden ıonra arkaaını döndüğü ~ 
man E va' yı görür. 

Beraber kovuklarına dönerler ... 

Fakat bu yeni saadet te uzun sürme;ıı:. 
Çünkü ortada, öldürülmüı beyaz bir a
dam vardır. Kaplanın öldürülmesi üzeri• 
ne Kanada lıükümeti bir müfettiıle bir 
kaç polisi katili aramağa memur etmif -
tir. 

Mala yeni bir ava ııideoken kınk bir 
· zağa rastgclir. Karlan eıince iki don
JŞ beyaz adam bulur. Kızağa yükletir 
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-._ 
ve kulübeaine getirir. Mala'nın, yeni adlı 
Kripik'in kan11 donmuılara tedavilerini 
esirgeıneıler. Ve onları ayıltırlar. Beyaz
lar, Kripik'in kansına şükranlarını gös
termek için ill<ifat ederler. Fakat Kripik' 
in hayatı, ilk karısına olan hücumdan ya
nıktır. Onun için beyazlara haddini hil
dirmek iıter. Fakat beyazlann kadınla a

lıtveriıleri yoktur. Çünkü Mala'yı ara • 
maktadırlar. Krip:k'e Mala'yı sordukları 
zaman kendinin Kripik olduğunu söyler. 
Nihayet anlaıılır. Poliılr hile il alırlar 

götürürler. Müfettiş hapsine karar verir. 
Ve birkaç a-ün sonra Mala'nın idamına 
karar verirler. Mala'ya bu gayet ağır ge
lir. Bir gece polislerin uyuduğu 5'ıra:la 
zincirlerini kırar ve ahırdaki ıkızaklar..a 
on beş yirmi tane köpeği koşar, yola dü
zü~aı·. Polislerin kızaklarının kayıılarını 
kesmeyi unutmaz. Yol üzerinde Mala 
her aç kaldıkça bir köpeği kesmekte ve 
onunla karnını doyunnaktadır. Böylelik· 
le köyüne yaklaıtığı zaman on beı yirmi 
köpekten bir tane bile kalmamıştır. Ni . 
hayet önüne bir kurt çıkar. Onunla boğu
ıur, öldürür ve kendi de yaralanır. Bay• 
gın bir halde l•arların içine yuvarlanır . 

Eıkimolular onu bulurlar kulübesine 
getirirler. Mala - Kripik'in arkasından 

polisler takibe çıkmışlardır. Onu nihayet 
kar1&ile beraber yüzen büyük bir buz 
parçasının üzerinde görürler. Dur emri
ni dinlemezse ·ıili.h atacaklard,r. Fakat 
Mala • Kripik karısile beraber göğsünü 
hedef olarak açmıştır. Polisler takipten 
vazgeçerler ... 

Film mevzu itibatile çok meraklı oldu
ğu gibi balin8.t beyaz ayr avları da ayrıca 
enteresandır. Filmi gördükten sonra bu
nun Avrupa einemalarında aylarca eöa-... 
terilmeaini daha İyi anlıyoruz. 

il 

il 

s 

Saray' da: Kimsesiz filmi 
Bu hafta Saray sinem~ :;.ınc.la göate. 1 

rilen «Kim$.Csizt f;tr:ıi K.a.ı:ız 1in°.nıa 

za.manından beri bir çolı defal:ır e,ı a· 1 

ıağı üç defa filme alınm:§tı. Şimdi 

gösterilen (Kim•esiz) filmi melodram 

nevindendir. Ço kcanlı sahneler gü ... 
zel mükalemeler vardır. Fakat canlı 

olan sahnelerin ekserisi çocukların çe
virdiltleri kısımlarla, üç köpeğin ve 
bir maymunun vak'aya karı~tırıldık

ları yerlerdir. Mevzuu hatırlatalım: 

Kocasının ölümünden bir gün son· 
ra Ledi Melican'ın bir buçuk yatın· 

daki çocuğunu kocuının erkek kar· 
deşi çaldırıyor. 

Maksadı büyük bir servetin yega
ne varisi kalmaktır. Fakat James kü· 
çük Rober'i çaldırttığı zaman Ledi'nin 
yakında tekrar anne olmak Üzere ol

duğunu hesaba katmamııtır. Servet 
doğacak olan çocuğa kalıyor ve hain 
amca muradına eremiyor. 

Roheri çalan adam çocuğa acıyor 

ve amc3ı.trun «denize r:.l! •> emrinl ye ... 
rine geti:-e:r.j}"ot. Çoe• ~ ıôtüı-üp LU
kilise aY!ıt1una b,-:;,luyor. P.ooeı·i ora. 
dan Vitalis is.ıhiruie l.ü a<l:ım :.Iıycr. 
Ona kendi çoc«ğn gibi lı~!uycr. :J.·:;7:;. 
tüyor. Aradan 11 sene geçivor. 

Bir gece Rober tesad;i fen anne, ba
ba, bildiği adamlrırırı kendi.;ini mer• 
hameten yanlarına aldıklarinı öğreni• 
yor. 

Ve bir çok maceralardan sonra hw 
kiki anneı;ine kavuıuyor. Vitalia rolü 
e!ki opera artistlerillde.n Val'nİ .. Mar· 
cou'ya verildiğinden bu artistin çok 

güzel aesini dinlemek fır•atını buluyo
ruz. Bu filmde rol alan diğer artistler 
arasında en çok takdiri kazananlar da 
kü!?iik Robert Lyne" ile Serııe Grave· 
dır. Bu iki san'atkar rol yapmıyor a
deta vak'ayı yafıyorlar. 

Harici sahneler boldur ve çok mu· 
vaffak olmuttur. Heyeti umumiye iti
barile Kimsesiz filmi ııüzeldir. 

Slimer'de: Kedi ayağı 
Sümer sineması bu hafta Harold 

LloYd'in Kedi ayağı i•mindeki filmini 
göstermektedir. Bu film bağ gözlüklü 
artistin §İmdiye kadar çevirdiği film
lerden bambaşka bir mevzudadır: 

Ezekiyel küçük yaıtanberi Çinde 
büyiimüştür. Bir gün Amerikaya geli
yor ve tesadüfen belediye reisi inti
hap ediliyor. Etrafında dönen entrika· 

)arı, dalavereleri görüyor ve bunlara 
mani olmak istiyor. Bir çok dü§man 
kaıanıyor. Onu makamından attırmak 

için bir rüşvet hikayesi uyduruyorlaı-. 

Fakat Ezekiyel hem dütmanlarının 

hakkından gelecek ve adaleti kura

cak, hem ... ıe•" diği &"Üze) Pale k6.\·u

§acaktır. 

Bu hulasada da görüldüğü gibi Ha

rold'un her zamanki ne,'esini, komik

liğini gösterebi1meaine mevzu pek im

kan vermemİ§tir. Fakat bu yeni tarz, 

bizeHarold'unsade ıaçma güldürü

cü filmlerde değil böyle daha ciddi 

filmlerde de muvaffak olabileceğini 

isbat etmiıtir. cKedi ayağı• filmi çok 
hareketlidir. Fotoğraflar da güıeldir. 

Melek'te öldüren aşk filmi 

Frederik Marş'ın çevirdiği bu film
de nazik bir mevzu artistin 

mehareti sayesinde kurtarılmıştır. 
Melekte bu hafta &Ö•terilmekte olan 

(Öldüren aşk) filmi Bay Alberto Ca • 
sella'nın Amerikada çok meıhur olan bir 
piyesinden alınmııtır. Mevzuun filozofik 
ve metafizik iddiaları bereket versin ki 
sahne vazıı Mitchell Leisen tarafından 
meharetle idare edilmiş ... Filmin muvaf. 
fak olmasında Kamra Lamy'nin çok bü
yük dahli vardw. Bu çok nazik mevzuu 
idare etmek uıta tı6:ere bırakılmamıt o). 

saydı filmin alakayı cezbedebilmesine im 
kin yoktıu. Filhakika anlatılan hikaye 
çok acayiptir. Şimdiye kadar gördüğü
müz filmlerin hiç birine benzememekte
dir: 

Birkaç zamandanberi dük dö Lambert' 
İn ıatoıunun etrafında siyah, garip bir 
ııölge dolafıyordu. Hiç kimse bunun ne 
olduğunu bilmiyor. Fakat herkes ondan 
ürküyordu. Son defa. dükün bir miaafiri. 
nin kızı nitanlı11 ile şatoya dönerken bu 
korkunç ııölııe otomobili ta.toya kadar ta· 
kip etrniıti. Prenses korkudan bayılrru1-
tı. 

Prenses garip b:ir kııdı. Çok zengindi. 
Çok ııüzeldi. Kendiıini çok seven güzel 
bir niıanlıaı vardı. Fakat iıte mea'ut de

ğildi. Her zaman kederli bir hali vardı. 
Bir ııün korkung <Siyah gölge ile dük te 
kartılaıtı. Ve ııölge kendisini takdim 
etti: Ben ölümüml dedi. 

Dükün o inda kalbinin durrnamaıı 

her halde ölümün bunu İstemesinden ol-
muıtur. 

Olümün anlattığına göre bunca yı'· 
lardır çalışmaktan yorulmuş ve üç gÜn· 
lük bir izin almıı. Bu tatil müddetini ge
lip insanların arasında geçirmeğe karar 
vermİf. Ve bu §at.oyu intihap etmiı. Bu
rada İnsan kılığına ııirecek dük de onu 
davetlilerjne Prens Sirki ismj ile takd'.m 
edecek ve f&toıunda üç gün misafir ede
cek. Olüm, İnsanları yakından tanımak 
ve kendilerini bu hayata bağ:ayan kuv
vetli bağları öğrenmek istiyor. Niçin her 
keı en ceıur olanlar bile ölüm yaldattığı 
zaman bu kadar korkuyorlar? .. işte ölüm 
bunu merak ediyor. Fakat h" ç kimse a•ıl 
hüviyetini bilmemeli. 

Dük bu davetsiz gelen miıafiri al:koy
maktan batka bir fey yapamıyor. Olüm 
Frederic Marsb'in - Pardon - Prens 
Sirki'nin kalıbına giriyor. Ve davet a.,. 
rin arasına karışıyor. Herkeı-i, her şeyi 
teceasüsle tetkik ediyor. Gençliğin, s h1ıa

tin verdiği bütün zevklerden mahrum o
lan bitkin bir ihtiyarın yaıamağa h&la ne 
kadar düıkün olduğunu görüyor ve hay
ret ediyor. insanların ne ltalya'nın güıel 

gecelerini, ne musikiyi, hatti ne de aş:Cı 
ve ne de hayatın hakiki zenginliklerini 
tetkil eden ıeyleri aramad.kları ve yalnn 
para hırsı ile, rekabet ve harp entrikala ... 
n ile ve ııeçici, kısa kadın maceralarile 
uğraıtık.Jarını görüyor ve niçin hayata bl 
kadar bağiı olduk.·..ırını bir ürlü anlaya· 
nuyor. 

Davetlilerin arasında Prenc;eı Gr zİ"\ 

bilha"'a nazarı dikkatini celbediyor. Ona 
itık oluyor. Pren~es te onu ıe"iyor.Prenı 

Sirk:in'in sürükleyici cazibesint. kapıl-

maktan onu hiç bir şey menedemiyor. Ni
ıanlrıın1n muhabbeti, annesinin gözyaş
ları onu yolundan alıkoyamıyor. Ve ı:i
kut edeceğine dair verdiği sözde daba 
fazla duramayan bir ses: Fakat siz, ö.ü
me gidiyorsunuz! .. ,, dediği zaman o 1:..
kayt, cevap veriyor: 

- Biliyorum!,, 

Prenı Sirki onu mantosunun iç~ue alı
yor ... ikisi uzaklaşıyorlar .. 

Artistler bu filmde bütün kudretlerini 
ıösteriyorlar ve cidden çok zor sahne· 
leri muvaffakıyetle baıarıyorlar. Fo:og· 
raflar çok iyidir. Bilhassa: ölümün ge i
§İ, prenıin kadınlar ara11ndaki muvaffa
kıyeti, ölümün sevgilisi ile beraber gidi
§İ ıalıneleri muvaffak olmuıtur. 

Evelyn Venable prenıeı Grazia rolün
de ııarip ruhlu kızı güzel yaıatıyor. Fre· 
deria Marsh cidden fevkaladedir. Hikaye
d4 teferrüat kısmına ~a dikkat edilmiı
dr. Olümün izinli olduğu üç ııün zarfın
.U hiç bir hadise ölümle neticelenmiyor. 
1 e İ'lfilfJc, ne yangın, ne kazalar, ne de 
l:arp hiç kimseyi ölüme si.:rüklerniyor. Bu 
buluş hakikaten güzel değil mi? 

FransızcR dublaj biraz müki.lemeyi 

bozuyor. Fransızca cümleler fena tanzim 
edilınii demek istemiyoruz. Fakat bu 
filmde a7. kelime ile çal. mana ifade et
ınek İcap ettiğinden dublaj iti biraz zor 
olmuı ve film asıl kıymetinden çok kay• 
betıniı tir. 
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Demek Cimi'nin katledildiği akşam 
siz yeşil elması taşıyordunuz 

Hülasa 
[Fantoma - Hırsız n'amile maruf o

lan Marten Dal hususi bir baloda da
vetli bulunmaktadır. Bu baloda Fanto
manın düşmanı fakat Martenin dostu 
bulunan polis hafiyesi Suıners de var
dır. Yani Dal iki şahsiyete sahiptir. Fan
tomanın gözü ev sahibinin yeşil mücev
herine takıhnışbr. 

Me(:;cr bu mücevheri bir gcıiç kız a-
' Lrmış ve biraz sonra skandal meyda
na çıkınca vaziyetini kurtarmak için el
ması Dal'c vermiştir. Polis hafiyesi Dal'i 
ittiham etmiş fakat mücevher onun üze
rinde de bulunamayınca Dal polis hafi
yesinin hakiki h:rsız olduğunu söylemi~ 
ve üzerini aramağa başlamı§, ve mü
cevheri bulmuştur.) 

Altıncı kısım 

Bir davet 
Yavaş yavat genç kızın yüzün

de teessı.ir alametleri belirmeğe b~ 
lamı~tı. Kü! rengi gözleri Ralf Kon 
donun atıldığı pencereye dikilmit
ti. 

Dal: 
- Evet, diyordu. Belki dahiya

ne bir fikrdi. Fakat jest pek buda
laca. Şiı:di KondoJ! tehditlerini 
y<>pabi'.ecek mi? 

- Zannederim. 
Genç kızın gözleri kapıya takıl-

dı ve hemen ıordu: 
- Yoksa bizi dinliyor mrydımz? 
Dal hiç kızarmadan: 
- Evet, diye cevap verdi. Kula· 

f,ımı kapının anahtar deliğine uy
durmuştum. Ne yapayım, fena bir 
tabiat ama. 

Brina: 
- Eyvah diye haykırdı. Bu fena! 
- Evet fena, ben de biliyorum. 

F .. kat elimde değil. Önce bana is
tediğiniz kadar küfredebilirsiniz. 
Sonra size bir teklifim var. 

Genç kız soğuk soğuk bakıyordu. 
- Demek nadim oldunuz. Öyle

ise sizi bekliyorum. Ne söyleyece
ğiniz varsa söyleyin, bakalım. 

Dal' ın yüzü ekşi, k~ları çatıktı, 
gitti, kapıyı açtı. Gittikçe cof8.n 
orke~tranın ahengi ~n aksedi
yordu. Dıtarı sofaya baktı. Sonra 
geldi Brinanın yanına oturdu. 
Genç kız kendisini neşe ile süzü
yordu. Fakat tebeHümünün arka
sında gizli bir facia vardı. 

Dal derhal söze başladı: 
- Demek, Cimi Barinjer'in kat

ledildiği akşam tiz yeşil elması ta. 
şıyordunuz ? 

- Evet, o zaman brot benimdi. 
- Zannedersem o akşam da bu 

brotun sizin üzerinizde olduğunu 
isbat ebnek mümkündür. 

- Evet, birçok kişi bunu gördük 
lerine dair yemin edebilirler. Fa
kat Marten fazla ısrar etmeyin. 
Şunu kıaa kesin! ... 

- Pekala, o gece geç vakit Ci
mi Barinjer'in evine gittiniz ... 

Dal bir müddet durdu. Bazı ha
diseleri ve fikirleri toparlamak is
tiyordu. Sonra tekrar ıöze ba,Iadı: 

- Demek broş üzerinizde idi. 
Sonra bir hadise oldu. Bu esnada 
b"°' kmldı. Küçük bir oarçası ve
re düştü. Siz farketmediniz ... Ve 
bu küçük parça öylece ... 

- Evet övlece, polis bulana ka· 
dar orada kaldı •.• 

- Polis buldu ama, nasıl? Evet, 
timdi habrlayorum. Ayni gece po
lis Cimi Barinjer'in evinde taharri
yat yapmıştı. O gece birçok kimse
ı .. , çağrılmıştı. Bunların arasında 
Kondon da vardı. Yeşil elmasın bir 
parçası diğer muhtelif efya ile be· 
raber bir masanın üzerinde idi. 
Kondon isticvap esnasında bunu 
farketti. Ve gizlice cebine soktu. 
Sonra kendisine sualler soruldu.! 
O Barinjer ile olan münaaebabnı 
anlattı. Kimae bundan fÜphe etme
di. Zannedersem polis Yetil elmas 
parçasının birdenbire ortadan yok 
olduğunun farkına varmadı. Oda
nın içinde birçok kimseler vardı. 
Kimin aldığı meydana çıkmadı. 
Yalnız ... 

Dal tekrar tereddüt İçinde kal. 
mıftı. 

... Peki Kondon ne derneğe bu 
parçayı alabilir di? 

Genç kız alay ederek sordu: 
- Bunu biliyor musunuz? Raif 

yüksek ruhlu bir adamdır. Bana 
aonradan söylediğine nazaran bro
'un bana ait olduğunu anlamı,, 
ve başıma bir dedikodu gelmesin 
diye bunu oradan a1mıf. Zavallı ço· 
cuk bana acımıf ta ... 

- Ne ;:. •· ~.,ahlık! Fakat itin ga
ribi fU ki, ı ·~Ier bu yetil elmas 
pl\rrasına de. ""'lradan bir şey 

yazmadılar. Ama doğrusu da bu 
ya. Polis zaten bildiğinin hepsini 
ıöylemez. Bu suretle broşu taşıyan 
kimsenin daha kolaylıkla bulunma,.. 
11 mümkündür. Sizi b,, meseleye da 
ir isticvap etmediler değil mi Bri
na? 

- Hayır. Zannedersem ben a· 
kıllarına ge. medim; fakat polisin, 
cinayet gecesi Cimi Barinjer'in ya
nında bulunan bir kadını aradığını 
biliyorum. Bu kadının hüviyetini 
bilmiyorlar. Fakat bu elmas parça· 
sının bu kadının taşıdığı bir broş
tan düştüğünü tahmin ediyorlar. 

Dal geniş koltuğa gömülü genç 
kıza bakıyordu. Tali onu fevkala· 
de hadiselerin içine yuvarlamıştı. 

- Demek, dedi, polis şimdi u· 
cu kopmuş ye,il elmaslı bir bro' a
nyor. Ayni zamanda o gece kaybo
lan parçayı da arayor. Ya br~u, 
ya parçasını l:iulursa, veyahut sahi
bini meydana çıkarırsa meseleyi 
aydınlatacak! 

Genç kız kafasile tasdik etti: 
Dal muhakemesine devam edi

yordu: 
- Şimdi, demek siz yarın s;ı.at 

üçte Nomade gemisinde bulunmaz
sanız Kondon yeşil elmas parça.ı
nı. imzasız bir mektupla polise 
gönderecek ve o tarihte bro~un si
ze ait olduğ_unu bildirecek. 

- Belki ... belki de vaziyetin 
kendisini rahatsız ettiğini, ve vic
dan huzuruna kavuşmayı dü· 
fÜnerek hu!Usu kalple bizzat gi
decek ve iti anlatacak. 

Dal homurdandı: 
- Fakat, yeşil elmas parça$ı ka

fi bir delil değildir. Brotu da bul
mak ve parçanın buna ait olduğu
nu 14.eydana çıkarmak lazımdır. 
Siz, o aktam Cimi Barinjer'den eve 
döndüğünüz zaman, bro,un kırık 
olduğunun farkına vardınız mıydı? 

- Evet, fakat fazla ehemmiyet 
vennediın. Ah ben ne budalayım 
bilseniz ! Hakkımda fÜphe edilece
ğini hiç aklıma getirmediın. Ga
zetelerde tahkikatın safhasını oku
dum. Fakat yeşil elmastan hiç 
bahis yoktu. Kimıenin de bunu far
kına varmadığını ve hatta belki de 
hizmetçilerin yerde süpürdüğünü 
zannettim. Bu vakadan bir hafta 
sonra madam Koverlihle bir çayda 
idim. Brot ta üzerimde idi. Madam 
çok defa bunu görmüt ve çok be
ğenmişti. Bu defa gene uzun uzun 
bro'a baktı. Ve bunu kendisine 
satmamı tek"if etti. Kırık olduğunu 
farketmitti. Fakat hiç kulak asma
dı. O kadar ı&rar etti ki nihayet 
ben de r=ı oldum. Çünkü o zaman 
da müthiş parasızdrm. Elimde a
vucumda ne varsa hepsini ıarfet
mittim. 

- Madam Koverlih'in bunu siz
den satın alması gizli bir sebebe 
matuf olmasın? 

Brina biraz dütündükten aon 
ra; 

- Hayır, dedi, brot onun çok ho 
şuna gidiyordu. Satın almak isteme 
sinin bütün sebebi bu! Bu vakao 
dan iki gün sonr,a Raif bana geldi. 
Bir sürü atıkane sözler söyledikten 
sonra brot parçasının polisin elin
de olduğunu bildirdi. Onun sözle
rine bakılırsa memurlar, bro'un 
sahibini arayorlarmıt. O zaman kı
rık parçanın kendisinde, olduğunu 
söylemedi. Bütün havadisleri yavaf 
yavaş veriyordu. 

Dal kızgın söyleniyordu; 
- Ah ne derneğe demincek ka

fasını kırmadım 'u herifin? Peki, 
a<>nra,brotu tekrar Madam Kover
lih'ten satın almağa tetebbüs et· 
tiniz mi? 

- Evet, fakat o, tekrar aatmağa 
razı olmadı. "Satılmıf satılmı,tır . ., 
dedi., Kendi aile fazla hususiyetimiz 
yok. Onun için kendisine niçin bu 
mücevheri tekrar satın almak iste
diğimi söylemedim. Bununla bera
ber bu mücevheri ne kadar candan 
arzuladığımı anlamıftı. Ben korku
dan ölüyordum. Polis brotu bulur
a:ı batınıa ne felaket geleceğini 
biliyordı..,, Kafamdan bir sürü fi. 
kirler g<!ciyoı du. Mesela mücevheri 
madam Koverlih'in haberi olma
dan almak, ve sonra imzasız bir 
mektupla paraunı kendisine yolla
mak. 

Geçe .. Jerde gene böyle bir ziya. 
fette bu fikrimı tatbik etmek iste
dim Fakat cürmü me,hut halinde 
yakayı ele verdim ... • 

-Bitmedi-

-r.. ! .. 
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HABERLER)! Kiracılarla ev sahiple 
arasındaki ezeli derd Tahriri 

Yoklamalar 
Neticel~r bir hafta sonra 

vehlere bildirilecek 
Lise ve orta mekteblerde tah

riri yoklamalar bitmittir. Neti· 
celer on gün zarfında hocaJar ta
rafından talebenin velilerine bil
dirilecektir. 

Kırık numara alan bazı talebe
nin ellerine verilen karnelerdeki 
numaralan silerek yüksek numara 
yi.:.tdı:..:ıarı görü .. müştür. 

POLiSTE 

Aı.ı yüz ıira vuran yankasiııi 
Rıza adında bir yankesici sokak

ta :,uıeyman adında birinin arka
<ıma taıu.mış ve Süleymanın bir 
,bankaya girdiğini goru •• ~e o da ar
ka~mdan girmi~tir. 

işin farkına vannıyan Süleyman 
al.ı yüz Jira cebine koymuş ve j 
kapıdan <; ,karken Rıza da tel:.şh 
b.r vazıyettc kendisıne çarpmış ve 
uzakl~mıştır. 

Biraz rc>nra Süleyman cebindeki 
altı yüz 1İranın aşırılmıt olduğunu 
farkedin.:e bunun t.iraz evveı ken
disine çarpan adam tarafından ya- 1 
pıldığım ı:.nlıyarak po!ise haber 
vermış ve adamın eşkii.lini tarif et
mittir. Ba efkıil üzerine zabıta bi
raz sonra kızayı yal<alarrufbr. 
Yankesici Rıza adliyeye teslim e
dilmiftİr. 

Lkambil oyunund1 kavga 
Ankara caddesi civarında bir 

kahvede birkaç kişi iskambil ile 
oynarlarken bunlardan Şükrü a
dında birisi oyunda hile yapıldı
ğını ileri sürerek bağırıp çagınna
ğa başlamıt bu yüzden gene oyun
cu ardan Cemal ile kavgaya tutut
muf:ardır. 

Pencereye yakın yerde oturan 
Şükrü hiddetle yerinden fırlıyarak 
sandalyayı alrrut ve Cemalin ka
fasına vurmak istemiftir. 

O sırada kahve sahibi Muhar
rem de bunları ayınnak üzere ar 
raya girmiştir. Şükrünun kaıd11dı
ğı sandalya cama çarparak par
çalamıf ve kırılan camlrdn Mu
hrremle l'emaJ muhtelif yerlerin· 
den yaralanmıtlardır. Zabıta tah
kikata başlamıştır. 

~ervHeri kesıırke;ı 
Havaların soğumıya başlıya

danberi Karacaahr:ıed mezarlığın
daki selvi ağaçları yavat yavat 
t.k,.ilmeye b~lamıttır. 

Bu vaziyet kartıaında faaliyete 
geçen zabıta memurları o civarda 
-Oturan Niyazi, Mahınud ve Hasan 
adlı üç adamı servi ağaçlannı ke
~erlerken cürmüme:ı-hut halinde ya 
kalamıflardır. 

Hırsız çocuk 
Fatihte bir fekerci dükkanında 

mütteri kalabalığından istifade e
derek şeker çalan Ihsan isminde 
bir çocuk yakalanmıthr. 

Koca cadde de ... 
LUtfi oğlu Hakkının kullandığı 

1070 numaralı otomobil Bomonti 
istasyonunda çarptığı sütçü Yata· 
rı muhtelif yerlerinden yaralamıt
tır. 

Odada yangın 
Beykozda Yalı köyünde Gazi 

Yunus sokağında .Qay Kamile ait 
8 numaralı evde oturan )standart 
gaz fab11ikası amelesinden Abba· 
sın odasındaki sobadan duvar bağ· 
dadilerinin kızması neticesi olarak 
yangın çıkınıt, oda kısmen yandık· 
tan sonra söndürülmüttür. 

Uyurken 
Gümütsuyu Gölbaşı sokağında 

oturan Mehmet Sakızağacında 
kahveci Kemalin kahvesinde uyu· 
makta iken Sami namında bin ce
bindeki saati çalmıttır. Sami yaka
lanmıflır. 

Yanan çamaşır 
Kumkapıda Taşçılar sokağında 

Ermeni kilisesine ait ve kunduracı 
Simpatın kira ile oturduğu evin 
üst katındaki odadan mangaldan 
sıçrayan kıvılcımdan alet çıkmıt 
ve bir kaç parça çamatır yanmıttır. 

A'acak ır.eselesinden 
Küçükpazarda Ayazma cadde

sinde sepetçi Talip ile lrani Baki 
arasında bir alacak meselesinden 
kavga çrkmış, neticede sepetçi Ta
lip bıçkı bıçağile Bakinin sağ ba
cağını yaralamıttır. Yaralı Cerrah
pa•a hastanesine kaldırılmıt Ta-
l ip yakalanmıttır. 

Hava raporu 
-o-

Karadeniz sahillerinde kar 
fırtına arı var 

lNEBOLU, l. A.A. - Yıldız 
l•arayeıden baflıyan fırtına tiddet
le devam ediyor. Bugün beklenen 
vapurıar gelmemıştir. Kar tipi ha
linde yağmaktadır. 

AN.l(AKA, l.A.A. - Ziraat ve
kıileti meteoroloji enstitüsiınden 
aldığımız malumata göre son 24 
saatte yurdun Karadeniz Akdeniz 
kıyılarıyle .l:.ge mıntllJ(asınua •Yia· 
nısa, lzmir ve çevrelen yagmurlu, 
diğer yerler kar ve karla karıfık 
yagmurlu geçmıftır. 

Karadenız kıyılarında yağıf, ba
zı yenerae fırtına 1Je karıtıK ol
mutcur. Olçülen en çok y.tgıf mık
tarı 1<.ıze, uıresuıı ve vruuua 'tti, 
.İJoı-tyo_da :.::1, i:.<.ıreı:;:ııt ve :>ıırtte 
;::~ mı-ımetredir. 

Topr .. k sathında ka. • en fazla 
ka.ıııı.ııı;ı r.arşta ;.,~. w~.ıi<amışta 

5.>, ts~) ourtta j;J, Sivasta .S() santi
n1:.!Lred .. r. 

.J ... ı .:.airnede tekrar laf8.n Tun
ca ne.ırı bugun yata.gına çe.ıcilme
ğe bafıarru~ur. lJune nazaran sühu
net aerece.erı 4 ııa. 6 derece etra
tında Duyu.ı< bir farma dütmüştür. 

l:.n diıtli-< suhunet dere.::elerı sı
fırın a tında o.mak üzre Karata 11, 
Erzurumda 8, Afyon, Sivas ve An
karada 4 dür. 

.t:.n yiıK.eK sühunet dereceleri 
Auanau.ı Jö, Antalya ve Uörtyol
d.. ı b aerLcedir. 

1..;U0 l..al r-
0 

.. nJcarada öğleden sonra 
s-• ''* oe suhunet sılırın üstiınde 
b.r dere eye yukseımıttir. ı üz
g .. r g..rp ve ş;ıualı garbİden de
,. .... ._. u arak saniyeae bır metre 
süra. .. e esmittir. Hava sabahleyin 
temamen kapalı idi. 

Hava derece derece açılmağa 
başıamış ve 14 den sonra açıklık 
ziyadeıetmiştir. 

Edirnede sular feküiyor 
EDiRNE, 1. A.A. - Sular çekil

mektedir. Hiç bir tehlike lcalma
mıftır. 

OKONOMI 

Turv.ofis reisliği 
ökonomi Bakanlığı Türkofis 

reisliğin:n açık bulunduğu ve bu
raya bir zatın tayin edileceği ya
zılmıttı. Bu maıkam açık bulunma
dığından kimsenin buraya tayini 
mevzuu bahi'I değildir. 

Tavşan deri.arı itibardı 
Bu sene av deri1eri arasında 

en mühinı kımu tav,an derileri tef 
kil ediyor. 

Şimdiye kadar tehrimize getiri
len tavsan derisi stokundan 
15.000 de.ri, beher adedı l 7 kuruş
tan satılmı,tır. Stok mikdarı 
140,000 kadardır. Derilerin rağbet 
bulması üzerine yerinde fiatlar 
yükselerek 19 kuruşa çıkmıttır. 

Bu fiatm yabancı a.ıcı!arın piya
salarındaki fiattan fazla olması 
tesirile satıtlar timdilik hararetini 
kaybetmietir. 

Diğer av derileri üzerine ehem
miyetli bir muamele olmuyor. 
Çünkü iatek fazla olmak! abera
ıber mal azdır. 

Akay idaresinin hesabları 
Ökonomi Bakanlığı Deniz Müs

tetarı Sadullah ile beraberinde 
çalıfan komisyon havuzlar idare
sinin yıllık bilii.nçosunu gözden ge
çirmiş ve Akay idaresinin hesap
laTinı tetkik etmeğe batlamıştır. 

Önümüzdeki hafta içerisinde 
Akay idaresinin de hesaplarının 
tetkiki bitecek ve devlet deniz yol
larının bilançoları gözden geçiri
lecektir. 

Çocuğunu arıyan baba 
Dün matbaamıza üç ay evvel 

Romanyanın Tutrakom kazasın
dan lstanbula gelen muhacirler· 
den Bay Mustafa gelerek dert yan· 
dı. lstanbula geldikleri sırada 12 
yatındaki Nesiıni ismindeki oğlu 
yanlışlıkla Çanakkaleye gidenle
rin arasına karışarak vapura bin
mit ve ÇanakkaJeye varınca baba 
aı ve anası yanında olmadığı için 
nıü~kül mevkide kalmıf ve bem
terileri tarafından orada polis Ü· 
çüncü komiseri Bay Bear'a teslim 
edil mittir. 

Bay Mustafa oraya giden mu
hacir ar.kadatları ile yaptığı mu
habere sonunda çocuğunun yerini 
öğrenerek, polis komiserine çocu
ğunu göndermesi için adresini yol
lamış. Komiserden çocuğunun 
Tayyar vapuru ile lstanbula gön· 
derildiği cevabını almıflır. Zaval· 
lı baba timdi sokak sokak çocu
ğunu aramak!adır. 

•••••••• 
Bazı genç çiftler "kiralık,, lavhası 
rünce hemen evin anahtarını iste 
insanlar, ya ev sahibi olur, ya ki

racı ... Yer yüzünün neresine gitse
niz, bu böyledir. 

• i sahibi veya kiracılığın dıfın· 
da Ka!mıf kimse gösterilemez. Bir 
atalarsözü: "Ev sahibinin bir evi 
kiracının bin evi" olduğunu söyler. 

Fakat size birisi çıksa da: 
- Bin evli kiracı olmağı mı, yok 

sa, bir tek evli mal sahibi olmağı 
mı istersiniz'! diye sorsa, şüphe 
yok ki, ispanya' da kurulmut şato
lara benzeyen bu bin hayali evi, si
zin olan bir tek eve derhal değişir
dıniz. 
~u birkaç satırı önsöz olarak ya

zışımın sebebi var: Ben, bir evsa
.h,bi ile görüttüm. 

Bu adamcağızın Beyoğlunda to
pu topu iki apartımanı, latanbulun 
en işl..k yerinde altı evi ve üç bef 
dükkanı var. Zava.Iıcık, bütün ge
çimini bu apartımanların, evlerin, 
<.ıuki<anların gelirinden bekler. 

Geçen gün bana uzun uzun dert 
yandı: 

- Şu toprağın üstünde dikili a
ğacı olmayanlara, tanrı seni inan
-dırsm, imrenıyorum. Ev sahibi ol
mak, insanın başına kayguların en 
zorlusunu musallat ediyor. Benim, 
biliyorsun, birkaç kümesim var. 
- Böyle kümeslerde yataJnağa 
.hang;miz razı değiliz! - Fakat 
bunlar uğruna çektiklerimi bir bir 
an.atsam, muhakkak bana acın:n. 

Sözde rantıye, yani ashabı eırı
laktan geçinir adamlanz. Aldığı
mız paranın yansı vergilere, tami
re gidiyor. Geri kalan para da, bu 
itin zahmetine değmez. Satayım, 
desen, kıymetinin yarısını bula · 
mazsın. Kirada dursun, diyecek 
olsan, böyle bütün öaırün üzüntü 
ile geçer. Çok naz, aftk usandırır
derler. Fakat kiracıların nazına 
katlanmaktan yana, ~ıkın sabrı, 
bizımkinin yanında hiç kalır. 

Bizim büyük apartımanın dör · 
dimcü katındaki kiracı geçende a
yak diretti: 

- Kirayı indirmezseniz, çıka · 
• 1 

cagım ... 
Her ay muntazam para. verdiği 

için, doğrusu canım sıkıldı. Çıkar· 
-. ha diyince kiracıyı nerde bula
cağım? K;racı bulunduğunu farze
.deyim, batakçının birine saplan · 
mıyacağım nerden maliim ••• Hazır, 
biribirimize alıştık ta ..• Ayın 30 un 
cu günü, kirayı getirip elime ve · 
rir. Düfündüm, ta,ındım: 

- Peki, dedim, kirayı hatırınız 
için bir miktar indirelim! 

Kırk liraya otururken, on lira 
noksanın:~ 30 liraya konturatı yap
tık. 

Dün, haber aldrm ki, alt kattaki 
kiracı da apartımanın karanlık ol· 
duğunu bahane ederek, kendine 
başka bir yer arıyonnuf. 

Ne yapıp yapıp, onun da kirasını 
.bir "miktar" indirmeli! Fakat bir 
miktar ondan, bir miktar ondan, 
böyle her yıl, inen kiralarla, koca 
apa~ımanlann masrafını nasıl ko
ruyacağız bilmem... Konturatın 
müddeti bitmesine bir ay kala, ge
ce uykulanm kaçmağa hatlar. Ya 

Hava raporu 
Deniz eeviyeaine ve sıfır dereceye 

ioclirihnit barometre b114ıÜn: Saat 7 
de 759, ,14 te 759. Hararet derecesi 
aaat 7 de O, 14 le 2. En yüksek hara· 
ret 3, en aıağı O. 3 derece idi. Rüzgar 
kara yelden aaniyede 4 metre hızla 
esmiftir. • --
Emlak vergi&i iki taksitte 

alınacak 
Şehir meclisi geçen devre top

lantısında emli.ktan alınacak ver· 
ginin dört taksitte alınmasının 
mükellefler için çok iyi olacağına 
karar vermit, bu karar maliye ba
kanlığına bildirilmitti. 

Maliye bakanlığı bunu ka.bul 
etmemif, emlak vergisinin iki tak· 
aitte alınmasını bildirmi,tir. 

Bu emre göre hareket edilecek
tir. Taksit zamanları yeniden Şe
hir meclisi tarafından kararlath· 
rılacaktır. 

Kahire yakıninde feci bir 
tren kazası 

KAHiRE, 1 (A. A.) - Şehir civarın

da bir ~ndifer çarpışması olmuş ve se
kiz kiti ölmüştür. Bunlardan birisi lngi· 
Jiz, biriai de ltalyanda. Birçok yaralı var 

dır. 

aklına eser de, kiracı çı 
Bir kere ev veya apar 

kaldı mı; artık tut kelin 
ni ... Kütüphane kütüphane 
"kiralık hane" lavhaları ~ 
!arı sokağa bakan pencelefİ' 
göze görünür yerlerine al-" 
ra, bir yandan simsar si~ 
Eşe dosta, tanıdığa tanıııı• 

- Aman, bizim boplaJI 
bir kiracı .. diye bir kiracı 
de hemen avukatlığını t 
na bin dereden su getir; 
fırladığından söz açıp ark~ 
!arda üç odalı bir apartıııı 
liraya kiralandığını anlat.·· 

O inanmaık istemese de, 
ne söyle ... Penceı·eleri arclııı' 
dar açıp, eğer, denizi filall 
yorsa, ka11ıki evin damını 
rıp: 

- Aman efendim, şu 
ya bakın ... diye, pohpoh! 

Derken aranızda paza . 
!ayınca perde perde irunet 
git gide yükselmeğe, iste 
mağa baflryan kiracının, 
bir çam~ırhane, beriye bit 
öteye bir dolap yapılması 
daki emirlerini geri çevirııı' 

Ellerini uğufturarak: 
- llerde hepsi olur.. 11. 

bir kere, hayırlısiyle yerlefİ' 
diyerek, sözü bafka tarafa 
Hasılı azizim, kiracının k 
kırılıp dökül; sırasında iki 
olup, her emrini haf üzeriııe 
kabul et... şl 

Sonra da iloğlu sana ayl 
tiği halde on para kira ve·tl"ll...., 
Üstelik evini harap etsin. 1' 
maldanna vanncaya kadar 
türsün. . 

Sen gene ağzını açıp . lı.~, 
söyleyeme ... Buna ev sahıpı 
ğil, ev köleliği derler. , 

iki evim var. iki sini de 
nedir, bekçi ile muhafua 
rum. 

Çünkü,içine kiracı diye 
kimselerin hiç birinden on 
madım. Ben de bu yüzdeni 
ettim, bir daha kiracı koY 
ğIDl. . 

Ev sahibi olmanın dertletl 
rer birer saysam, saatlarca 
nı getiremem. 

Size bir tey daha anlll 
Bazı genç çiftler, kiralık baıı' 
hasını gördüelr mi, hemen 3 

rını istemeğe gelirler. Biz de 
riz. Evin köşe bucağını dol 
rı bir saat sürer. Anahtarı 
meğe geldiklerinde: , 

- Nasıl beğendiniz nıi 1 
rarız. Omuzlarını silkerek: 

- Bize dar gelecek! .. I< 
ğıınız fazladır da. .. 

Yahut: 
- Annemiz lzmirden 

O da gelip görsün .•• Kı 
tarız .. deyip sıvıtırlar. B~r.~.; 
evi her gün böyle kırk ellı !"'. 

meğe gelir. Ve alıcı gözile 
dan döner. dil 

Azizim, evin mi var, der 
en iyisi kiracı olmakmıf a 
lemedik! 

Salahaddin GO 

Kongreye davet 
Türk Cerrahi cemiyetindea,.,;. 
Türk Cerrahi cemiyeti ay,... 

tısını 3-2-935 pazar günü -..,,. 
ela Beyoğlu hastanemde 1 
Azanın ve isteyen aıkadaıları , 
Filipin adaları mes 

MANILLA, 1. A.A. - . 
dalarının tetkilatı esasiye-11 

dan beri hunun için çalı~ 
san meclisince bitirilmittıt· 
nun Bay Ruzvelt tarafındşll 
edilirse Filipinde plebisit 
caktır. 1934 martında fi 
kongraıınca kabul edilen ıı
istiklali hakkındaki kanuO ~ 
için bir federasyon hükuırı'~ 
pif etmektı: ve filipine 
muhtariyet vermektedir. • 
Amerika fevkalade konıi~ıt· 
zı selahiyetler verilmekte<" 

J'f' Karaağaçta hao• 
olmamış 

ATINA, 1 (Milliyet) - , 
Yunan elçisi trezine iie bir~ 
Karaağaç müıellesinden g~" 

·ı,ıı 
tuna tutulduğu hakkında vert 
!erin doğru ohnadığını teJgr~, 
kan:ığına bildirmiıtir. Bu tre~• . 
mn ıreçeceği evvelden haber ıııi 
ğinden yolda durdurulmutıur.. 
atılan kurşunlardan yaralandıiP 
tekzip edilmiıtir. 
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; 1 Fransız nazırları 
Londrada 

(Ba§I 1 inci sayfada) 
ıiyasi mahafili alınacak neticeler 
hakkında bedbin değillerdir. 

LONDRA, I.A.A. - Flandin, 
Lord Londonderri'nin evinde düu 
akşam hususi bir ziyafette bulun. 
muştur. Aynı ziyafette Fransa bü

,,..- .k elçisi, Bay Mak DonaJd, Con 
.ıaymen ve Bay Nevi! Çamberlayn 
buıunmu9lardır. 

Fener Yal maz takunı 

, Dünkü futbol maçları 
~~ Dün ne Lik ne de Şilt maçları yapıldı 

1 Güneş ve Beykoz takımları 
Yalnız hususi olarak karşılaştılar 

e 

ııır 
0

, Karagümrük ·Ortaköy maçından bir intiba 

lııı ile lik ve ne de ıih maçlan T•Pıl· ı zırladık~n halde )'il kale önünde .t~pu 
ı:. ~et-ef stadında üçüncü kiiı:ııe havaya dıkmek, ya avuta atmak gibi bal· 

ttıı 0Ynannuıtır. !erle bjr netice alamıyorlardL 
~çe futbolcularının kendi aa• Birinci devre saymz olarak bitıti. 

jf ~da Yaptıkları egzersizi bir tarafa lkinci devrede oyun baıladıktan biraz 
j)f • lak ırünün yegane spor hadiseıi sonra, Güneı'in sağdan bir hucumunda 

<it~ " 0 Beykoz takımlan ~ında Celal Şefiğin ortaladığı top, diğer muha-
e i l!ııı-~ yapdan husuıı nıaç ol- cimleri geçerek Rebii'ye kadar geldi. Bey 

il.,~ .. . . . koz müclafileıile kalecisini 2afil yakala-
~ ~ Sül~yeden Aliyı yan Rebii oyunun ilk sayısı yapb. Bir 

~~ııhacu". ve Danıf • •~I muav~n müddet sonra da Raıih iyi bir tülle ikinci 
'<>I • <>, eaki Fcnerbahçeli Namıgı ·sayıyı yaptı. Oyunun aonlarma doğru 
·ı.ı., tç Yerine alarak oldukça iyi bir Beykoz muhaciınlerinden birini hatalı bir 

l'1ı1q111sılt~ı. ıuretıe durdurmaları Güneş aleyhine bjr 
toyle idiı penaltıya yol verdi. Beykoz bu suretle 

Enver 
lliebi Bahadır 

• Da.,· 
'Ilı, 11 Turgut Hakkı 

C:u...._ lllaınıJc. Ali, Kemal, Mustafa 
. ., ~ da tık bildi.. . 

e "eli .,.. gumz IU 
l l 

Corceviç 
I Aıım Faruk 

' lltıail Reıat R..oza 
~ ~•cdet, Rasih, Refii, Celal Şefik 
· d Caıataıaraylı Bay Supbinin icla
Oy• 0Ynandı 

~ d oı:~ &auıiıni: ·aıkı ve zaman zaman gü 
~ lı Beykozlular daha hevesle oyna• 
·~de alde hasımlarının fena bir gün-

e! .:ldtık arı ve hareketlerinde biraz 
)"tcJıı. I! ~ Vaı::iyet taıkındıklan görünü-

. '>ıl'll- Uııttn için hazan çok güzel hu· 
Yaptıkları ve iyi gol fırsattan hıa· 

yegine sayısını yaptı~ Bu golden sonra 
Beykozlular daha canlı ve hatta daha ha
kim oynaddar. Fakat gol yapıımaıl.ılar. 
Maç 1 • 2 Güneı lehine bitti. 

Güneıliler BeY'kozlulardan çok fazla 
hücum e!Jtikleri ve gol fıraatlan yakala
drklan halde bunları iyi kullanaınaddar. 
ıMa~h Beykozlular da cidden gayretli 
ve bazım tehlikeli o!abilecelı tekilde oy
nadılar. 

Hakem oyunu kusursuz idare etti. 
E. H. SAVCI 

Vçüncü kümeler arasında 
Dün Şeref alanında üçüncü küme lik 

maçlarına devam edildi. Doğanspor • 
Sümerıporlar 1-1 berabere kaldı. Fener• 
yılmaz Halici 2-1 mağlub etti. Kara
gümrük de Ortaköye 3-1- galip seldi. 

Kııragiimrü k takımı 

Q lsınet İnönü B. Recep Peker B. Şükrü 
d Kaya dün geldiler . 
ı' b11 J8aşı 1 inci aayfada) rayuıda toplanmaya davet etmı~-
lt~~k alı Ankaradan gelmif bu· tir. 
~ f'ırk tır. Bugün saat 11 de Kemal Ata· 
r ~·ii' litııuıni reislik divanı, A- türk'ün Ba,kanlrğı altında topla· 

if· 1 1b'reıı 11 B~ğkanıığında dünden i· nacak olan idare heyetleri üyele-
~e ' bit ,. Y~nı saylav namzetlerini ri, umumi riyaset divanı azaların-

lJ 11.zıfeaine batlamı9tır. dan batka, fU zevattan mürekkep· 
t 11 trı\ltni reislik divanı tir: 

llıl tej:~\lri?'et Halk fırkası umu- . Saffet Arıkan._ Abdülmuttali!1 
~'1 A.~ ~ dıvanı umumi reis Ke- Öker, Cevdet Kerım lncedayı, Zı· 
ttııeı 1 tıirk, um~mi reis vekili ya Gevher Etili, Doktor Fikri Tu-

tel> (><ılt:Ö~ü, umumi yazgan Re- zer, Hasan Re9it Tan~t, Al~ Rı~a 
r den mürekkeptir. Ertem, Esat Uraz, Necıp Ala Ku-

1.J İdare heyetleri çüka, Salah Cimcoz, Hüseyin Rab-

Bay Lava! otelinde kalmı9tır. 
lnglizler ne telilif edecekler 

LONDRA, 1. A.A. - (Havas): 
Fransız • lngiliz görütıııeleri haki· 
ki olarak bu sabah ba,lıyacaktır. 
Bunuıı.a beraber daha dunden iti· 
baren lngiliz mahafili büyük bir 
nikbınlik gösteriyorlardı. f ransız 
bakanları bu temayüıitı memnuni
yetle karşılamakla beraber, yal
nız görüşmelerın çerçiveai ~eay
yün etmıf ve tımdı muhtelif me• 
seıeler üzerine .I" ransız tezınin bi
latahdidat tam olarak tevdıi itmin 
kalmıf o.duğunu tasrih etmitlerdir. 
lngılız bakanları fıµlU te1'Jıt eae
cekıerdir : 

Müttefikler, mü9tereken netre
decekleri bır beyanname ile: 

1.- Ren'in sol kıyısının gayri 
askeri vaz1yeti müstesna olma.K üz. 
re ve Versay muahedesinin 5 inci 
faslı hükiimlerinin iptaline, 

2.- Almanya uluslar derneğine 
döndükten aonra, Y ersay mµaheue 
sinin i:btal edilen bu hükümleri ye
rine u-uslar derneği çerçevesı ıÇID· 
de ve onun hükmü altında silah
ları tahdid eden bir mukave•e ika· 
mesine amade olduklarım bildire
ceklerdir. 

Bunun için genit müzakerelere 
i/.tizar edilmelıdir. 

f ransız bakanları böyle bir tar-
za muvafakat etmeden evvel müs
takbel mukaveleyi ve tatbik temi· 
natını öğrenmek istiyeceklerdir. 
lngilizlerin fikrine göre, bu muka
ve.enin aktiyle birlikte Almanya 
Tuna antlaşmasını da imza etme
lidir. Keza Londra Almanyanın 
doğu antla9masma da ittirakini te
menni etmektedir. 

Almanya izahat istedi 
PARIS, 1 (A. A.) - Almanya'nm A· 

vusturya i..tiklili hakkmdaki Mussolinİ· 
Lava! antlaıması projesi hakkında bazı 
izahaıt istediği teyit edilmektıedir. Bu te
tebbüs Alman sefiri tarafından pazartesi 
günü Bay Lava!' e ıifalıi nota bırakılmak 
ıuretile yapdmııtır. Bu istek, antlaımayı 
yapanların fikrince tasavvur edilen misak 
ile uluslar demeğÖ araaındaki rabıtayı 
yani aırtlapnanm uluılar derneği çerço
veıine girip ginniyeceğini anlamağa ma• 
tuftıur. Keza Almanya ademi müdahale 
antlapnası ile Fransa ile ltal)'11 arasında 
Roma' da imza edilen iki taraflı iıtiıare 
antla,manın ıümulünü de öğrenmek is-
temektedir. Bay Lava!, aynı ,...,_nda Ro. 
maya da verilen bu •ualleri, Roma ile an• 

laıtıktan ıonra ancak Londra'dan avdo
tinde tetkik ederek cevaplannı verecek· 
tir. 
Avuaturya Almanyanm ne yapaca· 

ğını merak ediyor 
VlYANA, 1 (A. A.) -Avusturya ef

karı umwniyesi, Londra konferansının 
arifesinde, Almanyanın ne yapacağını 
merak etmektedir. Resmi mahafil Alman· 
ya'run ademi müdahale antlaıması hak· 
kında Parise ve Romaya sorduğu ıual • 
lcrin tümulü hakkında ketum davran • 
malda beraber, bu suallerin sadece ıonıl• 
mut olması dahi prensip itibarile antlaı
maya ittiraki tazammun etmese bile mu· 
halefette bulunulmadığını tazammun et• 
mekte olduğu kaydedilmektedir. 

Viner Çaytung gazetesi Londra'dan 
kat'i bir sureti hal beklemekle beraber 
Avrupa &İyasası hakkında Franıız. lngi• 
!iz anlapnasırun orta Avrupa ıiyasal du
rumunu aydınlatacağı kanaatmdadır. 

Noye Fraye Pre11e de: 
"Acun Lonclra neticelerini endiıe ile 

Ayasofya miızesi 
açıldı 

(Başı 1 inci sayfada) 
lavhalar kaldırtlmıttır. Bu lavha
lar altındaki kıymetli Bizans moza 

yıkları tamamile meydana çrkmıt· 
tır. 

Müzeyi ziyaret etmek isteyenler 
den 11 lrurutluk ücret alınmakta· 
dır. Dün müzeyi bir çok İstanbullu 
meraklılar ile febrimizde bu:unan 
Alman <eyyahları gezrnittir. A ••• ra. 

n seyyal .f .n dün öğleden sonra Pi
reye gitmek üzere tehrimizden ay 

rılmışlardır. 

General Göring 
(Başı 1 inci aahil ede) 

ket arasında hadis olabilecek zor
luldarına anla9ma ruhu içinde hal
li arzusunun teyit edilmekte oldu. 
ğu i ı i malumat alan mahafilden 
bildu-.lmektedir. 

V ARŞOVA, l.A.A. - General 
Göring'in V artova ziyareti sonuna 
ermek üzeredir. 

General, Mar6'Al Pil-Rıdski'yi 
Bay Bek'i ve başıbakaru görmüt
tür. 

Marıaal Pilsudııki'ye Hitler na· 
IDlna yapılan beyanattan gayri 
Va11ova' da yapılan hususi görüt
meler hakkında birşey bilimnemek 
tedir. 

M. Bek'in bcyanah 
VARŞOVA, 1 (A. A.) - Lehistan 

Ajansı bildiriyor: 
Diyet ınecliainin dıtarı lıleri komis

yonunda Lehistan hariciye nazın M. 
Bek &§4lğıdaki be)'11-tl1ı bulumuıturı 

M. Bek Lehistan • Sovyet münasebet· 
!erinden bahsedeıi<en bu münasebetlerin 
ademi tecavüz miaakına ve mütecavizin 
tmifi protcıkcıiuna münenit olduiunu 
bildinn.ittir. Bu protokol ııılha, ve kom
ıuların emniyetine riayeti kaU'iyetle t
bit etmittir ki tinıdiye kadar hiç bir bey
nelmilel anlaıma, batta Milletler Cemi
yeti misakında bu kadar kat'iyet yoktur. 
Ademi tecavüz misakının on sene temdi
di, Sovyet • Polonya İy.i komıuluk müna
sebetlerini daha devamlı bir esasa bağla
nnıtır. Bu hadisenin eherrmıiyeti her hal
de bir tabiyecilik hadlerinden daha ileri 
geçmi,ıir. 

M. Bek, Polonya • Almanya mü
betlerine geçerek bundan aitayiıle bab· 
.. tınİ§br. 

Polonya 
sebetlerinden 

..., Romanya miiNı.

babsederken, Polonya 
hariaiye nazırnun Bükrqte yaptığı •
mi ziyaret eınaaında ve resmi si}'11ıi te
maslar haricinde iki hükumeti alakadar 
eden meseleler üzerinde müdaveleti ef. 
ı.irda bulunulduiunu ıöyleıniıtir. 

Aydında ~ ddet.i ya~mur .ar 
AYDIN (Mmiyet) - Aydına 

ve vilayetin her yerine çok tiddet
li ve sürekli yağmurlar yağdı. J. 
kindiye doğru Aydın içine çok 
tiddetli sağnaklar yağdı, saat 16 
da çarfıyı ve istasyon alanım ıel
ler kapladı. 

Belediye itfaiyesi lağımları a
çarak geliş ııeçifi temin ediyorlar. 
dı. Aydın içinden geçen Tabak -
hane çayı da çok büyük sel getir
di. Sel gece yarısına kadar devam 
etti. Bu gün de yarıya inmekle be
raber devam etmektedir. Çay bir 
buzağı ve bir çok ağaç ve dağ 

köylülerinin etyalarını getirmit
tir. Bw:ajıyı jandarmalar kurtar
mıttır. 

Sel Hamid iye mahallesinde 17 
ve Güzelbisar mahallesinde de 
2 - 3 evi bir bahçıvanlığı bastı. 
Nüfusça telefat yoktur. Yalınız 

etYalar ıslanırut ve bozulmuttur. 
Belediye itfaiyesi sabaha ka· 

dar buralarda çalışarak sellerin 
daha çok yer basmasının ve zarar 
vermesin\n önüne geçmittir. 

Aydın. Çine yolu bozulmuf ve 
kamyonlar geçemiyerek geri gel
mişlerdir. 

Aydın Karapınar arasında E
ğizdere ve Kızıl çaylarda iki kam
yon kumlaıru9lardır. Halen kam
yonlardan eser görünmemekte
dir. 

Bugün Menderesin taşması ve o
vayı kaplaması bekleniyor. Mende 
res taşınca ovaya bü~ fayda ve 
bereket getirir. Bundan ötürü 
çiftçilerimiz sevinmekte ve bay· 
ram etmektedirler. 

Gemlik hocaları Bursıda 
temsil ieriyorlar 

GEMLiK, (Milliyet) - Gem
lik öğretenleri Bursaya temsil ver· 
mek üzere çağrıldılar. Temsil Bur· 
sa Halkevinin yıl dönümünde ve
ril~cektir. Oynanacak piyesler Ma
vi yıldırım ve Şeriye mahkemesi
dir. 

Seksen ton kemik 
GEMLiK, (Milliyet) - Gemlik 

deniz yolile lstanbula 80 tonluk 
kemik göf'::-iilmüttür. 

Gemliği dütmanlardan lrurta
nrken ilk tehit dü~en yüzbatı Ce
mal için büyük göıteritler yapıl· 
dı. Cemil Erdil dinliyenleri cottu· 
ran bir söylevde bulundu. 

Yüzbatı Cemalin mezarı iyi bir 
yerde değildir. Belediye bu meza. 
n Gemiliğin en gösteritli bir yeri· 

:s::z:: :s 

lncbolunun ihracatı 
INEBOLU, 1. A.A. - lnebolu

dan 935 yılının ilk ayı içinde 
Hamburg'a 21 bin lira değerinde 
11 O ton, lskenderiyeye 4 bin lira. 
lık 95 ton, Türk limanlarına 35 
bin 500 liralık 653 ton etYi ile 
6100 lira değerli 406 metre mi.kap 
kereste ihraç edilmit ve buna kartı 
Türk limanlanndan 68400 lira de
ğerli 347 ton muhtelif etYa gel
mittir. 

Isparta iplik fabrikasının 
motörU 

1SPARTA, (Milliyet) - Sene· 
İerden beri hurda halinde kalan 
bir Alman motörü timdiye kndar 
hiç bir usta tarafından tamir edi· 
lememi~i. Bu defa yeni usta batı 
Bay Necati bütün mesuliyeti üze
rine alarak azımk!ir i:;;N< i9çilerile 
ite batlaırut ve bir aylık mütema
di bir uğr~ma neticesinde motörü 
faaliyete geçirmiftir. Bay Necati 
ve Çevirgen Bay Hasan Hüseyinin 
ıbu eseri neticesi fabrika 25 bin li
ralık bir motör kazanmış ve Bay 
Necati usta ,erefine bütün fabrika 
memur ve itçi!erine bir ziyafet ve
l'ilmittir. Fabrikanın çok ueğerlı çe 
virgeni ve una batının yılmaz ça
lııp.·alanla yalo.nda ayrıca bir şubı 
ııçılarak ) eni kumat tezgahları işe 
b~lıyacaktır. 

ZA YI. - Galata gümrütünden 13.28() 
No. lu ithallıt beyannameaile muame!esini 
b\timıiı oldııfmn ve malı çıkarmak üze
re iken bu beyannameye a.İb o...ıinoyu za. 
yi ettim. Y eninni alacağll'ldan eakiail>İn 
hükmü olmadığmr ili.n ederim. 

Rober Sevilya 

İstanbul Levaz:nı Amir· 
liği Satm Alma Komisyon • ı 

llanlan 

Levazım Amirliğine bağıı 
kıtaat için 17 ton kesme, 17 
ton çubuk makarna ile 3 buçul. 
ton tel ve yedi ton arpa ıehriyı 
14 Şubat 935 perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarfla alına· 
cakdır. Tahmin bedeli 9105 li· 
radır. İsteklilerin şartname
sini görmek üzere her gfui ve 
kapalı zarfa gireceklerin belli 
aaatten bir saat evvel 682 lira 
87 buçuk kuruş ilk teminat ve 
teklif mektublarmı Tophanede 
Satmalma Komisyonuna ver· 
meleri. (754) (440) 

870 

Fransız • ltalya anlatmtimdan ~ 
derken M. Bek demiıtir ki ı 

"Biriıi Polon}'11'mn müttefiki, Fransa, 
cliğeri beynelmilel meselelerde Polonya'• 
nın noktai nazarlannm uygun düıtüğü 
ltalya arasmcla haııl olan anlatmayı ha· 

ne kaldırtacaktır. 
,.:......._:._~=;::::;;:;::;:;;:;:;;:;:;~;:;:;;~-1 ıJt:. V LET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 

• 

Mudanya. Buru. yolu ucuzlatıldı. Tenzilat 15 Şubat 1935 
den başlıyacakdır. Mudanya· Bursa mesafeai için ; çocuklar

dan yarısı alınmak üzere : 

raretle selimlar.,. 
Bir yolcudan 
Seyriseri, birinci ve ikinci sı• 

bekliyor'' demektedir. d 
Habsburg hanedanı meselesi ruf~~ o~:ın eşyaların tonun an 

LONDRA, 1 (A. A.) - Havaı Ajan- Üçuncu amıfta olan eşyaların 
cı bildiriyor: 1 tonundan 

Bay Blum'un Avusturya • Macaristan İki vagonla taşınacak uzun ci· 
Habsburg hanedanının iadesi ihtimali simlerin tonundan 
hakkında Popüler gazetesinde çıkan ma Ağır cisimlerin tonundan 
kalesi Londradaki Fransız heyeti murah 
hasasmı hayrete düıünnüıtür. lki vagonla taşınacak ağır ve 

uzun cisir.ılerin tonundan 
Bir vagon İçinde taşınacak oto
mobil ve emsalinin tonundan 
lki vagon içinde taşınacak oto
mobil ve emsalinin tonundan 

126' 

84 

1 
40 

il 
30 

111 
20 

210 (Asgari 5 ton ücreti a
lınır) 

294 (Üç tondan fazla olan· 
lar.) 

420 (Asgari 5 ton ücreti all· 
lmır) 

294 (Asgari 3 ton ücreti alı· 
lmır) 

420 (Asgari 5 ton ücreti alı· 
lmır) 
Kuruş ücret alrnacakdır. 

B. Laval'e B. Mussolin ile görütme
leri esnasında atfedilen hattı hareket 
doğru ~eğildir. B. Lava!, mecliı hariciye 
komiıyonunda Roma görüımeleri baklan 
da izahat verirken de söylediği gibi, 
Avuıturya mıntab...-nıb. böyle bir dcği• 
f~ bakında ue taaavurda bulumnuf 
ne de böyle bir teklifi kabul lüzumunu 
görmüttür. 

Fazla malfunat iatasyonlardan sorulmalıdır. (497) 

1 

J 

• ~ 

Istanbul Ziraat Bankasından: 

ıl~ a·ltı~!tıi reisi;\ divanı tebliğde mi Apak, Tahdn Berk, Salihattin 
~l!tle<ı~1t~eeeği gi' i yeni 8'aylav nanı Yaq; ı, c~r.1il, Abdüilıalik, Kılıç 
~le r~ lı?.erine İHitarclerde bulun· Ali, Damar, R".•ih Dr. ~ uat, :-e-
'-~iiıı tere fırka idare heyetlerini neral Ihsan, I .ı:ı.,,, Hamdı, Rasım, 

~l\t 11 de Dolmabahçe ıa- f\bdülbak. 

Dün latanbula Rz ~!ute vapurile bir çok ecnebi seyyahlar gelmit- , 
tir. Bu seyyahlar öğleden sonra karaya çtkarak tehrimizin tayanı te- ı 
mata yerlerini gezmi9Ierdır. Yukn rıki reaimde limammu.a celen bu 
büyük seyyaJ_ı Vllpurunu görüyonu nux. 

Şubemizde çalışdırılmak üzere müu.ba ile Yüks~k Ti
caret, Galatasaray Lisesi !icaret kısmı veya Orta • !•.car~t 
Mektebi mezunlarından hır kaç memurla orta tahs~ hı· 
tirmiş çok çabuk yazar iki daktilo alma~kdır. ADaktıloia1rdan bir tanesinin Fransızcası çok kuvvetli olmak lazımdır. •· 
teyenlerin vesikalarile Müdüriyete müracaatları. (471) 11~ 
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Eı Buyuk sergilerde 18 diploma 
48 madalya kazaıımıstır. 

Böyle ıuzel dişler yalnız 

RADYOLiN 
kullaııanlarııı 

dişi eridir. 
Diş tabipleri diyor ki : 

a "; 'Tı 1T J d 

Diıleria Ye ağızın ııhhati ıabah ve 

rlişleri temizlemekle kabildir . 

. . . . .. ' -_. -

ISIR iŞ Limitet 
Sermayesi ı 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA-Şubesi iSKENDERIYE 
TÜRKİYE İŞ BANKASI tarahudan teaia eclllmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET JŞLERI YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de aatılmak üzere emaneten mal 
g6nderenler, heaebımıza, TÜRKİYE İŞ BANKASI 

ıubelerlnden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aı masraf ve komisyonla emlo bir ıurette 

iı gllrmek isteyenlerin MISffi İŞ LIMITED'l tercih etmeleri 
kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi: MISIRİŞ • lakeaderlye 

819 • 

•• 
Universite Arttırma ve Eksiltme 

ve Pazarlık Komisyonundan: 
1 Üniversite Tıp Fakültesi Teşrih binası elektrik tesisatı 

2-2-935 cumartesi günü saat 15 de ihale edilmek üze
re kapalı zarf usulile eksiltmeye konulınuştur. lhale Ü. 
niversite Merkez binasında toplanan Komisyon tara-
fından yapılacaktır. 

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

3 Yukarda ismi geçen tesisatın keşif bedeli 8950 lira 62 
lruruşun yüzde 7 ,5 muvakkat teminatı olan 671 lira 25 
kuruşu ihale günü öğleye kadar Üniversite Muhasebe 
veznesine yatırıp makbuzlarım teklif zarflarına koy
maları lazımdır.Teklif mektubları saat 14 e kadar Umu-
mi Katibe verilıni~ olacaktır. 

4 - İstekliler bu İşe ait dosyaları alınak için muhasebe vez· 
nesine 45 kuruş yatırıp makbuzlarını komisyon katibi-
ne vermeleri lazımdır. ,2sı s:ıı 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada teslim edilmek şartiyle muhammen bedeli 

6975 lira olan 45 ton telgraf teli kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 9-2-935 cumartesi günü saat 15 de Ankarada 
Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 523 13 
lira~k muvakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığ~a 
daır olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefalet 
mektubu ile birlikte 9-2-935 cuamrtesi günü saat 14 e ka
dar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
kara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (309) 

840 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alına

cakdır. İsteklilerin imtihan için İstida ile Ankara'da Fi§enk 
Fabrikasına, lstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına lz
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamir hanesine mür~caat-
ları. (526) , 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğündenı 
Erenköyünde, Suadiye mahallesinin Bağdat caddesinde 

~~rak~~ ~?ka~da 15623 metro arazi üzerine yapılınış ihl 
koşk, buyük hır ahır, uşak odası, matbah, büyük bir hamamı 
çiçekli.~.' takribe~ 60 me.tro uzunluğunda rıhtım meyva v~ 
aehzeligı olan eski 6 yenı 2, 2, 3, No. lı köşkün 3 hisse iti
barile hazineye aid 1 hissesi muhammen 9644 lira üzerinden 
12 Şubat 935 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulile satıla• 
cakdır. Parası Birinci taksit peşin, ikincisi bir sene soııra ol
mak Üzere iki müsavi taksitte alınacakdır. İsteklilerin 2490 
ıayılı kanun hükümleri dairesinde muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatlarile teklif mektublarını art
tırmayı açma saatinden bir saat eveline kadar İstanbul 
Milli Emlak Müdürlüğündeki Satış Komisyon Reisliğine 
vermeleri. (l'A) (417) 

Neşriyatı idare eden : MUMT AZ F AIK 
G::tzetet:ill~ vp •b 1 k T A Ş aacı ı . . . 

M L YET CUMARTE 

.-~~~~~~~~~~~, . 

htanbuı Haricı Askeri 
Kıtaat ilitnları. 

'I 

, Harbiye Mektebi 
1 Talebe Kayıd 

ve Kabul 
Talimatnamesi: 
Harbiye Mektebi Kuman

danlığından : 
1 - Bu sene Harbiye Mp. 

ne, As . Hakim ve Muallim sı
nıfına Milli Müdafaa Vekale
tinin göstereceği nisbet içinde 
ana vatanın iç ve dışından 
Türk talebe kayıt ve kabul o-
lunacakdır. , 

a) Tam devreli lise mezun
ları Harbiye Mp. ne girebilir
ler. Bunlardan bir sene sonra 
müracaat edenler imtihansız, 
iki veya daha ziyade sene son
ra müracaat edenler As. lise -
lerden birinde bakalorya im
tihanına tabi tutulurlar. Lise 
mezunlarından gayri, smıf ve 
ihtisas Mp. leri ve liselere mua 
dil oldukları kültür Bakanlı 
ğınca tesbit edilıniş olan ekal· 
liyet ve Ecnebi Mp. !erinden 
mezun olan Türk talebe As. li
selerin birinde mezuniyet im
tihanı geçirmedikçe ve Türk 
diline tam vakıf olmadıkça 
Harbiye Mp. ne kabul edil
mezler. 

b) Ana vatan dışından M. 
be girmek İsteyen Türk tale
benin de As. liselerden birinde 
bakalorya imtihanı vermeleri, 
Türk diline vakıf ve Türk ta
biiyetinde olmaları lazımdır. 
Olmayanlar bir sene zarfında 
Türk tabiyetine geçeceiPne 
dair bir senet verirler. (Birse
ne zarfında tabiyetini değiş
tirmeyenler olursa Mp. masra
fı kendilerinden alınarak Mp. 
den çıkarılırlar). 

c) İstekliler (16) yaşım bi
tirmiş ve (23) yaşına henüz 
girmemiş olınak, 

d) Üniversitede okurken 
As. hakim ve muallim olmak 
isteyen talebeden birinci sım· 
fa girmek İsteyenlerin en yu
karı (22) ikinci sınıfa (23) 
üçüncü sınıfa (24) yaşlarını 
bitirmiş olmaları lazımdır. 

e) Vücudunun teşekkülab 
ve sıhhatı (tam teşekküllü he·· 
y'eti sıhhiyece yapılan mua
yenede) orduda ve her iklim
de faal hizmete müsait bulun
mak. 

f) Ahlak ve seciyesi ve aile
sinin hiç bir fena hali ve fena 
şöhretler sahibi olınadığına 
dair vesaik göstermek. (İca
bında Mektep K. lığınca muh
telif kanallarla yapılacak tah
kikat neticesi müsbet çıktığı 
takdirde Mp. e kayıt ve kabul 
olunur: Menfi zuhurunda İse 
kabul·olunmaz. Müracaat eden 
ler bu hususta hiç bir hak tale· 
binde bulunamazlar). 

2 - Birinci maddedeki şart 
lart haiz olanlardan 1stanbul
da bulunanlar her sene Mart 
başından Temmuz nihayetine 
kadar doğrudan doğruya Har
biye Mp. K. lığına ve İstanbul 
haricinde bulunanlar bulun
dukları yerlerin en büyük as· 
keri K. nına veya askerlik 
şubesi reisliğine en geç Tem· 
muz nihayetinde Harbiye Mp. 
de bulunacak veçhile istida ile 
müracaat ederler. lstidalarına 
aşağıda yazılı kağıt ve vesika
larım bağlarlar. 

a) Nüfus teskeresi veya 
musaddak sureti. 

b) Mütehassıs tam bir he· 
y'eti sıhhiye tarafından mu· 
saddak sıhhat ve aşı vesikala
rı (aşı vesikalan ol·eıyanlara 
askeri hekimlerce aşı yaptın· 
lır.) 

c) Mezun bulunduğu mek
tebin şahadetnamesi ve mek· 
tebin vereceği resmi hüsnühal 
kağıdı. 

d) Mektebe kabul olunduğu 
takdirde Askeri kanunlar, nİ· 
zamlar ve talimatları tama-

1 

l ısTANliUL BELEDiYESi ILANLARıl ı 
1 - T ebhirhaneler için pa zarlıkla 30 ton maden kömürü 

alınacaktır. 
2 - Tahmin bedeli taşun asile beraber beher tomı 16 li

radır. 
3- Pazarlık günü 7-2-935 perşembe günüdür. 
4 - Bu işe aid şartname Levazım Müdürlüğünclen pa· 

rasız alımr. · 
5 - Pazarlık için 7-2-935 tarihine rastlayan perşembe 

günü saat 15 de 36 liralık muvakkat teminatile Belediye Le
vazım Müdürlüğüne müracaatları. (349) 

men ve aynen kabul ettiğini 
natık velisinin ve kendisinin 
birer teahhüt senedi ; saralı, 
uyku halinde gezer, sidikli, 
bayılınak ve çırpınmak hasta
lığına müptela olınadıklarma 
dair taliplerin velilerinin teah· 
hütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan biri
le mektebe girmezden evvel 
malul olduğu bilahare anlaşı
lan talebe mektebden çıkarı· 
lır. Ve o talebe için sarfedilen 
bütün masraflar velisine taz
min ettirilir. (514) 

* ıı • 

1 - Kapalı zarfla isteklile-
rin verdiği fiat haddi layık 
görülınediğinden 28368 kilo 
pirinç pilavlık pazarlığa ko
nulınuşdur. 

2 - Pazarlık günü 14 Şu
bat 935 perşembe günü saat 
16 buçuktadır. 

3 - İlk pey parası 575 li
radır. Muhammen fiab 27 ku
ruşdur. 

4 -· Şartname ve nümune
sini görmek İsteyenlerin her · 
gün ve eksiltmeye girecekle
rin belli gün ve saatte Çorlu
daki Komisyonumuza gelme-

tin yağı bedel tahmini 42 ku
ruş birinci pey 40 lira Pmar
hisara 2869 kilo sabun bedel 
tahmini 32 kuruş birinci pey 
49 lira Vizeye 1159 lcilo zey
tin yağı bedel tahmini 42 ku
ruş birinci "6Y 40 lira Vizeye 
14694 lcilo fasulya bedel tah
mini 14 kuru§ birinci pey 154 
lira Vizeye 2227 kilo sabun 
bedel tahmini 32 kuruş birinci 
pey 53 lira Vizeye 4362 kilo 
mercimek bedel tahmini 15 
kuruş birinci pey 49 lira ek· 
siltme günü 9-2-935 cumarte
si giinüdür. (763) (329) 

857 
•• * 

lzmitte teslim şartile 
(850) aded yün eldiven pa
zarlıkla alınacakdır. 

Tutan: (467) liradır. 
11 Şubat 935 pazartesi gü

nü saat 15 de lzmitte Fırka 
binasındaki Satınalına Komis 
yonunda pazarlığı yapılacak· 
dır. 

Kat'i teminatı ı (70) lira• 
dır. 

El işlemeleriniz içiıs 

DUnyanı11 en ••ki kolonları ol 

C.B 
Kolonlarını arayınız. 

Renkleri kat'lyyeo teminatlıdıt' 

C.B. paradi 
Nlkolaldl - Etti 
Galatasaray No 204 

VAPURCULlJ 
TORK ANONiM ştRKE'f! 

IST ANBUL ACENT_~l 
LJn.n Ht1111, TalJon: ~;::% 

MERSİN YOLU 
GERZE Yapuru 3 

ŞUBAT 
p AZAR uat 10 ela Sirkeci rılt~ 
mından kalkarak (Çanakkale, ısı#' 
Kuıadaıı, Küllük, Bodrum, Raı:;. 
Marmaria, Dalyan, Fethiye, ~ f 
Kat. Finike, Antalya ve Mersıll /ı" 
zimet ve avdetle ayni iakelelerl• f 
lanya, Çanakkale ve Gelibolu) 
uğrayarak avdet edecektir. ./ ________ __,, 

leri. (784) (512) 
* • • 

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

Trabzon yolll 
1- 1600lir~kZeytin Ya- Sakarya vapuru/ 

ğı satın almacakdır. ŞUBA ,ıı . 
2 - Beher kilosunun mu- PAZAR gilnü saat 20 de c;.1-. 

nhtımından kalkacak. Gidiıte ı• .• 

İsteklilerin belli gün ve saa
tinde beraberlerinde ticaret o· 
dasına kayıtlı olduklarına dair 
vesikalariyle gelıneleri. (783) 

(511) 

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

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

869 . -. 
Pınarhiaara 1960 lcilo zey-

hammen fiatı 38 kuruşdur. guldak, lnebolu, Ayancık, Satı'~ 
3 - Açık eksiltmesi 17 Unye,Ordu,Gireıon,Vakf<kebir,"f / 

Şubat 935 pazar gÜnÜ saat on zon ve Rizeye.Dönü~te Of ve ı•;.ı, 
beş buçuktadır. dak iskelelerine uğr<yarak avdet 

4- tlk pey parası 120 li- J cektir. 

radır. ı-------mıı•ıııııı: 
5 - Şartnamesini görmek 

isteyenler her gÜn ve eksilt
meye gireceklerin belli gün 
ve saatte Çorludaki Satınal
ma Komisyonuna gelıneleri . 
(782) (513) 

TİFOHIL 
Dr. lhsan Sami ıl 

Tifo ve paratifo haıtalıklar•,.-
tulmamak için ağ<zdan alınan ıif~I 
!arıdır, Hiç rabatsızhk verme>'• A 
keı alabilir. Kutuıu 55 I' /1 


