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habiririı,z yazıyor] 
Ankara, 9 

Büyük Partimizin Büyük Ku
l'Ultayı bugün İsmet İnönü ta
tafından açıldı. Ve Kamutay 
t0pıantı salonu ile dinleyiciler 
10calarını dolduran seçkin bir 
ltaıabhk önünde Ulu Önder Ka
ll'ıal Atatürk Partinin şerefli ta
~hin.de yeralan güzel s?yle~l~.
!1nden birini daha verdı. Gonul 
l.Sterdi. ki Kamutay binası mü
&aid olsun da caddeyi dolduran 
binlerce yurddaş Atatürkün kar 
§ısında yer bulup onu heyecan
la. dinlemek fırsat ve bahtiyarlı
ğını elde etmişler arasında bu
lunsunlar . .öu ıtıtiyacı radyolar 
bir dereceye kadar giderdiler. 
l<urultayın asbaşkanları ve sek-

• leterleri seçildikten sonra top -
ntı arka sıralarda ._ ___ ....... - ·-- --c,- ,/ --
başkanlrK yerine gelen Ata

~lirk sürekli ve şiddetli alkışlar 
b esilmeden söylevini vermeğe 
aştadı. Duruşunda, sesinde bü-

btik bir canlılık, dinçlik vardı. 
na çok yakışan üniformasını 

gözlere aratmavacak kadar ü
~~rine iyi yatmış bir jaketatay, 
~ıYmişti. Elinde tuttuğu not1a
r•nı daha iyi seçmek için bir ara-
ık pensli gözlüğünü taktı. 
. Söylüyordu. Geçen 16 sene -

~ın hadiselerine kısaca ilişerek 
.onuşuyordu. Türk Genel dev -r1rnini sade, veciz, manalı buluş-
~le anlatıyordu. Devrimi ba -

§aran eşsiz ses 39 kelime ile bu 
~ev.rimin renkli, ahenkli ve c:m-
1 hır tablosunu çiziyordu. Dev -
et ne yaptı, ne yapacak? 

1 En ince taraflarına kadar an-
atıyordu. Cumhuriyetin dış si -
~asası üzerinde konuşurken Sov 
~etlerle dostluğumuzun değeri 
it Uruitay üyelerinin heyecanlı al 
<l ışları arasında meydana kon -
.. U.. Bilhassa Sovyetlerin Bo
f~ılar hakkındaki Clavamızd:; 
0

1zirn gibi düşünmüş olmala.·rm 

1 ne sürmesi kafalarda ve gönül
ll~d~ Yer alan Sovyet dostluğu 
\>e ?ır daha meydana koym -ağa 

~}le oldu. Sefin: 
lı'' Bütün dü"'nya gidişini gözö -
1/

1
nde tutarak dikkatli, hazulk-

1t.' uyanık bulunmak lüzumuna 
a~iiı.,, sözü toplantı salon·vıu 

,.1Şlarla çınlattı. 
til Cllusa hizmet yolunda bü -
ti~ "arlrğımızla çalışmak, Par
gi~re~~rinin bozulmaz andıdır • ., 
\rin 

1 
Yuksek bir direktifle söyle

ti : son veren Atatürkün sözle· 
di agıınc1'an doğrudan doğruya 
kanley~nlerin kalbine bir hayat 

.Ynagı gibi aktı. 
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iRTiCA TEVKIFATI 

iç Bakanı ·Isparta ve Diğ_er 
Yerlerdeki Tevkif at hak
kında Beyanatta Bulundu 
Diyor ki: "Saidi Kürdi dini siyas~t~ al~t ~a
parak irticai propagandalara gırışmıştır,, 

(Gizli bir irtica şebekesi kur
duğu anlaşılan Saidi Kürdi ile 
Milfis ve Antalyada tevkif edi
lenler hakkındaki tahkikat ta -
mamile inkişaf etmiştir. 1spar-
t'!9~ .. Ş?J.gıcy~ ••• ~e~~~-~~lu_!~!· 
re Eskişehire gönderilmişlerdir. 
Bursadaki tahkikat sona ermek 
üzeredir. Orada tevkif edilen 17 
kişi de Eskişehirde muhake
me edileceklerdir. Diğer taraf -
tan Milas hadisesile alakadar 
görülen bir şeyhle oğlu Yalova
da yakalanarak Bursaya gönde
rilmişlerdir. Bütiin bu tevkifat
tan ve hadise hakkında gelen 
mallımattan mürtecilerin bulun
dukları havalide oldukça geniş 
bir irtica propagandası yapmak 
istediklerine şüphe kalmamış -
tır.) 

iç Bakanmm beyanat. 
Bu münasebetle, İçişler Ba -

kam Şükrü Kaya Anadolu Ajan
sına şu beyanatta bulunmuştur: 

lsparta, 9 (A.A.) - İç Bak~
nr Şükrü Kaya, lsparta muhabı
rimize şu beyanatta bulunmuş
tur: 

"- 925 Şeyh Said isyanı 
münasebetile lspartaya naklolu 
nan ve kendisine Bediüzzaman 
adını takan Saidi Kürdi, dini si
yasete alet yaparak. irticai. pro
pagandalara girişmış ve bır ta
kım sal adamları kandırarak 
doğru yoldan şaşırtm_ağa ç__al!ştı 
ğı anlaşılmıştır. J!.~lıy~ h~d!se
ye el koyarak Saıdı Kurdır,ı ~e 
muhtelif yerlerde kandırabıldı -
ği otuz kadar. mürtecii te~k!I 
etmiştir. Temyız mah~emes~mn 
kararile muhakemelerı Eskışe .
hirde yapılacaktır. Genel emm
yet idaresindekf siciline '?a~a -
ran Saidi Kürdı 31 Mart ırtıca
ma karışmış ve Şark vilayetle
rindeki irticai Kürd hareketle -
rinde faaliyetten geri durm{ldı -
ğmdan, Jspartaya.naklolunmuş
t ur. Anlaşılryor kı merkum otuz 
senelik mayalı bir mürteci olup, 
ilsad edecek sal vatandaş ara
maktadır. Başka sanati yoktur. 
Şimdiye kadar elde edilen maliı 
mata göre hadise mahdud ehe"! 
miyetli bir zabıta vakasınd.an ~
barettir ve halk Rrasında hıç bır 
tesiri olmamıştır.,, 

" e·r şey yok! ,, diyenler 
iç Bakammn beyanahm 
okuyabilirler! 

"Tan" ın bazı gazetelerimiz 

arasında uyandırdığı gizli tela
şın henüz yatışmamış ol~uğu~1u 
esefle görüyoruz. Bu telaşı her 
gün bir türlü ortaya vunnakta 
devam ediyorlar: .a..:irgün meş -
bur adamlar tablomuza, birgün 

• ,. " ~ - -- a:..o~;A 
lerdi; bugün de Isparta tevkifa-
tının bahse değmeyen alelade 
bir hareket olduğunu ileri sürü
yor, ortada irticn ve mürteci ol
madığını iddiaya kalkıyorlar. 
Fakat, ne gariptir ki sayfa yarı
şında geri kalmamaya çalıştık
ları gibi, ehemmiyeti olmadığı

[ Arkası 8 incide j 

UYA .. SABUNA 
~~~~m~~toJ~ 

ARNAVUD 
KALDIRIMI 

Bundan iki sene evvel Solyada, 
o zamanın Sof;ya elçisile beraber, 
bir gün etrafta bir gezintiye çık
mıştık. Tekerleklerin Üzerlerinden 
kayar gibi geçtiği asfalt yolları bi
tirdikten sonra, bozuk bir Arnaoud 
kaldırımına rastladık ve iki saat 
kadar d Ü f Ü p kalktıktan, sarsılıp 
ç a ~ p ı l d ık~ an aonra da, uzun, 
genış, yemyeşıl bir ormanın a e r i n 
gölgeliğine daldık. 

O r m a n r n irine belki asfalttan 
güz.el, çünkü yumuşak, kırmızı top-
1 aktan foseler döpnmiıti. 

Bize arkadaşlık eden Bulgara 
üzerinde yürüdüğümüz yolun nere: 
ye gittiğini aordum: 

- Bu şöse Tırnovaya gider. Bir 
az ilerlerseni" karşınıza çıkacak te
Pc;ilen mavi Tunayı da görebilirsi
nız/ 

Dedi. 

- iyi, hoş ... Faltat bu güzel, ca
nım ormandan e v v e l bu Arnavud 
kaldırımı ne oluyor? 

Diye •ordum. 

- Türkler Viyanaya g.iclerlten bu 
yol'! a ç ı p bu ormandan geçtiler. 
[elıl~ b ~ ~. k.~ bir Yolu 6Ôdererek] 
şu gor~uğunuz ıose, doiru Niıe IIİ· 
de~. v .ı Yana "aelerlerinden •onra, 
Mıtat Paıa bu Yolu t a m i r etti ve 
Arnavud kalclınmı yaptı! 

Cevabını vereli. 

• Bu 11 e I e !' lstanbula clönclüiüm 
zaman, fehrın göbeğindeki bazı ao
kakları görünce, ister iatemez, iki 
sen~ evvelki o gezintiyi hatırladım. 
Bırçok feylerde ileriyiz amma ne 

yazık ki, bazı yollarımız hôlô 'ıa
§ırtıcı bir iğrilikle doğ,..; Mi t a t 
Paıa clevrine fıkıyarlar / 

Ali Nacı KARACAN 

rul yı Açtı 
BÜYÜK ŞEFiN SÖYLEVi 

Arsıulusal Durum Nazik Bir Buhran Geçirmek
tedir.· Bütün Dünya gidişini Göz Önünde 
Tutarak Dikkatli, Hazırhkh, Uyanık Bulunuyoruz 

Dış Sıgasasında Amaç Arsıulusal Barışı 
Korumak Ve Güven

1 

içinde Yaşamaktır .. 
Ankara, 9 [Anadolu ajansı 

bildiriyor] - C. H. Partisi ge • 
nel başkanı ulu önder Atatürk 
kurultayda aşağıdaki söylevi 
vermiştir: 

" - Kurultayın sayın üyele -
n, 

Karşılarında bulunmakla haz 
duyduğum delege arkadaşları • 
mı selamlarken, yüce ulusumu -
zu saygı ile anarım. 

Bu anda, bundan önceki ku • 
rultayları ve partimizi doğuran 
ilk Sivas kurultayını ki, dış ve iç 
düşmanların süngüleri altında 
kurulmuştur - hatırlamak, ge -
çen l 6 yılın bütün hadiselerini 
gözönüne getirmeyi kolaylaştı -
rır: 

Uçurum kenarında yıkık bir 
ülke... Türlü dütmanlarJa kanlı 
boğutmalar ... Yıllarca ıüren sa
va, ... Ondan sonra, içerde ve dı-
~ ı -ı o- !1- . . ... .. 1-.. , " .. 11.i "'Y"U -

tan, yeni sosyete, yeni devlet ve 
bunları başarmak için arasız. 
devrimler .. itte Türk genel dev 
riminin bir kısa diyemi ... 

Bayanlar, Baylar, 
Partimizin her kurultayı, de

nebilir ki, bir dönüm başında 
toplanmıştır. 1927 kurultayı, 
doğudan kopan azıyı yenerek 
cumuriyetin sarsılmaz temelde 
olduğunun anlaşılmasına, 1931 
kurultayı güvenlik ve sükünün 
kesin olarak kurulmasına rast -
gelir. Bu kurultayımız ise, ge -
niş ölçüde gelişim devl'i içinde 
bulunduğumuz günlerde toplan ATATÜRK 
mış oluyor. ve rıhtım işleri devlet eline geç 

Kurultayın yeniden alacağı 1 ti. Diyarıbekir kapısındayız. An 
ilerleme ve yükselme tedbirleri talyaya, Erzuruma, kömür yur
ile vatanın yüksek yönetimini dt!na durmadan gidiyoruz. 
erdemli ellerinde tutan partimi- Devlet demiryolları kurumu, 
zin, şerefli tarihini zenginleşti - bugün kendi malımız olan 500 
receğine şüphe yoktur. milyon liralık bir işi çevirmek -

Geçen kurultaydan bugüne 
kadar, kültüre! ve soysal alanda 
başardığımız itler, Türkiye Cu
muriyetinin ulusal çehresini, ke 
a~n çizgiJerile, ortaya çıkarmıt -
tır • 

Yeni harfleri, ulusal tarihi, 
öz dili, ar, ilimsel müzik ve tek -
nik kurumlariyle, kadını, erke
ği her hakda eşit, modem Türk 
sosyetesi bu son yılların eseri
dir. 

Türk ulusu ancak varlığını 
derin ve sağlam kültür sınırlan 
ile çevreledıkten sonradır ki, o
nun yüksek kapasiteıi ve erde
mi, uluslar arasında tandır. 
Türk ulusuna doğunıal rengini 
veren bu devrimlerden her bırı 
çok geni9 tarihsel devirlerin öğÜ 
nebileceği büyük if lerden sayıl
ı~ ~e.ridir. Bütün bu İ§ler, par
tı.?1~~ın programını, özenle gö
z~nunde tutarak baıarılabilmit
tır. 

Tüzel, sağlık - sosyal finans 
ekon~mi ve bayındırlık i'tlerimi~ 
d~, hıç. dur?1a~~n aldığımız ye
nı tedbırlenn ıyı ve yerinde ol _ 
duğuna kani bulunuyoruz. 

Akdenizi Karadcnize demirle 
bağladık. Anadoluda özel şirket 
ler elindeki bütün yollan satın 
aldık. lstanbul ve lzmirde liman 

tedir. 
Sayın arkadaşlar, 
Geçen dört yılm başlıca işleri 

ökonomi alanında olmuştur. Bir 
çok ülkeler, acunsal buhran kar 
şısında sarsılmış ve umutsuzlu
ğa düşmüşken biz, bu kapsal fe
laket önünde cuda irkiltnedik. 
Yurdun ekonomisini yeni bir dü 
zene yönetlemiş bulunuyoruz. 
f\rsmlusal rejimi denkleştirerek, 
ıç pazan harekete getirerek 
kendimizi korumayı başardık. 
Asıl önde tuttuğumuz iş, geniş 
bir ~ndüstri programım gerçek
leştırmeye f>aşlamak olmuştur. 
Bu program, tamamile gerçek
leştiği gün şüphesiz yurddaşm 
geçimi hissolunacak derecede 
genişliyeccktir. 

Tarım ve endüstri hareketle 
rimiz biribirini kollayan teöbir -
lerle yapılmaktadır. 

Maden ürünlerimiz, son za • 
manlarda özel bir gelişim gös • 
terdi. Umudumuz odur ki, gele
cek kurultay maden işleri ile be 
raber deniz ökonomisinde bu 
gün almakta olduğumuz tedbir
lerin verimli sonuçlarım der -
miş olarak, toplanacaktır. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, 
yepyeni bir güdümlü ökonomi 
düzeni kurmakla uğraşıyoruz. 
Partimizin ökonomik anlayışı, 

[Arkası S incide]' 

KURULTAY 
BiLDiRiGi 

Ankara, 9 ( A.A.) - C. H. 
Partisi Kurultayı bildiriği: 

C. H. P. büyük kurultayını bu 
gün saat ıs de Genel Başkan ve· 
kili lsmet lnönü açtı ve yasaya 
göre iki Asbaşkan ile dört sek
reter seçimini diledi. Bunun üze 
rine büyük kurultay Asbaşkan· 
lıklarına Abdülhalik Renda ve 
Saffet Arıkan, sekreterliklere 
de Etem Kadri, lbrahim Akıncı, 
Fakihe Öymen, Naşid Uluğ se· 
çildiler. Bundan sonra üyeler a
rasında oturmakta olan Parti 
Genel Başkanı Atatürk sürekli 
alkış ve yaşa sesleri arasın~~ 
kürsüye gelerek söylevlerını 
yaptılar. Beş dakilıS aramdan 
sonra Abdülhalik Rendanın 
başkanlığı altında ikinci toplan· 
tıda nizamname, program, he
sab, dilek encümenleri seçimleri 
yapıldı. 

Genel katipliğin kurultaya su 
nulan işleri encümerılere hava • 
lesini istediği bitikler ve yur • 
dun her taralından gelen kutla
ma telgrafları okundu. Kurul • 
tay başkanlığınca karşılık veril
mesi karariyle 12-5-935 Pazar 
günü saat ıs de toplanmak üze
re çalışmaya son verildi. 

10-5-935 cuma günü saat 10 
da bütün encümenler toplana • 
rak seçimlerini yapıp işe başlı • 
yacaklardır. 



REJIMi ANLAMIYAN KiM ? 
Üniversitede verdiği İnkılap 

derslerinden birinde, alev dilli 
Mahmud Esad, rejimi iki kişi
nin anlamadığmı söylemiş: Bi
ri Ağaoğlu Ahmed, öteki Şev
ket Süreyya. 
Ağaoğlu Ahmedi tanırsınız. 

Demorkrat ve liberaldir. O hal
de Mahmud Esada göre Türk 
rejimi demokrat ve liberal de -
ğildir. 

Kadro isminde bir mecmua 
çıktığını görmüşlüğünüz varsa 
Şevket Süreyyayı da tanırsınız. 
Bu mecmua demokrasi ve libe -
ralizm düşmanıdır. lktısadi tezi 
açıkça sosyalist, siyasi tezi nas
yonalist. Ö halde Mahmud E
sada. göre, Türk rejimi demok
rat ve liberal o1madığı gibi de
mokrasi ve liberalizm düşmanı 
da değildir. 

Ara yerdeki tezadı sentetik 
bir zeka ile teyellediğimizi faı 
zedelim ve diyelim ki Türk re
jimi, liberalizmden devletçiliğe 
giden· köprü üstünde dinamik 
ibir ilerleyiştir. Dün, en güzel ve 
yüksek üslilbunu bulan söyle -
vinde Receb Pekerin de bunu a
çı~ça tekid ettiğine göre Mah
mud Esadın Hakkı vaı;: Ağaoğ
lu da, Kadro da rejimi anlama
mışlar demek. 

Ôlabilir. Ben onların davala
rına girmek istemiyorum. 

Fakat Matbuat Umwn Mü
dürlüğü teşkilatı, Şevket Sürey
yadan kıymık kadar bile faııklı 
düşünmeyen Kadrocu arkadaŞ • 
}arımızla doludur~ 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
iki rejimin zembereğini kuran, 
bütün neşriyatın ayarım yapan, 
ilerisini gerisini tayin eden bir 
makam olmak gayretindedir ve 
Matbuat ~ongresine ihtiyaç du
yuran sebeplerden biri de bu -
dur. Kadro mecmuası rejimi an
lamamışsa Matbuat Umum Mü
dürlüğü, yani devletin propagan 
da ve neşriyat kol\,1 da anlama
mış olmak.gerektir. 

Mahmud Esad belki haklı, 
belki değildir. 

Haklı ise Kadronun Matbuat 
Umum Müdürlüğünde işi ne? 
Haksızsa !kendisinin Univer -

sitede ve resmi bir lnkılap kür
süsünde işi ıne?. 

Sadece aydmlatılmamı iste -
rnek için bunu soruyorum. 

Ka;bahat bende değil; Mah -
mud Esadm her sözü ayn bir 
dikkat ve alaka uyandır~ tka
dar canlı ve alımlı konu{ıişun -
dadır. 

Peyami SAFA 

Ç:n Elç'si Ankaraya gidiyor 

Milli Çin hükCımetinin mem • 
leketimiz nezdindeki ilk sefiri 
General Hu bu akşam sefaret 
erkanı ile birlikte Ankaraya gi
decektir. 

Sefir gelecek perşembe günü 
Reisicümhura itimatnamesini 
takdim edecektir. 

" TAN " m tefrikası : 18. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

Eğer, toy bir genç olsaydım; 
bu macerayı yaşarken günü gü -
nüne, hatta saati saatine hatıra 
defterime kaydetseydim, bunu, 
bir mevzu, diye romancılara, hi
kayecilere anlatacaktnn. Ve on
lar nezaketle dinler görünecek 
ler: yahut omuz silkecek, için 
için gülecekler ve hiç aldırış et~ 
miyeceklerdi. Ve bu macera, yı 
ne yazılı kalmayacaktı. 

Ben, bu maceranın kahraman 
lanndan biri olamaz mıydım, 
olamaz mıyım? 

Uşüyorum... Tüylerim, eli • 
ken diken ürperiyor ..• 

Korkuyor muyum? 
Peki, neden korkuyorum, ne 

den çekiniyorum? 
Canakkalede Anafartalarda 

cn;eme dişlerini geçiren malar
ya sıtması, gene beni yakaladı. 
· Zangır, zangır titriyorum.Yor 

gam, başıma çektim. İliklerim 

10 - 5 - 935 

ÖZ TÜR~Ç·E 
TELEFONDAKi SE 

Seni telefondan istiyorlar, 
diler. Gittim. Bir ses; ne kalı 
ne ince, ne yumuşak, ne se 
kendine benzerliği olmayan, h 
sese benzi yen bir ses: 

- Nasılsın bakalım, diy 
çoktandır görüşmedik ... 

O konuşuyor boy.ma, ben 
nun kim olduğunu anlıyamadı 
bir türlü. Çoktandır görüşem 
diğim o kadar çok bildik var 
bu hangisi ne bileyim ben?. D 
dim ya, sesinden anlaşılmıy 
ses her ses gibi ... 

Yüzümü kızdırıyorum ve so 
ruyorum: 

- Bağışlayın beni, sizi tan 
yamadım. Kimsiniz? 

O karşılık ver:yor: 
· - Bravo sana! Sesimden 
mi tanımadın! ~h otursa ou K 

dar olur doğrusu. Hele bir d 
şün bakalım !. · 

DUn BUyUk Kurultayın toplanması mUnasebetlle ıstanbuıaa oa 1ezanurot yapıldı. Resmimiz Üniversite gençliğinin 
topJanhsmı ve verHen konferansları gösteriyor 

Neyi düşüneyim? lçerde işi 
gücüm yüzüstü kaldı. Bayım t 
.efon başında sesiyle kendini t 
nıtmağa uğraşıyor. 

Sovyet A~tistleri 
Şehrimizde 

Misafir dost Sovyet sanatkar
lar dün lstanbulun görülmeğe 
değer yerlerini gezmişlerdir. 

Sanatkarlar dün aksam Fran
sız tiyatrosunda veril;n konser
de yorgunluklarından buluna • 
mamı§lar ve geceleyin Partinin 
lstanbul Vilayeti merkezinde 
verilen baloya gitmişlerdir. 

Sanatkarlar bu akşam 20,30 
da bir konser vereceklerdir. Hi
Jfıliahmer menfaatine olan bu 
konseri radyo da neşredecek -
tir. Yarrn akşam Şehir Tiyatro
su tarafından Parkotclinde bir 
süpe verilecektir. Cumartesi gü 
11ü de konservatuvar binasını 
gezeceklerdir. Misafirlere kon -
servatuvar tarafından çay ziya
feti verilecektir. Pazar günü 
Adaya gideceklerdir. Ve öğle -
yin H alkevi taraf rndan ~erclle
rino-Air aiv~IAt verjJec.PJr."l'ir. 

Pazartesi günü Dolmabahçe 
sarayını gezerek öğleden sonra 
Halkevi namına Fransız Tiyat
rosunda bir konser verecekler • 
dir. Salı günü Rus Sovyet sefa
reti tarafından sanatkarlar şere
f ine bir ziyafet verilecektir. 15 
Mayıs salı günü saat dörtte Gü
zel Sanatlar Akademisini geze
ceklerdir. Geceleyin belediye ta 
rafından bir ziyafet verilecektir. 
16 Mayıs Çarşamba günü sanat
karlar memleketlerine dönecek
lerdir. 

Yakacık güzelleştiriliyor 

Yakacıkta bir "güzelleştirme 
kurumu" yapılacaktır. 

Bu kurum yakında çahşmağa 
başlayacaktır. Bir kaç güne ka -
dar, Kartalla Yakacık arasında 
ki altı kilo metre yolun iki tara 
f ına da ağaç dikilmeğe başlana
caktır. Buraya sarfolunacak pa
ranın yarısını Kartal belediye -
si, yansını da Yakacık ihtiyar 
heyeti verecektir. 

donuyor ... . . . . . . . . 
Gümbürtüler duyuyorum ... Si 

perlerde uyumak da kabil de -
ğil ... 
Bombardıman, gene başladı .. 

Suvladaki Monitörler artık sus
mak bilmezler ... 

Ne garip! Arada, ince sesler 
de duyuyorum. lsmim, çağınlır 
gibi oluyor. Vücudüm, ılık bir 
yumuşaklık içinde ... 

- Arkadaş, üzerine ölü top 
rağı mı serptiler? 

Yataktan fırladım. Kapıya 
doğru yürürken durdum. 

Kadriyenin sesini daha tane 
tane duyuyorum: 

- Uyan, kalk artık. öğle ol • 
du. 
Yumuşak, rahat yatak. de • 

mek ki beni uyuşturucu ilaçlar 
gibi uyutmuş! ... 

Vücudumda, hala uykunun 
buğusu var; esner gibi . gülüyo
rum: 

- Uyandım, uyandım~ 
Dışarıda, bir kahkaha çınla • 

dı: 
- Vallahi yalan, daha sesin 

Annelerin telaş 
Edeceği 
Bir şey yok! 
Bazı gazeteler son vakitlerde 

şehrimizde altı çocuğun orta -
dan kaybolduğunu yazmışlar -
dır. Bu haberler, çocuk baba ve 
analarım oldukça telaşa düşür
müştür. Halbuki resmi yerler -
den öğrendik. Bu çocukların 
kaybolması bir zabıta meselesi 
değildir. Esasen kayboldukları 
yazılan çocuklar bildiklerinin 
evlerine gitmişlerdir. Yalnız iki 
si akrabalarına giderlerken yolu 
şaşırarak polise müracaat etmiş 
lerdir. Birisi de İstanbul dışı bir 
vilayete gitmiştir. Bunların hep 
sinin yerleri öğrenilmiş ve kayıp 
çocuk olmadığı anlaşılmıştır. 

Sözüne inanılır yerlerden duy 
duğumuza göre kayıp çocuk va 
kası olmadığı gibi, ortada aile -
leri telaşa düşüren çocuk hırsız
lığı da yoktur. Polis bu gibi iş -
,.,;.__ ;.- __. ~ 

bulunmaktadır. 

Bileti satlldığı için 
Avukat Rifat isminde bir zat 

20 bin liralık bir hak iddiasile 
Tayyare .Piyanko Müdürlüğü -
ne protesto çekmiştir. Bu pro • 
testo ile; son keşidede 20 bin 
1ira çıkan devamlı biletinin ba
yi tarafından başkasına satıldı
ğını ileri sürmekte, paranın ken 
disine verilmesini istemektedir. 
Bayi; son keşidede bu biletin 
çekilme ~ünü sabahına kadar 
müşteris~ tarafından alınmadığı 
için başkasına sattığını söyle -
mektedir. 

Avans alan memurlar 
Belediyede, avans alan me -

murlara tebligat yapılarak, yeni 
mali sene başı olan hazirana 
kadar borçlarını ödemeleri bildi 
rilniiştir. Borçlarını o vakite ka 
dar ödemeyen memurların hazi
ran maaşı verilemiyecektir. 

işten el çektirilen 
Nikah memurlan 
Beyoğlu nikah memuru İs -

met ve muavini Galibe, bir tah -
kikat meselesinden dolayı işten 
el çektirilmiştir. Müfettişlerin 
tahkikatı neticesinde, bu me -
murlar mahkemeye verilecek -
tir. Yapılan tahkikata göre, Be
yoğlunda nikah memurları, bir 
çok nikah muamelelerini mesai 
saati haricinde görmeğe başla -
mışlar, bu suretle nikahı kıyı • 
lan çiftlerden para almışlardır. 
Mesai saatlerinde ise, muhtelif 
sebepler göstererek nikah kıy -
mamışlardır. Bundan başka, lü
zumsuz yere, ve evlere gitmek 
zaruretini ileri sürerek, bu şe • 
kilde de nikahı kıyılan çif tlcr -
den para almı&lardır. 

Beklenen n·zamname geldi 
Cami hademesi nizamnamesi 

vil~yete gelmiştir. Cami ve mes 
le yapmakta olduklarım, hal ve 
hareketlerinin mesleklerile yakı 
şık alıp almadığı teftiş ve müra 
kabe etmek evkaf genel direktör 
lüğüne aittir. Bunlardan vaiz -
lerle hatiplerin vaaz ve hütbele 
ri diyanet işleri başkanlığınca 
mürakabe edilecektir. 

Cami ve mescitlerde açılacak 
hizmetler müsabaka imtihanile 
verilecektir . 

Devlet memur ve müstahdem 
terine cami ve mescit işleri veril 
mez. 

Yolsuzluk yapılmış 

Beyoğlu kazası temizlik işle
ri memuru Hayrettin ve muavi
ni Faikin vazifesine nihayet ve
rilmiş ve haklarında takibat baş 
lamıştır. Temizlik işleri amele
sinin tayin işlerinde bazı yolsuz 
luklar yapıldığı tesbit edilmiş -
tir. Bir çok kimselerin para mu
kabilinde tatmin edildikleri an
laşılmıştır. 

uyuyor! koyu menekşe iri güller, taze 
- Kalktım, giyiniyorum. yeşil yapraklarla süslü, filizi bir 
- Haydi, biraz elini çabuk kimono giymişti. 

tut ... Ben bahçede, çardağın al- Taze yüzünde, kimonosunu 
tındayım. Eğer, on dakikaya ka siisleyen güllerin renkleri, yana 
dar gelmezsen, pencereyi kırar yana parlıyordu. 
ve bahçıvanın hortumu ile oda- Beni görünce, elini sallaya -
yı suya boğarım. ı rak giilmeğe başladı: 

- Şimdi geliyorum. - Bu ne uykusu, arkadaş? 
Onun hiç şakası yoktu; dedi- Ben de gülüyordum: 

ğini yapan bir kadındı. - Hakikaten öğle oldu mu? 
Acele giyindim ve masa' üze - Gözlerini gök yüzüne dikti: 

rinde duran hatıra defterini ce - - Güneşe baksana ... Çok ten-
bime koydum, odadan çıktım. belsin, arkadaş 1 

Sofa boştu; evin içinde de, ta- Başını eğmişti: 
bak tıkırtısı, kapı gıcırtısı, ter- - Otur, daha mahmurluğun 
lik pıtırtısı gibi sesler duyulmu- üzerinde... Halbuki içmedin 
yordu. de ... 
Köşkün içinde, sanki her şey, Dikkat ettim, çardaktaki he-

pamuklu, yünlü bezlerle tutulu- zaran iskemleleri kaldırtmış) 
yor: yeclere lastik ökçelerle ba- yerlerine hasır koltuklar koy -
sılıyor; kulağa fısıldanarak ko- durtmuştu. 
nuşuluyor... Otururken gülümsedim: 

Bahçeye çıktığım zaman, ba- - Kcltuklan getirttiğin iyi 
har güneşi, binbir renkle örülü, olmuş ... 
nakışları bin bir ışığın binbir pı- Yan yan bakıyordu: 
nf trsıyle işlenmiş bir tül gibi - İskemleden daha rahat 
sardı. değil mi? ... Şöyle hafif yaslanı-

Kadriye, çardakta oturuyor- verince pekala uyku kestirilebi
du. Sırtında, üzeri açık kırmızı, lir. 

I K uç u K HABERLER 1 
* Y cşilhiliil kurumu idare heyeti 

Müfid Hüsey"nin reisliğinde toplan
mış, bir aylık faaliyet işi görüşülmüş
tür. Haziranın 9 uncu cumasında Ye
§ilgün bayramının kutlulanması ka -
rarlaşmıştır. 

* Bazı gazeteler Silahtarağadaki 
Beziryağı fabrikası yongıru münase
bctile elekırik fabrikasının büyük teh 
like geçirdiğini yazdılar. Elektrik şir
keti, ateşin karşı sahilden çıktığını 
kaydederek, fabrikada mükemmel sön 
dürme tesisatı bulunduğunu bildiri • 
yor. 

• Türk cerrahi cemiyeti aylık top
lantısını yapmrşbr. Bazı mesleki gö
rüşmelerde bulunulmuştur. 

* Tayyere piyangosunun 19 uncu 
tertibinin ilk keşidesi yann çekilecek
tir. 

* Kıadastro işlerini tetkik etmek fi. 
zere h:mire giden Kadastro fen işleri 
baş müfettişi Halid Ziya diln dön -
müştür. 

- Tanıyamadım, diyo 
bir isteğiniz mi vardı? 

O, artık kızmışa benziyor: 
- Senden ne isteyeceğim 

diyor. Beni sesimden olsun tan 
mıyan arkadaşa b~k ! Eh, düny 
bu! Bir gün de sen bana telefe 
edersin elbet, o vakit görüşü 
rüz .. ve şark diye telefonu kapa 
tıyor suratıma 1 

Bu telefondaki ses kimindi 
sordum, soruşturdum anhyam 
dım. Yalnız şimdi düşünüyoru 
ki; bir antika adamındı ki, ken 
disini sesinden bütün dünyanı 
tanıyabileceğini sanıyordu. Ş 
adamoğullan kendilerini bu ka 
darcrk olsun beğenmeseler çat 
lıyacaklar !. 

Orhan SELi 

bir toplantı yapmıılar ve 21 Mayısta 
başlayacak olan son sınıf bütün imti
hanları programlan üzerinde görüş • 
müşler ve milmeyyizleri tayin etmiş· 
!erdir. 

* Kadınlar Birliği kongresi bugUn 
toplanacaktır. Milli Türk Talebe bir
liği de yıllık toplantısını Halkevinde 
yopacaktır. 

l-..ı!'.__~eib.{iı~:dcJg'..hua A J.ise.. ~ "kon grest'MaylSın-'18" ınCf e topıanaear-- sonra Maarif idaresinae bir toplantı 
tır. yaparak, hususi mekteplerin bu yd 

* Çocuk Esirgeme kurumu men • imtihan vaziyetlerini görüşeceklerdir. 
faatine 23 Nisanda dağıtılan rozetler, Hususi mekteplerde son sınıfı bitir
bu yıl geçen seneden az hasılat bırak- me imtihanları, resmi liselerde değil, 
mıtşır. kendi mekteplerinde olacaktır. * Topkapı, Edirnekapı, Merkeze· 
fendi. mezarlıklarına girilmesi yasak * Çimentonun bir tonuna azamt 
edilmiştir. Sebebi bazı uygunsuz hal- 22,5 lira fiyat konmuştu. Bu paraya 
Iere meydan verilmemesi endişesidir. her türlü vergi ve resimler dahildir. 

* Sümerbank Bakırköy bez fahri- Ancak şehrimizdeki fabrikaların Ana• 
kasının ihtisas mektebine ders gör- doluya gönderdikleri mallar üzerine 
mek üzere yeniden 150 talebe alın • yol pe.rasın!D zammedilip edilmiyece· 
ması kararlaştmlmıştır. Bu talebeler ği tereddüdü mucib olmuştur. Veri • 
ameli tecrübe görecek, muvaffak ol- len karara göre, yol parası bu fiyatın 
dukları takdirde işçi olarak Silmer iızerine eklenecektir. 
Bankın bez fabrikalarında çalıştırıla- * Nakdi kar§ıhğı olmakSJzm tahsi
caklardır. T-alebcye her gün iki defa sat devri son bir kanunla mcnedilmiş
yemek verilecek, bir aylık tecrübeden tir. Belediyenin taahhUd i§lerindeld 
sonra da fabrika idaresinin takdir ede hesablar ona göre tanzim edilecek, 
ceği bir ücreti alacaklardır. yeni mali seneye bu tekilde tahsisat 

ıı: Ankarada bulunan Universite devri yapılmıyacaktır. 
rektörü Profesör Cemil yarın şehrimi 
7 e gelecektir. Rektör, Universitcnin * Bu seııebaşında, liselerden mı.? • 
yeni bütçesi etrafında Kültür Bakan- vakkat vesika alarak Universite Fa· 
lığı ile temas etmiştir. kültelerinc girmiş olan lise mezunları, 

* llk tedrisat müfettişlerinden bir asıl şahadetnamelerini Hazirana ka• 
kısmı, üç gün sonra başlıyacak olan dar getirip Fakülte kalemlerine ver• 
köy mektepleri son sınıf imtihanların· mezlerse imtihana alınmryacaklardır. 
da bulunmak üzere, köylere gitmiş • * Enos sahillerinde karasularımız• 
terdir. da gizli olarak balık avlayan Yunerı 

* Şehrimizdeki lise ve orta mek - balıkçuan yakalanmış ve balıklar mil 
tcb müdürleri, dün Maarif idaresinde sadere edilmiştir. 

Eğilmiş, dikkatli dikkatli ba
kıyordu: 

- yoksa, tekrar uyumak ni
yetinde misin? Uyku, uykunun 
mayasıdır, derler. 

Yerinden sıçrayarak kalktı, 
yanımdaki boş koltuğa oturdu; 
kolumu tutup sarstı: 

- Sakın ha, uyuyayım, de • 
me ... Işte, buna tahammül ede
mem. Ben, her gün ortalık ağar 
madan uyanırken, bu sabah, gü
neş doğduktan neden sonra u -
yandım. Evin içine, ağırhğm 
cöktü ... 
~ Ça~d~ğı~ önünde, yüzü buru
şuk bır ı~tıyar kadın görünmüş
tü. Kadrıye sordu: 

- .• ~ab~~lan alışkanlığını bil
medıgım ıçın, buraya bir ~ey ge
tirtmedim. Gece sormalıydım a
~a, u!'luttum. Kahve mi, çay mı 
ıstersın? Kahvaltı etmek niye -

·tinde misin? Vakit geç ... Kah -
valtıyı hazf edersek, hiç fena ol
maz. 

Başımı geriye ittim: 
- Eğer iyi demlenmişse bir 

çay ... Yoksa, bir sade kahve ... 
Kadriye, dudaklarının ucu ile 

gülüyordu: 
- Dünkü çayı beğenmediği

ni anlıyorum. 
Buruşuk yüzlü ihtiyar kadına 

dönmüştü: 
- lyi bir sade kahve yap ... 
Kadın, uzaklaşırken, Kadri "' 

ye, yüzünü, yüzüme yak1aştırdr, 
göz kırptı: 

- Hizmetçi K:adma fazla dik
kat eder görünmüyorsun? 

Ellerimle gözlerimi uğuştu .. 
ruyordum: 

- Evet... Dikkat etmedim .. • 
Dikkat etmekliğimi mi istiyor· 
dun? 1 

Kadriye, elile omuzuma vur· 
du: 

- Senin, hala için uyuyor.~ 
Sana imrendim, Yesari!... 

- Neden? 
- Görüyorum ki nerede yat· 

san, yerini yadırgamıyorsun. . 
Hep dertle, üzüntü ile geç1111f 

uzun yılJarm sıkıntıları, acılafl• 
o anda, kalbimi bir zehir çenbC: 
ri gibi sıkmıştı; acı acı güldüJ11: 

- Senin misafir odandal.a 
kuştüyü yatağım, yaşama yolı.1" 

[Arkası vad 
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Finans Teşkilat Layihası 
Kamulaya Verildi 

Yeni kanunda dairelerin yapacakları 
işler açık anıattlıyor 

.Ankara, 9 (Hususi muhabiri
tnız bildiriyor) - Finans Ba • 
~anlığının teşkilat kanun Hiyi -
ası Kamutaya gelmiştir. Veka 

~etin taksimatı, 929 senesindeki 
~nunla tesbit edilmiş olan va· 

tıyet esas itibarile muhafaza e
<!ilrnektedir. Halbuki Vekal~tin 
~eşgul olduğu işler 929 dan b ... 
tı seneden seneye daha teknik 
Ve ameli mesaiye ihtiyaç ~5s· 
terınektedir. 

Bütçenin gerek masraf ve 
gerek varidat kısımlarına ait 
(Uameleleri evvelki devrelere 
ıyas olmıyacak kadar ehemmi

Y~tli ve nazik bir vaziyete gir • 
~ıştir. Masraf bütçesinin tatln-
atında Maliye Vekaletinin uh

desine düşen vazifeleri dikkat 
v.e ehemmiyetle yapabilmek, va 
tıdat muamelelerini, bilhassa 
:ergi işlerini memleketin yeni 
1~tısadi şeraitine göre daha ba
tıt ve ameli, fakat randımanlı 
'Usuller dairesinde başarmak, 
n-ıim paranın ve kredinin ko -
tunması çarelerini daha iyi ya
Pabilmek için, bu kanun yaprlır
ken diger memteketıer teşn.uat
ları da gözönünde tutulmuştur. 

Vekaletin merkez teşkilfıtm -
da bütün daireler işlerinin bir 
tnüsteşarın elinde toplanması -
nın fayda vermiyeceği görül • 
tnüş ve bu işler iki müsteşarı::ı 
Uhdesine verilmiştir. VekaleL 
teşkilatı; 

1 - Doğrudan doğruya l:aka
na ait aireler 

- ---.. -y--·t>--
a-ıı umum müdürlükler, 

1 
3 - itiraz, temyiz komisyon

armdan murekkeptır. 
Tetkik bürosunun vazifesi; 

:M:emleket dışında ve icinde ma
li neşriyatı tetkik etmek ..• 

Bütçe ve hesabat umum mü • 
ıclürlüğünün vazifesi: Müvaze -
11ei umumiye kanunu ve merbu
~u ile bütçe projelerini hazır-
atnak. 
.. Hazine Umum müdürlüğü -

~;ın vazifesi: Nakid :~lerile ha
z_ıne muamelelerini yapmak, mil 
ı.. .. ınüesseseler ve şirketler ve 
<l!'lY.unu umumiye işlerini tan -
~ıın etmek. 
.. Muntazam borclar müdürlü • 
glt: Zati maaşların kayıtlarını 
ve tediyelerini temin etmek. 

Kanunun diğer maddelerinde 
vekalet teşkilatının her dairesi· 
nin ayrı ayrı yapacağı işler açık 
surette anlaşılmaktadır. İstan -
bul viHiyet teşkilatı da ayrı ola
rak kanunda şöyle gösteriliyor: 

İstanbul Vilayetinin belediye 
hududu i~inde kalan kısmı, ada· 
lar, Bakırköy, Beykoz kazaları 
hariç olarak Deft r rdarm idarec;; 
altında bulunur. Bu vilayette va 
rıdat ve tahsılat ışıerı mıntaka· 
sr ayrılmıştır. İstanbul, Beyoğ· 
lu mıntaklarında ikişer varidat 
ve birer tahsilat müdürü bulu· 
nur. Usküdarda bir varidat ve 
bir tahsilat müdürü, bütün vila
yette bir muame1i..ll mucıur u, 

milli emlak, muhc>:;ebe, T apu ve 
Kadastro müdürlükleri bulun · 
ma~<tadır. 

Defterdarın vazifesi diğer 
defterdarların aynıdır. Bu ka • 
nunla defterdarlıklar aynen ip
ka edilmektedir A vrıca 2265 nı, 
maralı kanuıı ihdas olan tef t' ş 
heyetinin tetıtik memur1uı-:1a11 
kaldırılmıştır. Bu tarihte mev • 
cud tetkik memurları idareye 
nakledilmişlerdir. Kanunun mu 
\·akkat maddelerile kanunun me 
riyete girdiği tarihte işbaşında 
bulunan veya açıkta olan me -
murlardan aciz ve kabiliyetsiz -
likleri dolayısile istifade müm • 
kiin olmayan memurlar vekalet 
inzibat komisyonu kararile iki 
sene zarfmüa tasfiyeye tabi tu
tulurlar. 

Bu kanunda rnaaslan ücrete 

ffiı?ıil e'12~ien"1~e dafıaz1yaC1e 
hizmet etmiş olanlar tekaüde 
sevkolunurlar. 20 sene ve daha 
ziyade olanlara tekaüt müddeti
ni dolduruncaya kadar eski ma
?.şları verilerek bu müddetin ni
ha vetinde t"'kaütJüH .. ri v:ıoılrr. 
Bunlar 25 seneyi doldurma
dan herhangi bir sebepıe olursa 
olsun vazifeden ayrılırlar veya 
ücretle istihdama razı olmazlar 
sa hizmet müddetlerine göre te 
kaüde sevkolunurlar. 

Hizmet müddeti 20 seneden 
az olanlar isterlerse ücretle va
·zifelerine devam ederler. Ve bu 
suretle istihdamlarına muvafa
kat etmiyenler hizmet senesi i· 
cin emsali hac;ılt ;1,,. birli1<te hir 
maaş verilerek aHikalan kesilir. 
si lir. 

BÜYÜK BiR TÜRK HEKiMi 

Hızır Bahanın Adına Bir 
Dikildi Andaç 

5 
İzınir, 9 (A.A.) - Bundan 

~O yıl önce Mısırda Maristanı 
b ısır adile anılan şifa yurdunun 

ı.~§ hekimi, Kirgi köyünden ün
u T .. k ad ur hekimi Hızır Bahanın 

1'll ına, altı aydanberi hazırlanan 
§ erıner andacın önünde açılma 
lt~nliği yapılacaktır. Tüyük he-
131:1! Aydın oğullarından lsa 

11~1n zamanında Mısırdan çağı 
SO ~~ ve öz yurduna gelerek 
d n oınrünü ilim ve fen ile ora
trı. a geçirmiştir. Bu büyük ada • 
cı.::: hekimlik ve şifa bakımın
iz 0 ~ağıarda yazdığı beş, aıu 
l\ er latinceye ve Avrupa dilleri 

e Jf.eçirilmiştir. 
hek_ırgi'de gömülü olan ve Türk 
bU ~~liği tarihine onur veren 
ğ~~k .h;kimin cümhuriyet ça • 
c:ın a ızıni aramak, bulmak ve 
va~n-adına audaç kurmak Türk 
tibb ıgının özenli bir zevkidir. E
doıt a odası namına tzmirden 
Sab~or Handan Kutlu, doktor 
de ~ha Sayın, doktor Ferhun • 
to; 0 ktor Necdet Otaman, dok 
llıet;.evat Zeki Bil, doktor N e.c
titıd ın Ustüntürk açılma şenlı: 
~tleh~_bulunmak üzere güzel hır 

·~le ve bugünkü trenle öde 

mişe gitmişlerdir. Manisa has -
tahanesinden doktor Necdet 
de General Dirik ile birlikte bu
lunacaktır. 

General Dirik, Sağlık ve sor
yal yardım bakanı sayın dok • 
tor Refik Saydam adına yüksek 
bir büket götürecek ve büyük gü 
nün izleri arasında bu da yaşatı
lacaktır. 

Rusyaya giden 
Türk heyeti 

Moskova, 9 (A.A.) - Profe
sör Muzafferiı başkanlığındaki 
Türk sıyasa adamları ve gazete 
cileri gurubu Harkof'dan Kiyefe 
gelmişlerdir. Türkiye büyük el
çisi Vasıf Çınar da konuklarla 
birlikte Kiyef e gelmiştir. 

Yunan se~imi 
Atina, 9 (Hususi muhab;ri

miz bildiriyor) - Makedonya -
da partisi namına mebus nam · 
zetleri hazırlamak için St-!aniğe 
gitmiş olan Pangalos Atinaya 
dönmüştür. Pangalos Makedon
yada kazanacağını ümit etmek • 
tedir. 

iç Bakanının 
Seyahati 

Isparta, 9 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Dün Eğirdire 
giden İç Bakanı saat yirmide 
buraya döndü. Belediyede şere
fine bir ziyafet verildi. 

Saat on üçte beraberinde Ge
neral Kazım olduğu halde Ke
çiborlu kükürt madenlerini gör
meğe gitti. Oradan seyahatine 
devam edecektir. 

Sahte senedle 
5000 lira alanlar 
Yakalandılar 

lzmir, 9 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor} - Geçende şeh
rimiz Osmanlı Bankasından Ka
dı oğlu Ahmet namına tanzim 
edilen sahte senetle bankadın 
5000 lira dolandırılmıştı. Sah • 
tekarm Kuşadası eski evkaf me 
muru Naci olduğu anlaşıldı.Ken 
disi lstanbula yollanan lzm\r 
emniyet müdürlüğü adli kısım 
başkam Hullısi ile iki taharri me 
muru tarafından Kadıköyünde 
yakalandı. Naci cürmünü itiraf 
etti. Karısı namına lstanbulda 
2500 liraya bir ev ile 700 lira -
hk kumaş aldığını 7 56 lirayı da 
lzmirde yakalanan cürüm orta . 
ğı eski Antalya milli emlak me
muru Hasana verdiğini söyle -
miştir. Nacinin burada yakala -
nan karısında bin lira bulun • 
muştur. Naci bundan evvel ihti
lastan altı seneye mahkum edil
miştir. Bu üçüncü hadisesidir. 

Öz Türkçe k1raat 
Kitapları 

Ankara, 9 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Yazın bura · 
da edebiyat ve türkçe hocaların 
dan mürekkep bir kongrenin 
toplanmaga cağrılacağı haber 
...................... _ __ _ - --- ...... 'L_.. 

ders senesi için kıraat kitapları 
öztürkçe yazılmış olacaktır. 

Mat.mud Esad Bozkurt 
Ankara, 9 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Mahmut Esat 
Bozkurt inkılap kürsüsünde ya 
rm ve pazar günü son iki dersi
ni vermek üzere Istanbula hare 
ket etti. 

Baldwin Başba
kan olacak 

Londra, 9 (A.A.) - İngiliz 
kabinesindeki değişiklik, ağle . 
bi ihtimal haziran ayı başlangı -
cında olacaktır. Bu değişiklik, 
evvelce umulduğundan daha 
çok önemlidir. 

. Parlamentodaki çokluk parti
sı şeflerinin verdikleri maluma
ta göre, parlamento, sonbahar . 
daki seçime zaman bırakmak 
Ü.zere ağustos başlangıcında ta
tıl yapacaktır. 

Makdonald, Sir John Simon 
ve ~ir Samuel Hoare, yalnız 
kabıneye memur edileceklerdır. 

B.ald~in, Başvekil, Eden de 
dış ışlerı bakanı olacaktır. 

Lord Londonderry, hav~ ha. 
ka~l~ğından. çekilecek, yerine 
~hılıp Cunlıffe gececektir. Har
bıye Bakam olan Lord Kailsha
rı:ım yerine de Thomas geçecek
tır. 

Edenin yerini Arms Hygre 
alacaktır. 

Sir)ohn Gilmour, iç işleri ha 
kanlıgmdan çekilerek Halifax 
Lordlu_ğuna tayin olunacak. bir 
daha sıyasetle uğraşmayacak _ 
tır. 

Habeşistanın 
Silahlanması 
Roı:ı~· 9 ( A.A.) - Habeşis -

tana sıl~h verilmesi işinden bah 
seden su bakanlığının organı ya 
zıyor: • 

Adenden gelen ve !nkiliz ve 
Mısır gazeteleri tarafından doğ
ru o!?uğu söylenilen haberle
re gore transit halinde bu sene
n~? ilk. üç ayında Habeşistana 
gonderılen savaş malzemesi talı 
minen 60 ton kadardır. __. 

YENi BiR HAVA ANDLAŞMASI 

Fransız Hava Bakanı Bu 
Maksatla Romaya Gidiyor 

TAYYiP MUHADDIS ! 
Bu iki kelimeden bir şey anla 

mamış olsanız gerektir. Bunu 

Son sistem Fransız harb 
tayyare erinden biri 

Paris, 9 (A.A.) - General 
Dönen, bu sabah bakanlığın üç 
tayyaresıle ve asken ve sıvil mü 
tehassıslar taşıyan diğer iki tay 
yare ile birlikte Roma'ya hare -
ket edecektir. 

Bu tayyarelerin üçü de en son 
sistemdir. Bövle bir uzun yol • 
culuğa çıkışlar, ilk defadır. Bun
lar duz uçuş rekorunu kıran yuz 
başı Rossi ile Jan Mermoz'un 
idaresindedirler. 

Marsilyada konakladıktan 
sonra General Dönen, 1 O ma • 
yısta Romaya varacaktır. Ora • 
da ayın 13 üne kadar kalacak ve 
kral tarafından kabul edilecek-
tir. 

Generalin bu ziyaretten mak-
sadı: 

ı - Paris - Roma ve cenubi 
Amerika hava yollarının işletil
mesinde, her iki memleketin, si
vil tayyare kurumlan arasında, 
sıkı bir elbirliği vücude getir • 
mek. hareket saatlerini ve yasak 
mıntakalar üzerinden geçme 
şartlarını tesbit eden bir uzlaş -
ma akdetmektedir. 

Bu elbirliğinin temelleri, ltal 
yan sivjl tayyareciliği direktörü 
General Pellegrini'nin geçen Pa 
ris ziyareti esnasında zaten ka
rarlaştırılmıştı. Paris ile Ro -
ma arasında, haziran başların • 
ua '1.R."lll. l un ~et vt'::) c:t\ı\a'l;.11\-.. \.tr. 

Her iki noktadan, haf tada üç 
defa tayyare postası kalkacak -
tır. Paristen Roma'ya, Lion ve 
Marsilya'da konaklamak ve 1-

1 
bana, göriişü çok kuvvetli bir ar 
kadaşım anlattı; ben de size an
latayım: 

Fransız Hava Bakam generaı 
DÖNEN 

talyan ve Fransız Riviera
ları uzerinden geçmek şartıle, 
8saatte gidilecektir. Tayyareler, 
denizin üzerinden geçmiyecek
lerdır . 

2 - Stresa'da tasdik edilen 
hava mukavelesinin tatbikatını 
müzakere etmektir. 

3 - 1934 te baslamlan teknik 
görüşmelere devam eylemek -
tir. 

General Dönen, tayyare fab
rikaları ile laboratuvarları geze 
cektir. 

Londra, 9 (A.A.) - News • 
Kronikles gazetesinin Faris 
muhabiri, hava bakanlığı yük • 
sek memurlarından birisinin 
kendisine, General Dönen'in Ro 
ma seyahatinden maksadı, ora· 
da tamamile tedafüi mahiyette 
bir hava andlaşması akdetmek 
olduğunu söylediğini bildirmek 
tedir. Ingiltere bu andlaşmadan 
haberdar edilecektir. Fransızlar 
mı anma mn 1ngı1tere, 'Be\ . 
çika ve Almanya'nm da dahıl 
olabilecekleri daha geniş bir 
andlaşmaya kapı açacağım umu 
yorlar. 

DUNYA SıYASASı 

" - Eskiden ramazanlard.: 
büyük camilerden birinde bir -
denbire bir arap hoca peyda 
olurdu. Kimseye haber verme -
den minberin dibine oturup arap 
ça hadis okur ve arapça anlatır
dı. Ekseri bir gözü ve bazen iki 
gözü sakat olan bu hocaların 
söylediğini kimse anlamaıdı 
ama cemaati çok olurdu. Daha 
birinci gününden, kahvede lafı 
geçerdi. 

- Bir arap muhaddis gelmis. 
Çok derin! 

Bunu söyleyen mahalleliden, 
sizin benim gibi arapça bilmez 
bir adamdı .. Arap hocanın etra
fına dizilen dinleyicileri mutta • 
sıl idgam ve tecvit nağmeleri ya 
pan, ve ara sıra elifleri çekip 
aymlan catlatan bu dilinden an 
lamadıklan alimi sakallarım sı
vazlayarak, başlarını sallaya -
rak anlar gibi dinlerlerdi. Bun -
larm içinde Dersiam, imam gi
bi sarıklıların yüzlerinde arap 
hocanın "hikmet,, lerini her -
kesten ziyade anladıklarının 
markası olan bir ufak tebessüm 
de görülürdü. 

Nerede arap hoca varsa ora -
da mutlaka bir harem ağası bu
lunur. 

Nedendir bilinmez, harem 
ağaları kendilerini arap sayar -
lar. Biz de öyle sayarız ya! Si
yah renklilere arap diyişimiz, 
arabı }tara rengin başka adı sa • 
nışımız hep ayni yanlışlığın 
başka başka şekilleridir. 

Arap muhaddis sözünü bitir -
diği zaman dinleyiciler arasında 
laflar edilirdi: 

- Allah için derin adam .• 

Bu lafa kim ne diyebilir? Yal 
mz harem ağ ast incelmiş sesHe: 

- Arapta şikan (çıkan) Ule
ma dünyada bir yerde şikmaz ! 
derdi. 

Bükreş Toplantısı 

Buna da kimsenin bir şey di
yemıyeceği bu söze de yalnız ka 
sap tatar hacı Salih: 

- Naam ya Seydi! Tayyip 
muhaddis! .. Bugün, Bükreş şehri, milli 

romeıı bayramını kutlulayor. 
lO mayıs, Romen istiklal ve kral 
lığının yıldonümüdür. Bu yıl, 
şenlıkler ve merasim her za -
mandan daha parlak, daha göz 
kamaştırıcı olacaktır.Şehrin her 
tarafı sevinçli bir bayram kıh • 
ğına girdi. Romen bayrakları 
sanki sevinç dalgaları içinde 
sallanıyor .. Halk, ulusal, kıva • 
cm ve yasayış bolluğunun verdi 
ğı neşe ıle çırpmıyor! .. Geçı t re-. 
simleri, kabuller, özel eğlence • 
ler, güzel sevimli payitahtı, ko
kulu ve şakrak bir hay ve huy 
havası içinde bırakıyor. Dost 
Romen ulusunun ulusal hayra . 
mını, Türk ulusu candan kutlu
lar; Romen ulus ve uluşuna, can 
dan, bahtiyarlık ve bayındırlık 
diler. 

• Romen payitahtı, ayni günde 
Balkan antant ve konseyini de 
kucagmda topladığı için, 10 ma 
yısm önemi ve değeri bir kat da 
ha arttı. Balkan antantı dış ba
kanları, bugün Bükreşte toplan
mış bulunuyorlar. Bu, ökonomı . , 
konseyı toplantısı olmakla bera 
her, dış siyasa bakımından çok 
önemlidir. Çünkü: Tuna konfe
ransını hazırlayan sıyasal görüş 
melerden biri olacaktır. Malı1m 
dur ki,~omen dış bakanı Titüles 
ko, aynı zamanda küçuk ancuaş 
m~n~.n da başkanı bulunuyor. 
Kuçuk andlaşmayı teşkil eden 
devletlerden ikisi, Romanya ve 
Yugoslavya ayni zamanda Bal -
kan antantı üyeleridirler, Bun • 
lar, yakında Romada toplana • 
cak olan Tuna konf eransma da
vetlidir~er. Şüphesiz iştirak ede
cekler~ır. Bundan başka, iki ta· 
rafı alakalandıran bir silahlan • 
ma işi vardır. Bulgaristan Neu
illy muahedesinin süet hüküm • 
!erinin kendi lehine bozulması • 

nı istiyor. 
Işte bu iki önemli mesele, 

Bükreş toplantısına büyük bir 
değer veriyor. Balkan antantına 
baglı devletler bu iki hayati me
seleyi derinden derine görüs . 
mek, aralarındaki düşünüş tarz
larını bir duzene sokmak ve bu 
işlerde birge bir yol tutmak icin 
bu toplantıdan istifade edecek
lerdır. 

Bütün bu işleri aydınlatmak 
i~in Titülesko bir kaç gün önce 
Fransayı ziyaret ederek Fran • 
sız Dış Bakam Laval ile uzun 
boyl_u görüşmüş idi. Bu görüş • 
me ıle M~solininin Av!sturya 
ve Macarıstan Bakanlarile yap
tığı Venedik konferansı arasın
da anlam bakımından büyük 
benzeyiş vardır. Anlaşılıyor kı, 
Tuna konferansına gidilmederı 
önce, pürüzler, dikenli işler, hal
ledilmek isteniyor. 

1 - Silahlanma, 
2 - Muahedelerin değişmesi 
3 - Ademi müdahale ' 
4 - Karşılıklı yardı~ .. 
Gibi prensip işlerinin biribirin 

den ne kadar aykırı, çapraşık 
ş7yler olduğu bellidir. Bunlara 
aıt zorlukları önceden yenmek, 
engelleri gidermek ve sonra Tu
na konferansı masasına otur· 
mak gerektir. Böyle olursa, Ro
ma konferansı temelli ve müs
bet bir sonuç verebilir. Her tara 
fm gösterdiği iyi niyet bu umu
du artırıyor. 

Yusuf Osman Bükülmez 

Almanya ve Lo
karno muahedesi 

Berlin, 9 (A.A.) -Alman dış 
ve propaganda bakanları, Al • 
manya'nın, Lokamo andlaşma • 
smı feshetmek isteğinde bu
lunmadığını iddia etmektedirler. 

Cevabını verirdi. Bu gilya"iyi 
bir muhaddis,, demek olacaktı. 

Bu sözü işiden mahalleliden 
bir ikisf görüşürlerdi: 

- Senin Hacr Salih arapçayı 
bayağı kıvırıyor be! 

- Ne söylüyorsun yahu! Hi
caza gitmiştir ... 

işte Tayyip muhaddis budur. 
Şimdi bu görüşte iki parça 

var: Birisi anlamadan dinler, an 
lar gibi yapardık ve anlamadı -
ğımız yabancı dile, söze ve şeye 
· neden bilinmez -rağbet eder -
dik. Şimdi de böyle midir? ... Um 
marn. Bu görüşten çıkan ikınci 
netice şudur: 

- Hicaza gitmiştir.. diye 
arapça bilir sanırız ... 

Parise gitmıştir diye, diple • 
mat sayarız. Berlinden geçmiş -
tir diye Almanca hocası yapa • 
rız. bpanyol nezlesine tutuldu 
diye İspanyolca mütercimi alı
rız ve Kuru Çeşmede oturanı 
su mühendisi sanırız .•• Bizde ih 
tisasm doğuş tarzı işte böyle, 
biraz da Haci Salihin arapça bi
tişine benzer. 

8. FELEK 

RUS - FRANSIZ 
ANDLAŞMASI 

Prag, 9 (A.A.) - Başlangıç 
müzakereleri ;abuk inkişaf etti 
ğinden, Çekoslovak-Sovyet and
laşması pe~ yakında~ ya Prag 
ve yahut kı, Cenevre de imza e
dilecektir. 

Bu andlaşma, Fransız _ Sov • 
yet andlaşmasının tıpkısı ola • 
rak tasarlanmış, yalnız Çekoslo 
v_ak~~.mn öz durumunun gerek
tırdıgı bazı ufak tefek değişik • 
likler yapılmıştır. 

Benes, haziran başında Mas • 
kovaya gidecektir deniyor. 

------------~------------~--------------:.__ __________ ~~~---~~~~ 
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Zimmerman'ın Şifreli Telgrafı 
Açılıyor, Tercüme Ediliyor 

mışlardı. Kafalar, hele Ameri
kalıların kafaları, öyle doldurul· 
muştu ki, bir damla daha onları 
ıaşırabilecekti. Bu damla?.. O 
da Almanların en değerli bir 
gizliliği İngilizlere kaptırmasr 
olmuştur. Büyük harp ist"hbara
tınm tarihinde çok mühim bir 
yer tutan bu hikaye de okunma
ğa ve ibret almmağa değer: 

Bilindiği üzere, büyük devlet
lerin dış bakanhklariyle erl:a
mharbiyelerinde bir de ''Şifre 
servisi,. vardır. Muhtelif diJ1cr 
bilen ve şifre açmakta bilgi ve 
istidatları olan 50: 100 kişi elle
ı int' geçen yabancı kodları aç
nn, ğa çalışırlar. 

Büyük harbin çok nazik bir 
vaziyet aldığı 191 7 yılının ilk 
zylnnnda İngiliz şifre servisine 
"çılma~ üzere birtakım şifreler 
\·eriliyor. Şifrenin nihayetim1en 
~çüncü grup çok sürmeden açı
lıyor; şifre zabiti bağırıyl')r: 
"Yahu, bu şifre Ziınmermanıı 

(Berlinde Alman dış isleri baş
katibi) dan Bernsclorff'a (Va
şingtonda Alman sefiri) 
yor. Her halde m;.ihim bir şey 
olacak . ., 

Şifre zabitleri bütün gayret
lerini topluyor, bu ş"freyi açma
ğa çahşıyor1ar. İşte bu kodun 
açılması 1 Jyük harpte İngiliz 

• gi.7li hi metinin hiç gönned;~., 
Pırfanfasısının altında rapor saklayan bir yOzUk hiç raslamadığı en büyük, en şa-

re onun da umulduğu kadar al- nazik, en kötü bir sırada Ame- şırılacak hadiselerden birini 
danmamış olduğunu gösterir. rika ordusu, gen , ~u .• ..-.-·-r•·- ... .-•• A ....... __ ....;_:_....;_ 

e bol silah ve bol malzemesiyle! Bu bahsi kitabında anlatan Corc 
S O N D A M L A Almanların karşısına çıktı. Ar- Aston diyor ki: 

tık ne Hindenburg siperleri, ne " .... Bize mektepte iken şifre
imparator hücumları, ne ş:şman terden ve şifrelerin nasıl açıla
bertalar ve ne de yüzlerce kilo- bileceğinden bahsettikleri za
metreye gülle yağdıran toplar man ehemmiyet vermez, bunu 
işe yaramaz olmuştu. Alman or-

bizli bahsini bilerek ve istiye
rek uzatıyorum. Görüyoruz ki 
bir ulusun, bir harbin dirim ve 
erimi bu tılsımın iyi saklariması 
na veyahut saklanmamasına 

bağlı bulunuyor. Çanakkale vu
ruşması İngilizler için bu yüz
den nasıl kaybolmuşsa Alınan
ların bütün bir harbi kaybetme
si de, diyebiliriz ki, yine bu yüz
den olmuştur. 

Almanlar yalnız ilk düş-
manlariyle baş başa kalsaydılar 
kazanmak ihtimali her kurun 
vardı. Fakat böyle olmadı. En 

ciusu artık yılmış. ulusal birlik gizli hizmet işlerinin dışında 
dağılmış, umacak bir şey kal- görürdük. Esasen bu çok güç ve 
mamıŞtı. yüzde 99 boşa çıkan, yorucu, 

Amerikayı haröe sokan ne usandırıcı bir işti. Yüzlerce a
idi? İngilizler - Fransızlar de- dam birtakım rakamlar veya 
miyorum. çünkü bütün bu pro- harfler üzerinde hesaplar, kitap
paganda ve genel istihbarat iş- lar yapıp dururlardı.,, 
Jerinde en kuvvetli rolü İngiliz- Nihayet Zimmerman'm şifre
ler oynamıştır - güçlü propa- 1i telgrafı açılıyor ve tercüme 
gandalariyle Almanlar aleyhine ediliyor: 
önceden acuna! bir yer hazırla- [Arkası var) 

Baş Azığımız: 
Ekmek! 
Şehrin sapa yerlerinde ve iç 

mahallelerinde çalışan bir ta -
kını fırıncılar, kiradan, vergi -
den, işçi gündeliğinden kestik -
leri parayı, malın üstüne ekle -
yerek ekmeği, öteki fırıncılar -
dan kilo başına, kırk para eksi
ğine satabiliyorlardı. 

Böylelikle bir fırıncının 8 bu
çuk kuruşa sattığı ekmek, bir 
başka f ırmcıda 7 buçuk kuruşa 
idi. 

Büyük sermayeli fırın sahip -
leri buna içerlemişler. Rekabet 
edememek yüzünden satışları · 
nın azaldığını ileri sürerek be -
lediyeye baş vurmuşlar. 

iddiaları şu: "Mademki, ek -
mekler için konulmuş bir narh 
var hiç bir fırıncı, ekmekçi, 
bu narlıdan eksiğine satamama· 
lıdır !,, 

Halbuki, bizim bildiğim:z 
narh, en yüksek fiatı tayin için 
konulur. İşine elverdiği için ma 
lını narlıdan ucuza satmağı gö. 
ze alan firincıya kimin ne de -
meğe hakkı var? 

Geçimi ucuzlatmağa çalışır -
ken, baş azığımız ekmeğin, narh 
dan ucuza satılmasına mani ol 
mak doğrusu akıl erer şey değ il 
böyle bir yasak, ilk önce alış ve
riş üzerindeki haklı rekabeti or ı 
tadan kaldırır. Sonra da, başka 
örnekler belinnesine yol açar. 
Şimdilik yalnız ekmek üzerine 
konulan narhın ileride bütiin ge 
çim ve giyim eşyasına .mli ar 
zulan uyanırsa vay halimi'Z~! 
Söz gelişi Beyoğlu caddesinde -1 
ki bir mağaza, Mahmutpaşada
ki işportacının narlıdan eksiği -
ne mal sattığım ileri sürerek be 
lediyeye baş vurmuş... Derken 
bakkallar, pazar yerlerinin kal· 
dırılması için, hep birden ayak 
1---... ~ı - ~·· !.J •• 

rmcılaraan, insafa gelmelerını 
istemek boştur. 

Asıl insafı, çok daha haklı 
olarak ve ayak direyerek bele -
diyeden bekleriz. l 

Büyük fırıncıların dileği ka -
bul edilirse iki şey olacaktır: 

1 - Küçük ve az sermayeli 
fırınlar; kapanacaktır. 

2 - Fakir halk, ayni kalite 
ekmeği; kırk para fazlasına yi -
yecektir! 

Büyük fırın sahiplerinin teta 
şını hiç te haklı bulmuyoruz. ls
tanbulda, kırk paralık farkı gö
zetmeyecek dolgun cüzdanlı 
kimseler de vardır. Onlar, kendi 
lerine yeter 1 

, ~ - - - - -- - - ·- ~ 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale Itaiyana 
• 

1 

Şansınızı --· 
Denemek İCjin 

Salahaddin 6Ungör 

Bekçi parası 

ı ı Sermayeai : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 1 

' Traveller• (Seyyahin çekleri) satar ', 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni-
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla-

i ı 

: i ı 
1 

1 l namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas-~d~~miş~. (5999) 32.::._ ı : 

~ 1 

BugUn görUlecek filmler 

MELEK SiNEMASINDA 
CilZLI SEVDA 

iRENE DUNNE •e PHİLIP 
HOLMES l SEVDA GECESi 

LIAN HAID ve ViCTOR 
KOWA 

------------------------------------------------------ . El - Sinemasında ----------·' 

.ı 

1 

. --- 1 P E K 
Bugün 2 büyük film birden ı gUn kaldı acele ediniz 

TUHC VÜCUTLAR 1 Doktor MABÜZ'ün Vasiyetnamesi ı T. 1. C. İ. 
1 

EDDI CANTOR ve dünyanın jlM GERALD - KEEN RUGGE Eşya piyangOSU 
,; en aüzel 200 aenç km Rejisör: FRITZ LANG 1 

1 • • . ~ ' 1 

~~~~~~~~~~~~~~.-~~~~~~~~-~ Biletler her gişede ve 

Kalyoncukullukta o t u r a n 
Memduh adındaki okuyucumuz 
yazıyor: 

"Bekçilerin kıyafetlerini dü
zelttik. Fakat şu bekçi pşrası 
denilen acayip para tahsilatını 
bir türlü yoluna koyamadık. 
Bazı bekçiler var ki, hangi ev
den ne kadar para alacaklarım 
kendi kafalarındaki matraha 
göre ölçüyorlar. Yirmi beş ku
ruştan aşağı olmamak üzere 
her evden, her apartıman ka
tından topladıkları paralarla 
bekçilik vazifesini Üzerlerine 
almış vaziyettedirler. Lakin üni 
formayı giydikten sonra çoğu· 
nun kafalarındaki bu matrahın 

, genişlediğini de gördük. Bun
lar aldrkları paraya mukabil 
hiçbir makbuz da vermezler. 
Halbuki her evin böyle bir pa
ra vermek için kanuni mecbu· 
riyeti varsa, alınan paraya kar
şı bir makbuz vermek lazım de
ği l midir? Fakat bu makbuzu 

JI Ziraat Bankalarında ı 
EJlll Bugün SARAY sinemasında 11111§. 1 liraya sat.ımaktad.r •• 

kim verecek? pekçi mi? 
Şehrin asayiş ve inzibatından 

polise birçok zamanlarda yar
dnnmı inkar edemiyeceğimiz 
bekçilerin bu para tahsilatı işi
ni de üniformaları gibi yoluna 

-
IKARYOKAi - -:E Mevsimin en fazla muvaffakiyet kazanan filmi • !: 
5111111111111111 Ayrıca iki MIKE MAVS filimi llllllfllllllllfra 

ZA Yt - 1934-35 ders yılı iııkilab 

dersleri devam karnemi kaybettim 
Yeni sini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. İstanbul Hukuk Fakül 
tesi 3ncü sıruf tan 1128 AhmedMukbil 

koymalıdır. Ö zaman bekçi de 
alacağını bilir, aile de verece-
...,. • tt 
gını ... 

) 

lzmir Belediye"'i muallimfere metrosu 25 kuruştan 
arsa satacak [Gazeteler] 

Ne Dersnnnz'? 
ISTANBULUN ÜÇ YANI 

Dünyanın imrendiği bir şeh tarafta belki de zarar edeceği
rimiz var. Coğrafya ve tarih ni bile bile ki'sücük şaleden 
'.)ldu ola'ı adı dillerde, hasreti 100 bin liralrk apartnnanlara 
··niillrı(IA'ğÜrn ıft#n'a' 1'irrı.Y~R~ lsed;a~ .. :l~nd r. ,~ Y~"· •M·, - · 

;örmek isterler. Tılsımlı bir bul halkının lstanbula döktü 
1ehrimiz vardır; gören tutulur. ğü para acaba kaç milyondur? 
Tutulanlar üzüntüden erir du· Şimdi geliyoruz belediyesi 
rur ... Bakınız, neden? ne; lafı uzatmadan düşünelim 

Şehri üç unsur güzelleştirir. Şehirde bir medeni şehrin so· 
Şehrin tanrısı, şehrin halkı kağına benzer yüz metrelik yü. 

ve şehrin belediyesi.. rüyecek yol var mıdır?. 
İstanbulun tanrısı onu ne gü İstanbulun üç tarafı vardır: 

zel yaratmıştır! Nedir o mavi Üstü, yanlan ve altı ... 
kuşaklar? Nedir bu civelek te- Üstünü Tanrısı ne güzel yap 
pecikler, nedir nur gibi sular mış !.. Yanlarını İstanbullular 
ve nedir bu altın sarısı ufuklar epice şenlendirmişler... Ama 
ve gökmavi kubbe. Hele nedir alt krsmı, tabanı, kaldırımı 
ı1avasının 0 can okşayışı?.. yok! Bunt!Il ayıbı kime düşer?. 

Şehrin halkından, olanı bu Ne Tanrıya, ne halka değil mi? 
c;ehre parasını dökmüştür. Her Siz ne dersiniz? 

'-------------------------------J Sabah satıcılann
dan ne vakit 
Kurtulacağız? 

Adil isimli bir okuyucumuz 
yazıyor: 

"Amavutköyüne taşınalı 4 ay 
oldu. Hisarda iken gene biraz 
rahat ediyorduk. Belki de mahal 
le arasında oturmuyorduk ta 
ondan. Şimdi iskeleye yakın bir 
evdeyim. Bu sabah altıda, dün 
sabah beş buçukta evvela sütçii· 
ler, sonra ekmekçi, sonra da seb 
zeciler tarafından uykumdan u
yandırıldım. 

"Hele yediyi çeyrek geçe kö· 
ye nereden musallat olduğunu 
bir türlü anlamadığım (beyin -
ci) yok mu? Türkçeye benze -
meyen bir dille beyin var, beyin 
diye feryat etmiyor mu, çıldıra
cağım geliyor.,, 

Simit pahalıdır 
Beyoğlunda bir okuyucumu

zun mektubundan: 
"Simidin altmış paraya satıl

dığını hep bilirsini.ı:. Halbuki 
koca ekmeği sekiz kuruş on pa· 
raya alıyoruz. Ufacık bir simit· 
le ekmek arasında eğer bir nis
bet kurulursa, simidi ne kadar 
pahalıya yediğimizi hep anla· 
rız. Evvelce yüz paraya satıyor
lardı. Belediye bile bu kadarmı 
fahiş gördü de, fiatı altmış p~
raya indirdi. Fakat gene hepi· 
miz daha ertesi günden simit· 
lerin hayret edilecek bir el ça-

buklu~u ile ne kadar ufaldıkla· 
rını gördük. O halde belediye
nin müdahalesi neye yaradı? 
Şu simit gerçe ufaldı ama, çok 
kimselerin ayak üstü karınları· 
m doyurmak için, çaylarını, süt 
terini içmeleri için işlerine ya• 
rıyor. Bu mesele bir daha kur
calansa da, simit daha makul 
bir fiatla satılsa .. Fakat fiatla
rı biraz daha inerse, acaba si· 
mitler de bileziğe, yahut yük· 
süğe dönerler mi ders:niz?" J 

Fukara yatağı 
Daha ucuz olmalı 

Aksarayda oturan E c m e 1 
adındaki okuyucuml.Z yazıyor: 

"Her yerde grip ilaçlarını 5 
kuruşa verdikleri hdlde bizirt1 
taraftaki eczahanelerd..: yedişer 
buçuğa satıyorlar. Diğer ilaçla.r 
da böyle. Halbuki bizim semtı• 
miz frkara yatağıdır. İçtimai 
yardım müesseselerinin nazarı 
dikkatini celbetmenizi rica ede .. 
riz." 

Asliye mahkemeleri venilem~ bU• 
rosundan : İstanbul Evkaf idaresile 
dava olunan Musalla civarını:lJ şrJs 
Fl'rhat mahalleıindc yeni sokakta ı;11U 
kim Kiryakiça arasındaki davarı'" 
yenilenme muamelesi 

1

sırasrnda: J-1•• 
len ikametgahı meçhul bulunan giı-• 
yakiça hakkında yirmi gün mi.iddet• 
le ilanen tebligat icrasına karar .,e
rilmiş bulunduğundan tetkikatın r-· 
pılacağı 1-6 cumartesi saat 10 da 13~ 
roda hazır bulunması lüzumu tebtıl 
makamına kainı olmak üzere ilan oııı• 
nur. ( 11359) 



==========================================TA N================================================ 

BALKAN ANTANTI KONSEY 

Dört Ball<an Dış işler Bakanı Dün 
Gece Bül<reşte l{onuştular 

levfik Rüştü Aras Bükreşte parlak surette karşıland1. 
Bugün ilk toplantı yapılacaktır 

t: [Ş Bakanının Bükreş muhabirimize beyanata 
l BUkreş Hususi Muhc.bir . m z gece Bı dıriyor] 

Bül:reş, 6 bakanı Yevtiç ve Maksimosu nı Tevfik Rüştü Aras ile akşam 
lı.. Dışişler Dakanı Tevıik l<üştü getiren tren akşam sekizi 36 ge- garda görüştüm. Tevfik Rüştü 
rası getiren hususi tren tam çe geldi. Yugoslavya ve Yunan Aras sorgularıma kısaca şu ce

&~at -0n ikiyi 35 geçe istasyona heyetleri istasyonda Titulesco, vabı verdi: 
~ltdi. lstasyon binası Türk, Ro- Tevfik Rüstü Aras ve sefaretler "- Konferans henüz başla -
llıen, Yugoslavya, Yunan bay- ileri gelenİeri tarafından karşı- matlı. Bu itibarla politik hiç bir 
ra~ıarile süslenmişti. Heyeti - landılar. Titülesco, Yevtiçle gö- şey söylemiyeceğim. Dost bir 
~ız, elçi Hamdullah Suphi, se- rüşürken, intihabatta kazandığı millet taraf mel an nasıl karşılan-
aret Başkatibi ve Hariciyeden büyük ekseriyete işaret ederek: dığımızr bizi karşı lam ağa gelen· 

Clçi Unvanını haiz Karinesko ta- "Büyük zaferinizi tebrik ede- lcrin yüzlerinden, bayrakları -
;aı.fından Köstencede karşılan • rim.,, dedi. mızla süslenen gardan anlarsı . 

Akşam yemeği nız. Konferanstan sonra gene 
Bükreş istasyonunda istikbal Biikreş, 9 (Husm;i muhabiri . görüşürüz.,, 

~~k parlak oldu. Istasyonda Ti- miz bildiriyor) _ Dış işler Ba Progrzm 
·~lesko, Kral ve Başbakan namı 
tıa delegeler, Hariciye müsteşa- kanlığı binasında murahhaslar 
rı, Protokolden 5 memur, Yu _ şerefine bir akşam yemeği veril-
g miştir. 
y<>slavya sefiri, ataşemiliteri, l:k gcrllşme'.er la Unan sefareti erkanı bulundu-

r. 
.. Tevfik Rüştü Aras vagondan 
1ıı~nce Titülesko ile kucaklaştı. 
!.ıtülesco seyahatin nasıl geçti
gıni sordu. Tevfik Rüştü Aras 
<:evabında: 

- "Denizde hava iyi idi. 
J.rende de çok rahat ettik.,, de-

ı. 

1
. Murahhaslar Atenepalas ote-
1~e indiler. Tevfik Rüştü Aras 
b~raz istirahatten sonra Saraya 
gıderek defteri imzaladı. 

~Ugoslav ve Yunan heyetleri 

Bükreş, 9 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Dört devlet 
Dış işler Bakanları akşam yeme 
ğinden sonra Hariciye Bakanlı
ğında hususi bir toplantı yaptı
lar. Aralarında konuştular. Bu
ra mahafili, konseyin toplantısı 
sıralarında Pol Ponkurun bura
da bulunmasına hususi ehemmi
yet veriyorlar. 

Konseyin yarın büyük geçit 
resminden sonra ilk toplantısı
nı yapması muhtemeldir. 

Tevfik RUştU Arasm beyanatı 
Bükreş, 9 (Hususi muhabiri - Bükreş, 9 (Hususi muhabiri-

lııiz bildiriyor) - Yugoslav baş miz bildiriyor) - Dışişler Baka 
I 

Bükreş, 9 (Hususi muhabiri . 
miz bildiriyor) - Yarın, 10 Ma
yıs. Romanyanın en büyük bay
ramıdır. Büyük bir geçit resmi 
yapılacaktır. Geçit resminde 
Balkan murahhas heyetleri de 
bulunacaklardır. Geçit resmin . 
den sonra sarayda murahhaslar 
şerefine bir öğle yemeği verile
cektir. 11 Mayısta Yunan elr-ili
ğinde öğle yemeği, Dış işler ·sa. 
kanlığı binasında akşam yeme
ği vardır. Yemekten sonra saray 
da kabul resmi yapılacaktır. 

12 Mayısta öğle yemeği Baş
vekalette yenilecektir. Akşam 
da Türk elçiliğinde yemek ve 
kabul resmi vardır. Ayın 12 sin
den sonra Yugoslavya heyeti 
Belgrada dönecektir. 

Eşref ŞEFiK 

e ueg 1 
11 

ARTIK FRANSAYI KÜÇÜK ANLAŞMA VE BALKAN 
~NDLAŞMASINDAN AYIRMAK MÜMKÜN DEGıLDiRJ 

n· k " Ü reş, 9 (A.A.) - Dün ak- hem bir Romanyalı ve hem de ret ile girişmek için ayrıca bir tam Dış ~akanlığ.ında Pol Bon- ~ir Avrupalı olarak sevince bo - sebeptir. Hayale kapılmaksızın 
b Ur Şerefıne verılen yemekte guyor. Bir Romanyalı sıfatile şuna söylenilebilir ki, hadiseler 
ll ış Bakam Titülesko Romanya seviniyorum, çünkü bu yaklaş - normal bir şekilde inkişaf etti -
't?ın banşm korunması yolunda ma bize has olan bir vicdan ih - ği takdirde, Avrupanm, barış 
li' ransa ile dayanıştı gidişini ve tilafına nihayet vermiştir: İki için dikenli tel örgü teşkil eden 
d ransaya olan bayrılığım (sa- Iatin millet arasında ihtilaf. Bir bir sıra mıntakavi andlaşmalar
~ka~ini) bildirdikten sonra de- Avrupalı sıfatiyle seviniyorum, la örtüleceği gün yaklaşmıştır. 

§tır ki: çünkü bu yaklaşma Tuna and - Müşterek emniyetin temin edil
- Şimdi ortada tek kural kal laşmasiyle orta Avrupada bir uz diği. gün Fransanın ve ayni za

~~~ır. O da devletlerin ge _ l~şma 1;1fukları~1 açma~~adır. 1- manda bu sıyasayı yıllarca mü
f Cl ozlükte (mahiyette) büyük şın çetın oldugun~ bılıyorum, dafaa etmiş olan Bonkurun za _ 
~Ydalara dayanan birleşmeleri. fakat bu hal buna ınan ve cesa - feri olacaktır.,. 
lt u gerçeği anlamış ve bunun, 
flıap~asına ~sla muv~f~kat et 
t eksızın tatbık çevresını tedri
fl~~ genişletmek suretiyle, ameli 
<uıada tahakkukuna lazım olan 

:aYretleri esirgememiş olmak 

1 .. ~a.Avrupa ve Balkan devlctle
s~ ıçın bir liyakattir. Fakat bu 
ıttasayı teşçi etmiş ve, hiç bir 
flı~s:, hudutlarından dışarı çık
leıt dı~ı halde birleşen her mem 
q~tın kuvvetini hakiki surette 
Şek t~~.bu devlet guruplarının te 
ttıatulunden şüphelenmemiş ol-

da Fransarun liyakatıdır. 
Bun . . ,. k k'. Siilt un ıçm, artı Fransayı u 

ı<f§ anlaşmadan ve Balkan an
ele 1!!asrndan ayırmak mümkün 

gııa· oırıı ır. Fakat ayrılmaz halde 
ltıa.ka~ asla başkalarından ayrıl
~a.rıı ıstediğimiz manasını ta -
l'<tft rnun etmez, bilakis, hangi ta 
'>'a1t711 olursa olsun, yeni bir 
1tet ~~~a ihdas eden her hare
ltaci ızı tJoğrudan doğruya ala
teıij~~~den bir hareket olarak 
F,.a. 1 edilir. Bunun içindir ki 

nsan '>'asa. ın son zamanlar dış sı -
Vi s sın_ın l:aydettiği iki hadise
)o,.,~rnırııı bir sevinçle l:arşıla -.. ~ .. 
('I 11'ra 
ı.:ıo,_, nsız - İtalyan ve Fransız -
~o"!ct Yaklaşması. Paris Mos -
~ası Yardım antlaşmasının im -
Qit ~derece mühim bir hadise
llctic İ b~rışın teşkili için olan 
!\~ e erı tahmin edilemez, zira 
~ltiı~a emniyetinin müstakbel 
'ri .. itırun esası olacaktır.Fran 

talyan yaklaşması beni 

Bükreşte bulunan Pot 
Bonkurun mühim sözreri 

Bükreş, 9 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Fransız ricalin
den Pol Bonkurun bugünlerde Bükreşte bulunması bir tesadüf 
sayılmayor. Bugün mebusan meclisinde Pol Bonkur tarafından 
dünya siyasasına dair mühim bir söylev verilmiştir. Pol Bonkura 
Titülesko, ayan ve mebusan meclisleri reisleri verdikleri cevap _ 
Iarda Fransız - Romen dostluğunun sağlamlığından, derinliğin _ 
den bahsetmişlerdir. 

Pol Bonkur gazetecilere şunlan söylemiştir: 
• . "- Be~, eskiden beri mmtakavi "!Ae tedafüi, pactlarm taraf tarı 
ıdı?:'. 1:3enım b~r~d.a bulunuşum t~bıı yalnız bir tesadüf ten ibaret 
degıldır. Ekserısını şahsen tamdıgrm Balkan Dış işleri Bakanla 
il~ d_e konu§mak fırsatına nail olacağımı düşündüğüm zaman s~~ 
vmcım artıyor.,, 

Habsburgların Tahta Geç
mesi Yeniden Ortaya Afıldı 

Roma, 9 (A.A.) - Roma kon 
feransından evvel Florance'da 
Uussolini ile Shuschning ara
sında yapııacak konuşmanın baş 
lıca konusu (mevzuu) Habs
burglarm yeniden tahta geçme
si meselesi olacağı söyleniyor. 

Avusturyada rejim değiştiril
mesi lehindeki ecnebi propagan 
dasına karşı olan ademi müdaha 
le andlaşmasının krallık müca -
delesine ne derece uygun olaca 
ğı araştmlacaktır. 

Y evtiç Tuna konferansından 
evvel şahsi temasta bulunmak 

ve ~talya ile Yugoslavya arasın 
dakı geçimsizliklerin bir an ev
v<:l ortadan kaldırılmasını te _ 
mm_ e~ek .~çin Mussolini veya 
d_~ş ışlerı. musteşarı Suviçle gö _ 
ruşecektır. 

Viyana, 9 (A.A.) - Macaris 
tan, Avusturyanın istikialini 
sağlamak için, Tuna ademi mü
dahale ~e ~demi tecavüz andlaş 
masma ış~ırake hazırdır. Hatta. 
bu devlet~n daha da ileriye gide 
rek ademı tecavüzle karşılıklı 
yardım arasında mutavassıt bir 
şekil kabul edeceği oranlaruyor. 

ATATÜRK ÜN Söylevi Ve ·Kurultay 

bu yöndeki programımızın, yur 
dun ihtiyaçlarım karşılayacak 
ve onu az zamanda gelişmiye ve 
genişliğe erdirecek en iyi prog
ram olduğunu gösterecektir. Ye 
ni öğütleriniz ve direktifleriniz. 
le, yeniden ilerleme ve yüksel 
me tedbirlerimizi kolaylaştıra -
cağımıza şüphe yoktur. 

Bayanlar, Baylar, 

Cumuriyetin dış siyasada 
özenle güttüğü amaç, arsıulu . 
sal barışı korumak ve güven 
içinde yaşamaktır • 

Komşularımızla dostluk ve 

iyi geçinme yolunda her gün bi
raz daha uenemeuteyız. 

Sovyetletle dostluğumuz, her 
zamanki, gibi, sağlamdır ve iç
dendir. Karagünleı·imizden ka . 
lan bu dostluk bağını, Türk ulu 
su unutulmaz değerli bir hatıra 
bilir. iki memleket arasında 
her yönden defietler, srklatmak
la ve gcni,'emeldcd·r.Sovyetler, 
cumurıyet,mızın onuncu yılm . 
da, yüksek delegeleriyle, şenlik 
!erimizde hazır bulundular. 

Devletlerimiz, hükumetleri -
le ve uluslariyle her fırsatta, bi
ribirlerine nasıl inandıklarını ve 
ne kadar güvendiklerini bütün 
dünyaya göstermektedirler. Son 
günlerde Boğazlar meselesini 
ortaya koyduğumuz zaman,Sov 
yetlerın bızım tezımızdeki doğ· 
ruluğu ve haklılığı bildirmiş ol 
malan, Türk ulusunda yeniden 
derin dostluk duyguları uyan · 
dırmıştır. 

Türk - Sovyet cl_ostluğu arsm
lusal barış için şimdiyt. kadar 
yalnız Jıayır ve fayda gctirmiş
rir. Bundan sonra da yalnız ha
yırlı ve f ayda/r olacaktır. 

Geçen dört yıl içinde bir önem 
li hadise de Balkan paktıdır. 
Dört devlet kendi güvenleri için 
ve Balkanların karıfma ve karıt 
tırma konmıu olmaktan çrkması 
için içten bir kanaatle birbirle
r1ne bağlanmı\lıardır. HatkanJı 
ı .ıs•-,-1.l-•• -ı ... 5;~""~'··~ı"" "Or\.on 

bir beraberlik ve dayanı,ma si • 
yasası güdüyoruz. Yükenlerimi
zin gereklerini, kesin bir bayn -
lıkla gözetiyoruz. 

Asd dikkate değen, Balkan 
paktının, da!1a bır yıı ıçınde, ar
sıulusal barış için büyük bir et -
ke olduğunun anlaşılmasıdır. 
Balkan paktı, gittikçe, Avrupa 
barışının başlıca temel taşların
dan biri olmak yerindedir. 

Geçen dört yılın şerefli hadi
selerinden biri olmak üzere, İ -
ran Şahinşahmm sayın konuğu. 
muz olduğunu kıvançla hatırla
tırım. Bu şahsiğ tanışmadan iki 
memleketin kazandığı faydalar 
pek geniş olmuştur. lki kardeş 
ulusun arasını açacak hiç bir me 
sele kalmadıftı ilan edilmiş ve 
birbirinin bahtiyarlığmdan,kuv
vetli olmalarından oaşka dilek 
teri bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Afgan devletinin uluslar sos -
yetesine girişini setamlamakla 
bahtiyar olduk. Bu kardeş ulus 
ile dostluk bağlarımız mutlu bir 
surette ilerlemektedir. 
Yakın komşularımızla ve 

uzak devletlerle olan ilgileri . 
miz, genel olarak, normal ve 
dostçadır. Arsıulusal ilgilerin 
gerektirdiği bütün değetıeri ve 
konuşmaları kıvançla kolaylaş -
tırıyoruz. 

Türkiye Cumuriyeti arsıulu -
sal ailenin, ancak faydalı çalış -
kan ve iyi geçimli bir unsuru ol
mak amacındadır. Uluslar sos -
yetesinde ciddiğ barış ve el
birliği isteğile çaıışıyoruz. 

Uluslar sosyetesinin arsıulu
sal güveni arttıracak, geçmişten 
~alm~ ~hastalıkları iyileştirecek. 
ınsanıg sonuçlara varabilmesi 
başlıca dileklerimizdendir. 

Arkadaşlar, 

Arsıulusal durum nazik bir 
huhr&.n geçirmektedir. Eski ve 
büyük anla,mo.zlık, son çatışma 
la~la heyecanlı bir noktaya gel
mı§tır. Buqiinkii vüksek insanlı. 
ğın, uluıları birbirine yaklaş
tırma çaresini bularak, genel 
güvensizliği ortadan kaldırma
aını ummak isteriz. 

Bununla beraber bütün dün
ya gidİ§İnİ gözönünde tutarak 

[Baş tarafı 1 inci sayfadadır ] , 

dikkatli, hazırlıklı, uyanık bu -
lunmak lüzumuna kımiiz. 

Gene bu kanaatledir ki, dost 
luklarımıza bağlı ve bütün ilgi 
lerimizde eyicil bir siyasa ile elı 
mizden geldi ği kadar genel ba 
rışı korumak istiyoruz. 

Bayanlar, Baylar, 
Size biraz da partimizin son 

yıllardaki öz hayat ve kınavın 
dan bahsedeyim. Geçen kurulta 
yın parti örgütlerine vermiş ol · 
duğu çalışma yöneti çok faydalı 
ve ver:mli olmuştur. Parti üye
leri, prensiplerimizi anlamakta, 
yaymakta ve bütün yurddaşla 
rm sevgilerini güvenlerini ka 
zanmakta kendilerinden beklen 
d ı ğı gıbı hareket etm.şlerdır. 
Parti seçimlerinin canlı ve özen 
li bir tarzda oluşu siyasal haya 
trmrzda önemli bir ilerleyiştir. 

Part' mizin, H alkevleri yle bü
tün yurddaşlara kucağını aç-·a· 
sı vatanda soysal ve kulturel bır 
devrim yaptı. 

Sevgili arkadaşlar , 
Cumuriyet Halk Partisinin 

esas düşünce ve dileği.vatan . 
daşları her türlü ayrılıktan ko 
rumak, onları, kendileri ve bil . 
yük ulusu için faydalı kılmak -
tır. 

Programımızda iş bölümleri 
nin her birinde bulunan, yurd . 
daşların özel ve genel asrğlan 
ve genlikleri, ayrasız. gözönün
dt:: tutulmuc;tur. Bu hakikatin 
bütün yurddaşlarca,yalın olarak 
bılmmesi çok onemlidir. Bunu 
yurddaşlara anlatmak ve bu 
suretle onların sevgilerini ve gü 
venlerini kazanmak, parti üye -
terinin kutsal ödevidir. 

Türk ulusu kendisine hizmet 
edenleri, sürel bir surette de -
ğcrlemiş ve onlara ön vermiş -
tir. 

Son saylav seçiminde partimi 
zin ulusun güvenini kazanması 
bize, çalışmamızda yeniden bü
yük şevk ve kuvvet vermiştir. 

Ulusa hizmet yolunda bütün 
varlı<Yım1zla calısmak. narti üye 
lcrinin bozulmaz and~:hr.,, 

An karada 
Ankara, 9 (Hususi muhabiri 

miz bildiriyor) - Şehir bir ge
lin gibi süslenmiştir. Müessese
ler, evler ve dükkanlar bayrak
larla kaplanmış, gece her tarat 
donanmıştır. Sokaklarda, Ankd 
rada az görülen büyük bir kala
balık göze çarpmaktadır. 

SesH film 
Ankara, 9 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Büyük Kurul
tayın bugün toplantısında sesli 
film alınmıştır. "'Film hazırlan . 
mak üzere lstanbula gönderil . 
miştir. Önümüzdeki haf ta için . 
de Kurultay üyelerine gösteri . 
lecektir. 

Ankara, 9 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Kurultay en· 
cümcnleri yarın toplanarak ı.>aş 
kan ve mazbata muharrirlerini 
seçerek ç~lışmalarına başlıya 
caktır. N IZ'4mnamt' ve program 
encümenine, Sivas saylavı Şem· 
seddin Günaltayrn, Hesab cncü 
me!1ine; Rifat börekçinin ve di. 
lek encümenine de Ankara say. 
lavı Mümtaz Ekmen'in başkan 
seçilmeleri muhtemeldir. Ni . 
zamname ve program taslakla . 
rının encümende tamamen öz 
türkçeye çevrilmesi ve Kurul _ 
tay Genel heyetinden bu şekilde 
çıkması arzu edilmektedir. 

Bugünkü toplantıda encümen 
lere s;-çilen üye1erin isimlerini 
bild:riyorum: 
N~zamname ve program encü 

m~m: Dr. Galib.Ustün (Sinob), 
Nuzhet (Aydın), Ferid CeiaJ 
(İçel) Bayan Önoran (Maraş). 
Feı id Doğu (Bilecik) Şemsed· 
din r,.iinaltrıv (~İ"~~' nr Milm 
taz Berker(tçel) Muhiddin Dinç 
soy ( urra), uauc. tttaç ~ uı..1 

müşhane), Durak Sakf.rya (Gü 
müşhane), Kamil Başhan (Bur 
tlur) Vasıf Tünay (Malatya), 
Şevki Ergün (Konya), Dr. A 
snn (Samsun), Hacim (Bahke
sir), 

H esab encümeni: Ekrem Pek 
el (Yozgad) Damar ArrknıYln 

(Seyhan), Şükrü Kökberk (ts-

tanbul), Rıfkı Gürman, Tahir 
(Kırklareli) Haşim Kolalı (Ma
nisa), Dr. Mitat Altıok (Zongul 
dak), Dr. Yusuf Hikmet (An -
kara), Hakkı (Van) Cevad Kös
tekçi (Çorum). Rifat Börekçi 
(Ankara), Tahsin Oru::l (Sey -
han), Safder Taspınaı (Afyon), 
Kema1 Tekin (Konya), Ziya 
(Coruh). 

Dilek Encümeni: Ali Fuad 
(Konya), Dr. Mustafa (Çorum) 
qakir (Yozgad) . Salim (T<' -, rs) 

Mümtaz Ekmen (Ankara) Şev
ıtet ~ren (~oı um), na)"'·" an 
(İstanbul) Veli (Sivas), Hakkı 
Tarık (Gircson), Şükrü Nay -
rnan (Kayseri) M.azlUme Savaş 
(Sinop), Mustafa Bayram (Çan 
kırı), Meliha (Samsun), Osman 
(Malatya). Lfıtfi (Bolu), Ziya 
(Ankara), Hüsamed<lın (To -
kad), Hüseyin (Afyon) Sedad 
(Kocaeli), Süreyya (Kırklareli) 
Mehmed Tevfik (Malıtya) Lut 
fi Müfid (Kırşehir) , Galib (Af
yon) Akagündüz (Ankara), Ali 
(Gaziantep). 

Ankara, 9 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Bugün Ku • 
rultayda memleketin her tara • 
fmrlan gelen telgrafların hüla -
saları okunmuştur. Partinin An
kara vilayet idare heyeti başka
nı Rifat Börekçinin telgrafı c;ok 
alkışlanmıştır. Okunan telgraf
lar arasında; Sof yada Ferdi
n.,..,<! 'Rıı1v:u·ı 20 n•ım'!\rarhı otu -
ran Yenko Dekofden gelen şu 
telgraf vardı: 

"Modern Türkiyenin taliini 
ellerinde tutan kahraman ulus
çulara alkış.,, 

AteitUrk gelirken 
Ankara, 9 (A.A.) - Cümhu

riyet Halk Partisi Kurultayı bu 
gün açılmıştır. Saat 23 ten itiba
ren Kurultay üy,.leri Kamutaya 
gelmeye başlamışlar ve saat l 4 
de hepsi de topla.1tı .;alonunda 
yerlerini almış bulunuyorlardı. 
Bu esnada bütün caddeyi saran 
bir alkış tufanı Büyük Önder 
A tatürk'ün gelişini müjdeledi. 
N etekim biraz sonra yanlarında 
Başbakan Ismet Inönü, Parti 
Genel katibi Receb Peker bu
lunduğu halde salona şeref ver
diler. Ve bu giriş bütün üyele· 
rin ve dinleyicilerin sürekli al
kışları yaşa sesleriyle karşılan
clr. Atatürk, üyelerin arasından 
geçerek salonun orta tarafına 
düşen bir sırada yer aldılar. 

Bursada 
Bursa, 9 (Tan)- Büyük Par

ti Kurultayının toplantısı bura
da halk, gençlik tarafından yü
re' '-en kutlulandı. Şehir bayrak 
larla donatıldı. Gece ışıklarla 
süslendi. Vali Fazlı güzel bir 
söylev i1e Partinin doğu~. yapış 
ve yaratıcı kudretini anlattı. 

Ba'ıkesırde 

Bahkesir, 9 (Tan) - Halk 
Atatürkün söylevini radyoda 
dinledi. Şehir donandı. Bayram 
yapıyoruz. 

Tekirdağı, 9 (Tan) - Bugün 
şehrimiz büyük bir gün yaşadı. 
Büyük kurultayın açılışı teza -
hüratla kutlulandı. Halkevinde 
söylevler verildi. Atatürkün söy 
levi radyoda dinlendi. Gece şe -
hir elektrikle donandı. 

lzmirde 
Izmir, 9 (Tan) - Büyük ku

rultayın açılışı burada parlak 
surette kutlulandı. Tezahürat 
coşkundur. Gece fener alayları 
yapılmıştrr. 

lspartada 
Isparta, 9 (Tan) - Halk A

tatürkün büyük söylevini Halke 
vindeki radyodan dinledı Her -
kes sevinç içindedir. 

Uş<kfe 
Uşak, 9 (Tan) - Uşaklılar 

dör~.ü~~ü büyü~. kurultayın açılı 
şı buyuk tezahuratla kutlulan _ 
mıştır. 

Cevdet Kerim"n söylevi 
Ankara, 9 (Tan) - Halk 

Partisi üyelerinden Sinop Say
ı~_vı Cevdet Kerim radyoda biı' 
soylev vermiştir. 
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"MEIN KAMPF,, 

AV GAM 
[BU 'ESERDE lLERl 
SURÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HIÇ 
BiR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRiKAYI 
BÜTÜN DUNYADA DE
DiKODU UYANDIR -
MIŞ SiYASI BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.l 

bunlarla karşılaşmak mukadder 
di. Fakat Bitler daha o zaman 
lar asker olduğu için (amirleri 
kendisini serbest bırakmak hu
susunda çok müsait davranıyor
lardı) en sert çarelere baş vur -
makta tereddüt etmiyecekti. 
Filhakika 1919 birinci teşrinin 
de Ebarl birahanesinde bir top
lantı yapılarak "Brest Litovk 
ve Versailles,, muahedeleri mev 
zuu etrafında münakaşalar yapı 
lacaktı. Hitlerin bir saat nutuk 
söylediği bu toplantıya bazı kim 
seter mani olmak istediler. Fa
kat öyle şiddetli mukabele gör
düler ki, merdivenlerden çıkıp 
gittikleri zaman çoğunun yüzü 
gözü şişmişti. 

Toplantılara gelenlerin mik
darı gittikçe çoğalıyordu. Hit -
lerin hitabet kuvveti sayesinde 
elde edilen muvaffakiyetler de 
genişliyordu. On beş gün sonra 
fırka mensupları yüz yetmişi 
bulmuştu. Artık bir bina bul -
mak ihtiyacı kendini gösteri -
yordu. Uzak bir mahallede bir 
bina buldular, fakat bu uzaklık 
yüzünden dinleyicilerin adedi 
azalmıştı. Bazı parti azası da 
Bitlerin çok hızlı ve haşin gitti
ğini söylüyorlardı: 

Toplantıları bu kadar sıklaş -
tırmakta fayda var mıydı? En 
sonunda halkı bıktırıp usandır
mış olmayacaklar mıydı? Hit -
ler ise bilakis haftada bir kaç 
defa içtimalar tertip edilerek 
doğru sözü Münihlilere duyur
mak laz1m geldiği fikrindey<1\. 

Fireni kısacak yerde, partiye 
giren genç ruhlara itimat tel -
kin etmek, imanlarını kuvvet -
lendirmek daha doğru olurdu. 
Dinleyenlerin adedi de, sanki 
Hitlere hak veriyormuş gibi, da 
ha süratle artıyordu. Artık fikir 
ortaya atılmıştı, Alman amele 
partisinin ismi duyulmuştu. Hit 
ler partide nüfuzunu iyice gös
termek zamanının geldiğini an 
lamıştr. 

Partiye bir organizasyon ver 
mek, korkakları, disiplini bozan 
lan, partiyi felce uğratamasalar 
bile, hızını kesebilecek olan bu 
gibi adanılan çıkarıp atmak sa
lahiyetini isteyordu. Gerçi bu is 
tediğini elde edebildi, fakat ida -
re komitesinin diğer azasını ik
na edinceye kadar da hayli uğ
raştı, mücadele etti. 

Reis Harrer en nihayet, parti 
de kendisine daha faik bir ada -
mm bulunduğunu anlayarak na 
musile istifasını vermiş ve 
Dreçler yerine gelmişti. Hitler 
propagandayı idare etmek işini 

.. TAN " m tefrikası ı 18. 

Bürhan CAHlD 

Turgut yakın masalarda bile 
bu hadiseden bahsedildiğini işi
tiyordu. Hadise !stanbulun dur 
gun havasını birdenbire bulan -
dırıvermişti. 

Misafirleri onikiden sonra git 
tiler. 

Turgut odasına çrktı. Kafası 
o kadar dolu idi ki, rahat uyu -
yabilmek için ılık bir duş yaptı. 

Buna rağmen pek iyi uyuya -
madı. 

Güneşle beraber kalktı. Ote
le gazete bile gelmemişti. Tur -
gut böyle kırıtik anlarda bula -
nık sudan istifade etmek iste -
yenler olacağını sanıyordu.Muh 
tar Arifin elbette bir çok rakibi 
vardı. Bu zamana kadar ona diş 
lerini geçiremiyenlerin bu fırsat 
tan istifade edecekleri muhak -
kaktı. En yakın arkadaşı Orhan 
bile dün gece ona pek dost gö. 
rünınemişti • .1 

H it 1 e r in yazdı~ı kitab 

üzerine almıştı. 24 şubat 1920 
de, şimdiye kadar olanlardan 
daha büyük bir toplantı yapıl -
masına karar verdi. Bu toplantı 
için de iki bin kişiyi alabilecek 
genişlikte olan Royale birahane 
sinin geniş salonunu seçtiler. 

Bütün bu toplantılar, ne ka -
dar vatan kaygısı ile yapılmış 
olsalar da, gene bir nevi tahrik 
sayılırdı. Hükumetin bu ta':ıri -
kata ve bilhassa Hitler'e kdqt 
vaziyeti neydi? HitJere göre, hü 
kfimet Almanyanın belini biiken 
fenalıkların tedavisi yolunda gi
riştiği m ü c a d e 1 e d e elin
den gelen müşkülatı çıkarıyor -
du. Bununla beraber ik; kişiyi 
istisna eder: Polis müdürü Er
nst Pöhner ve müşaviri Dr. 
Frick. Der ki: 

- Bunlar memur olmaktan 
evvel iyi bir Alman olmak ce
saretini kendilerinde gönnüş 
resmi vazifedar1ardı. Umumi a
sayiş ve intizamdan mes'UI in -
sanlar içinde Ernst Pöhner dık
kate değer bir istisna teshil ecli. 
yordu. Oyle hissiyatı okŞa_varak 
halkın teveccühünü kazann•ak 
yolunu gütmüyordu. Millete 
karşı olan vazifelerinin ne ol -
duğunu müdirkti. Alman mille
tini~ kalkınması için her şeyi 
tehlıkeye koymağa, her şeyi, 
hatta kendi hayatını bile ie<la et 
meğe hazırdı. Halkın ellerine 
resmi otorite verdiği im:aniur i
çinde memleket hainlerinin kin 
ve garazlarrndan yılmavan yal
nız o vardı. Tuttuğu bu yolu na
muslu vatandaşlara karsı v~zi -
f~si?i yapabileceği en iyi yol bi
lırdı. Memlekete sadık, granit 
mukavemetli bir adamdı. "Esir 
olmaktansa ölmek daha iyidir 
gibi bir Almana yakışan sad; 
cümlenin çerçevesi içinde, dai -
ma doğrusuna gidiyordu. O ve 
beraber çalıştığı Frick milli bir 
Bavyera'nın teşekkülüne · yar -
Qım eacn rt::n111 ....... ".,. ........ ~.., 
gane insanlardır . ., 
Şu hale göre Münib zabıtası

nı idare eden adam, Hitler'e çok 
faydalı olmuştur. 

Ilk büyük toplantı, Hitler'in 
de tahmin ettiği gibi çok muvaf
fakiyetli oldu. Royale birahane
sinin büyük salonu ağzına kadar 
dolmuştu. Burada Hitler'in mü
cadele iştihasını tatmin edecek 
bir vaziyet te vardı. Çünkü sa
lona gelen dinleyiciler arasında, 
toplantıyı bir yolunu bulup ça
bucak dağıtmak niyetiyle gel -
miş hasımları da bulunuyordu. 

[Arkası var] 

* İstanbul konservatuvarı ta
raf mdan dün akşam saat 18,30 
da Fransız tiyatrosunda güzel 
bir konser verilmiştir. 

* Şişli Halkevi orkestra şefi 
Mühendisyanm idaresinde 60 
kişilik bir orkestra takımı bu sa 
hah saat 11 de Saray sinemasın 
da senfonik bir konser verecek
lerdir. 

Bir zaman balkonda dolaştı. 

Sonra kahvaltıya indi. 
Gazeteler gelmişti. 
Aç bir kedi gibi Üzerlerine a· 

tıldı. 
Sabah gazeteleri ajansların 

verdikleri telgraf havadislerini 
olduğu gibi koymuşlardı. Ban -
ker Alyon hakkındaki tevkif ka
rarının Paristen gelen bir telg· 
raf üzerine yapıldığını yazıyor -
tardı. 

Şu halde mesele biraz daha 
dallı budaklı oluyordu. Gazete· 
lerden biri telgrafın altına şu i· 
Iaveyi yapmıştı: 

" ... Alyon işinde Istanbulun 
bazı müesseseleri de alakadar 
görülmektedir. Bu arada piya -
sanın belli başlı çehrelerinin i
simlerinden bahsedilmektedir.,. 

Turgut bu satırları bulanık 

buldu. 
Kuskulanacak bir ilave idi. 
Fa;la duramadı. Bir taksiye 

atladı. Muhtar Arifin evine git
ti. 

Bu sabah hizmetçiler daha la· 
übali görünüyorlardı. 

Onu doğrudan doğruya Muh-

MAHKEMELER 

20 Evi Birden 
Soymuşlar! 

lstanbulun muhtelif mahalle
lerinde 20 den fazla evi soymak 
tan suçlu Veli oğlu Yaşar, Hur 
şit oğlu İbrahim ve Hüseyinin 
duruşmalarını dün üçüncü ceza 
mahkemesinde devam edildi. 

Suçlular, müdafaalarını yap -
tdar. Bu arada, suçlulardan İb
rahim, çingenelerin yaptığı hır
sızlıkların kendisine isnat edil -
diğini, hakikatte masum oldu 
ğunu sölyedi. 

Diğer suçlu Yaşar, aç kaldı • 
ğını, çoluk çocuğunun ekmek di 
ye bağrışmalarına tahammül 
edemiyerek, evden kaçtığını 
kendisine iş bulacağına söz ve -
ren Hüseyin ile birlikte Has -
köyde bir evi soyduklarını itiraf 
etti. 

Hüseyin müdafaasında bu is
natları reddetti. 
Duruşma, diğer şahitlerin ça

ğırılmasma kaldı. 

* Mahmutpaşada Şerif Paşa 
hanında bir şapka atelyesinde 
çalışan 18 yaşında Mariya is • 
minde bir kızı, jiletle yüzünden 
yaralayan Haci Artinin dün ikin 
ci cezada duruşması bitirilmiş 
ve Artin, bir sene iki ay cezaya 
çarpılmıştır. Mahkum, Mariya
ya ayrıca 300 lira tazminat vere 
cektir. 

* Beyoğlunda Kısmet apartı
manı kapıcısı Bektaş oğlu Hü -
seyinin odasına girerek elbise ve 
eşyasını çalan lbrahimin üçün
cü cezada duruşması yapıldı. Şa 
hit komiser Cemal, polis İhsan, 
Hüseyinin suçuhu teyit edecek 
sözler söylediler. 

Diğer şahitler için duruşma 
kaldı. 

* Bir buçuk ay önce Kutu ba
rında bir cinayet işlenmiş, Hay
ri isminde biri kemancı Samiyi 
öldürmüştü. Hayri aklında bo -
zukluk olduğu ve olmadığı hak
kında mevcud iki raporun telifi 
için bir mütehassıstan üçüncü 

-hiı;.. r.anm: ;ılınm:ıJ:ım is:.tPtni~i.r 
Agır ceza man1.<emesı, ou ıste~ı 
reddedince suçlu mahkemeye 
istida vermiş, hakimi reddetmiş 
tir. Davanın Kocaeli mahkeme
sine gönderilmesi muhtemeldir. 

Galatasaraylılar 

Yemeği 
Galatasaraylılar Cemiyetinden: 
Galatasaraylıların senelik ziyafet • 

leri mektebin yemekhanelerinde 31 
Mayıs 1935 tarihli cuma günü veri
lecektir. Program şu suretle tesbit e
dilmiştir: 

1 - Sabahleyin tam saat 10 da Ce 
miyetin Saray sineması üstündeki 
merkezinde içtima ve Galatasaray li
sesinin tarihçesi hakkında konferans. 

2 - Tam saat 11 de Mektepte iç
tima. 

3 - Saat Y"lnmda yemek. 
4 - Saat 1,30 da Cümhuriyet abi

desine gidilerek çelenk konulması. 
Mektep yemekhanelerindeki yerler 

mahdud olduğu cihetle senelık ziya 
fete iştirak edeceklerin davetiyelerini 
20-5-935 ten evvel Cemiyet Merkezin 
den aldırmaları ve }"ilhut ta iştirak ar
zularını bir mektupla bildirmeleri ri
ca olunur. 

tarın çalışma odasına aldılar. 
Evin içinde taş gibi bir süku· 

net vardı. 
Turgut, kıymetli eşyalarla 

süslü bu yazıhanenin rahat, me· 
şin koltuklarına gömülüp tatlı 
tatlı çene çalmaktan pek zevk 
alıyordu. Fakat şu dakikada o 
kadar heyecanda idi ki biraz ön
ce Muhtarı görebilmek için bir 
nöbetçi gibi sert adımlarla oda· 
da dolaşmağa başladı. 

Kitap rafları bir iki gün için· 
de tozlanıvermişlerdi. Yazrha · 
nenin üı;tündr. okunmuş sabah 
gazeteleri duruyordu. 

Demek Muhtar çok erkP.n 
kalkmıştı. 

Turgut merakla bu gazeteleri 
bir daha karıştırmak istedi. İlk 
gazete sayfasını çevirirken eli 
sert bir şeye çarptı. Bu, küçük, 
dolu bir rovelverdi. Acı bir du. 
dak büküşle mırıldandr: 

- Kurtuluş çaresini hazırla · 
mış! 

Onu almak için elini uzatı • 
yordu ki kapı açıldı ve Muhtar 
Arif göründü. 

Hizmetçiye soruyordu ı 

ISTANBULDA DÜN YAPILAN TOPLAN Ti 

Dün İstanbul En Büyük 
Birini Günlerinden 

Bayram 
Yaşadı 

Atatürk' ün Söylevi Radyoda Dinlendikten 
Sonra 30 Hatib Yeryer Nutuklar Verdiler 
Cümhuriyet Halk partisinin 

4 üncü büyük kurultayının top
lanması dolayısile, yurdun her 
köşesinde olduğu gibi, İstanbul 
da da, hakiki, canlı bir bayram 
güniı yaşandı. 

Şehir, baştan başa Türk ve 
parti bayraklarile donatılmıştı. 
Parti merkezleri ve şubeleri, 
Halkevi binaları. resmi, hususi 
müessese ve binalar, üzerlerin -
de, dalgalanan şanlı Türk ve 
parti bayrakları taşıyorlardı. So 
kakalara, caddelere kırm1zı ze
min üzerine büyük bantlar asıl -
mıştı.Bu bantlar üstiinde C. H. 
partisi umdeleri ve propaganda
sı yazılı idi. Bütün kara ve deıuz 
nakil vasıtaları da güzel bir şe
kilde bayraklarla süslenmişti. 

Vatandaşlar toplanıyor 

Oğleden sonra, saat ikiye ge
lirken.on binlerce İstanbullu,par 
ti ve Halkevleri merkezlerinde 
toplanmağa başlamışlardı. Her 
kes, büyük önder Kamal Atatür 
kün, 4 üncü kurultay açılış söy
levini dinlemek için sabır~t?la -
nıyor,inanç veren gürsesini bek
liyordu. Saat ikiden sonra, rad-
yosu olan her müessese, bina, 
apartıman, ev, makinesini Anka 
raya çevirmiş, ona göre ayar et
mişti. Bütün yurdda milyonlar
ca kulak, Ankaranın sesini din
lemek için heyecanlanıyordu. 

Istanbul Halkevinin Cağaloğ 
lu mer ... ~zinde ki salon erkenden 
hınca hınç dolmuştu. Vali mu -
avini, belediye muavinleri, par
ti teşkilat başkanları ve üyeleri 
ve daha bir çok kimseler bura -
da toplanmışlardı. Saat (15) e 
geli~~du. R~~<? .. .il!~~~~«! ~~~.: 
dı. Marş ayakta dinlendikten 
sonra, en büyük Türk başı Ka -
mal Atatürkün kalplere ferah 
veren sesi duyuldu. Atatürk söy 
lüyor ... Milyonlarca Türk bu da 
kikada tek bir insan olmuştu. 

POLiS 

Bir Facia 1 
Dün sabah Eskişehirden An -

karaya giden tren bir kadınla 
çocuğunu parçalamıştır. Facia 
şöyle olmuştur. Araba ile tren 
yolu üzerinden gidenbir aile, ge
len trenin düdüğünü işitememiş 
ve makinist te arabayı bir dö
nüşten sonra gördüğü için fren 
yapamamış, çarpmJ§tır. İçerde 
bulunan bir kaaınla kucağındaki 
çocuğu paramparça olmuştur. 
Diğer iki çocuk ağır yaralıdır. 
Hayvanlarla arabacıya birşey 
clmamıştır. 

* Birkaç gün evvel feci bir 
kaza olmuştur: Dr. Mehmed Re 

- Dışarıda başka kimse var 
mı? 

- Hayır. 
Her dakika münasebetsiz bir 

ziyaretçinin gelip fena bir haber 
getirmesinden endişe ettiği bel
liydi. 

Turgudu görünce gözleri par 
l<.dı. Ve adeta koşarak geldi, el
lerine sarıldı: 

- Beni yalnız bırakma Tur
gut. Çok fena şeyler düşünüyo
rum. Sinirlerime hakim olamı
yorum. Vaziyet gittikçe fenala· 
şıyor. Her dakika müthiş bir ha
ber almaktan korkuyorum. 

Turgut sordu: 
- Yeni bir haber var mı? 
Muhtarın gözleri dolmuştu: 
- Fena, fena, diye mırıldan· 

dı. Alyon beni de mahvetti. 
- Tevkifin asıl sebebi nediı? 
Muhtar ümitsizlikle kollarım 

açtı. 

- Ağır şeylerden bahsedili
yor. Esham sahtekarlığı var. 

- Bunda beraberliğiniz var 
mıydı? 

- Hayır. Fakat giriştiği işe 
bizim müşterek firmamızı koy • 

Nefes almıyordu, kimse ... 
Atatürkün 4 üncü parti kurul. 

tayını açış söylevi, çınlayan, 
sonsuz alkış tufanı ile karşılan
dı. Şimdi herkes, yüreğinde da 
ha fazla kuvvet ve inanç duyu -
yordu. 

Tepebaşı tiyatrosunda 
Tepebaşı tiyatrosunda, Ata. 

türkün söylevi radyo ile dinlen
dikten sonra, yüksek muallim 
mektebi müdürü Hamit bir söy
lev söyledi. Hamıt, C. H. Par . 
tisinin mahiyet ve maksatlarını 
güzel bir sekilde anlattı. Bun 
dan sonra, Münür Müeyyet yaz
dığı ''oklarımızın ucundayız,. 
isimli manzumesini okudu. Bun 
dan sonra da, musiki sanatkar -
ları cemiyetine mensup 36 kişi . 
lik bir heyet tarafından güzel 
bir konser verildi. 

DiCer parti merkezlerinde 
Şehrimizdeki diğer parti ve 

Halkevi merkezlerinde de, Ata. 
türkün söylevi dinlendikten son 
ra, merasim yapılmış, nutuklar 
söy ıenmış, konserler verıımış -
tir.Parti Adalar merkezinde,Ba
kırkoy kaza merkezinde mual -
lim Adil, Beşiktaşta llhami Na
fiz, Beyoğlu Halkevinde Haşim 
Refet, Beykozda doktor Hüsnü, 
Eminönünde Agah, Fatihta Ha. 
sene !Jgaz, Şehremini nahiye -
sinde Nureddin, Kadıköy Hal • 
kevinde Zühtü Sarıyerde İsmail 
Hakkı, U sküdar Haıkevınde Ma 
cit Oktay birer söylev söyle -
mişlcrdir. C. H. Partisi nahiye 
merkezlerinde de mera~im ve 
şenlikler yapılmıştır. D i ğ er 
Halkevlerinde de müsamere'er 
~S~ıı~lli oivealer t,._ms;ı 

Universitede meras:m 

Dün sabah üniversitede me -
rasim yapılmiştır. Sabah saat 9 
da, üniversite konferans salo -
nunda, fakülte ve yüksek mek-

fiğin 11 yaşındaki oğlu Haluk 
evde arkadaşlarile oynarken 
merdivenden düşmüş ve başın
dan büyük bir yara almıştır. Te
davi altına alınan küçük, evvel
ki gün ölmüştür. 

* Bir müddettenberi şehrimiz 
de tetkikat yapmakta olan Kül
tür Bakanlığı mesleki tedrisat 
umumi müdürü Rüştü Ankara· 
ya dönmüştür. Rüştü, yaptığı 
tetkikat hakkında, Bakanlığa 
bir rapor verecektir • 
* Ticaret lisesi talebesi dün müdür 

leri Nihad ve muallimleri Atıf, Ah· 
med, Muzaffer, Ihsan, Togo ile bera
ber Kad·köy Güzel Orman çiftliğinde 
bir gezinti yapmışı~ rdır. Gazinoda 
)"Clptırılan radyo tesisatı sayesinde, 
talebe AnkJrada Parti Kurultayında 

muştu. 

- Aranızdaki mukavele na -
sıldı? 

- Yolunda, nizamında yapıl
mış bir şirket mukavelesi. 

- O halde korkulacak bir şey 
yok. Bu işte sen de zarar gör -
müş bir ortak vaziyetindesin. 

Bu teminat Muhtarı doyur -
mamış görünüyordu. Gözleri 
dalıyor, kafasında bir çok geri 
ve gömülü fikirlerle pençeleşti
ği yüzünden belli oluyordu. 

Turguda öyle geldi ki Muh -
tar, bu ifadesinde samimi değil
dir. Alyon'la aralarındaki mü -
nasebet, dediği gibi, normal hır 
şirket mukavelesi değildir. lki 
ortak büyük ve tehlikeli bir ser
maye toplayabilmek için işe gi • 
rişmişlerdi. Attıkları zar tere; 
çıktı ve bu akibet kendilermi 
buldu. Muhtarın telaşı, korkıı -
su bunu gösteriyordu. 

İkinci bir ihtimal de şu olabi
lirdi: Muhtar bütün ümid•ni 
Nadya ile de münasebeti old11 • 
ğu söylenen Alyon'a bağla . 
mıştr. Belki de Alyon bu parlak 
hayatın altın anahtarıydı. Bu 

tepler talebesile profesör ve de-
kanlar toplanmışlardır. . 

Evvela hukuk tal<tiltesi teskı· 
iatı esasiye hukuk profesöril 
Ali Fuat, bir sôylev verereK, 9 
mayıs gününün ehemmiyetin • 
den bahsetmiştir. Ali Fuaditı 
bu ilmi konferansı alkı~larla k::tr 
şılanmıştır. Profesör, C. H. Par· 
tisı umdelerinm mana ve mef • 
humlarını ilmi bir şekilde izah 
etmiştir. 

Üniversite ve konferans sa • 
lonu bayraklarla fevkalade bır 
şekilde süslenmiştir. 

Mekteb'erde 
Lise ve orta mekteplerde sa· 

bahleyin derse gelen talebe mek 
teplerin konfrans salonunda 
toplanarak.kendilerine muallim· 
leri tarafından C. H. Partisi ku· 
ruf tayı münasebetile konferans 
verilmiş, genç nesile Türk dev
letinin ana prensipleri anlatıl • 
mıştır. !Ik mekteplerde de kil .. 
çüklere, kendi anladıkları bir 
lisanla Cümhuriyetin ve parti " 
nin güzellikleri söylenmiştir. 

Gecekı şen .ik .er 

Gece, şehrin her tarafı elek • 
triklerle tenvir edilmişti. lstan .. 
bul, ışıklar içinde, güzel bir man 
zara arzediyordu. C. H. Partisi 
vilayet merkezinde bir balo ve • 
rilmiş, baloda şehrimizin tanın· 
mış bir çok kimseleri hazır bu • 
lunmuş, samimi ve sıcak bir ha· 
va içinde neşeli saatler geçiril .. 
miştir. 

Halkevi güzel sanatlar şubesi 
olan Alay köşkünde de bir tem· 
sil verilmiştir. Alay köşkünde 

saat 21 de başlayan merasimde,, 
söylev söylemiş, bunu beyaz 
kahraman ve mürebbiye piyes
lerinin temsili takip etmiştir. 

Diğer Halkevi ve parti mer • 
kezlerinde gece şenlikler ve 
toplantılar yapılmıştır. 

Atatürıc'ün verdiği söylevi dinlemiş .. 
tir. 
* Türk - Fransız muhtelit mahke• 

me heyeti Fransız murahhası M . Aser 
dün memleketine dönmüştür. Mahke• 
me vazifesini bitirmiştir. 
* Dul, yetim, mütekaidlerin altı a'f 

lık maaş yoklamalarına yarından iti• 
baren başlanacaktır. 

* Milli Emlak idaresi, Bakirköyüıı 
Yanmburgaz ve Azadlı çayırları hak# 
kında cevabını hazırlamıştır. Vilayet# 
~e de görülerek Bakanlığa gönderile# 
cektir. Cevapta, davalı işler de anla· 
tılmaktadır. 

ıfı Bir müddet önce Avrupaya gi• 
den Türk gazetecileri heyeti dün sa• 
bahki ekspresle Istanbula dönmü~ler
dir. 

* Tramvay şirketinin ikinci üç a']• 
hk ücret tarifesini tesbit edecek ko# 
misyon önümüzdeki hafta içinde top• 
lanacakt.:r. 

takdirde anahtar kaybolunca !JU 
hayatın ışığı da sönüverecekt•· 
Fakat Turgut bu ihtimali hen1 
Muhtar için pek ağır buluyıJr, 

hem de nihayet bir kazanç kay· 
nağmın yahut vasıtasının eldcO 
gitmesinde bir tehlike gönniı • 
yordu. 

Muhtara tabancasını hazırla
tacak felaket her halde bu ka • 
dar sade ve sudan olamazdı. 

Dedi ki: 
- Ne yapmak fikrindesin? 
Muhtar omuzlarını kaldırdt·. 
O kadar şen, sevimli adam ı!-:J 

gün içinde çöküvermişti. Yüıi.İ• 
ne bir kirlilik, buruşukluk gel· 
mişti. 

- Madam nasıl? 
- Gezmeğe çıktı. 
Ve hemen izah etti: 
- O beni mukavemete atıstı• 

rıyor. O olmasa çok fena olac3 • 
ğım. Düşündükleri de doğrıt··· 
Bana: 

"- Bu işi üstümüze alrn3),{' 
müteessir görünmek doğru de ; 
ğil, diyor, herkese, piyasaya ~3, 
şı eskisinden daha neşeli görtıtl 

[Arka5ı varJ 
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~ SÜMER BANK ~"' ı LA n 
ı ı ·r, S A T 1 L 1 K 
Bakırköy bez fabrikası müdürlüğündeı1f 

1

' Fabn"kamı:ı ihtisas mektebinde ders ve fabrikada amcli tecrübi, 
görerek yetişmek ve talim müddeti hitamında liyakatlerine göre bir 

• ücretle öğttnmiş işçi olarak Sümer Bank'ın Bez fnbrikalannda ça

30 ton istiabmda muş. Petrol ile 
işleyen " PARSONS,. markalı, 8 silin 
dirli, 1'20 ila 140 beygir kuvvet inde 
motörü havi. 

Uzunluğu 23,75 m etro 

Kıt gtlnlerlnin geçmesile, bu sene, at 
sporlarına merak saldıran kadınl~r~
mızın, fıazlalaştığtnı görmekle sevını· 
yoruz. Avrupalı bir binici kadının, 
l:alis kanlılığı bir bakışta anlaşılan 
zeki atına talimat verişini gösteren 
yukardaki resim kadar, bu güzel po
ra propaganda olacak hoş bir manza .. 

ra var mıdır? 

ERBAHÇE- GALATASARAY BUGÜN 
"'---------------...-----------------·----....................... ·-
İürk Ve Romanya l ı Tenisçiler de Karşılaşacaklar 

Bugün Fenerbahçe Stadında 
iaat -0n · ·ide .ba~lıvarak sırasi-

• ..,, ..... ....-.... • ..,_. "S••'1&~ .. ;;t ..... ır. """~ :&.11.0..~ 

ilacaıctlr. 'Bunlar sırasile Ve
fa - Süleymaniye, lstanbulspor
~eykoz Fenerbahçe • Galatasa
tay maçlarıdır. 

Bunlardan en mühimmi şüp
hesiz Fenerbahçe - Galatasaray 
llıaçıdır. Bu maçtan evvel, saat 
<>n dörtte, stadın yanındaki Fe
llert>ahçe tenis kortlarında Ro
~anya tenisçilerinden Botez ile 
k~at, Hamburger ile de Suat 
~o.cu~ılaşacaklardır. Bu maçlar 
tenis meraklıları için güzel bir 
Program teşkil etmektedir. 
tı_~Futbol maçlarının birinci ve 
-.ıtıcl$inde Vefa ile İstanbul -
8l>orun galibiyetleri daha kuv
;et}i bir ihtimal dahilindedir. 

enerbahçe - Galatasaray maçı
na gelince, bu hususta yakın bir 
t~r söylemek imkanı yoktur. 
li' Uiıkoü Feneııbahçe takımında 
azıı ve Cevat oynatılmıyaca-

r • 1 

Beş Yunanlı 
'1 1?30 senesindenberi her sene 
azıranın ilk haftasında yapıl
~ ınutat olan Istanbul atle
l-' bayramı bu sene 31 Ma· 
ısta Yapılacaktır. 

ttı .Bu müsabakalar rnernldketi
ill~~ sporunda nadir görülen bir 
lll ızaın ile beş senedir yapıl-

ilttadır. 
illt stanbul atletizm bayramını 
bu defa yapmağı düşünen ve 
lerç.ok. faydalı ve memleket at· 
lta.ı1l:tlıı ~in çok uğurlu müsaba
'tı.ır ~rı tertip eden üç kişi olmuş-

4.~ -:- 1 9 2 4 olimpiyadında 
tllı erıka atletizm milli takı· 
de ~a Yer alan ve 1930 senesin
~r <>llejde muallimlik eden 

· Geys, 
2_Şh· .. ln tiliz .e rumzın tanınmış -

SİJıd Sporcularından 1930 sene· 
4.tıe~· Beyoğlu Spor Kulübünün 

3 ıznı Kaptanı Mr. Morison. 
•a.ra - 1930 senesinde Galata
tıiUı ~ ~tletizm Kaptanı hulu

l 
9 

dıl Giray. 
3 O senesinde aralarında 

ğı gibi tabiatile, Beşiktaştan 

Fenere veni P-ecen ~eref te ver 
aıcuıuycıCc:ı.A~,.r. "l. cıl\.i'CUUcl J.' cl1.ı • 

lm yerini Lebip, Cevadın yerini 
Reşat, Şe~·efin yerini de Niyazi 
alacaktır. Niyazinin sol iqe alı
narak sağ açrkta faydalı oldu
ğu görülen Nacinin oynatılma
sı muhtemeldir. Galatasarayda 
ise favullerile, ofsaytlerile hü
cumlan akamete uğratan Ad -
nan yerine yeni merkez muha
cimlerinden Gündüz yer alacak
tır. İşte bütün bu değişiklikler. 
kat'i bir şey söy.lemeğe imkan 
bırakmıyor. Fakat Fenerbahçe 
Ölimpiyakosa oynadığı güzel 
oyunu tutturursa, Galatasaray 
da Peraya karşı oynadığı fena 
oyuna yakalanırsa vaziyet Fe
nerbahçe lehine olur. 

S. G. S. 

• latan,,ul mınte.kası futbol heyeti 
baıkanlığından: 

10 Mayıs 935 cuma günü yapıla· 

ATL ETi ZM 

cak nuntaka resmi maçları: 
1 - Fcnerbahçe alanı..Ja. (Şild 

·-~- , o - - .. ,., •• 
Saat 12 de Vefa • Süleymaniye, 

Hakemi: Nuri Bosut. Yan hakemle
ri: Hikmet, Aptullah Rıra. 

Saat 14 tc lstanbutsior - Beykoz: 
Hakemi: Suphi. Yan hakemleri: Sa· 
mim Talu, Feridun. 

Saat 16 da Fenerbahçe • Galatasa
ray: Hakemi. Saim Turgut. Yan ha· 
kemleri: Ekrem Ersoy, Talat Öuşık. 

Not: 

Bu şild maçları bir buçuk saat so
nunda beraberlikle neticelendiği tak
dirde, alelusul yarım saat daha uzatı
lacaktır. 

2 - Beşiktaş Şeref stadında : Alan 
gözcüsü Basri Bütün. 

Saat 13 de Fenervılmaz - Haliç 
(Lig maçı) Hakemi İzzet Muhiddin 
Apak. 

• 
Kas!!mpaşa Spor B"ırliğinden: 
10 Mayıs 935 Cuma günü Cami· 

altı alanında yapılacak Spor Bayramı 
havaların fena "'İtmesinden ötürü 24 
Mayıs 935 Cu~a gününe bırakılmış
tır. 

Ve iki Macar da Çağırıld ı 
verdikleri kararla bu üç kişilik 
heyet tertip ettikleri ilk müsa
bakaları muvaffakıyetle başar
mışlardır. Bu müsabakalar sıra 
ile 1931, 32, 33, 34 senelerinde 
tekrarlanmak üzere beş sene 
yapılmıştır. Bu mü~abakalara 
iştirak eden atletle~ın. yekunu 
daima (200) ü geçmıştır. Elde 
edilen dereceler ise her zaman 
bu müsabakaların ehemmiyet 
ve şerefile mütenasip olmuştu~. 

Bu müsabakalara muhtehf 
"'enelerde A vrupanın ve dünya· 
~m en tanınmış atletlerinden 
Amerikalı Collier, Y u n a n l ı 
Mantikas, Frankfurtlu Georga
kiplos, Paterakis ve Avusturya
lı Apf eller gibi diğer milletlere 
mensup namdar koşucular da 
girmiştir. Bugün memleketi
mizde Kollej müsabakaları di· 
<Yer ismi ile İstanbul atletizm 

~bayramı memleket atletlerinin 
hakikaten bir bayramı olmuş
tur. 

Her mevsimde, çalışmağa 
başhY.:an atletlerin ilk tasarla • 

dıkları müsabaka Kollej milsa
bakalarıdır. Kollej müsabakala
rının muvaffakıyeti; intizam 
disiplin ve ciddiyeti itibari!~ 
emsaline faik bir mükemmeli
yette yapılmasıdır. Her sene 
geçtikçe bu müsabakaların 
ehemmiyeti de artmaktadır. 

Kollej müsabakalarının sec· 
~ele~i her sene adet olduğu gi
bı daıma on beş gün evvel ya
pılır Bu seneki seçmeler de 17 
Mayı.sta Kollejde yapılacaktır. 

Geçen sene Fener Stadında 
on binden fazla seyirci önünde 
yapılan Kollej müsabakalarını 
o gün orada olanlar gayet iyi 
hatırlarlar. Tüıık, Yunan ve 
Avusturyalı atletlerin geçense
n~i çok meraklı ve heyecanlı 
musaba'kalan adeta herkesi he· 
yecana getinnişti. 

Bu sen~ gene ayni heyecan· 
lı. ve mer<:kh karşılaşmalara şa
hıt olacagız. Çünkü Yunanlıla
rın en kuvvetli atletleri gene 
daıvet edildiği gibi aradaki re. 
kabeti arttınnak için Macarıa. 

·ı lıştmlmak üne 150 talebe alınacaktır. 

1 

Dokuma ve iplik şubelerinde yetiştirilecek o.tan ~u ta-
lebeden: A -- Dokuma şubesine alınacak olanların askerlik hı:unet

,, terini ifa etmişo lmalan lazımdır. 
J B -- İplik şubesinde yetiştirilecek talebenin kabulü iç.in asga-

ri ya4 16 dir. 
Kabul edilecek talebeye her gün fabrikaca iki defa yemek 

11 verileck ve bir aylık bir tecrübeden sonra fabrika idaresinin takdir 
edeceği bir ücret verilmeye başlanacaktır. istekliler Fabrika idare-

Genişliği 3;60 •• 
Sür'ati 12 mil ~ 
Masif akaju ağe.C1ndan bir salon,• 

bir hal§, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MOTEDIL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime H an) ı . 2 • 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve şeriklerine 
m üracaat. (3091 ) '3229 

sine ~üracaat edebilirler. _ !- • !111111111111111111111 1111111111111111 ~ 
. , - - - § A ~ ı 5 
•ınnm 1111111111111111 ıınınııu rnıı 111111111111111111n1111111111111111111111ın1.! E i Ç : 
§ istanbu Liman iş er· ~ § F A 

8 
R K A s ~ 

1 

1 

~ Umum Müdürlüğü levazım şefliğinden: 
: :btanhul :Rıhtım hanı merdıvenı altındaK İ kahve ocağı açık _ 
~ artırma ıle kıraya Vf!rılecektir. 1 teklilerin artırma gününden .~ 
E evvel Lıman ı~ler• umum miiaürlük veznesine on beş lira r: 
§ muvakkat kefalt>t akçesı yatırma lan Hizımdır. Artırma 15 mayıs .§ 
§ 935 Çarş~m1ıa f!Ünii saat onrla , levazım ŞP.flığ indt> vapılııcaktır § 
iı 1111 11111111111 ımm ıı m111111111111ı111111m1111111111111111111111111111 um ı 

32485 
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BÜYU f< 

Tayya e Piy ngos 
l ı 

i 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmıştir. 
il' 

ı l ı 

Yeni tert·p planını görünüz. 
1. ci Keşidesi 

1 · ı 11 Mayıs 19-~-~ edi • 
Büyük ikramiyesi 25.000 Liradır. 

Akay işletmesi MüdürlüğünMen: 
Kadıköy - Haydarpaşa - Yal ova - Adalar ve Anadolu 

hatlarına işleyen vapurların kahve ocakları mültezimli
ği ı Haziran 935 tarihinden itibaren bir sene müddetle 
açık arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 15 Mayıs 935 çarşamba günü Akay Şefler 
encümeninde saat 1 5 de başlıyarak 16 da ihalesi yapıla
cağından taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün 
İsletme Şefliğine ve arttırma icinde yüzde 7 ,5 güvenme 
paraıaı ıyıe o gun ~ncumene gelm eleri ilan olunur. 

(2309) 3338 

NE 
rın en iyi şampiyonlarından bir 
kaçı da 31 Mayıstaki müsaba
kalara çağırılmıştır. 

cularıdır. Geçen sene burada 
hem 800 ü ve hem de 1500 met
reyi kazanmıstı . .. 
Diğer Yunanlı Paterakis te 

Yunanistanda tanınmış a t 1 e t 
komplelerdendir. Geçen sene o 
da gelmişti. Buradaki müsaba· 
kalarda uzun ve yüksek atlama· 
da biri!lci olmuştu. 

--

---
: Meşe a{:acınd n zeytinyağı uy- '§ 
: 'tin ve şarap ıfıçılnrı. SA TJŞ YE· E 
: RI Ha ırcılar cad. No 30 fe l21122 ... 
• IUIUtllUlllllllUUlllllJlllllUl • 

Barda \"CJI 1obnta
da .iyi '\'e halis hir 
' i sld içmek lStersenız 

JOHNNIE WAL· 
4f<ER ' i skislni ı mar 
:ıa yınız. Qünki JO-

ooı:~~s~~ R:C~n HNNIE AlKER 
DAiMA GEllÇTlıı viski şişe lerrn in ağız

lan pate.ntıh bır :sistemle kapatıl· 

miştır. Ve içine başka bir ma\'İ llA• 
vesi mümkün değildir. 3237 .c= w. 

• Doktor • 

1 Eml~n?Val~k.!tbn!~ ya. I 
- nmda Telefon: 24131 - • 

3233 

---. 
in Harikası il 

!stanbula gelmesi mevzuu 
bahs olan Yunanlılardan Man
tikas manialı koşularda dünya. 
da sayılı atletlerin arasında 
altıncı den.ceyi alabilecek bir 
kabiliyete maliktir. Geçen sene
ki müsabakaları hatırdadır. 
Mantikas bilhassa lstanbula 
tam fonnunda olarak gelmek 
istemektedir. Mantikas'tan son 
ra Avrupanm en iyi sür'atçile
rinden sayılan arkadaşı Fran
gudi! gelmektedir. Frangudi
sin son haftalarda büyük bir 
formda olması beklenmektedir. 
Sür'at koşucusu tiplerinden en 
güzel bir nümune halinde teka
mül etmiş bir vücuda malik bu 
koşucu burada mağlfip olma
mak için hiç şüphesiz çok id
manlı olarak lstanbula gelecek
tir. 

lstanbula gelecek bu Yunan 
atlet kafilesi disk atıcısı Sillas 
ile tamamlanmaktadır. Sillas 
diski 48 metreden fazla atarak 
geçen sene sivrilmiş bir atlettir. . 
Burada onun daha iyi dereceler 

SUPLEKS beyaı çelikten ina
nılmayacak kadar mükemmel 
yeni bir tıraş bıçağı ç kardı, 
mutlaka tecrüb ediniL Her 

yerde satılır. 

Diğer taraftan Yunanlıların 
çok gµvendik leri b i r koşucu 
olan 800, 1 sor koşucusu Geor
g~kaplos'un İstanbula gelmesi, 
bıze onun geçen sene ile bu se
ne arasındaki terakki farkını da 
öğretecektir. Georkakaplos Yu
nanistanda 800 ve 1500 rekorla
rım tutan ve elyevm Yunanlıla
rın çok güvendikleri bir koşu· 

y~pma~? kadir olup olmadığım 81111111111111111111111111111111111Urn! 
gorecegız. • :. -

Yunanlılarla beraber gene 31 ~ VAPURCULUK ~ 
Mayıs müsabakalarına çağırı· : Türk t\noniır. .Şirketi : 
lan Macar atletlerine gelince: = .. 
bu atletlerin isimleri Ct?vaç \•e E lstanbul Acentahğı E 
Şir'dir. Bu iki atlet Avrupanm , : Liman Han, Telefon~ 22925. : 

en tanınmış sür'atçiteridir. Yap : E 
tıklan dereceler arasında dün· E Trabzon yo u ~ 
ya rekoruna yakın olanlan da : -
vardır. = GUNEYSU vapuru 12 Mayıs c 

: Pazar günü sa t 20 de Ria:eye C 
Buna mukabil bizim atletler : kndnr. :: 

hazırlıklarını henüz yeni yapı · :: = - -yorlar. Meıamafih 26 Nisanda E_ Mersı·n uo 'U :; 
stadyumda olan müsabakalarda ı : 
atletlerimiz bize çok ümit ver- § DUMLUPINAR vapuru 12 § 
diler. Umit edelim ki, bunu 31 : Mayıs Paıar günü saat 10 da : 
Mayısta teyit etsinler. 5 Mersine kadar. § 

••• 1111111111111111111111111111111111111111111 
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rz~sw~ıJS. JlJ=Li.J:L~luemY 
Burdur'da Dokuma Kooperatifi\ BO'R'S'A' 

Burdur, 8 Mayıs da sipariş alan sanatkarlar, ba -~ 
Burdur kuvvetli bir zıraat zan taahhüdlerini vaktinde ye. 9 MAYIS Perşembe 

memleketidir. Muhtelif vadiler-. tiştirememek müşkülatında ka. p A R A L A R 
de akan birçok dere ve çaylar, hrlar. 
Burdurun topraklarım sular. E- Bakırcılık ta ileri gitmiş san'-
sasen kuvvetli bir toprak taba- atlerdendir. 
kasına malik olan bu vilayetin Hahcılrk, mevkiini dokuma -
en mühim kazanç kaynağı zira- cılığa vermiş olmakla beraber 
attir. Buğday, arpa ve sair hu- canlılığım muhafaza eder. Ba ~ 
bubat mebzulen yetişir. Mevcud ymdırlık Bakanhğmm, bütün sa 
<!ört büyük un fabrikası civar Ion halıları Burdur halıcıları ta
viiayetlerin un ihtiyaçlarını kar rafından ha7.ırlanmıstır. Avru _ 
şılamağa çalışır. paya ihracat yapılamamasm-

B~:durv ayni zama~~a af yon dan, hah d o k u y u c u la r 
ve. gulyagı memlek.e~ıdır.. Çok çok d ü ş ü n c e ı i d ir 1 e r . A
n:~kdarda af yo:ı ek ılır. Ön beş caba bir gün gene halı satış 
gun sonra faalıyete geçecek o - lan artacak, fiyatlar yüksel ecel( 
lan gülyağhanelerinde, elli ki - mi diye sorup duruyorlar. Bur
loya yakın gülyağı istihsal edi- durun kuvvetli bir kömür ma _ 
lecektir. deni yakında Sümer Bank tara-

Burdu rda dokumacılık fmdan islettirilecektir. (Keci 
borlu) kükürt fabrikaları bu kö
mürlerden kullanmaktadır. Hur 
durun dört saat ötesinde (Ku -
zuköy) Ü adında bir köy vardır. 
Burada çok zengin parke taşı 
bulunmuştur. Burdur belediyesi 
bu taşın imtiyazını almış ve şim 
di mahallinde tetkikat yaptır -
maktadır. Şehrin ve kazaların 
caddeleri bu taşla parkelenecek
tir. Bu taşı işleyen af yon işçile
rile temas edilmiştir. Mütehas
sıslar tarafından, Türk.iyede 
mevcud par-ke taşlarının en mü
kemmeli olduğu söylenmiş ve 
beğenilmiştir. - Hamdi Uste1 

Halen 4,000 tezgah, dokuma· 
cılıkla meşguldür. Her hafta 
15,000 top (beheri 7 metredir) 
dokuma Burdur pazarında satı
lır ve dışarıya yollanır. Bu dört 
bin tezgah sahipleri valinin teş· 
vikile aralannda sanayi koope
ratifi teşkil etmişlerdir. Esas 
mukavelenameleri Ekonomi Ba 
kanlığının tasdikındadır. Koo -
peratif bir boyahane tesis ede -
cek ve bütün satıs işlerini üze
rine alacaktır.Burdunun ceviz iş 
leri de zikre değer. Ceviz mobit 
yeleri hariçten mühim mikdar -

Macaristan 
Döviz veriyor 

Macaristana gönderdiğimiz 
malların parasını almamız için, 
Macar hükumeti Türkiye ile bir 
klering anlaşması olmadığını ile 
ri sürerek döviz vermiyordu. 
Bu yüzden tacirlerimizin fena 
vaziyetlere girdiğini gözönüne 
alan hükumetimiz Macar hü • 
kfımeti nezdinde teşebbüsatta 
bulunmuştur. 

Dün İstanbul Ticaret odasına 
Macar hükumetinin döviz ver -
meğe başladığım bildiren bir 
telgraf gelmiştir. 

Alacaklı tüccarlar. bu haber -
den memnundurlar. Macar dev 
let bankası tediyata başlamış -
tır. 

Ticaret odası 
Meclisi 

Istanbul ticaret ve sanayi oda 
sı meclisi cumartesi günü topla 
nacaktır. 

Bu toplantıda kongreye gön
derilecek raporlar müzakere edi 
lecektir. 

A'manya ile eko
nomi protoko u 

Ankara, 9 (A.A.) - Alman -
larla 15 Nisan 1935 tarihinde 
Berlinde imzalanan eşya müba
delesiyle bundan mütevellid te
<liyata mütedair protokol 'e 
merbutatı 28-4-1935 tarih ve 2-
2423 sayılı kararname ile Heye
ti Vekilece tasdik edilmiştir. 

No. 18. 

KacıJıkÇ>y su 
Şirketinin saatleri 
Kadıköy su şirketi büyük 

apartımanlarm her dairesine 
ayrı ayn saatler koyduğu halde 
binanm umumi sarfiyatını anla
mak için de ayrıca bir saat koy
makta ve bu saatin kirasını da 
bina sahibinden almakta idi. 

İmtiyazlı şirketler baş müfet 
tişi bu yüzden yapılan şikayet • 
lerı gözneu ıs~...a.a-- ---
şirkete bu kontrol saatlerinden 
kira parası alamıyacağını bil -
dirmiştir. 

Evkaf idaresin n 
bir izahı 

Geçenlerde sanat sayfamızda Efes 
harabeleri hakkında bir yazı çıkmış • 
tı. Bu yazı münasebetile Evkaf mü
dürlüğünden aldıf:mız bir mektupta 
deniliyor ki: 
"- 7-5-1935 tarihli nüshanızın 9 

uncu sahifesinde Efeı;1 ilerd::I' kalma 
su kemcrlcnnin beyaz kireç ile baua· 
na edildiğini bildiren Efes ııerlevhah 
bir makalenin baş tarafında Beyazıt 
camiinin duvarlarının badana edildi
ği de haber verilmiş olduğu bildirili
yor. Bu hadise Sahaflar cihetindeki 
meydanda bir kahvecinin dükkanı ci
varındaki dört mermer sütun üzerine 
muhitinde temizlik )'9pmak sevdasile 
cahilane sürdürdüğü kireçten ibaret 
olup görUJür, görülmez kurumadan 
derhal yıkattırılmış ve mütecasiri tev
bih edilmiştir. Kıymetli eserlerimizin 
tahrip ve böyle badanalarla telvisine 
l:at'iyen meydan verilmemekte oldu
ğunun tavzihini diler ve bu vesile ile 
szygılarımı sunar·m.,, 

Evkaf müdürlüğiinün ~österdiği 
alakaya teşekkür ederiz. 

KIRMIZI VE SiYAH. 
bulunan bir mecliste susuldu 
mu, bu sükut sırf kendi suçu 
imiş gibi içinden son derece bir 
utanma duyardı. Bir kadınla 
baş başa kaldığı zamanlar ise 
bu his, yüz kat daha elemli 
olurdu.Bir kadınla yalnız kalın
dığı zaman, söylenmesi Iazım 
gelen şeyleri hayalinde pek bü
yütüp en romantikçe hareketler 
düşündüğü için öyle dar vakit
lerinde aklına en olmıyacak fi
kirler gelirdi. Ruhu havalarda 
uçardı ama yine de, gururuna 
pek ağır gelen sükuttan sıyrıl
manın bir yolunu bulamazdı. 
Madame de Renal ve çocukları 
ile uzun gezmelere çıktığı gün
ler takındığı ağır başlılık tavrına 
bir de en acı ıstırablar katılırdı. 
Nefsini son derecede hor görü
yordu. Kazara bir şey söylemek 
için kendini zorlasa, pek gülüne 
şeyler söylediği olurdu. Baht-

STENO HAL 

sızhğının en acı tarafı da, ma
nasız lığını kendi de farkedip 
gözünde büyütmesi idi, görme
diği bir şey varsa o da gözle
rindeki ifade idi; bu gözler o 
kadar güzeldi ve öyle ateşli bir 
ruh sezdiriyordu ki, iyi aktörler 
gibi, hazan manasız sözlere bile 
gayet hoş bir mana verirdi . .Ma 
dame de Renal Julien'in, ancak 
zihni beklenmedik bir hadiseye 
takılıp da zariflik göstermek 
aklına gelmediği zamanlar iyi· 
şeyler söyliyebildiğini farketti. 
Eve gelenlerin ağzından yeni 
ve parlak fikirler dinlemeğe alı
şık olmıyan madame de Renal, 
Julien'in böyle şimşek gibi par
layıp sönen zekasına bayılıyor· 
du. 

Napoleon'un düşmesinden 
beri taşra şehirlerinde, kadınla
ra zarif sözler söyliycbilmek bir 
suç sayılmağa başladı. işinden 

Alq Satrı 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Francı 
20 Liret 

605.-
122.-

165.-
203.-
83.-
22.-

60/.-
124.-
167.-
206.-

20 Belçika Franrı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
20 Leva 
Florin 
20 Çek Karon 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Kro' 

20 Le:r 
20 Dınar 
Yen 
hvec Karo• 
Altm 
Meddi ye 
Banknot 

807.-
22.-
82.50 
98-
22.-
43.-

22.-
23.-
15.-
52.-
33.-
30.-

924.-
47.-

236.-

ÇEKLER 

Fransız Francı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Lıret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre FraDC'I 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kurorı11 
Avusturya 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Ce·n"v~ts 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Iıı Bankası Mü
" N. 

., .. H 
Anadolu% 60 

Sirk~tih.ay.;iye 
Tramvay 

100 % 

Bomonti • Nektar 
Terkos 
Refi 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
ittihat deiirmc:ncilik T.A.S. 
Şark Defirmenleri 

86.-
24.-

811.-
24.-
84.-

102.-
24.-
45.-
24.-
25.-
16.-
54.-
34.-
32.-

929-
48.

?.38-

Kapan11 

12,06 
611-

71148.H 
9.63 

4,69,50 
83,71,50 

2,45,50 
64,01,75 
ı.ı 7.53 

19,02 
4.22,67 
5,81,43 
1,97.52 
4,21,-
4.51,40 

78,!14,43 
34,96,33 
2.78.30 

10,98 
3.18.-

90.-
9.50 
9 50 

23.10 
42-
16.-
3U SU 
10.Z!i 
J6,2i 

2.30 
10 35 
58.-
2!>.Sll 
13.-

9.SO 
0.90 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu 1 
iT 

.. 
Er cani 
Sivaı-Erıurum 
tstikrarl dahili 

III 

TAHV 

Rıhtım 

Anadolu II 
III 

Anadolu müme11il 

30.52,50 
28 85 
29,40 
93.75 
9S.-
96.-

LAT 

10.60 
43.50 
45-
51,45 

-

Babalarmdan da soru laca k 
Mekteplere sabahları geç ge 

len ve bazı günler öğleden son 
ra gitmeyen talebe hakkında 
şiddetli takibat yapılması için 
mekteplere emir verilmiştir. Bu 
talebelerin bu gün ve saatlerrl 
nerede oldukları ailelerinden d 
sorulacaktır. Talebelerin mek 
tep saatlerinde, münasebet al 
mayan yerlerde vakit geçirme 
lerine müsaade edilmiyecektir. 

-
-

e 
e 

-
-
. 

çrkarılmak korkusu herkesi yıl
dırdı. Allaklar alayı, ruhaniler 
meclisinin koltuğu altına sığın· 
mağa çalışıyor; mürailik, hür
riyetsever kimseler arasında bi
le alıp yürüdü. lç sıkıntısı gün
den güne artıyor. Artık oku
maktan, bir de toprakla uğraş
maktan başka eğlence kalmadı. 

Zengin, sofu bir halanın bi
ricik mirasçısı olan ve on altı
sında kocaya verilen madame 
de Renal, bütün ömründe, aş.kı 
biraz olsun andınr bir şeyi ne 
gönlünde duymuş, ne de başka· 
larmda görmüştü. Ona aşktan, 
M. Valenod peşine düştüğü za
manlarda, papas M. Chclan 
bahsetmişti; bu saf adamcağız 
aşkı o kadar iğrene bir şey diye 
<mlattı ki artık madame de Re· 
nal tiksinip onu, en a§ağı zan
paralıkla bir tutmağa başladı. 
Tesadüfen eline geçirip okudu
ğu birkaç romanda anlatılan 
aşka ise pek müstesna, hatta 
büsbütün tabiat dışında bir şey 
diye bakardı. Madamc de Rc
nal, zihni h_ep Julien'le meşgul 
olmakla beraber, aşk üzerine 

iRliCA TEVKiFATI 
s 
s 
t 

[Başı 1 incide] 
ru iddia ettikleri Isparta hadi. 
esini de (fakat bizden bir gün 
onra) bütün tafsilatile ve sü . 
un süti.Jn yazmaktan geri kal
mıyorlar. 

ı 

l 

Vaziyet şudur: İs.ı:-artada her 
rtica hadisesine girip çıkmış o
an Saidi Kürdinin başında bu . 
unduğu şu veya bu ehemmiyet· 
e bir irtica teşebbüsü vardır. 

ı 

t 
Olmasaydı Iç Bakanımızdan 
andarma kumandanına kadar 

bütün bir devlet mekanizması 
harekete gelmez ve bir vekil, 
vak'a yerine gitmeğe lüzum gör 
mezdi. Biz bunun geniş çapta, 

J 

ş ümullü bir irtica yangını oldu
ğunu hiç bir zaman iddia etmiş 
değiliz; fakat hükumeti doğru
dan doğruya harekete getiren 
bir hadiseyi okuyucularımıza 
haber vermek birinci derecede 
gazetecilik vazifem izdi. Ilk gü • 
nü biz bunu yaptrk ve öteki ga
z eteler resmen atladılar! 

A a 
Bizde atlayan gazetelerin çok 

di bir tabiyeleri vardır: Atla
dıkıarı hadıseyi kiıçuıtmek ve 
y a hiç olmamış gibi göstermek 
uretile halkı aldatmaya çalışır. 
ar. Bu gazetelerden bilhassa 
ir arkadaşımız, Mihran Efendi 
evrinden kalma o sakat ve ip· 
idai tabiyeye başvurdu ve Is . 
arta irticaının bir "efsane" ol
uğunu iddiaya kadar vardı. 

s 
l 
b 
d 
t 
p 
d 

y 
p 
k 
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Halbuki vaka yerine giden lç 
Bakanı, Saidi Kürdinin "dini si· 

asete alet yaprak irticai pro
agandalara girişmiş ve birta
ım saf adamları kandırarak 
oğru yoldan şaşırtmaya çalış . 

mış olduğunu yukarıda aynen 
~yan ediyor. b 

d 
y 

Bir yobaz, bir kahve köşesin. 
e inkılap aleyhine iki hezeyan 
umurtlasa bunu hemen sütun . 

1 
h 
arına geçiren gazete, !sparta 
adisesini atlamamışsa acaba 
eden bizimle ayni günde oku . 
ucularma bildirmemiştir? Ha. 
isenin ehemmiyeti olmasa bile 
eden bunu hiç olmazsa üç sa
rla kaydetmemi ir? 

n 
}' 

ci 
n 
tı 

ı--

Ceva~ gayet basit: ÇünkJLq 
y oktu ve meseleden haberi olun 
a bir taraf tan bizde bir gün ev
el çrkan tafsilatla sütununu dol 
urmuş, bir taraf tan da ehem -

c 
v 
d 

o 
g 
F . 
s 
n 
g 

miyetsiz bir mesele karşısında 
lduğumuzu iddia ederek çok 
arib bir tezad ic.inde kalmıştır. 
azla olarak bu ••irtica efsane -
ı., nin memle1tete iftira olduğu
u da ileri sürmek cesaretini 
östcrdi. Devlet ve adliye ci . • h azları da mı memlekete iftira 

e diyorlar? Bütün o otuz kırk ki· 
ilik tetkikat ehemmiyetsiz bir 
üphe üzerine mi yapılmış olu
or? 

ş 

ş 

y 
Hayır!.. İftira eden ve hem 

d e en büyük mefhuma, hakikate 
f tira eden biri varsa, o da bize 
f tira isnad edenlerdir. Yoksa, 
ekrar ediyoruz: Bir gazetecinin 
sla tecahül edemiyeceği irticai 
ir hareket vardır, bunu resmi 
ahkikat ta apaçık gösteriyor ve 
ereddüd etmeden söyliyelim, 
nkılabrmıza karşı en küçük ha
eketi örtbas etmeğe çalışmak, 

1 

1 

t 
a 
b 
t 
t 
1 

r 
ınktlaba o hareketten daha zı-

bilgisi olmaması sayesinde yi
ne de bahtiyardı ve hareketle
rinde, hislerinde endişe edile
cek bir şey görmüyordu. 

Bölüm Vll 
KÜÇÜK HADl3ELER 

Madame de Renal 'in huyun
dan ve son günlerdeki bahtiyar
lığından gelen melekçe halimli
ği, ancak !emme de chambre'ı 
Elisa'nın halini düşündükçe bi
raz bozuluyordu. O kız bir mi
rasa konmuş ve hemen papas 
Chclan'a günah çıkartmağa gi
dip Julien'e varmak isteğini de 
söylemişti. Papas, dostunun 
böyle bir bahtiyarlığa konma· 
sına cidden sevindi ise de Juli
en, mademoiselle Elisa'nın tek
lifini kendisi için hiç de uygun 
bulmadığ1nı söyleyince, şaşa 
kaldı. Papas, kaşlarım çatarak: 

- Kalbinizde beliren umud· 
lardan kendınizi koruyun, oğ· 
lum, dedi; yeter denebilecek 
dereceden bile aşkın Lir .parayı 
hor görmeniz sade r:ıhiblik he
vesinizden geliyorsa sizi tebrik 

ya de f enahk etmek demektir. 
Rekabet ihtiraslarımıza herşe . · 
yi feda edebilirL, fakat hakika
ti? Afila! 

Ele geçirilen mektuplar 
İsparta, 9 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Hadisenin iç 
yüzü tamamile anlaşılmıştır. 
Şeyh Saidi Kürdi, din ve tarikat 
perdesi altında birtakım mürid
ler bullılağa kalkışmış ve irtica 
zemini arayan bir şebeke hazır
lamağa koyulmuştur. Elebaşılar 
arasında gizli muhabereler ya -
pılmış, remizli kelimelerle dolu 
olduğu görülen mektuplarla re
jim aleyhine tahrikat yapılmak 
istenmiştir. Fakat Cümhuriyet 
Adliyesinin uyanıklığı sayesin
de bu şebekenin mevcudiyeti 
cok evvel sezilmiş ve elebaşılar 
tamamile ele geçirilmiştir. 

Hamdi Üstel 

Mürteciler Eski· 
şehire gönderildi 

Keçiburlu, 9 (Hususi muhabi· 
rimiz bildiriyor) - lspartadan 
dönen İçişleri Bakanı, Jandar . 
ma Genel Komutanı ile saat 14 
de buraya geldiler. Kükürd fab
rikasile maden ocaklarını gez -
diler. Şükrü Kaya, saat 17 de 
Afyona hareket etti. 

Bütün teşkilatile yakalanan 
mürteciler dün Eskişehire gön
cierilmişlerdir. - Necati. 

MilAstc ki mevkuflar 
Muğla, 9 (A.A.) - Milasta 

riı kişinin lspartada tahrikatçı
IIk yapmak istiyen Saidi Kürdi 
ile muhaberesi anlaşılmış ve ya. 
pılan aramada bu adama gelen 
mektuplar ve risaleler de Milas
da yedi kişinin adı geçmiş ol . 
masmdan ötürü bu sekiz kişi ad· 
liyece tevkif edilerek lspartay<ı 
gönderilmiştir. 

Bursadaki mevkuflar 
Bursa 9 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - tsparta hadisesi
le alakadar zannedilerek tevkif 
-- ~!1 ı ı ,. ,. .. 

Tahkikatı büyük bir hassasiyet 
derinleştiren zabıta ve Adli ve · 
nin bugüne kadar elde ettikleri 
neticenin, şimdilik Bursalı mev· 
kuflarm Isparta hadisesile ala -
kalan olmadığı, suçlarının da a
lelade şahsi dervişlik taslak'. -
ğından başka bir mahiyette bu
lunmadığı merkezinde olduğu 
nu öğrendim Tahkikat dev.:ım 
ediyor. 

Maznun'ar Eskişehirde 
Eskişehir, 9 (Hususi muha . 

t:..irimiz bildiriyor) - Aralarm· 
da Antalya müftüsü ve Bediüz
zaman bulunduğu halde Ispar -
ta ve havalisindeki irtica maz
nunları bu sabah Eskişehire gel 
diler. Bunların muhakemelerine 
yakında başlanacaktır. 

Ziraat müsteşarı geliyor 
Atina, 9 (Hususi muhabiri . 

miz bildiriyor) - Bir müddet 
tenberi Yunanistanda bulunan 
Türkiye ziraat müsteşarı Atıf 
lstanbula hareket etmiştir. 

etlerim. Ben, tam elli yıldan be
ri Verriercs papasıyım; fakat 
bunca zamanlık hizmet bile, pek 
iyi görülüyor ki benim işimden 
çrkarılmamın önüne geçemiye
cek. Buna içim sızlıyor ama be
nim sekiz yüz lira gelirim var. 
Size bu küçük ş~yleri, rahiblik 
mesleğinden çok· bir şey ummı
yasınız diye söylüyorum. lkti· 
dar mevkiindeki insanlara dal
kavukluk etmeği aklınızdan ge. 
çiriyorsamz, ruhunuzu cehen
neme mahkum etmişsiniz de
mektir. Uylelikle zenginliEte. 
yüksek mevkilere en·b:ti• ~İ· 
niz ama fakirlere zararınız do
kunur, ilçe bayı, belediye reisi 
gibi itibar sahibi kimselerin r;u· 
rurlarım okşamağa, ihtirasları· 
na hizmete mecbur olursunuz: 
hayat adamı olmağı bilmek de· 
dikleri bu yaşayış şekli, rahib 
olmıyan bir kimse için, yarın 
ahirette selamete kavuşmağa 
büsbütün manidir denemez; fa. 
kat bizim gibi rahibler için öyle 
değildir: biz bu dünyada mevki 
sahibi olmc..k istedik mi öl)iiı 
dünyada mevki sahibi olmaktan 

Yalova içm mute· 
hassıs getirtiliyor 

Akay işletmesince Yalovada 
yaptırılacak büyük otelin yapı· 
sına bir kaç güne kadar başla • 
nacaktır. 

Çelikten yapılacak olan kÖP" 
rüdeki Kadıköy iskelesi için de 
malzeme tedarik edilmiştir. Ya· 
kında Kasımpaşa deniz fabrika· 
larında yapıya başlanacaktır. 

Akav işletmesinin 934 yılın • 
da 20031 lira kar ettiği anlaşıl· 
mıştır . Bu para otelle ıskeıeye 

sarfol unacak, Yalova için yeni· 
den bir mütehassis da getirile • 
cektır. 

. 
Karadeniz boOazma 
kon an Radyo far 

Tahlisiye idaresi tarafından 
Karadeniz boğazına konacak 
olan "Badyofar,. in yapısı bit 
kaç güne kadar bitırilecektıf· 
Telsiz dalgacıkları vasıtasile bir 
vapurun bulunduğu yeri tayin 
eden bu aleti yerine koymak 
için Belçikadan getirilen müte • 
hassıslar 15 mayısta ilk tecrübe 
yi vapacaklardır. 

Badyofardan başka tahlisiye 
idaresı bu yu bütçesile Çanakka 
lede: Akbaş, Mortu, Tavşan a· 
dasına; cenup sahillerimizde: 
Adresan, Kale dünyaya ve lima 
mmızda Kınalı adaya birer f e • 
ner koyacaktır. Önümüzdeki 
kış başma kadar bu fenerler ya· 
nacaktır. 

15 bin çocuk var 
1928 doğumlular, bu sene ilk 

tahsil çağma gelmiş bulunuyor• 
lar. Bu yıl ilk mekteplere bu do
ğumlular alınacaktır. l 928 do
ğumlu çocukların ,geçen yıllar .. 
daki mikclardan fazla olduğu 
anlaşılmıştır. 

Bu yıl yalnız lstanbulda 1 S 
bine yakın talebe ilk mekteple· 
rinAirinci sınıflarına kaydedile 
cektir. 

Tevkif edilan fabrikatörler 
Atina, 9 (Hususi muhabiri-

anlaşılan bira fabrikası sahibi 
Andon Fiks tevkif edilmiştir. 

Glosta ipek fabrikatörü Papa 
Y orgi de orada ayni suçla tev • 
kif edilmiştir. 

Gazetelerin yazdıklarına gö • 
re daha bir takım büyük fahri • 
katörlerden şüphe edilmekte 
ımış. 

Ha kidada yakala· 
nan komünist.er 

Atina, 9 (Hususi muhabiri· 
miz bildiriyor) - Halkidada_ii~ 

komünist yakalanmıştır. Bunla~ 
rm komünist tcthişçi cemiyeti .. 
nin o civar reisleri olduf'u anla • 
şılmıştır. 

Yunan·standa yer sarsmhsl 
Atına, 9 (Hususi muhabırı· 

miz bildiriyor) - Kalamakya 
da şiddetli yeı sarsıntıları oldu
ğu ve o civarda ehemmiyetli za
rarlar yaptığı Dahiliye Bakan .. 
lığına bildirilmiştir. 

-, 
umudumuzu kesmeliyiz. Haydi, 
dostum, gidip de düşünün, ü~ 
gün sonra gelip son sözünüzü 
5Öylersiniz. Bunu size yüreğiı:11 
yanarak söylüyorum ama yine 
de söyliyeceğim: benim gördü· 
ğüme göre sizin tabiaı inizcle! 
bir rahib için en lüzumlu ik1 

meziyete, yani itidale ve bll 
dünya ninu·tlerini hor gonneğe 
hiç de elverişli olmıyan kararı· 
lık bir ateş var; zekanızdaı1 
eminim, ancak ... 

Bunu söylerken ihtiyar papa' 
sın gözleri dolu dolu olmuştu. 

- ... ancak, bir rahib olur$3' 
nı. bilmem Tanrı buyruğundatı 
ayrılmaz mısınız. 

Julien, içinde heyecan duyclll' 
ğuna utanıyordu; ömründe il.1( 
defa olarak kentlisini seven bı( 
adam görmüştü; bir lezzet dll' 
yarak ağlıyordu; göz yaşları~' 
kimseye göstermemek için e"1' 
dip Verrieres üstündeki kor11: 

tara saklandı. Nihayet kerıd' 
kendine: 

[Arkası va:" 1 
N.ATP.V 
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Barto~mev 

~.ıne Annemin Bir Masal. 
Anne annemin anlattığı rna

'a.tıar için<le bir tanesi var ki, 
~Ocukluğumda pek hoşuma gi
.erdi, çünkü sonu öyle tatlı bi
tıYordu ki ... 

Evvel zaman içinde çok gü
teı, mini mini, zelci bir kızcağız 
"~tnıış, daha beş yaşında iken 
tiinlerden bir gün bir cadıya 
r::tgelmiş. Bilirsiniz ki, cadı -

fena huylu ihtiyar kadınlar
dır, üstelik te kıskançtırlar, iyi 
teyıere tahammül etmezler. Kü
Ç\ik kızı görünce, gene fena hu
rı ve aksiliği tutmuş, içinden 
d Cı<idua ederek, kızın hep o boy
~ kalmasını dilemiş. Ne yazık 

' bu beddua yerini bulmuş, kız 
0n üç yaşına girdiği halde bir 
~~tim bile büyümemiş. Bütün 
ı:Yanın hekimlerini çağımı~~ 
Ciıs ' •. muayene ettirmişler, ilaç 
lt tune ilaçlar vermişler, nafile! 
~:zcağızm bir türlü boyunu 

atmak mümkün olmamış. 
)> ~e günlerden bir gün, i~ti
' ar hır adam kızcağızın halıne 
~1~ış, bu işe bir çare bulacağı
lq aoyliyerek, kendisine meyva
~~ getirtmiş, bunlan pişirtmiş, 
~ıne şeker attırmış, bir çomak
" kabı karıştırmış, kanştınnrş 
e bu macundan çocuğa yedi-

DIZLAR No.1 1 
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.m es ini söyliyerek çıkıp git-
miş. Hayret değil mi? Çocuk 
macunu yiyince, boyu da uza
mağa başlamış ve kendi yaşile 
mütenasip bir boya gelmiş. İh
tiyar acuze de bu haberi duyun
ca kederinden çatlayrp ölmüş. 

Anne annemin masalı burada 
biterdi. Fakat ben de sanki ilk 
defa dinliyormuş gibi yapar, bu 
macunda ne hikmet olduğunu 
sorardım. Ö da bildiğimiz reçel 
olduğ· 1U söyler ve şekerin ço
cuklara faydalarım sayardı. Ta
bii o zaman ben de anne annem
den bir dilim reçelli ekmek is
temeğe hak kazanırdım. 

Nasıl, bu masalın sonu peık 
ta th değil mi? 

• 
Yüksekte Uçanlar 
Tayyarecilik y ü k s e k 1 e r

de uçan kuş ve böcekler hakkın
da malumat edinilmesine büyük 
~ardım etmiştir. 

Bir kelebeğin 7 .000 metre 
yüksekte uçtuğu görülmüştür. 
İsviçreli bir tayyareci 5.000 met
rede bir kartalm

0

hücumuna uğ
ramıştır. İklim değiştiren kuş
lar 1.500 metre yükJseklikte 
uçarlar. 

• 
Garip Bir Lokanta 
Amerikanın şarkında Kali

forni ya' da Redvud parkında ko
caman bir ağaç vardır. Bu ağa
cın kütüğünün dairesi tam 30 
metredir. Kütükte bir boşluk 
vardır. Bu boşluğun içine on ki
şi sığacak kadar bir lokanta ku
rul~u~tılr. Bir merdivenle ağa
cın ıçınde yapılmış bir ikinci 
kata çıkrlmaktaaır . .Bu lu~ ağa
cın kütüğünde açılan pencere
lerden ışrk almaktadır. 

• 
Çabuk Koşan Hayvan 
Dünyada en çabuk koşan hay

vanın tazı olduğu zannedilir. 
Halbuki kaplana çok benziyen 
ve pa11s denilen vahşi hayvan 
en seri giden hayv~ndrr. Şimdi 
Hintliler bu azılı hayvanı alrş
tırrp geyik ve ceylan avında 
kullanmaktadırlar. Pars, avına 
200 metre yaklaşır yaıklaşmaz 
yıldmm sür'atile koşmağa baş
lar ve kovaladığının üstüna atı
larak yakalar. 

• Bakkal dükkanında 
Çocuk - Bir kilo tuz veriniz. 
Bakkal - Al çocuğum bir ki

lo tuz. 
Çocuk - Bu kaya tuzu mu, 

deniz tuzu mu? 
Bakkal - Mutfak tuzudur 

çocuğum, bütün müşterilerim 
de meımnıindur bu tuz~an ... 

• 
Rengi Uymamış 

Ameliyat masasından y e n i 
kalkmış bir zenci: 

- Eyvah, doktor yaramı be-
yaz iplikle dikın~ 1 

Misafirlikten sonra ayrılık 

Himal8yadan b r manzara 

• 
kenarlı şapkalar, eldiven, san 
gözlük ve saire ..• 

Müşterek teçhizatımızda ip • 
ler, çadırlar, çengeller vardır. 
Bütün bu teçhizatımızı seçerken 
bundan evvelki seferlerde elde 
edilmiş tecrübelerden isıif ade e• 

~ransızlar da Himalaya dağ
...... ma bir sefer yapmak üzer~ 
şimdiden hazırlanmaktadır la•. 
Sefer heyetinin başında buluna
cak olan zat, Fransız Dağcılık 
KuJübüni:in eski reisi Jean Es
carra'dır. Asyada bir çok se?a
ha tlar yaptığı ve halen de Çin 
hükumetinin müşaviri bulundu
ğu için, bu vaziyeti Himalaya 
mmtakasına komşu hükumet -
ler' · t mas ve rabıtaları da ko -
layı ..... 'itırmış olacaktır. ıCfdl•__......ı_.....WldllWIJllUll ,........,.._._.._ 

--~------------..-----·~ 

deceğiz. Oksijen tüpleri, film 
çekmek için ~inema makineleri 
ve dajma ovadaki posta ile ra • Evvelce Himalaya'yı keşfe 

çıkmış olan bir İngiliz sefer he
yeti dağın 8.600 metresine yirk
selebilmişlerdi ki, 'am tepeye 
varmağa 288 metre kalmış de -
mekti. 

I .. .. .. 

l YERYUZUNUN EN YÜKSEK 

Fransız sefer heyeti daha zi
yade Karakurum dağlarına çı -
kacaklardır. Bu dağlardan dör
dünün yükseklikleri 8000 met -
reden fazladır. Fakat hangisine 
çıkılacağı henüz kat'iyetle tayin 
edilmemiştir. Buna ancak orada \ 
hava vaziyetine ve heyet azası
nın maddi ve manevi ahva1ine 
göre karar verilecektir. 

Jean Escarra yapılacak sefer 
hakkında şu malfunatı veriyor: 

- Asıl mühim olan nokta, se
fer heyeti azasını mümkün ol -
dı.1ğu kadar iyi ve sıhhi ve be -
deni şartlar içinde mümkün ol
duğu kadar en yüksek noktaya 
çıkarabilmektir. Burada maddi 
şerait ne kadar mükemmel olur
sa, o zaman heyetten en muka
vemetli iki kişiyi bir hamlede 
tepeye göndermek kabil olabile-
cektir. Maksat dağın tepesine 
çrkıp orada yerleşmek değil, sa
dece tepeye varmaktır. Heyet 
azası bir defa tepeye vardıktan 
sonra artık, hiç durmağa lüzum 
görmeden aşağıya inecektir. 

Bu kadar yüksek irtifalarda 
insan vücudunun ne derece mu
k.~vemetli olması icap ettiğini 
soylemeğe lüzum yoktur. Bu 
sebepten "anform,, bir halde bu
lunabilmek için hepimiz ayn ay 
rı,. ~eden kabiliyetimize göre sıh-. 
hı ıdmanlar takip edeceğiz. Yi
yeceklerimize gelince; tepeye 
tırmanırken beraberimizde yük
te en hafif, gıdaca en kuvvetli 
şeyler .. götüreceğiz. Teknisiyen
lere gere bazı sebzeler, mesela 
kırmızı lahana azotta kurutul • 

k suretile bizim götürebile • 
1..eğimiz en iyi gıda ol .:aktır. 
Pek ~abii olarak tereyağı, reçel, 
peynır, komposto vesaire de gö-
t~rec~ği~. İçeceğimiz şeyler tek 
s.ıf edılmış süt, üzüm suyu, çay, 
lı~on ve kahvedir. Her halde iç· 
kı al_:nayacağız, yahut pek az a- 1 

lacagrz. Onu da ara sıra içki al-
mayı_ i~iyat edinmiş arkadaşları
mız ıçın alacağız. Sigara · en • 
lerde öyle ... Sigara içm ıler 
başka, fakat icenler ar:- . sı· 
gara içebileceklerdir. C.S. ıJ iti· 
yatlara karşı gitmekte biı fayda 
ummu. oruz. Hüiasa k:-· ve si· 
nirler için mazarratı tabi • 
lecek her şeyden ..:eğiz. 
Uykumuzun da n- ..• 1 oldu • 

D A G 1 

ÜSTÜNDE 

Himal8yamn en yUksek tepesi Everst ğu kadar sakin ' ... tamir edici ol 
masına çalışacağız. Bu maksat
la da kavuçuk yataklar götüre
ceğiz. 

1 Teçhizatnnız hem her birimiz 

için ayn ayn, hem de heyetimi· larda olduğu gibi sıcak tutcu.ı 
zin topluluğu bakımından tet . hafif elbise, beş altı çift çorapla 
kik edilerek intihap olunacak - giyilebilecek tarzda geniş ve çi
tır. Ferdi teçhizat bütün dağcı· vili kunduralar, güneş için genış 

bıtayı muhafaza etmek için bi't 
telsiz cihazı teçhizatımız arasın
da bulunacaktır. 

Heyetin yıl sonuna kadar ha· 
zırlanabileceğini umuyoruz. Fa· 
kat her halde 1936 martından 
evvel yola çıkmıyacağız. Marsil
ya'dan hareketten sonra ilk mer 
halemiz Bombay olacaktır. Ka· 
rakurum dağlanmn yamaçları
na gelinceye kadar seksen, yüz 
kilometreyi hep buzlar üzerinde 

katedeceğiz. Yalnız bu yürüyüş 
~ dört, beş haf ta sürecektir. An • 

cak o;dan sonradır ki, üssülha • 
rekemizi kuracağımız yere var
mış olacağız. Oraya varınca da 
büyük savaş başlıyacakt~r. 

BUNLAR! 
OKUDUNUZ MU 

Telsiz istasyonları 
En son istatistiklere göre.bü

tün dünyada 35700 verici telsiz 
istasyonu vardır. Bunlardan 28 
bini sırf denizdeki vapurlar ve 
tayyarelerle muhabere etmek ü
zere yapılmışlardır. 

Londrada bir ticaret· 
Londra'da hiç buhran geçir -

meyen bir sanat var. Pencere 
kiracılığı. Mesela İngiliz Kralı
nın tahta çıkışının yirmi beşinci 
yıldönümü gibi merasim günle
rinde kralın arabasının geçeceği 
bütiin sokakların penccrelerı ev 
velden kiralanır. Bu pcncercle -
rin miktarı 20.000 tahmin edil -
mektedir. Elli, altmış bin sevir-
ci bu pencerelede yer almakta
dırlar. Fiyatları bi7.im paramız
l:ı onbeş liradan iki yüz lirava 
kadar ... Hiç te fena ticaret değil 
mi? 

Amerikada Otomobil 
Buhrana rağmen Amerik-ırta 

geçen sene içinde ne kadar oto
mobil yapıldığını bilivor muc;u
nuz? Üç milyondan bir parça 
eksik. (2.885.000) 

SatıJan otomobillerin. Hi!'t·k 
ve sair tcferrücttmm nar~~, da 
otuz üç milyar frank t trrı•· r: r. 

Amerik;ıda gecen se·,c ·c 'e 
kırk milyar franklık benzin 1E

tihl3k edilmiştir. 

Amerikalılar bir arab"lmJ" . e· 
di sene sonra artık ıskartaya ÇI· 

karılması lazım geldiğini söyler 
ler. 

Amerikada beş kişide bir ki • 
şinin otomobili vardır. 
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• HiKAYE r~ O. Ü..!l 
r-) ŞAMPiYON _,eva,~.e -~r ~ 

" TAN " m tefrikaıı ı 18, Yazan: Nlzameddln 

- ~ -Fransızcadan- "1.._ ",M 1 IJM 1 
• Binlerce göğüste~ çıkan. yar• y~ e . : • ~e· ~le~~ 

gara, dumandan bogulan rıngın . .;:; . ~ ~ ~ 
N A Z 1 F üzerinde tekasüf ediyor, ringin 

"Fransız Seyyahı O Güzel Kadının Ata Binme
sini Seyredebilmek İçin Ayasofya Avlu .. .Jnd~ 

Saatlerce Beklemişti,, 

~ .. ~ 
!' Bizansa, 

' • 
Mariya'n1n atla gezdiöi gUnleri haflrlatacak bir 

ve çok güzel imparatoriçe bulmak IAzımdı ,, 
yeni 

Bizans heyetleri bunların ara- çok taze olacak bir akrabası bu
smda mekik dokuyarak bir iş rada hayran etmedik vatandaş 
görmeğe çalışıyorlar, yalvarıp bırakmıyacaktır.,, c~) 
yakarıyorlardı.. Lakin, bu haş- Kostantin nedimini haklı bul
metlfılar Böktükleri göz yaşlan- du. Zira Bizansta herkes, kay -
na metelik bile vermiyorlardı. bolmuş bir saadetin hasretini 

Bu hal, 1451 senesine kadar çekmemeğe, açlığa, sefalete, 
sürdü. Niha~ ~ Bc§itaci hatıl T1lrk lınpara~ 
N ikola Şarki Romanın bu son fından yapdacak bir askeri ha • 
şehrini olsun Türklerin ellerine reketten ürkmemeğe alışmıştı, 
düşmekten kurtarmak istediğini fakat hiç bir Bizansh, Vilaher -
bildirdi. Fakat pek ağır şartlar ne'de bekar bir imparator gör -
koydu. Evvela, Filoransada rum meğe alışamıyordu. Bilhassa 
ve latin kiliseleri arasındaki bir- Fırançes'in bahsettiği impara -
liğin ilanından sonra katolikle- t~riçe Mariya Komnenos'u hiç 
re satılmış olmakla itham edile- kım~e unutamıyordu; . 
rek, Kostantaniyede toplanan 1 ~ız~ns lmparatonçelerı on -
şark patrikleri ruhani meclisinin ~eşıncı asırda kocalarından ve 
kararı ile devrilmiş olan Gregu- aşıkl~d?11 başka .. erkeklere 
varı tekrar Kostantmiye patrik- ~e.ndıl~rını çoklu~ .go~termezler 
liği makamına çıkartmak istedi. ı~ı·,. Bılhassa ~e~ızıncı ~yovan -
Sonra imparatorun gayet şid- nıs ın zevcelen adeta hır harem 
deUi bir hareket yapmasını, Flo- hayatı ya~.ıy.~rlardı. Halk onl~
ran:ıada ilan edilen kiliseler bir- n ancak buyuk bayramlarda, ki
liği aleyhinde bulunacaklara liselerd~ yap~lan ihtişamlı ayin
karşı merhametsiz aavranması- !erde gorebıliyordu. 
nı tavsiye etti. Mariya Komnenos Trabzon 

Kostantin bütün bunlara razı İmparatorlarından dördüncü A
olmuştu. Fakat Kostantıni- leksiyüs Komnenos'un küçük kı 
yedeki manastırların keşişlerini, zı idi; ve peri ma~allanndaki pa
onların ne büyük bir kuvvet teş- dişahların küçük kızlan gibi 
kil ettiklerini şöyle bir düşü- şen, neşeli, zeki ve son derece 
nünce hemen vazgeçti, Papaya güzeldi. Burgonya Dukasmm 
bir cevap göndermeğe bile emri le A vrupanm şarkında seya 
korktu. Bunun üzerine nedimi hate çıkmış olan "Bertrandon 
Françes kendisine su teklifte dö La Brügiyer" onu bir defa 
bulundu: • görmüş, hayran ve aşık olmuş-

" imparator hazretleri .. Ne - tu. F~ansız asılzadesi Fransaya 
den hıristiyanhk alemi denince avdet~?de o muhte~e~ kadın • 
Bizansta hep Roma, İtalya ve dan şoyle bahsetmıştı: 
garp hıristiyanlığı akla geliyor? "- Patrik Jozef'in Ayasof -
Kölenizin fikrine kalırsa Bizan- ya'da idare ettiği büyük bir ru
sın yaşaması ve devamı ile daha hani ayinde imparatoriçeyi, se
ziyade alakalı olan hıristiyanlar kizinci lyovannis'in annesi ile 
garpta değil, şarkta bulunurlar. Mora despotluğunu yapan kar
Faraza, Trabzon imparatoru <leşi Kostantin'in arasında a • 
"Kaloyanis,, i bir kere ziyaret yakta dururken gördüm. Bana 
etmekliğime müsaade buyurur- o kadar tatlı göründü ki mu -
sanız zannediyorum ki hem Pa- kaddes bir dini ayinde bulundu
pa ile Venedikten gelebilecek ğumu unutur gibi oldum ve me
yardnnı, hem V enedik ve Porte- rasimin nihayetine kadar gözle
kiz prenseslerinden güzel, bir rimi ondan ayıramadım. 
müstakbel zevceyi bulmak "Patrik J ozef vazifesini biti • 
mümkün ve hatta çok kolay rince; imparatorun validesi ile 
olacaktır. Bilhassa Trabzon sa- zevcesine ve kardeşine hususi 
rayından Bizansa gelecek bir bir ziyafet verdi. Onun yürüyü
Komnenos prensesi burada şünü görebilmek için bu ziyafe
halk tarafından da, asilzadeler tin bitmesini beklemek lazımdı. 
tarafından da, askerler ve keşiş- Müthiş bir erkek kalabalığı için
ler tarafından da iyi bir karşı- de, büyük kilisenin dış avlusun
lık bulacaktır. Zira selefiniz ve da ikindi duası zamanına kadar 
ağabeyiniz sekizinci İyovanni- aç ve susuz, ayakta durmağa 
sin son zevcesi iffetlu Vasilisa mecbur kaldım. Fakat bu ta • 
Mariya Komnenosun güzel ha- hammülümün mi.ikafatmı da 
tşralannı Kostantıniyeliler he- görmediği değil. Zira, üç harem 
ili.iz unutamamışlardır. Onun, 
kendisi kadar güzel ve bittabi (•) Fırançes'in kendi ağzından. 

ağası, sekiz on astlzade ve iki 
tane güzel kızın arasında, yavaş 
yavaş önün1den geçerken onun 
kilisede gördüğümden yüz kat 
daha güzel ve cazibeli olduğunu 
anladım. Gözlerinin öyle ka • 
maştırı~ı ve a~eşli p~r~~~şlan 

ongon 60"''""P bu. 
kadar güzelini gördüğümü hiç 
hatırlayamıyorum. Hele az öte
de ata binişini ve ata binerken 
vücudunun aldığı çıldırtıcı inhi
nalan tattığım zaman kiliseden 
çıkanların niçin işlerine, güçle
rine veya evlerine dönemeyip 
avluda bekleştiklerini bir kat 
daha iyi öğrendim.,, 

"Güzel bir delikanlı üstüne 
sırma ile iki kartal işlennliş er -
guvani bir kumaş kaplanmış, a
yaklan yaldızlı ve arkalıksız bir 
iskemleyi beyaz bir atın yanın
da yere koyunca İmparatoriçe 
Mariya sol eliyle, merasim elbi
sesinin eteğini kaldırarak buna 
çıktı. Ata bir hükümdarlık taci 
gibı yakutlar, inciler ve elmas -
larla süslü. ve kolay kolay kıy -
met biçileriıez bir eğer vurmuş -
lardı. Asılzadelerden biri impa-
ratoriçenin omuzlarından man
tosunu aldı ve atın öbür tarafına 
geçerek bu mantoyu iki eliyle 
gerdi ve yukanya kaldırdı. Bu
nun sebebini evvela anlayama -
mıştım, fakat bir dakika sonra 
anladım: 

"Sekizinci lyovannis in bütün 
bir şehrin erkeklerini saatlerce 
aç, susuz ve ayakta bekleten gü
zel karısı ata erkekler gibi bini
yordu. Tabii sol ayağını atın sol 
özengisine basıp eğere sıçrar -
ken etekleri açıbyor.du. Işte 
mantoyu açan astlzade, sırf bu 
anı bekleyen sadık tebaanın 
gözlerinden bir an gözlere ilİ§ • 

mesi muhtemel bir güzelliği sak 
lamağa memur bulunuyordu.,, 

"İmparatoriçe Mariya ata bi
nince o asılzade mantoyu tek • 
rar güzel kadının omuzlarına at
tı; ve genç bir delikanlmm uzat
tığı bir Yunan şapkasını gene 
kendi elleriyle Trabzonlu kadı -
nın ipek parlayışh sarı saçları 
üstüne koydu. Bana bu haliyle 
o kadar daha çok güzel gözüktü 
ki, kendimi tutamadım, etrafım
dakileri dirsekliyerek ileriye a -
tıldım. Zırhlı askerler derhal 
beni göğüslediler ve "yerimde 
durmamı, aklımı başıma topla
mamı,, ihtar ettiler., , 

[Arkası var] 

çelik iskeletine çarptıkça büsbü-

tün acaipleşiyordu. G e ç 1• m s 1• ı · g" · n S e b e p 1 e 
Koca salon galerilerine kadar Z 1 1 

maçı seyretmeğe gelenlerle tık- ş •• h . v K k 1 k d 1:m tıklım dolt; idi. Dört. b~y~k U P e m 1 e IS a nç 1 ffi 1 1 
lfunba kuvvetlı huzmelennı rın- · 
gin üzerinde toplamıştı, salonun Sevim Levend, altı aylrk ko- bilir misiniz? Henüz 27 ... 
geri kalan tarafları karanhktr. casmı çıldırasıya sevdiği halde Artık bu yaşta evlene 

Ringde iplerin arasında iki bir cehennem hayatı yaşamak- azaldı. Ferdi Husrev ümit 
adam çarpışıyordu. ikisi de baş- tadır. Buna sebep, şüphe mi, ğe düşmekte o kadar acel 
ka ırktan. Birisi yumruk darbe- kıskançlık mı? hayır ... Bir baş- memelidir. Vakıa bizde ail 
!erinden derisi kızarmış, her ha- ka kadın mı? evet... Kocasının le teması olmıyan gençleri 
rekette açık renkteki saçları da- annesi yani kaynanası... lendirecek müesseseler yok. 
ğılan beyağ bir adam, öteki ada- Kaynana - gelin arasındaki kat büyük şehirlerde böyle 
lelerinin şişkinliği bile uzaktan geçimsizliklerin sebebi de kıs- yırlı teşebbüslere her aile 
görünmiyen bir zenci. kançlıktan başka bir şey değil- dım etmeğe hilzırdır. F 

Beyaz, tehditkar bir tavırla dir. Hem anne, oğlunu gelinin- Husrev, izinli bulunduğu b' 
zencinin üzerine atıldı, yumruk- den, hem kadın kocasını, anne- manda veya uğradığı bir ş 
lan ağrr çekiçler gibi işliyordu. sinden kıskanır. Sevim Leven· de aradığını er geç bulacakt 
Uzaktan herbir yumruğun kar- din mektubu: e 
şısında daha zayıf görünen ze~- "Henüz 19 yaşındayım. Altı Sebepsiz geçimsizlik 
ciyi nasıl cansız yere seremedı- ay oluyor; hukuk mezunu bir mu? Hayır ... Siz bunu hiçbiri 
ğine hayret edileb'Jirdi. gençle evlendim. Kocamla ga· bebe atfedemezsiniz, fakat 

Fakat zenci inanılrr':\7. bir çe- yet iyi geçiniyoruz. Halbuki an- kikatte gayet derin bir s 
viklikle,, isabetle savı ... lan her nesi ile aramızda daimi bir ge- varoır. 
yumruğun önünden sıyrılmasını çimsizlik var. Bana hizmetçi kız Bir avukat imzasile me 
biliyordu. O esnada da uzun kol- muamelesi yapıyor. Kendim yazan zat diyor ki: 
tarım bir puntosuna getirip uza- hassas ,her şeyden nem kapan "6 senedir evliyiz. Biribir 
tıyor ve meşin eldivenin şiddet- kadınlardan olduğumdan kay- zi sevdiğimizi, biribirimiz 
le ete inmesinden çıkan boğuk nanarrırn yaptığı yolsuzluldara uzak bulunduğumuz zaman 
bir ses duyuluyordu. tahammül edemiyorum. Koca- ha kuvvetle hissediyoruz. 

Arasrra beyaz boksör, hasmı- ma ne kadar, ayrı bir eve ta§ı- kat beraber olduğumuz za 
nı iplerin arasına sıkıştırıyor, o mp başımızı dinliye/im dedim- kavga değil, fakat tadsızlık, 
zaman yumruk makinesinin dur se de, küçüktenberi annesine ğukluk - nasıl tarif edeyi 
madan işlediği görülüyordu. çok muti olduğu için hiç yanaş- manasız ve sebepsiz bir ayr 
Halk mütem(\.diyen bağırıp ça- mıyor. Bu mektubu yazarken duyuyoruz. Sebebi neJ Sebe 
ğınyordu. Lakin zenci düştüğü bile: kalbimin içi burkuluyor, soğukluk, geçimsizlik o I 
böyle tehlikeli her vaziyetten gözlerimden elem, ıstırap ya~· mu? ..• " 
gene umulmadık bir çeviklikle /arı akıyor." Aile geçimsizliğinin bin 
kurtulmağa muvaffak oluyordu. Şu yüz binlerce evlilerin he- sebebi vardır. Bunlar sayrn 

Her ikisi de kan ter içindeydi. men hepsi aynen Sevim'in va- la bitmez. Ancaık bellibaşld 
İstirahat fasılalarında derhal ziyetindedir; onun kadar azap m Kreuger isminde bir h 
terleri siliniyor, adalelerine ma- içindedir; onun kadar iki cami Boston şehrinde yaptığı te 
saj yapılıyor, fakat gonkun sesi arasında kalmışlardır. lerle şöyle ortaya koymuş 
duyulur duyulmaz, yine her iki- Sevim ne yapsın? · Kocasını Bu hakim, 1.500 geçimsiz 
si birden doğruluyorlar ve yu~- seviyor, fakat kaynanası taham· le bulmut. bunlan tammış ve 
ruklariyle biribirlerinin çenelerı- mülünü taşırmaktadır. Kocası 1.500 aileden yüzde kırk bi · 
ne, göğüslerine saldırıyorlardı. da anasından ayrılmak niyetin- sağlık sebeplerinden, yüz 

Sanki bütün salondakilerin de değildir. Belki de haklı: pa- otuz adedinin para yüzünd 
canı ringde idi. Birdenbire bu rası yok ki, iki eve birden bak- yüzde beşinin de büyük yaş f 

.-.11 ....... ,-;ruh"'" ,_....,. ... ~ ti;h~7~ t._..ı.. • .ı.t.. 8' ;..,. .,,<>'r'lu 
mu~ manzara 8onuıı-d c., . 
zencinin kolu gene bir aralık ki ayrı bir eve çıkabilsin. Bu va- na tutulduğunu kaydetmişti 
uzanmış ve yumruğu hasmının ziyette gelin için, makul ve sa
çenesine inmişti. Beyaz boksör kin olmaktan daha hayırlı bir 
bir an şaşkınlaştı ve çok geçme- şey yoktur. 
den ağır bir kütle gibi yere yu- Kaynanasile dargın olmakst· 
varlandı. zın görüşmeği azaltmak, müna-

kaşalardan kaçırunak en iyi bir 
Salondaki sesler birdenbire yoldur 

kesilmişti, sanki bütün göğüs
lerde nefesler durdu. Hakemin 
sesi sayıyordu: 

- Bir, iki, üç .. 
Mağlup boksör hl1a hareket-

siz yatıyordu: 
-On .. 
Beyaz boksör out olmuştu: . 
Salon birdenbire uyanır g bı 

oldu. Küçük zenci boksör sevin
cinden şöyle bir sıçradı, beyaz 
dişlerini göstererek gülüyor ve 
eliyle kendisini alkışhyan halka 
buseler gönderiyord~. . . 

Madison Squarre da hıçbn 
.zenci böyle muvaffakıyet kazan
mış değildi. 

• * • 
Maçı tertip eden adam zenci

rtin önüne deste deste para yığ
dı. Adamcağız ömründe bu ka
dar para görmemişti. Meneceri 
paralan sayarken, onun da des
telerden ayrılmıyan gözleri pınl 
pırıl yanıyordu. 

Beraber çıktılar. Meneceri 
dedi ki: 

- Artık bundan sonra yolun 
açıldı. tleride yapacağnnız 
maçlarda daha fazla para kaza
nırsın. Ve bugünkü kazancınla 
bile birçok büyük ihtiyaçlarını 
giderebilirsin. Y almz kendine 
dikkat et. Öyle çılgınlıklar ya -
pıp vücudunu düşürme. 

Ayrıldılar. Boksör bir otomo
bile atladı ve bir kuyumcu ma
ğazasının önünde durdu. Şoföre 
verdiği paranın arkasını sorma
dı bile.. Mağazaya girdiği za
man, içerdekiler şüpheli şüphe
li kendisine baktılar. Kryaf ti 
emniyet verici değildi. Müdafa
aya hazır bir vaziyette bulun
makla beraber zenciye karşı 
müşteri muamelesi yapıyorlardı. 

Boksör camekanlara baktı, 
muhteşem bir pırlanta yüzül:: 
beğendi. Parasını hatta pazar -
tık etmeden vezneye yatırarak 
memnun, mütebessim çıktı. Ce
binde daha bir miktar para kal-

• Anadoluda Ferdi Husrev im-
zalı mektuptan: 

"Vazifem iktizası daima se
yahat ettiğim için bir yerde iki 
aydan fazla kalamıyorum. Bu 
J'Üzden de hiçbir aile ile, hiçbir 
kızla münasebet tesis edemiyo
rum. Aradlm, bulamadım. Kim
se de benimle alakadar olmu
yor; kimseden yardım göremi
yorum. Şimdiye kadar istediğim 
yuvayı kuramadım, bu gidişle 
kuracağım ds yok ... " 

Bu talihsiz, ümitsiz, kimse
siz, bedbaht zat kaç yaşındadır, 

mıştı. Tekrar otomobile binme
den evvel düşünmeğe başladı. 
Doğru yatmağa mı gitmeli, yok
sa bara mı? 

Tereddüdü uzun sürmedi. İçi
ni dürten şeytan ona gidilecek 
yolu tarif ediyordu. 

Geçen bir taksiyi durdurarak 
şoföre emir verdi: 

- Harlem'e çek! 
Harlem kendi ayannda adam

ların devam ettikleri kötü bar· 
lardan biriydi. Zenci burada sa
baha kadar dansetti, eğlendi. 
Kadınların gözleri parmağında 
elektrik ışıkları altında pırıl pı
rıl yanan yüzükten aynlmıyor
d u. Bed suratlı adamlar arasın
da fiskoslar oluyordu. Zenci 
kuvv~t.in, servetin verdiği aza
met ıçınde adeta sarhoş olmuş
tu. 

• * • 
Ertesi sabah gazeteler Madi

son Squase şampiyonunun Har
lemin şüpheli sokaklarından bi
rinde ölü olarak bulunduğunu 
yazdılar. Boksörü büyük bir ka
ma ile sırtından vurarak devir
mişlerdi. Ölü, mütekalliı par
maklan arasında pırlanta bir 
yüzüğü sıkı sıkı tutuyordu. 

EM 

YEHI NIT~PL 

HAFTA 
Haftanın 57 inci sayısı d 

çrktı. Birçok resimlerle süslü 
lan Haftanın münderecatı .z 
gin ve güzeldir. 

(Paraşüt sporu), (Bir Ingi 
Generalinin 2 Oyil sonra yapt 
bir harp muhasebesi), (Erk 
Kız tipi), (Çocuktan Ko 
yurdunda eski serseri çocuk 
arasında) ve (Goril avcılığı) 
bi enteresan mevzularla Pey 
Safanm Ulus gazetesi başm 
harririne verdiği cevapla, C 
huriyet Halk Partisi teşkilit 
mesaisi için aynlmış iki sahi 
vardır. Ökurlarunıza tavsiye 
deriz. 

• 
EDEBi HATIRALA 
Hüseyin Cahit Yalçm'm" 

debi Hatıralar"ı güzel bir kit 
şeklinde çılonıştır. Son kırk s 
nelik Türk edebiyatına ait kı 
metli malUınat ve hatıralan i 
tiva eden bu eseri tavsiye ede 
riz. Tevzi Yeri: Akşam Kitap 
hanesidir. 

• SİYASAL BtLGILER (Millki 
- Dört yddanberi her ay ciddi y 
larile çıkan Siyasal Bilgiler (MülkiY 
mecmuuının 49 uncu aayııı özlU 
zılarla çıkmıttır. Siyasal Bilgiler, 
aayıaile betinci yıbna baamııt:r. M 
d~rec:atı arasında "hayat ufrllfl 
aavaı''. .. evlenmeler ve botanmalar 
"Ruı ıoeyolojiıinin ıoıyal ve ıiyı 
temeli", "Bir demokraside Maliye S 
kanmm rolU'', "Serbest para'', "oto 
te fikrinin evrirni", "idari ve hutU 
mukavelelerinin krizleri'', "Zira[ kf 
di kooperatifleri'' . "DUnya kadın ko 
ıreai", ayın ıiyaaaıı ve kronolojisi 
aıları vardır. Okuyucularımın ta'V 
ye ederis. 

• KERVANSARAY KIZLAR! 
Genç pir Perihan GUngör'iln yaıdJ 
bu ıilr kitabı çıkmııtır. Tavıiye ed 
riz. 

• 
BU DA BENiM SESiM - ~ 

f&İr Fevzi Abmedin yazdığı bu kUI' 
ı o . . 
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rafından bir dost evindeki ziya
fete çağnlmıştun. Yemekten 
evvel dereden tepeden uluorta 
bahsetmekte bir mahzur görmi
yen dostum; biraz sonra yemek
te adeta dili tutulmuşa döndü. 
Bir türlü sebebini anbyamadık. 
Yeni bir kimse gelmemiş, gene 
eski kalabalık sofraya oturmuş· 
tuk. O halde niçin susuyordu. 
Bilahare sofradan kalktıktan 
sonra davetli olduğumuz evin 
sofra hizmetçileri arasında gizli 
bir nazi ajanını tanıdığı için ıus
mağa mecbur kaldığım anlat
ımştı. Ev sahibesi bundan çok 
sıkıldı; çünkü Almanyadan ka
çan kaç kişi kimbilir onun evin
de yemek yerken bu gizli ajanm 
hafiyeliğine kurban gitmişti. 

UNL~ 
•• 

t B R 1 C 

~i ba9hyanlar için: 1 8 

Dün bahsettiğimiz Kalbert • 
loııun 8 kaidesi şudur: 

lier kağıt verilişte on üç Lö
~en vasati sekiz, sekiz buçuk 
~e~ onörlerle kazanılır. Geri 
~ar, yani dört buçuk, beş 
~v_e ise onörler sayesinde sağ
~~ştmlan ufak kağıtlarla a-

.Bir oyuncu, taahhüt edeceğı 
llıiktan, elindeki onörlerin Lö -
~ kıymetile arkadaşmm dekla
~Yonuna göre ondaki onörle • 
t'in Löve kıymetini cemederek 
bulabilir. Filhakika >.0nörlerin 
~~' sekiz buçuk Lövesi ufak 
'ilgıtlann dört buçuk, beş Lö • 
~~Bini yaptıracağına göre onör
~ daha eksile olduğu zaman u
~ kiğıtlarm Löve kıymetleri 
'..: ayni nisbette eksiktir. 

Bu esasa göre §Öyle bir cetvel 
Slkarabiliriz: · 

iki elde bulunan onörlerin 
~e kıymeti dört, dört buçuk 
·~ o kağıtla bir trik yani yedi 

·ve yapılabilir. 
lki elde bulunan onörlerin Lö 
~ kıymeti beş ise o kağıtla iki 
tıik, yani sekiz Löve yapılması 
'1llhtemeldir. 

iki eldeki onörlerin Löve kıy
laleti bet buçuk altı ise o k!ğıt 
~ yapacak bir kıymet göste
rir. 

iki elde bulunan onörlerin 
l.o'7e kıymeti yedi, yedi buçuba 
~~ğıtla küçük Şlem yapılabi • 

Meseli arkadaşınız doğnıdan 
~ya bir deklarasyon yap • 
lbxtaa elinde hiç değilse iki bu
~ onar lövesi vardır; sizde de 
~ onör löveai vanta ~ Y.&Jl&• 

bir ~ 711pmmm . 
ta-.ı~ıt elin kıymetini tavin

ıkincı noktanın ,deklare edi-
~Riiliii .ru klğit18n oldu ... 

u IÖylemi§tik. 

---~~zun üçüncü Lövesinden 
i~ki ufak kağıtlar, iki koz o
':'·'lllCular arasmda taksim olmuş 
~. lağlamlaşabilirler. Bunun 
~ ~ört kağıtlı bir renkte ufak 
~a bir; beş kiğıtlı bir renk
te Ufak kiğıtlarla iki; altı ki
~ bir renkte ufak kiğıtlarla 
1..a; Yedi kağıtlı bir renkte ufak 
~ittıarıa dört veya bet Löve 
)&Pl1acağım hesap etmelidir. l 
ı. ~ - Gene bir elin kıymetini 
tı lYUıde ticüncü noktanm, dekla-
~ edilepden bqka uzun renkle
~ ufak kiğıtları olduğunu 
-vylenıiıtik. 

1_._Bu ufak kiğıtlarm sağlam • 
ti:tınlmaaı daha müphem bir it-
1_: Bunun için bunlann kıymet
~· kozdakilerin yansı olarak 
~P edilmelidir. Binaenaleyh 
bit kAiıtta yanın ,beş kağıtta 
._,:..~tı. kiğıtta bir buçuk Löve 
Je;Nlllalldır. Fakat bu kıymet -
bir 'Yerilirken kiğıt hiç olmazsa 

danı ile batlamahdır. 
~nler için 

•• 2 
+111112 
+ l I 

., .711 . , .. , o.·'4) ... D&0g4 • 
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~( af (S) vermiıtir. 
tit., 8) dört kör taahhüt etmlt • 

~ oyuna pik Rua1m1 oyna. 
hatlar. 

~ta) P1k Aaile alır ve basım 
~ çekmeğe başlar. On· 
~~ Mor'un karolannı 
~:\r1i:tırmam lizmıdır. Aı, 'Lt -aleli dokuz karosu oldu -
-.: ~ dam'a empaa yapmml!&
ltl ~ icabıdır. Fakat burada· 

:·~&Yete göre en mühim nok
.SBılltn 11-.""'1.n ,,.nmJllr de-

l 

Londradan bir gece manzarası ve 
lngi: ~ faşistlerinin Lideri Mosley I 
İngiliz. ı ·m say)avlai'Jndan ye evveli ... se~dim. Halb~ki,!tiç 1 ''- Hepimizin bildiği ,u N'a-

~llen ~~k: .. on, ~~k tanınmış ~~dıg~ b~ ka~ sesı .= . S1- zi i terine, entrikalarına Londra 
bır tarihçıdir. inP,li~c ... ~. g~ete- zı .. g~nne~e gele~ıli~ mı~? tlsini inandırmak kabil olsa _ 
lerden birinde g?;~u~umuz ve m~ ~ır ,e~ soy~yecegm,, ~ dedi. Y 
aşağıya nakle~tı~mız y~zısı dedı. S~sınde. öyle bır ıı.,.eyecan 'su konuşmadan birkaç gün 
Londra'da nazılenn ter.on~ vardı ki, vakıt _geç ol~ugu ~al- sonra meşhur economiste Dok· 
Yapmakta olduklarına daır mu- de reddedemedım. Bır daıkıka F b' , rtnna d .. 

· · d d' M h. · k k tor a ıan ın apa nın a o-him ifşaat mahıyetın e ır. e- sonra ızmetçı apı omşumuz 1.. 1 k b 1 d ... b"t'" 
uh · · D F b. · miiıd...ı-· ka u o ara u un ugunu u un seleyi uzatmadan m arnrm ora a ıan ıs ıı:aı dm e-

1 
dı 

kal · d dinJiyelim: konomist'i oturma odama getir- gazete er yaz • 
,;;~~:rde, geç vakit telefo- di. Birçok vartalardan atlamış - Bunlar birer hakikattir -

num çaldı. Canım son derece sı- tecrübeli bir kadm olan komşum Nazilerin başka memleketler-
kıldığı için belki bir dosttur di- karşımdaki koltuğa kendini öy- de terorizm ile ne gibi gayelere 

le yorgun ve heyecanlı bir tarz- visıl olduklarını yakından gör
da kaldınp attı ki, bir an için dü;ı:iim için senelerdir tngilizle
ben de müthiş bir korku geçir- re Nazileri korkutma usulleri 
dim. Acaba zavallıya bir hal hakkında ne söyledimse bir tür
mi olmuştu? 1ü ikna etme!t kabil o!amadı. Bu 

sağlamlaştırabilmektir. Halbu- · 
ki empas yapmazsa, dışarıda bu 
lunan karoların dör~ü de (O 1 
da bulunduğu tak~ırd~! .. (S?, 
Mor'daki valeye dogru uçuncu 
karoyu oynayabilm~ için tek -
rar el tutabilecek ldgıdı olma • 
dığından karoları sağlamlaya -
maz. Bunun için do~ karosu 
olduğu halde, Dam a empas 
yapmalıdır. 

Prenıip: 
Taahhüdü yapan oyuncunun, 

Mor'da As. Rua, Vale ve üç u
falt kiğıdı. kendi elinde de üç 
kiğıdı otatak her hangi bir renk 
ten dokuz kiğıdı varsa, Mor'da 
da bu renkten başka el tutabile
cek ançak sağlam bir kağıt bulu 
nuyorea, taahhüdün ifaSJ da an
cak Mor'da ıağlamlaştınlacak 
bu renk üzerine elden kiğıt kaç
mata bağlı kalıyorsa, Dam a 
empas yapmalıdır. Çünkü em • 
pas ~~cbğı takdirde dam 

Ne olduğunu sordum. Heye- itibarla gözümle şahit olduğum 
canlı heyecanlı: "Bugün öğle- birkaç vak'ayı yazmadan geçe
den sonra sokağa çıktıktan son- miy~ceğim. Geçen sene Saar
ra evimi baştap aşağı aramışlar, bruôken'de birgün Nazi aleyh
altüst etmişler,, diyebildi. Ve tan Max Brawn ile bulvar üze
sonra "Bütttn kağıtlarımı teker rinde geziyordum. Yanımıza bu 
teker muayeneden geçirmişler, esnada bir taksi sokuldu. Esa
fakat bir şey alıp götürmemiş- sen binmek üzere bir , tomobil 
ler ! Acaba bazılarını kopya et- arıyorduk. Dostum: "Biz bu 
tiler' mi dersin?,, sualini sordu. taksiye binemeyiz. Esasen şo
Kendisine derhal polise müra- förünü iyice tannnadığım hiç
caat etmesini tavsiye ettim. O- bir otomobile binemem. Çün'~ü 
muzlanm silkti: kaç arkadaş bu uğurda kurba.~ 

"-Polisten bir şey çıkacaği- gitti,, dedi. 
nı z~etmiyorum. Esasen me- Tuhafuna gitti, evveli inan
seleyı sen de biraz bilirsin,, de- madun. Fakat biraz sonra 'Max 
di. Brawn ile evine döndüğümüz za 

"- Evet ama; Londrada bu man kansını müthit bir sinir 
Nazi terorizmi her gün gBs yu- buhranına tutulmut bulduk. Bu 
mulacak tekilden çoktan çıktı. ne demekti? Zavalb kadın mtit
Buraamm Berlin olma~ on· hi bir he ecan i inde bize biraz 

lattı. Bu gibi hadiselerden bü
tün aile baştan aşağı nevraste
nik olmuşlardı. 

Profesör Lessing Çekoslo
vakyada öldürülmeden bir hafta 
evvel Einstein'ı z:yarete gitti
ğim zaman ailesini müthiş bir 
heyecan içinde bulmuştwn. 
Çünkü gün geçmiyordu ki, Be1·
linde bulunan kızı ve damadı
nın ölümle tehdit edildiklerine 
dair bir mektup almasınlar. 

Einstein'i muhafaza için Kral 
Albert, birkaç yüz polis hafiyesı 
kullanmakta olmasına rağn.en 
her an için hayatının tehlikede 
olduğuna dair kanaat umumi i
di. 

Almanyadan kaçan yahut ko
ğulan her Alman Pariste kah
velerde otururken etrafına ki
min tarafından hangi saatte öl
dürüleceklerinden korka korka 
bakınmaktadır. Çünkü ortadan 
kaybolanlann adedi pek çoktur. 

iş Fransız polisini son derece 
işgal etmektedir. Nasd etm: sin 
ki, himaye edilecek Alınından 
birkaç misli nazi gönüllüsü, Pa
ris sokaklarmda gezip dolaş
maktadır. 

Nazi hafiyeleri her yerden 
ziyade Londra ve Pariste kesi{ 
bir halde bulunuyorlar. Hele 
Londrada bunlardan çekinmi
Y.P1 hiçbir Alman yoktur. Sefir 
de dahil olduğu halde 1 

Alman ın Londra sefar ~ 

Bu hafiyelerin birçoğu para 
mukabili çalıştığı halde bazıla
n da mf bunu yeni rejime ya
ranmak için iş olsun diye de
ruhte etmi' kimselerdir. Fakat 
ne de olsa Londra'nm göbeğin
de binlerce Nazi hafiyesinin bu 
gün icrayı faaliyet etmekte o!
dukları su götürmez bir haki
kattir. 

EVLENDIGI ELBIS~ 
iLE ÖLÜM SEHPASINA 

Ç 1 KAN L O'R O 

Dördüncü Lord Terres, klh· 
yasını öldürmeden evvel, kansı· 
na zulmettiği için lngiltere par
limentosunun bir kanunu mah
susu ile kendisinden bop.tıl • 
Dll§tı. Britanya'da en eski ve a
sü bir ailenin çocuğu olan bu 
lord yaımz ailesine karşı değil. 
bütün maiyetine de son derece 
zalimane muamele eder, önibıe 
geleni canım çıkarıncaya kadar. 
döver, hiç bir hakaretten çekin· 
mezdi. 
Kibyasım ô1dürmesine ae • 

bep sadece bir hiddet eseri de • 
ğil, kansmm ma1larma ve işle
rine ba1anak üzere onun mah • 
keme tarafından vekil tayin e • 
dilmit olmauydı. 

Ufak bir teyi bahane ederelıC 
eaki emektar kihyaya tabanca • 
sı ile ateş ettiği zaman etraftan 
koşuşanlara ~ 

- Haydi ıu köpeği yatağına 
yatn'm ve yanma kmm çağı • 
rm 1,. diye bajırarak hiç te vic
dan uabı da)'Dİ8DUI pbi 8ofra. 
ama oturarak bol bol prap iç • 
meğe baflamqtır. 

KAhyanm lan, lorddan bey • 
hude yere babasmm hastahane
ye kaldırılması için ricalarda bu 
lunmutsa da hiç kulak asmamıt 
defolup gitmesini söylemiştir. 

içtiği içkinin tesirinden saba
ha karp güç hal ile ayı)an Lord 
Ferrers p.toaunun önünde, kaz. 
malanyle, tırpanlanyle topla • 
nan ve kihyanm intikammı al • 
malt isteyen köylülerden kihya
nm sağ olup olmadığını sormut 
ve ancak "bir saat evvel öldü.,. 
cevabım a ı-a ayılabilmiştir. 

Memleketin c asil lordlarmm 
kurdukları bir mahkeme huzu -
runda 1760 yılında bu feci cina
yetin hesabını verirken Lord 
Ferrers kendini bekleyen ikibe
tin ne olacağım çok iyi bildiği i
çin yiğitlik bende kalsın kabilin· 
den yüksek sesle: 

"-O haini tekrar hayata ia
de etmek kabil olsa gene öldü • 
rürdüm diye bağmm§tır. 

Bu itiraf üzerine bittabi me • 
sele kalmamış, mahkeme der • 
hal idamına karar vermiştir. 
Hem asılacak, hem de bundan 
sonra vücudu parça parça kesi • 
lecekti. 

Azametli Loni Ferrera'den 
son arzusunun ne olduğu soruı
duğu vakit: 

- Hiç bir arzum yok, yalms 
bir tek duam var. O da, kan. 
mm benden daha müthiş bir ö
lümle bu dünyaya veda etmesi
dir, demiıtir. 

OJüme götürülürken parlak 
sırmalı beyaz renkte büyük üni
formasını, vücuduna sım sıla 
yapışan kilotunu, pudralı pero
kunu ~ş olan dördüncü 
Lord IWrers sonuna kadar bir 
centilmen kalmak istediği için 
siyah ipekli kumaşlarla sanlı 
bir sehpadan gene ipekli bir ka-
ma tan • • 
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Palavrada Meşhur Meşhediyi 
Geride Bırakan Avcı Hikayeleri 

Palavra deyip geçmiyelim. 
Buna ne herkesin söz söyleme 
kabiliyeti, ne de hayal kuvveti 
müsaittir. 

Dünyadan birçok palavracı
lar gelip geçmiştir. Bizde son 
zamanlarda en kuvvetli ve can
lı yaşatılan Meşhedi'nin hikaye 

• 

çarpışarak ani bir infilak husu
le getirdi. Bir saniye içinde kos 
koca mahltlk öyle müthiş bir ta
raka ile berhava oldu ki, civar 
köylüler hikayeyi anlattığım za 
man, kıyamet koptuğuna inan
dıklarını söylediler. 

En yırtıcı hayyanlarm Uzeri-

Baron Munchausen 

leridir. Fakat Nasrettin Hocaya 
atfolunan bin bir hikayeden bir 
çoğuna son zamanlarda eski 
Çin kitabelerinde rast gelindi
ği gibi, Meşhedi'nin palavrala
rına çok benziyen hikayeler de 
Marsilyada halk arasında dil
den dile dolaşmaktadır. Bunla
ra bakacak olursak insanın pa
la vracılığa beynelmilel diyece
ği geliyor. 

Halk tabakası arasında ber
berler, balıkçılar, bahriye asker 
leri en çok palavra atmakla 
meşhurdurlar. Fakat dün)"anın 
neresinde olursa ÖlSWi avcı pa
lavralan kadar eni boyuna uy
mayanları yoktur. 

Baron Munchausen (1720 -
1797) Almanyada doğmuş bir 
palavracıdır. Aşağıya nakletti
ğimiz hikayeleri palavra ale
minde şaheser olmağa değer. 
Bunları Baronun lisanından an
latıyoruz: 

- Bir gün avda saçmasız kal 
mıştım. Tam bu esnada aksi 
gibi karşıma kıvrım kıvrım boy
nuzlu bir erkek geyik dikilmez 
mi? Şaşırıp kalmaktansa acele 
ile atıştırdığım kirazların çekir
değini saçma yerine barutun i~s
tüne namludan içeri doldurdum, 
hemen tam alnının ortasına ni
§an alarak ateş ettim. Geyik bir 
an için sendeler gibi olduysa 
da, birdenbire kendini toparla
dı ve rüzgar gibi kaçıp gözden 
kayboldu. Vak'adan bir iki se
ne sonra gene aynı ormanda av
lanıyordum. Bir de ne bakayım? 
Kocaman, heykel gibi bir ge
yik; boynuzlarmın arasında üç, 
üç buçuk metre yüksekliğinde 
bir kiraz ağacı, karşıma çrkıver
mez mi? Hemen ateş ederek tek 
bir kurşunla yere seriverdim. 
Yanma gittiğim vakit bir taşla 
iki kuş vurduğuma şahit oldum: 
Boynuzlarmm arasındaki ağaç
taki kirazlarla susuzluğumu gi
dermek kabil oldu. 

lnsan mecbur kalınca her şe
ye baş vuruyor. Bakın, buna bir 
misal olmak üzere size şunu an 
latayım da bana hak vermez 
misiniz? Bir gün Polonyada av
lanırken barutu tüketmiştim. 
V aıkit sabahın alaca karanlığı 
idi. Ormanın içinden çıkan ağ
zı bir kanş açık koskoca bir a
yının üzerime hücum ettiğini 
gördüm. Ne bir atım barut, ne 
de tek bir kurşunum kalmış
tı. Maamafih cebimde iki çak
mak taşı bulundurduğumu der
hal hatırlıyarak, bunlardan bi
m-ini ayının bağazından ğı fır 
lattım. Bundan o kadar ' tees
sir oldu ki, bir müddet kendini 
şaşırarak ağzı açık kaldı. Der
hal fırsattan istifade ikinci çak
mak ıaşını da boğazından aşağı 
attım. Bu sonuncu çakmak taşı 
birincisi ile ayınm midesinde 

me silahsızken hücum etmel~ri 
bir adet hükmüne girmiştir. Bu 
kötü talihin bir cilvesi olarak 
gene bir gün üzerimde çakı bile 
bulunmadığı bir zamanda ku
durmuş bir kurtun taarruzuna 
uğradım. Boş durmaktansa der
hal kolwnu açık ağzının içine 
saldırdım. O kadar hızla sok

.muşum ki, kolum omuzwna ka
dar kayboldu. Kolumu çıkar
sam kızgın hayvan büsbütün ü
zerime hücum edecekti. Aklıma 
ani olarak bir şey geldi. Ağzına 
soktuğum elimle hemen kuynı
lunu yakaladnn ve tıpkı bir el
diven çevirir gtbt hayviiuft lçi
ni dışına çevirerek silktim, at
tım. 

o 
Bir gün emektar köpeklerim

den biri bir tavşan kovalıyordu. 
Gebe olduğundan koşmamasını 
istiyordum. ö kadar arkasından 
çağfrdımsa da kar etmedi. Ni
hayet bir müddet takipten son
ra ; kulağıma uzaktan hafif ha
fif bir sürü köpek sesleri gelme
ğe başladı. Evveli kulaklarıma 
inanamadım. Fakat, bir de ba
kayım ki, köpeğimin kovaladı
ğı tavşan gebe olduğu için kor
kusundan vaktinden evvel do
ğurmuş. Köpeğim de ayni aki
bete duçar olmuş. Bittabi sev
ki tabii ile tavşan yavruları he
men koşmağa başladılar. Bun
ları gören köpek yavruları da 
dururlar mı ya? Önlar da he
men kovalamağa başladılar. 
Öyle ki, bir tavşan ve bir kö
pek ile başlıyan av altı tavşan 
ve altı köpek ile bitmişti. 

• Bir sene Hindistana gemi ile 
bir av seferi yapıyordum. Kara
dan en aşağı 300 mil uzakta ol
duğumuzu zannettiğimiz esna
da köpeğim birdenbire firma et
ti Kaptana yanıldığını söyle
dim. Çünkü şimdiye kadar fir
masında beni aldatrnıyan has
sas hayvanın bu sefer de beni 
boşuna aldatmıyacağma emin
dim. 

Buna tabii herkes gülüştü. 
Fakat yarım saat sonra tayfa
lar kocaman bir köpek balığı 
avlamışlardı. Karnım yardıkla
rı vakit içinden ne çıksa beğe
nirsiniz? Altı tane keklik balı
ğın karnında rahat rahat oturu
yordu. Balığın karnında o kadar. 
kalmış olacaklardı ki, ikisi de 
kuluçkaya yatmış, bir üçüncü
sü civciv bile çıkarmıştı. Bu 
manzara o kadar hoşumuza git
ti ki, keklik yavrularını gemi
nin maskotu siyah bir kedi ile 
birlikte güverte üzerine çıkanr, 
oynaşmalarını seyrederdik. Kek 
likler öyle bol yumurta yapıyor 
tardı ki, bütün sefer imtidadın
ca taze ywnurta yemek kabil 
olmuştu. 

1) Beyaz krep satenden 
bir yaka garnitUrU. fıyan· 
golu tekli. Satenin çift ta· 
rafh olması itibarile gUzel 
bir manzara arzetmekte· 
dir. Çiçekler beyaz plisll 
organdid•ndir. 
2) Kaim ve dentell gibi 
dokunmuş lenden bir yaka 
ve pike ve danteıldan ya· 
P•a-. · · · 
3) Beyaz, kUçUk desenli 
gandiden yapılmış geniş 
çift bir rUş öğleden sonra 
giyi en b r e:b;senin yaka• 
s na, ne kadar zevk veric.l 
bir tesirle kaphyor. 

Garnitürler, bir elbisenin stil ı 
ve gösterişine mühim surette te
sir yapmaktadırlar. Her kadın, 
elbisesine başka bir şekil, başka 
bir gösteriş verebilmek için bir 
çarenin mevcut olduğunu bilir. 
Garnitürler bu çareyi temin et -
mektedirler. Garnitürlerin ku -
maşını intihap ederken bu ku -
maşın yıkanır bir kumaştan ol
ması her halde şayanı tercihtir. 
Y ıkamr kumaşlar arasında or -
gandi ro iyisidir. Organdi nazik 
ve ayni zamanda katı bir kumaş 
olamsı itibarile, güzel dalgalı, 
.geniş rüşlü ve çiçekli bir garni
türe çok muvaf ıktir. Büyük çi
çekler, açık renkteki yakanın 
en kuvvetli rakibini teşkil eder. 
Bunlar, taft veya desenli kravat 
ipeğinden yapılmış öğleden son
ra giyilecek elbiselerin yakaları
nı pek şık bir surette garne e -
derler ki koyu renkteki elbise -
ler üzerine konursa bu elbisele
re tam bir yaz sezonu gösterişi 
verir. 

Diğer taraftan, çok kaim ve 
ekseriya ajorlu veya dantela gi
bi dokunan tenlerden yapılmış 
yakalar da görüyoruz. Bu yaka
lar, iyi olmuş kol kapakları ile 
birlikte kullanılır. 

Tül üzerine dikilen rüşler, pli
seler ve Valensiya dantelaları, 
küçük garnitürler üzerine ko -
nursa çok cazibed~i' bir tesir ya
par. Krep - saten ve jorjet her 
zaman iyi bir materyaldir. Do -
nuk ve parlak taraftan bulunan 
krep - saten, çift bir tesir yaptı
ğından kendisine çok kıymet 
verilrnektedir. Krep - satenler
den yumuşak fiyongab yaka -
lar yapılır ve bunların güzel bir 
gösterişi de vardır. Jorjetlerden 
güzel elişli ve ajorlu yakalar ya
pılır. 

Resimlerimiz bu hususta iyi 
bir fikir verecektir. Bunlara lüt
fen bir göz gezdiriniz ı 

GÜZEL 
KÜÇÜ~ 
GARNi-
TÜRLER 

4,5) Yeni bir tekilde iki 
yaka garnitUrU. B.ri, hafif 
mai ipek klokeden, diQeri 

pikeden yapılmışllr ve 
önünde p l ı s e l i bır jabot 
vardır. 

YAZLIK KIZ ÇOCUK 
MANTO VE ELBiSELERi 

" 

/~ 
) 

Yazlık çocuk mantolarına ço- J cuğa has olan stil daima mu • 

Genç bayanlar ıç n koyu 
çiçekli açık pembe jorjet' 
ten pek z a r i f b i r elbıse 
modeli. Kollar RaGlan tek• 
linde. Etek 1 i k iki volan'll. 
Geniş bir fiyangolu kemer 
( O r ta boy 1 ar için ) 94 
santim e n i n d e 3. 75 m. 
kumat almak icap ede ... 

• 
hafaza edilmelidir, Ancak o za• 
man çocuğun üzerindeki manto 
nıın gö.~i.yi-'41n ıc.;....,,J 
modeli, sarkık mantoların ya· 
nında erkek yakalı kemerli man 
tolar da bulunmaktadır. yas 
mantolan için kullanılacak mad 
deler: Hoş renklerdeki len ve 
yıkanır yünlerdir. Yazlık man • 
tolara dair modellerimizi neşre
diyoruz: 

1) Koyu kımuzı fanila veya 
budan yapılacak güzel bir ço
cuk mantosu modeli. Ön ve ar• 
kadaki dikişlerle uygun bir şe
kil almaktadır. Yakası lasadıt 

ve lönde - resimde görüldüğil 
üzere • altı tane iki sıralı düğme 
vardır. Yan dikişlerle küçük cep 
ler vardır. 8 yaşındaki bir çocuk 
için, 80 santim eninde 2.15 nı. 
kumaş kafidir. 

2) Açık mavi ve ince kareU 
yün kumaştan veya lenden yapı 
lacak bir manto modeli. Y akasl 
yeni bir modelde biçilmiş önde 
iki sıralı dört düğme. Ceplerin 
meydanda olfuası çocuklar içiJS 
çok pratiktir. 

Arka tarafına bir dar kemer 
koymalı. 1 O yaşında bir kız ço
cuğu için, 130 santim eninde 
1,65 m. kumaş lazımdır. 

3) Yün krepten hafif bir ya$ 
mantosu modeli. Mantonuo 
renginde çizgili kumaştan bit 
atkılı yaka vardır . . Ayni renkte 
bir şapka mantoya çok uygıtJI 

gelmektedir. 8 yaşındaki bit 
kız çocuğu için 130 santim enitl 
de 1,40 m. kumaş kafidir. 

AMERiKAN MODASINA GÖRE 
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. rikan firma-
Büyük hır ~ekliyordlllll. ~an bir davetld. yarın film 

liibayet davet ge ı çok güzel, 
Jtvireceğim. Hay~ış bir ay 
lltikbaı yolum açı les ~dnm öğ
lonra da Los Ange Amerika, 

===========~~:::~:::~~k~u~g~en~e~sa~-~=================----
n bir bozukluk ~kl~dik. Saat 

ta altıya kadar eksikmiş. Va• 
at b'lmem ne . abalı altıda ı . imiş. Ertesı s . r 

ttnecek, altı ay .~~ünya ... 
bir •ene sonra ~.utuolann kapıla

lioli vu tta study benziyor, her 
l't, kale kapılarına 

1 
Gö<Yüsle-

larafı sımsıkı .kapa 1

1
·· bir ~akım . . .. forma ı 

ti düğmelı, unı .. eriye salmı • 
'damlar ki~ey~~.ç ellerinde da
~Orlar. Benım g. ı ncak arka ta-
11etiyeleri olanlar~ rdan içeriye 
taflarda gizli kapı a ka kapıdan •lınıyorlar. Ben de ar 

ltaıeye girdim .. ·ruıe davet e1il-
Sabahm s~kızı h 1 figürasy.Jn tııi!tim. Benı der.t~rdüler. Ora

kfınin yanına go 
1 

salona gıt-d 8 umara 1 

an da 2 n . kadar varyete 
tik. Burada ellı Saat dokuz 
l:ııı toplanmışlardı.ırn· ti bizi b .. .. ge ış , Uçukta reJısor . . götür-

. . daıresıne dtrhal makıyaı 
1 

mayolar 
diller. Soyundu'.d~ ar~sfiye ya-
l>' • d'l Sen hır ır.1Ydır ı er. . kalanlar-

a gerıye . Ptlclrktan sonr düşmı-
'- d purosu 
11. beni ağzın an ·r· ·n huzu-

b 1 t şe mı 
)en şişman ~ e ö da herbiri-
"'·- .. derdıler. . b' ·"'la gon . v imizı ı-

. 1 dans ettıg llıııin nası . d' Bura · 
.. d geçır ı. ter defa gaz en 'kten sonra 

"·· . d bittı ' '"<tltı seçme e va başlamak 
Saat ikide çah~m.~g Serbest ka
Uıere davet edıldı · n lokan-

. "dyonu 
tnca hepimız stu da hePkes iş ~. k Bura v 
'41.Stna koştu · k yiyor, sagı-
tlbisesi ile yeme olunuzda 

arlı s llııcta penyuv ' 't kıya-
,. her çeşı llıayoıu, hulasa 1 acele kur-f . lar ace e 

etten ınsan 
1 

atıştınyor-
'aklarına bir ~e~ ~~e bir apaşın 
!ar. Ben bir Çın!.'. Öteki sa-

d .. müştum. llrasına uş rejisörler ye-Ionda, yıldızlarla 
ttıek yiyorlardı. d"rtte ça-

f . b' i saat o . Balet şe 1 ız deg~ ilrnış. ~ 'k' hazır t\ltdı. Musı ~ dakika çalış-
t'akat daha bırkaç b:ıı.ı::.ka taraf-

k . gene -y tı'ıannştık ı, 

le • alan lia)i'tlld'da balet clera n ~-a.-
biribiriııden güzel 

aurupu I 

kitte ge~ış bizi sahverdıle • 
gelmek .~zedre gene öyle .. Daha 

· gun e .. gelmeErtesı h üç dansoz ulc. 
rtesi saba v mecbJ.r old . 

e . ti beklemegeb. hafta gc::çtı rnış , b" yle ır .. cü 
Aradan fo dekorcu, 1«.'•t~di
Balet şe \re şefleri mu~eın hr 

saire sa k vga edıyar . ' 
ve 1 rmda a .. le !nr Yen ara a ruyorlar, şoy 
"'f' ler savu. . . başa çtlcara

kul ur p ta hır. ı~ı . gece stüd· ;ın aşı rd Sokızıncı d' en 
orla 

1
• • mütema ıy mıy kaldık. Bıze İki .;aat-y

oda aptırdılar. "t repetıs . e birer san ov · yon Y d iç ve su • 
te bir hız getiri1orlR~ı. at do
lü kahve t ertesi gun sa N ·haye · ı .. ··r geldı: 
kuzda reJıso hazır mı? 

- Her şey 

- Yes. 1 makiyaja 
Ö le ise kız an k 

_ Y .. 'k te 0 vaıkite a-. Muzı · gönderın.. on yapsın, ~ _gı. 
dar repetısy b' az görüşecegım, 
dip patronla :rsonra gelir.im. 

bır . .. saat sonra · buçuk saa geldi. 

Hal~ukı uç repetisyon yaptı. 
Bize bırkaç böyle suratları· 
En nihaye.t te çasıru çevire-n ın o par . .. mızla ı m .. l d. İşi ertesı gu· 
e<Yimizi soy e ı. b' gün böyle, c b Hurnsa ır 

ne savdı. . .. lü filme baş-.. ··yıe bır tur bir gun o 

lıyamadık. k nasip ot. 
Nihayet başla~~ izden biri· 

Bu sefer de ıçun üzün-
du. . bir hatası Y • 
mizin hangı . baştan çevır· 

· enı 
den sahneyı Y. du Artık be~ 
mek 13znn :;;'.lı~~;e«hep erte~ı 
de ahşmışt b. kılacağına go
sabah soki~e ı'~da odan çıkabil-

. f'lmın stu y d w•ı 
re hır ~ .. l haf talar egı ' .. ın gun er, . 
mesı ıç . . ap edecektı. 

Çmesı ıc 
aylar ge .1 bu muazzam 

. a dcnı en '" Sıncm . . karışan gen'S 
makinanın ıçıne k dar geniş ta-
kızların ~~tık ~l:ma sinirli insan
hammüllu, s:g eldiği kolay· 
lar olm~sı .. l~z;tfcilcbilir. ca göz onun 

T A t1 -"""' 

• 

13 

--~- ,··· ~·. S ı NE IKUÇUKRLERI 
HA BE ·ma 

11 ile Mı • William Powe isminde bir 
"Maskaralar,, 

Loy . eklerdir. 
film çevırec ' 'n evlatlık Beery nı 

• Wallace 
1 

Ann Beery 
d - Caro a ·olarak al ıgı daki kızı y -b

l 1 Holivuda . "ndc bet yaşın k o da ı u 
Har r ak ısını . de rol alaca • atıla· bir y ı I d ı z o.mb kında fıl~ a hayatına G b,e 

. koşan u le ınnem c· rck a amalıla • suret flmde a ··eri 
enç kızların nı- caktır. B~~rlow'un da ro g f 11 m 1 e r d e ·ıe J can 

hayat in ı F.' 

Uran va ba ar vardır. • sard val-ı~do ·•· 
f ,g k iç in bil 8 • Rene Guıs • Lefaurc ·ıe 
o.ma katlandık· . Popec;co, A..,dl en i .-m· ı c~e e ere . vıre D a N s .. • n b. bi.senız. b. likte .. er a· 
laram ır '.r f"lm cevirccckl r. . <l • i 

bır 
1 

• lı ismın eıı: 
• ''Satılık nı~an " arti:::.t· 

"hret kazanan 
filmi ile şo . Janila Novot-d mugannıye fil ler en . · de bir ı m "Son vals,, ısının na . . 
daha çevirmıştır. . 1.-G-

Amerika bil 
• Holivutta k'l .. tmı göste. . gizli teş ı a metıbnır~n film çevriliyormuş. ren 
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YUNAN ASiLERi 

Venizelosun 
Oğlu: Masu
mum, Diyor 

Atina, 9 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - (Cümhuriye
ti koruma) dernekleri Pire şube 
si heyetini muhakeme eden diva 
mharp suçlulara hafif cezalar 
vermiştir. 

Atina, 9 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Babasile bir -
likte gıyaben on sene küreğe 
mahkum olan Kiryakos Venize 
los ile gene gıyaben yirmi sene 
küreğe mahkum edilen eski ma
liye nazın Moris'in gıyabi hü -
kümlere itiraz edeceklerini ve 
Kiryakos Venizelosun avukat 
Meksi vasıtasile mahkemeye 
verdiği bir arz;ıhalde yakında 
Yunanistana gelerek suçsuz ol
duğunu isbat edeceğini bildirdi
ğini gazeteler yazmaktadırlar. 

Atina, 9 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Deniz zabit
leri isyancılarını muhakeme e • 
den divanıharbin azasından mi
ralay Kavvadiyanın hastalan -
ması üzerine divan kırk sekiz sa 
at tatil yapmış olduğundan mu
hakeme cumartesiye kadar biti 
rilecektir. Bu muhakeme de bit
tikten sonra örfi idarenin kaldı -
rılmasma ımkan hasıl olacak -
tır. 

ikinci kafile deniz asi zabitle 
ri de divanıharbe verilmiş ise de 
bunun için örfi idarenin devamı 
na lüzum görülmemektedir. 

Mevsuk haberlere göre örfi 
idare önümüzdeki hafta icinde 
kaldırılacaktır. ~ 

DAVAR SAHiPLERiNE 
Südünüzü bedava satmayın 

20 lira mukabilinde 
VIKlrtCi markah bir 

KREMA MAKİNASI alarak 
kıymetsiz ıüdünüzü kıymetli 

1 
kaymağa tahvil ediniz. 

1irl<_;llbrtlfJa LTD. $Ti. 

Gedikpaşada lstanbul jandarma satınalma komisyonundan: 
Erzakın cinsi ve mıktan Tasarlanan Tutan İlk Teminatı Pazarlık günü 

... ve saati. 
600 kilo Sade yağı 42,000 Kuruş 3150 Kuruş 14-5-935 Salı 

60 ,, Beya~ Peynir 2, 700 ,, 203 ,, saat 9 - 10 
450KiloZeytinYağı 17,100 Kuruş 1283 Kuruş 
200 ,, ,, Tanesi 7 ,000 ,, 5 25 ,, 
300 ,, Sabun 8,400 ,, 630 ,, 

25 ,, SJlça 650 ,, 49 ,, 
450 ,, Gaz 9,900 ,, 7 43 ,, 
300 ,, Tuz 2, 700 ,, 203 ,, 

17,000 ,, Odun 21,131 Kuruş 1~85 Kuruş 
2,800 ,, Arpa 12,600 ,, 945 ,, 
1,900 ,, Saman 4,750 ,, 357 ,, 
2,300 ,, Kuru Ot 10,350 ,, 777 ,, 

800 Kilo Pirinç 22,400 Kuruş 1680 Kuruş 
300 ,, Makarna 6,000 ,, 450 ,, 
200 ,, Un 1,900 ,, 143 ,, 
900 Kilo Bulgur 9, 900 Kuruş 7 43 ,. 
900 ,, Nohut 16,200 ,, 121 5 ,, 

1500 ,, Fasulye 22 ,500 ,. 1688 ,, 
1,000 Kilo Seker 38,000 Kuruş 2850 ,. 

12 ,, Çay 3,600 ,, 2 70 ,. 
200 ,, Kuru ü~üm 5,000 ,, 375 ,, 

1,620 Kilo Soğan 11,340 Kuruş 851 ,, 
1,800 ,, Patates 13,500 ,, 1O1 3 ,, 

80 ,, Sarmısak 2,000 ,, 150 ,, 
1 ;000 ,, Sirke 15.000 ,, 1125 ,, 

14-5-935 Salı 
saat 1 O - 11 

14-5-935 Salı 
saat 16 - 17 

15-5-935 
Çarşamba saat 9-10 

15-5-935 Çar
şamba saat 10-11 

15-5-935 Çar
şamba saat 14 - 15 

15-5-935 Car
şamba saat 16-1 7 

Maltepe Jandarma Erbaş Gedikli mektebi ihtiyacı için paza-lrklarla sa .. m ahn
ması icap eden erzakın cıns, mıktar ve tasarlanan tutarları ile ilk teminatları ve 
pazarlık yapılacak gün ve ~aatleri aşağıda yazılrdır. 

Pazarlıklar Gedikpaşada eski Jandarma Levazım ve esya anbarındaki komisyonu 
muzda yapılacaktır. Her pazarlıktaki erzakın hepsinin bir istekliye iha1esi caiz 
olduğu gibi bir veya bir kaç kaleminin ayrı ayrı istekli1ere de ih~lesi caizdir. Şart 
kağıtları komisyonda her gün gö ü1ebiH r. İsteklilerin istiyecekleri cinslere ait ilkte
minat mal sandığı makbuzu veya Banka Kefalet mek ubu ve hliviyet cüzdanı ve 
2490 numaralı kanunda ve şart kağıtlarında yazılı belgelerle beraber belli 
gün ve saatte komisyonumuza müracaatlarr. (2490) 

lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

6644 kilo kovun etine bellı 
eksiltme gününde istekli çık 
madığmc1an ekc-iltmes\ on 
gün uzatılarak Mayısın 15 
inci carşamba gi;nii saat 15 
e bırakılmıştır. Bir kilosu
nun muhammen bede1i 40 
kuruştur. İlk pev parası 200 

lstanbul· 4 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 

\N8Ul, GALATA, PERSEMBE PAZ4RI ftl 

• • lirad1r. Sartname ve evsafr 
eskisi gibidir. Eksiltmeye gi 
receklerin belli gün ve saat
ten. evvel teminat1ariyle he 
raber ÇorJuda Komisvonu
muza gelmeleri. ( 2 5 1 9) 

Asliye mahkemeleri yenileme bü
rosundan : İstanbul Evkaf idaresile 
Galata Kc.m1nkeş kırar Mustafa pa
şa mahallesinde Topçular caddes'nde 
mükim Madam Anumaryin arasında
ki davanın yenilenme muamelesi sı· 

Birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına 1322 lira kıymet takdir edi
len Ayvansarayda eski Mustafapaşa mahal!esinde Ki.il
han sokağında eski 3 yeni 3 numaralarla murakkam 
bir evin tmamı açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma 
peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıyme
ti ınuhamme,n.enin. vii:ı.dP 7 •• 1\ ni~hetinrlıP p e v 2L-r.~~j u.oy:ı 

milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları 
icap eder. Müterakim vergi, tanzifat tenviriye ve vakıf 
b'Jrçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 28-5-935 
trırLhine n1Üsadif salı günü Dairede mahalli mahsucsuna 
talik edilecektir. Birinci arttırması 11-6-935 tarihine 
müsadif salı günü dairemizde saat 14 ten 16 ya k3d::ır 
.icra edilecek, birinci arttırmada bedel , kıymeti muha&n
menenin yüzde 7 S ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü bakı kalmak 
üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 26-6-935 
tarihine müsadif çaı şamba günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Dairede yapılaL..ak ikinci arttırma neticesinde en •,ok 
arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve 
iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfika ı hJkları 
tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ila:ı 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbıtele
rıle birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir
oe hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla maW.mat 
almak istiyenlerın 934-40 50 numaralı dosyada mev,;ıa 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu gö
riip anlayacakları ilan olunur. (2513) 

rasmda halen ikametgahı meçhul bu
lunan müddeialeyhe yirmi gün müd
detle iHnen teb!iğat icra na l:arar 
verilmiş olduğundan tetkikatın rpı
lacağt 1-6-935 cumartesi saat ıc da 
Büroda hazır bulunması lü1umu t rb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (10361) 

ZA Yl - İstanbul İthalat Gilmrüğü
nUn 22823 sayılı ve 17-3-934 günle
meçli Beyannamedeki HFC 1/ 4 ve 
CH/HL 5/6 ve JA/ HL 7 No ve m<.r
kalı "7" Sandık mürekkep için resmi 

gümrliğU mukabilinde aldığ ımız; 

125183 num~rolu makpuz zayi etti· 
ğimizden yenisini alacağımız için 

eskisini hükmü yoktur. Modem Ço
rap Fabr~kası Şark Han İsmail Ra· 

11im ve A. Çiçiaşvili. 

• TAN " m tefrikası ı 18. 

Edgar Wa llace 

Barnet bu dostluktan bahse • 
Herken, biraz ileri gittiğini an -
lamıştı, fakat Thalia sesini çı
ıkarmadan dinliyordu. 

Genç kıza doğru eğildi: 
- Şimdi, dedi, ben ve Milly 

iki aydır Brabazon bankasını 
tarassut ediyoruz. Orada yapıla 
cak çok işler var. Fakat banka 
da değil, bankanın müşterileri 
ile .. Bankada da en çok mevdu
atı olan adam Marldır. 

Thalia müsterihane cevap 
verdi: 

- Çok yanlışınız var. Marlın 
bankadaki hesabı bizim burada
ki çay paramızı bile ödeyemez. 

Delikanlı Milly'ye döndü: 
- Sen bana yüz bin liradan 

Asliye m .. hkrm 0 leri yrni1eT-e 1'ü
rosundan : İstanbul Evkaf idaresile 
dava olunan Beylerbeyinde Mülga 
!luarayı devlet a:rasmda l<'aik harıesin
de muamilevhin kuıs• H,tice Behire 
arasındaki davanın yenilenme mua
me,esi sırı>smd;ı .ha'e., ikaınetnahı 
meçhul bulunan mü-ldeilalevhe yirmi 
gün müddetle ilanen trbliğ~t icra~ır

na karar verıım:ş butunduğıından 

tt'tkikoıtın yaprl"cağı 6-6-935 p!r
şembe saat 10 da Büroda ha~ır bıı

lunması lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(10362) 

ZAYİ - Fatih Malmüdürlüğünden 
i:lmış olduğum 7054 No. hı maaş 
cüzdanımı zayi ettim. Yenisini ç:kara 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Necmiye 

fazla parası var demedin mi? 
- Evet. 
Thalia devam etti: 
- Bugüne kadar bu parası 

vardı. Fakat bugün öğleden 
sonra Brabazon bana Marl'ın 
hesaplarının bordrosunu çıkart
tı. Paralan kendisine verdi. Hat 
ta bana: "Bu haydut herifi ar -
tık bu taraflarda görmeyiz,, de 
di. 

Milly sordu: 
- Marl'ın sizi yemeğe davet 

ettiğini bilyor mu? 
- Hayır. 
Barnet artık bir şey söylemi • 

yordu. 'Sandalyesinin arkalığı -
na dayanmış, gözleri u~aklara 
dalmış, düşünüyordu. N ıhayet: 

- Epeyce de parası varmış, 
dedi. Bu paraları bugün belki de 
evine götürmüştür. Sizi de ak
şam yemeğe davet ediyor. Bir 
iş yapsak mı, ne dersiniz? 

- Ben ne diyeyim? 
·- Elimize bir fırsat geçti. Siz 

bu gece evine gidemez misiniz? 
Bu moruğu ilaçla uyutamaz mı 
sımz? 

- Hizmetçileri Y.Ok mudur? 

- Uç hizmetçisi vardır. Fa
kat efendileri bir kadını kabul 
ettiği zaman, bunlar evden çı -
karlar. 

- lyi ama, Marl beni evine 
davet etmedi ki .. 

- Tiyatrodan sonra lokanta 
ya giderseniz, ondan sonra sizi 
pekala evine çağırabilir. 

- Benden ne istediğinizi an 
lamadım ki .. Bu adamın parası
nı mı çalacağım. Tabancayı göğ 
süne tutup: "ya parayı. ya ca -
nım,, diye mi bağıracağım? 

- Amma da tuhaf şeyler ko 
nuşuyorsunuz. Yapılacak iş ba
sit .. Yemek yiyiniz, kendisini eğ 
lendiriniz, sonra birlikte çıkıp 
evine gidiniz. Ben de o sırada 
evde bulunacağım. Bunda çeki
necek bir şey yok ki. . 

- Ya hizmetçilerini gönder
mezse?. 

- Cannn, ben adamımı tam -
nm. Böyle zamanlarda hizmet
çilerini daima gönderir. Haydi 
Mis Drummond, bu güzel fırsa
tı kaçırmayalım. Kabul ediyor 
musunuz? 

Genç kız ba_şmı salladı ı 

- Bu kadarı benim elimden 
gelmiyecek, dedi, siz bırakın da 
ben gene eski "küçük işlerimle,, 
meşgul olayım. 

- Öyleyse siz delisiniz. Bir 
defa polis benim gibi' sizi tanı -
maz. Onun için bu noktadan ge
çireceğiniz bir tehlike yoktur. 
İnsanın eline böyle bir fırsat ge
çer de, üstelik naz ve niyaz eder 
mi? 

Thalia gözlerini eğdi. En 
nihayet: 

- Pekala, olsun, dedi. 
- Unutma ki payımız da ya-

n yarıyadır. 
Thalia evine dönerken ban -

kanın önünden geçmek mecbu
riyetindeydi. O civardan bir tak 
siye binmeyi ihtiyatlı bulmadı. 
O saatte Regent caddesini dol
duran halkın içine karıştı. O sı
rada bir el koluna dokundu. Ar
kasından bir delikanlı sesleni -
yordu: 

- Miss Drummond. 
Thalia döndü, az kalsın bil -

tün soğukkanlılığını kaybede -
cekti: 

- Siz misiniz J ack?. 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI J 
Telefon malzemesi 

Tahmin bedeli 1190 liradan ibaret olan Beyazıd Vi la· 
yetine aid ~3 kalemd~n ıharet olan muhtelif cins ve nıi k• 
darda telefon şebekesi malzemesi pazarlıkla alınacakdır. 
lstekliler malzemenin cins ve mikdarını havi lis ·eyi 
görmek için İstanbul Belediyesi Levazım Müdürlugü
ne müracaat etmelidir. Pazarlrğa girmek için de 90 li ra
lık teminat makbuz veya mektubu ile 11-5-935 cun ar
•esi günü saat 15 şe kadar İstanbul Belediyesi Dairni 
Encümenine müracaatları. (2459) 

9 3 5 senesi nakdi yol mükellefiyeti şose ve köpriiler 
kanununu tadil eden 1882 numaralı kan'una tevfık :.n 
umumi meclisce 6 lira ve taksit zamanları da biri Ha?.i~ 
tan diğeri Teşrinievvel ayları ve 9 3 5 senesi bedenı yol 
mükellefiyeti 6 liranın mukabili 8 gün olarak ve çahşnıa 
ayları da Eylül, Teşrinievvel, Teşrinisani, Nisan ve Ma~ 
yıs ayları olmakla üzere teslfıt edilmiş olduğundan btl 

aylar zarfında nakdi ve bedeni mükellefi~ etin ifası liızu-
mt• ilan olunur. (İ) (2527) 

Simidci fırınlarında dahi el ile çevrilen veya sair ma~ 
J:ıneler vasıtasile işleyen hamur yuğurma makinesi bu
Iun.Jurulması mecburidir. Alakadarların bu makim·~ri 
tt;clarik etmek için tarihi ilandan it:baren 6 ay mühlet 
verildiği ilan olunur. (B) (2528) 

Karagiimriikde y:ng: .. l ye
.ı nde ka .. ivei PA tikal1paşa 
'1lah. 3 5 inci adada yi.izsi.iz 
<ısa. 

Ç::-çır yangın y~rind~ 5Ç un 
cu yüzsüz arsa. 
Çn çır yangm yerind~ 33 ün 
ri.~ adadc! yt1zsU7. a 1 g":, 

Samaty:.ıJc; A~a ha~1;nrnn

<l1 Akar·:a s . :11 No. !u ':!vin 
,rkasınc!aki kuleize1~11rt ar .. 
!)~·Sl. 

Sahası Muvcıkkat 
metre mu- Kıymeti tenıi· 
rabbaı n~t 

kıymeti 
25,97 2,50 4.87 

29,75 3 6,70 

11 ,25 5 4 2?. 

21,50 2,25 3 f)5 

?atih yeıngm yerinde Kcıdı- 3 70,84 
t;tşmesi mah . 49 uncu ac.!rırla 

3,25 9<:','10 

bi?· yiiziı 26.05 niğP-r yuzu 
16, 1 7 metre olan arsa. 
c ... Ang:r V_o.nf:{&n yoı : ,,de.o c~ 

hangir C. 36 ıncı adada yüz
suz ars3. 
Aksaray yangın yer:nde 
K•1ska malı. Sair Haşf""ıct S. 3,90 3 1 
1 R inci adada yüzsüL. arsa. 

Yukarıda sahası, semti, teminatı ve beher metrosunun 
kıymeti yazılı arsalar satıJmak üzere ihale güni.lnde ta1i
b' çıkmadığından ihale müddeti 11-5-935 gününe uza
tıhmştır. Alakah olanlarla satın a]mak isteyenlere şe
raıti anlamak üzere her gün Levazım Müdür!üğüne mii· 
rc.t.:;tat etmeli, arttırmaya girmek için de hizalarıı.cla 
gösterilen 111uvakkat te:;minat makbuz veya mektuh 1e 
ihale günü olan 11-5-935 cumartesi gunu saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2404) 

~h: sarlar Um~m Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 12 adet 

1000 kiloluk ve 2 adet 500 kiloluk baskül pazarlrkJJ 
alınacaktır. Vermek isteyenlerin 18-5-935 cumartesı gü .. 
nü saat 14 de yü;~de. 7 ,S güvenme paralariyle Cibal ı de 
Levazım ve Mübayaat Şubesinde alım komisyonuna ırıiİ 
racaatları. ( 2177) 

Delikanlı bir genç kızı takip 
etmekten suçlu bir insanmış gi. 
bi kızardı: 

- Sizinle bir dakika konuş -
mak istiyordum. Bir haftadan -
beridir de fırsat kolluyordum. 

- Benim Brabazon bankasın
da çalıştığımı biliyordunuz. Bu-
nu size kim söyledi? • 

jack tereddüt etti, nihıyet 
dedi ki: 

- Müfettiş Parr söyledi. 
Genç kızın güldüğünü görün

ce de cesaret alarak ilave etti: 
- Parr çok iyi adam, sizin a

leyhinizde hiç bir şey söylemiş 
değildir. 

- lyi ya ... Yalnız bana mü -
saatle ediniz gideyim, çünkü 
mühim bir randevum var. 

Fakat delikanlı elini tuttu: 
- Thalia, dedi, senden bir ri

cam var, ben de mühim bir şey 
sormak istiyorum. Neden bu 
kötü adamlarla düşüp kalkıyor
sunuz? 

- Hangi adamlarla? 
- Şimdi Moulin Gris'den çık-

tınız. Orada Flush Bamet is • 
minde bir haydutla, bir sabıkalı 

ile görüştünüz. Yanınızda Mili}' 
isminde bir kız da vardı. Bu kı· 
zm Darlington müessesesini so: 
yanlardan biri olduğunu bdk• 
bilmezsiniz. 

- Siz bu adamları nereden 
tanıyorsunuz? Beni takip eder .. 
ken yalnız mıydınız? Yahut ço1': 
iyi adam dediğiniz Parr da ya.'" 
nmızda mıydı? Doğrusu iyi bıt 
polis olmağa istidadınız var .•. 

Jack sarardı: 
- Fakat. dedi. siz <le pekala 

bilirsiniz ki. Parr saciece vazife" 
sini yapıyor. Allahaşkma Tha
lia şerefinizi, iffetinizi, istikbil" 
tinizi ciüşününiiz . 

Genç kız giiliimsedi: 
- lyi bir polisin vazifesiııe 

mani olmaktan Allah beni kO 1 

rusun, dedi. 
- Latifeyi bırakınız Thali~, 

benim size karışmakta hiç bt1' 
hakkım olmadığını bi1iyorurı1• 
fakat size çok faydalı olabilect" 
ğime de kanaatım vardır. Bilha~ 
sa bu adamların sizi kötü yolla
ra sürüklemPğe çalıştıkları ş1' 
sırada ... 

(Arkası var). 
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BugUnkU 
program 

, ISTANBUL 
Ilı 12.!o Muhtelif pıak ne;ıriyatı, 18 Dans 
~ıkiıi, plü:, 19,20 Çocuk saııtJ (Mesut 
,), 19,50 Haberler, 20 Profesör Liko 
li Keman konseri. 20,30 Havayen ki· 
~~Şiret ve arkadaşları, 21 Bayan Babi
>o "1n. 21,20 Son haberler, 21,30 Rad
lıır caz ve tango orkestrası ve Bayan 

•en. 
MOSKOVA 

/ 175 Khz. 1724 m. 

lı 17.30: Sözler. 18.30: Kızd orduya prkı· 
111 lc?nser. ıg.30: Kolkhozlııra şiirler ve 
22~3iki. 21: Eski ve yeni musiki pıırçalarL 
Aı:._ Cekc;e yayım. 23.05: lngilizce. 24.05: 
"'l!anca. 

\BÜKREŞ 
823 Khz. 364 m. 

Or~3.05: Motzoi orkestrasL 13.45: Borsa. 
ı4 tstranm devamL 14.15: Duyumlar. 
it ·40: Motzol taknnL 18: Din'ko orkcs· 
";:-. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin de
~ 20: Konferans. 20.20: Romen musi
bc 2045: Konferans. 21: Carmen koro 
rı!~U (Romen musikisi) 21.30: Konfc
),.,~: 21.45: Romen musikisi. 22.45: Du
""'lllar. 23.10: Radyo konserinin devamL 

PRAG 
638 Khz. 437 m. 

it lg,10: Almanca yayım. 19.55: Plak, söz· 
~· 20.10: Mizahi koro musikisi. 20.30: 
~l ~ık radyo orkestrasL 21.25: Edebiyat 
lil·4S: Romen ulusal bayramı mUnasebe· 
,~Program. 21.50: Gala orkestra kon· 
~ıı · 23: Duyumlar, pllk.. 23.30: Rusça 
Ylımlar. 

BUDA PEŞTE 
545 Khz. 550 m. 

55111.ıo: Piyano konseri. 1g.45: Spor. 19. 
St: l<onfer.ans 20.25: Çingene musikisi. 21 
() Udyo tiyatrosu. 22.20: Duyumlar. 22.40: 
rltcıtra. 23.50: Cazband. 

BERLIN 
841 Khz. 357 m. 

,:ı..~0.40: Duyumlar. 21.10: Eflcnccli mu
f"'<I, 22: Sözler. 23: Duyumlar. 23.30: Kon
trana. Dans. 

BELGRAD 
686 Khz. 437 m. 

\ifO 30: Ulusal yayım. 21: Zagreb'dcn na-
23: Duyumlar. 23.20: Plllk. 

VARŞOVA 
223 Khz. 1345 m. 

~~9. : r isler'in plakları, sözler, plfilıt. 
'15. Senfonik konser. 23.30: Şiirler. 23. 

d.. ft:rans, sözter. 24 05: Harry Roy 
"'lls orkestrasmm plü:larL 

ViYANA 
592 Khz. 507 m. 

~ 20: Duyumlar. 20.10: Ulus servisi. 20.30 
~r ınusikisi (Sıırkılar). 21 Piyes: "Ka
~ c und Liebe., (Şiller)in. 23: Duyum
"ıı~3.lO: İlkbahar musikisi. Sözler, 24.30 

PARI S 
t 21: Chnrtes Lecoc'un "Les cent Vier· 
~~" opereti. 21.30: Konferans, duyum
"a • 22.15: Gazete makaleleri. 23.30: Ha-

raporu. 23.35: Lucien Goldy cau 

' Sinemalar, 
Tiyatrolar 

11
• 'J Saray : (Unutulmuş Senlo
ı) ve ( Libelay) 

\> * Türk: (Patron olsaydım) 
e (Bir gönül böyle avlandı) 

\> * Sümer: (Kanun M uhalızı) 
e (Yataklı vagon cilveleri) 

[S ııc Melek: (Gizli Sevda) ve 
evda Gecesi) 

([)* !pek: (Tunç vücutlar) ve 
:.· Madüsün vasiyetnamesi) 

(Ç · Tan: (Ekmekçi Kadm) ve 
llrdaş Füristin) 

'-'e * liale (Üsküdar) : (Zuzu) 
,,.(Dünya havadisleri) 

ru Elhamra: (lttiham ediyo
~) ~~(Bir çiçek iki böcek) 
r,. Sureyya: (Sokak Çiçeği) 

liib .. Alemdar: (Gece yarısı ku
.,ıı) ~e (Kadm asla unutmaz) 

~s ·?dılli: (Casus Katil), (Çin 
rarr) 'J • 

"liilal: (ltto) ve (Kazaklar) 
ta) Şık: (Leblebici Horhor A

.,· (Malek Milyoner). 
ııı: Asya: (Ekmekçi kadın) 

hJ.Alkazar: (Hortlayan Mum-

(;eı'Yıld7ı1 (Tangolita), rumca 
ıtı ef oııcu Kız). 

Glorya: (Karyoka) 

' Nöbetçi 
il Eczane ı er 

~it: ~g~c~. 1:?betsi eczaneler şunlar-
1\ıtlttdtninonunde (Agop Minaıyıan), 
~CdiJcparda (Ubyid), Lalelide (Sıtkı), 
~il (Un~~ada. (Cemil), Şel.-adebaşın· 
~ti) S crsıte), Aksarayda (Ziya 
~1t\lzıd <Unatyada (Erofilos), Şehre
~~tif) e ~~· Hamdi), Karagümrükte 
c~:}'beİid Uylikadada (Şinasi Riza), 
~'1.erlce e (Yusuf), Bakırköyünde 
r{d.c (~' ~alatta (Emilyadi), Has· 

elli l' enı Türkiye), Kasrmpaşada 
u~~ l Uran), Kadıköylinde Modada 

8kendcr), Altı yolda .(Mah· 

ECZANELER 
HASTANELER 
1 T F A 1 Y E 'V. S. 

. 
mud) Bc~ikta~ta (Riza), Galatada 
(Miş~l Sufronyadis), Taksimde (Tak 
aim) Kalyoncukulluğunda (Beyoğlu) 
Şişlide (Halk), EyUpte (Hikmet) ec
zaneleri. -------• Yolcu müracaat 

yerleri 

Deniz Yollan acentesi Te- ' 
lefon 
Akay (Kadıköy isJcelesi baı 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merke.z 
acentesi, Telefon 
Şark Oemiryollan müraca· 
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra· 
caat kalemi. Haydarpaıa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

• Liman 
hareketleri 

Dün limanmuza gelen vapurlar 
şunlardır: 

Katadenizden: (Hcrakleo) 
Bandırmadan: (Gülnihal) 
lzmitten: (Ayten) 
Mudanyadan: (Asya) 
Karadenizden: (Karadeniz) 
Ayvalıktan: (Mersin) 
Akdcnizden: ( Spori Vertino) 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
şunlard:r: 

Bandırmaya: (Saadet) 
Karadenize: (Cümhuriyct) 
Mudanyaya: (Bartın) 
lmroza: (Tayyar) 
lzrnire: (Sakarya) 
lzmite: (Kocaeli) 

Bugün limanımıza gelı:celC vapur -
}ar şunlardır : 

lskendcriycdcn: (lzmir) 
Mudanyadan: (Bartın) 
tzmitten: (Kocaeli) 
Karadenizden: (Ardeale) 
Rusyadan: (Ziryani) 

Bugiln limanımızdan gidecek va -
purlar şunlardır: 

Mudanyaya: (Asyt:' 
lzmite: (Gilzel Bandırma) 
Mersine: ~onya) 

ltf aiye 
Ta le fon la rı 

İstanbul itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Üsküdar itfaiyesi 60625 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Pa,abahçe, Kandilli, Erenköy, Kar· 
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı
nalı mıntakaları için telefon santra
lındaki memura ( yanırın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

• Hastane adresleri 
ve Telefonları 

Cerrahpaıa hastaneıi. Cer• 
rahpaıa 
Zeynep Kimil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi . 
Haseki kadınlar hastanesı. 
Aksaray Haseki cad. 32 . 
Beyoğlu Zükür hastanesı. 

Firuzağa 
Gülhane hastanesi. Güthane 
Kuduz hastanesi. Çapa • 
Emrazı akliye ve aaabıye 
hastanesi. Bakırköy Reıa· 
diye kıtlası • 
Etlal hastanesi. Şiıli 
Haydarpaıa Nümune haı
tanesi 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

• Çabuk sıhhf 
yardım teşkilfttı 

Bu numaradan imdat oto

mobili iıteniJir. 44998 

Davetler 

E . .. .. Askerlik Şubesi Reisli-
mınonu 1•1 b' 

y• d Ş bemı·ze kayıtlı ma u za l· 
gın en: u . . 

f ttan yalnız vazıyetlen as-
tan ve c ra . d'l . la 
k • l~ 1 olarak tcsbıt e ı mJŞ o n-

en ma u bil li i 
d bulunan t n ves -

Jarın yanların a danlıa il b' 1.ktc . "f üz r e ır ı 
kalarıle ve nu us ~e ..tınü akşamına 
16-5-935 perşenı r;;w 1 . u· 
kadar acele şubeye gelme erı an o-

lunur. --

Fatih Askerlik Şubesi.nden: ~'. M. 
ke-.l . den gelen \ıımım mucıbınce 

ve "etın f . ·· 
933 senesinde 191 sayılı te sırc ~orc 

k ri rnalQl olarak ayrılan zabıtan 
as cf d n on be"' gtin zarfında §Ubc-ve e ra ı :s 
ye gelmeleri ilan olunur. 

Beşiktaş askerlik şubesinden: 
l _ 935 seneıi için ikramiye def

terine dahil olması lazım gelen ma
Hillcrden şımdiye kadar müracaat et
memiş okınların, 

2 - 930 ila 934 dahil seneleri ik
ramiye defterlerine dahil olup ta şim· 
diye kadar ikramiyelerini alma~la· 

nnğ _ Şehit aileleri ve yetimlerinden 
de timdiyc kadar şubeye milracaat et· 
meıniJ olanlarla 930 senesinden bir ve 

ittihat deg"'irmencilik ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
Türkiye Turing ve otomobil kulübü himayesinde 

TUrk Anonim şiretin· 

Büyükadada satılık 

den: 25 Mayıs 1935 de 
hane 

Büyükadada Maden tarafın~<' ga
vet ehven fiyatla, satılık vey:ı kira
t·k mefruş ma sarnıç ve bağc;-e iki 
hane mevcuttur. Elektrik tesısatını 
havi ve Marmara ile Anadolu whi
:ine güzel nezareti vardır. Beyoğlun
da Tepebaşi caddesi 45 numerova mil 
racaat edilebilir. Tel. 41998. 

Şirketimizin 24 Mart 1935 tarihin- Hususi tren le yapılacak olan 
de toplanan umumt heyeti karanna 

tevfikan 934 senesi muamelatı için 25 BU DA PEŞTE ve Vı.YANA 
numaralı hisse senedi kuponuna mu-
kabil yüz ve keza 25 numaralı mües- ' 

sis hisseleri kuponuna karşı 135 ku
ruş 10 Mayıs 935 tar;hinden itibaren 

Osmanlı, Doyçe Oryantbank ve Ban

ka Komcrçiyalc İtalyana Bank::ı.lan 

Galata gi~clcrindc ö eneceği il!n o
lunur. (3481) 

ya birkaç senelik ikramiyelerini al -
mamış olanlann. 

4 - Dcftcrl~r tesbit edilmekte ol
duğundan gerek malUllerden ve ge -
rekse şehit ailelerinden 15 Mayıs 935 
tarihine kadar müracaat etrniyenler 
ciefter harici kalacaklardır. 

5 - Askeri malltl olup ta 933 se
nesinden itibaren ikramiye defterin -
den çıkarılan ve §imdiye kadar mahl
liyetlerini tcsbit ettirmiyenlerin se -
nedi resmisi nüfus hüviyet cüzdanı 
maliıliyctlerini gösterir vesaikle bir -
likte behemahal l S Mayıs 935 akşa· 
mına kadar şubeye müracaatları ilan 
olunu . 

seyahatine derhal kaydolunuz. 

Otel, Yemek, seyahat 
2 nci T. L. 95 - 3 ncü T. L. 75 

Yerlerinizin numaraları ve pasaport muamelesi i~in 

NATTA 
Acentalarına müracaat. Tel. Beyoğlu; 44914 

Cialata 44514 

3519 

Asliye mahkemeleri ycnilemr bü· 
rosundan : İstanbul Evkaf icbıresile 
dava olunan BUyükadada Perapalas 
karşısındaki apartımanda Al.::ko ve 
Milita arasındaki davanın yenilenme 
muamelesi sırasında: halen il·an•et
gfilılan meçhul bulunan Alcko ve 
Militi haklarında yirmi gün müddet 
ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş 
bulunduğundan tetkikatın yapılacağı 
6·6-935 perşembe günü saat 10 da 
Büroda hazır bulunmaları lüzumu 

-~~~~~~~~~~iiııiııiıııİııliiııo.--~!!!!!ii!iii""~~~~~~~~~~~~• tebliğ makamma kaim olmak üzere 

Darphane ve Damga 
Müdürlüğünden: 

Matbaası 

İdaremiz için kapalı zarf usulile 100 ton saf. bakrr 
a]macakdır. Şartname 13-5-935 tarihinden itibaren lıcr 
gün 14-16 arasında Muhasebemizden alınabilir. 

Talihler ihale tarihi olan 29-5-935 saat 16 ya ka<lar 
znrflarını Müdüriyete vermelidirler. (2523) 

ilan olunur. (11360) 

İstanbul altıncı icra memurluğ.:n

dan : Bir borçtan dolayı paraya çev

rilmesine karar venlen künk çini taş 

lan alçı ve sairenin 15.5.935 çarşam

ba günü saat dokuzdan on:ı kadar 

Lalelide, Laleli apartmanları rltında 
yedi No. dükkanda paraya çevrilece-

ği ilan olunur. ( 11350) 

UskUdar Askeri Şubesinden: Us.. 
küdar Askerlik şubesinde kayıtlı ka
ra, deniz, haw ve jandarma sınıfına 
mensup ihtiyat zabitan ve askerime- •ıiiiii;;,,;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o;;;;;;;;;~~;;;;;..;o~~-..-• 
murların• haziran 935 den itibaren 
yoklamalarına ooılanacaktır. Yokla • 
ma müddeti haziran nihayetinde hi • 
tam bulacağından bu müddet zarfın
da yoklamasını gelip yaptırmamış o
lanlardan 1076 No. lu kanunun 10 un
cu maddesi hükmüne tevfikan 50 lira 
para cezası ahnacaktır. Alakadarların 
müddeti zarfında yolmalannı yaptır
mak üzere vesaiki askeriye ve birer 
adet vesika fotoğraflarilc Usküdar as 
kertik şubesine müracaatları ilan olu
nur. 

Kadıköy Askerlik Şubcsindan: Şu
bemiz kısa hizmet defterinin 515 sa
yısında yazılı 323 doğumlu Ali Nihat 
oğlu Saim Semih ilandan yirmi dört 
saat içinde şubeye gelmesi, hariçte i· 
se bulunduğu mahallin askerlik me • 
muru vasıtasile adresinin şubemize 
bildirilmesi aykmsında kanuna çarp
tırılacaktır. 

KÖPRÜ • HAYDARPAŞA • KADIKÖY 

(Her ırün) 
KöprUden 

Kalkq 
H. Paııa- Kadıkö

dan K. yüne Varı~ 

6.30 x 6.48 
7:00""X 7:1 
7.30 D -.-
7.35 x 7.53 --7.35 X E 7.53 7.58 
8.05 Adana 8.23 8.28 
8.25 x 8.45 -.-
8.30 D -.- 8.50 
8.40 E -- 8.58 
8.50 D 9.10 -.-
9.05 9.23 9.28 
9.20 Toroı 9.40 9.45 
9.50 x 10.08 10.13 

10.30 -- 10.48 
11.00 x 11.18 11.23 
11.45 x 12.03 12.08 
12.30 -.- ız.so 
13.15 x 13.33 13.38 

0 14.00 x 14.20 14.25 
14.30 Ankara muhtelit 14.48 14.53 
15.10 x 15.28 15.33 
15.50 x 16.08 16:13 
16.30 -.- 16.45 
16.45 X Adapazarı 17.05 -.-
17.00 -- 17.15 
17.30 -.- 17.45 
17.45 x 18.05 -.-
18.00 -- 18.15 
18.30 x 18.48 18.53 
ı g,oo An.kara sur' at 19.18 19.23 
19.30 x 19.50 --19.45 -.- 20.05 
20.30 x 2D.48 ~0.53 
21.10 x 21.30 21.35 
2230 x c. 22.50 22.55 
23.45 X A. 24.05 24.10 

A. İşaretli ıeferin treni cuma, pazartesi 
JÜnleri iılcr. 

B. Iıaretli seferin treni peqembe ve pa
zar gUnleri ioler. 

X. İşaretli ıeferlerin Banliyö trcnlerile 
iltisakı <rardır. 

KADIKÖY· HAYDARPAŞA - KÖPRÜ 
(Her ıün) 

Kadıköyün- H. Paşa-
den K. dan K. 

6.25 6.35 x 
7.00 --7.30 7.38 x 
8.00 D -.--.- 8.13 x 
8.05 E 8.13 x 
8.35 -.--.- 8.50 x 
9.~0 D -.--.- 9.15 Ankara siira.t. 
9.05 E 9.15 
!MO 9.48 x 

10.10 10.18 
10.30 10.38 x 
11.00 11.10 Adapazarı 
11.45 11.53 x 

Köprü
ye <rarış 

6.50 
7.20 
7.53 
8..20 
8.28 
8.ıs 
13.50 
9.05 
9.20 
9.3) 
9.30 

10.03 
10.33 
10.53 
11.ZS 
12.08 

12.35 12.45 Ankara muhtelit 13.00 
13.05 13.15 x 13.SO 
13.45 13.55 x 14.10 
14.35 -.- 14.SS 
15.00 15.08 x 15.23 
15.45 --..- 16.05 
16.20 16.28 x 16.43 
16.55 -- 17.15 -- 17.10 x 17~0 
17.25 -.- 17.45 
17.55 -.- ıs.ıs -- ~8.10 x 18.30 
18.25 -- 18.45 
1900 19.10 X Adana 19.25 
19.35 19.43 Toros 19.58 -- 20.05 x 20.25 
20.30 20.40 x 20.SS 
21.10 21.20 x 21.35 
21.55 22.05 x c. 22.20 
23.05 23.15 X B. 23.30 

C. harctli seferlerin treni ı hazirandan 31 
birinci tcşrine kadar i~ler. 

D. 1tarctli seferler cuma ıünleri yapılmaz. 
E. hareili seferler cuma &WUcri :rapılır. 

·~ 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve Ma· Sokağı Emlak No. 

hallcsi 
1389 Edimekapr Demirci 16 

eski Mustafaoaşa 
Lor anda E.28 Mü. 1511 Kadıköy Cafer· 

ağa Y. 12 

2282 Boğaziçi Yeniköy E. Bakkal 
Y. Çeşme E. l 
ve aralık Y. 1-1 

2412 Aksaray Çakır- Küçlik L1nga 81 Mü. 

ağa 
Mürdüm 2 3249 Galata .Okcu 

Musa 
E. Suyolcu E.21.21Mü. 3604 Tarabya 

Y. Kalaycı 21 Mü. 
Nuri y 9-11-~3 

3670 Fener Abdı Petro kapısı .E. 48 
Subaşı y H 

4071 Kadıköy 0& Söğütlü çeşme E 38-40· 
manağa 40 Mü. 

Y. 58-58/l· 
(·0-62 

4266 Arnavutkby Büyük ayazma 143 

4601 Üsküdar Altuni Küçük Çamlıca 10 
zade 

4655 İstanbul Mah· Mahmud paşa E. 3C3 
mud paşa Y. 20 

4708 Yeşilköy Ulviyenin hane bila 
ve bağçesinin ~nr-
kında eski kııra-

kolhane yeni Doğru 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenküller on t~ün 

hine tesadüf edt'n çarş'imba günü saat on dör•tedir. 

Semti ve Mahııllesi 

Kagir hanenin 1/5 his
sesi 
Kagir hane 

39 metre arsa 

82,62 ,, 

38 metre arsa 

Ah~p üç hanenin 
1/24 His. 

Ahş:ıp hanenin 1/3 
hissesi 
Bağçeli kagir dört dük
kan ve deponun 14/384 
his. 

Ah~ap hane ve bağ- . 
çenin 1-2 hissesi 

1530 metre arSl 

Kfıg;r <lükkan·n 
50/120 hissesı 
69 metre arsa 

Hisseye göre muham
men kıymeti 

210 açık artırm.:ı 

~500 kapalı ıarf 

40 açık artLr T'a 

1984 kapalı zarf 

1162 .. 
90 açık arttırm3 

1250 kıpab ıarf 

450 açık arttlrm;ı 

803 

1530 kapal: z.arf 

1600 " 
70 açık arttırm ... 

mı.iddetle ratı<(a çıkanlmıştır. İhaleleri 22-5-935 tari
Satts mürıl:aı:;ıran gı:ıyrıınübadil bono-.iliirur. 
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111111 BEYOCiLUNDA KAR MA 1 (Pasaj Karıman) llllllf' 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmıştir. 

En son modaya muvafık bütün mevsimlik çeşitlerimiz tamamen hazırdır. 
Fiatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur. 

HASIR ŞAPKALAR 
Son moda ve yeni model 
345 kurustan itibaren 

iPEKLiLER 
Maroken, iyi cins .. Birman 
extra cins • Krep Döşin 

~ Son moda Emprimeler 

Erkeklere 

iÇ ÇAMAŞIRLARI 
Takımı 88 kuruştan 

itibaren 

Her çeşit 

ı..-c--' Reklam olarak 

Örme J·ıeıe 
Her renkte - bUyük f1rsat 

kuruş 

Zengin c;eşitlerde Jeri 

El Çantaları ' 
225 kuruş 

Her şekil ve he renkde 

BU.RNUSLAR'ın -, 
Müntahap çeşitleri 

Banyo ~evazımab 

Mayolar, ayakkaplar 
ve boneler 

En son moda c;eşltler 

Her renkte 

Lr. AZLIK KUMAŞLA!_f 
Modern desenler 
Muntahap c;eşitler 

Fiyatlar her keseye 
elverişlidir. 

-
iyi cins ve tUrlU tUrlU 

renklerde 
Metrosu 95 kuruş 

istifade ediniz 1 

Bagetll ve baget•iz 

İPEK ÇORAPLAR 
88 kuruş 

66 Kuruşluk Eşya 

İpekli Kravatlar, Güzel şekillerde 
İpekli Çoraplar çifti 
Batist Mendiller Bayanlara markalı 6 aded 
Kadın Mendilleri Piramid marka 3 adedi 
Batist Mendiller erkeklere iyi cins 6 adeti 
Para Cüzdanları erkekler için deriden 
Pudra 0 Jolie Femme ,, kutusu 
Küpeler, Taşlı son moda 
Modern Kolyeler, her renkte 
Yüzükler; Taşlı ve son moda 
Kadın Kemerleri podösüeddeo 

Düz veya örgülü 
Elbise Fırçalan 

- Saç Fırçaları 
Kokulu Losyonlar 
80 Derece Kolonyalar 
Hamam Taşları, Gümüşlü 
Güzel Saatler, yazıhane için 
Kırılmaz Aynalar 
Beyaz Önlükler, askılı ve işlemeli 
Bask Bereleri, meşinli ve astarlı 
İpekli Askılar 

Para Cüzdanları ve Sigara Tabakaları 
Tıraş Makinaları son sistem 
Seyahat Çantaları, v. s ... v. s. 

. 
Bayanlar 

Kr. 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

66 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

YAZLIK ROPLARINIZ 
için: 

Krep Jorjet 413 cins 
Dubl Jorjet 
Krep "Ondor,, 
Krep Organdi 
Krep Maroken 

Mantoluk kumaşlar 
130 s. eninde 
Tual Nate 140 s. eninde 

(Kostüm tayyörler ve 
erkek kostümleri için) 

Kr. ----m • 95 ve 125 
m. 140 

150 
55 

100 

m 
m. 
m 

m. 75 
m. 275 

1 
Panama, ropluk yeni desenler 55 

50 
60 
75 

rtate 
Eponj rtate 
Hakiki Tobralko 

Sa~lam, şık "e ucuz 
SEYAHAT LEVAZIMATI 

. VALiZLER - ÇANTALAR, SANDIKLAR 
ÇAMAŞIR ÇANTALARI 

Hamaklar • TenezzUh için ~antalar 
Fiyatl;.r ur.:uzdur. 

lli~DIN ELD. V ENLERi f 
YAZLIK 

ROB VE 
Süed ve Glase 

Reklam fiyatı 

190 kuruştan itibaren 

-
Jorjet Kotondan 

1 EMPR ME ROBLARIN 1 
şık, sa~lam 

kusursuz 

bic;imlerde. 
ZENGiN ÇEŞiTLERi 

Zarif yazhk renklerde 

haz1r ve 

ısmarlama 

88 Kuruşluk Eşya 

İşlemeli Şark Terlikleri 
Şık Sigara Tabakaları 
Pudralıklar, modern şekillerde 
Yüzükler, taşlı 
Kolyeler 
Losyonlar, iyi kristal şişelerde 
Faruki Losyonları 
6 adet Sabun, Arko marka 
Parfümöri Kutusu 
Kolonyalar, muhtelif esanslı 
Tıraş fırçaları 
Turan Sabunlan, 6 adedi 
Mürekkepli kalemler, iyi marka 
Sürahiler, kristalden, 3 parça 
oramoron pıaKıan 
Çay Fincanları, 3 adet 
İpek Çoraplar, sağlam 
Acem Şalları 
Çay Peçeteleri, 12 adet 
Mutbah Bezleri, 6 adet 
Sofra Örtüsü, damalı, renkli 
Mektep Çantaları, deriden 
Tuvalet Takımları 
Kaşkorseler, 2 adedi 
Her Nevi Oyuncaklar 
v. s. bin bir çeşit eşya 

Kr. 

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

---~ss 

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

Çocuk Levazımatı 
dairesinde: 

Beyaz keten şapkalar 
ve Amerikan 14civerd 
bereler. 55 kuruş 

'ocuklar lc;in 
Yazhk Fanelalar 

Kollu veya kolsuz1 

iyi cins ve güzel renk· 
lerde 50 kuruş. -

Erkeklere 

Poplin Pijamalar 
Çizgili ve iyi cins 
Fiyat. 350 kuruş. 

Çocuk t'ıJamaları 
GUzel şekillerde 

180 tiııruş. -ço,u .... ara 

KETEN ROPLAR 
175 kuruş 

r 

SEYAHAT ÇArtTALARI ... 
66 lcuruş -ErkeK•ere 

PULOVERLER .._ ________ ._. ____ __ 
290 kuruş -

Her nevi oyuncaklar 
cca 
Uzerine müntahap 

c;eşltler -
iPEK EŞARPLAR 

LOKS iPEK ÇORAPLAR 
Son moda renklerde, iyi 
cins bagetsiz, Amerikan 

topuklu 
K A R L M A rt marka 

160 kuruş. 

' .. 1 

Kadın pijamalarl 
ŞIK VE SAGLAM 

350 Kuruş 

::: -----:::: -----------------::: --------------------------------------------------------------------,_ 
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