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1 FIATI 5 KURUŞTUR 

Türkiyenin 
Barışa yardımı 

Uluslar derneği konseyinin sek
sen dördüncü toplantısı bugün gö
rütmelerine bathyor. Bu aralık 
konseye üye olan ulu9lar 9unlar
dır : Türkiye, lngiltere, Fransa, 
Soviyet Rusya, Lehistan, ltalya, 
Avustralya, Portekiz, Çekoslovak
ya, ispanya, Meksika, Arjantin ve 
Danimarka. Üyelerin her biri al
fabe sırasile ayn bir toplantıya 

bl\fkanlık yaptığından, bugün kon-
sey, Türkiye dıt i9ler bakanı Bay 
Tevfik Rü9tü Aras'ın başkanlığı 

altında toplanacaktır. Bunun için
dir ki seksen dördüncü toplantıda 
görü9ülecek olan i9lere kartı Tür
kiye genloyunun ayrı bir ilişikl ik 

duyması yerinde sayılmalıdır. 
Konseyin görü,eceği bir sürü i9ler 
arasında en özen isi (ehemmiyet
li) genel savatın aon pürüzü deni
lebilecek olan Sar itidir. Fransa, 
genel sava,ta Almanya'yı yenin
ce, Sar'ın Fransa'ya katılmasına 

çalı9mı9tı. Clemenceau ile F och, 
F ransaya bu kUçük, ancak süel 
(askeri) bakımdan değerli olan 
ülkeyi kazandırmak için çok uğ
ra9tılar. lngiltere ve Amerika bu
na enger oldular. Uzun görüşme
lerden ve çekişmelerden sonra, 
sonunda, Sar'ın onbet yıl uluslar 
derneği altında kalması ve onbeş 
yıl bitince, plebisit yapılması kes
tirildi. itte bu onbet yıl bitmi9tir. 
Gelecek pazar günü, Sar'lılar fU 
tiç yoldan birini seçeceklerdir: 

1 - Almanya'ya dönmek. 
2 - Fransa'ya katılmak., 
3 - Şimdiki durumu sürüp gö

türm 
Sar'ın Franaa'ya katılabileceği

ni kimse olağan bir it gibi görmü
yor Ancak, Hitlerin Almanya' da 
Iİ;urduğu rejimi aykırı bulan bir 
takım Almanlar, 9imdiki durumun 
olduğu gibi kalmasına çok çalı9-
maktadırlar. Gerek Sar'ı Alman
ya'ya katmak iıtiyenler gerek tim
diki uluslar arası çevriminin de
ğişmemesini istiyenler aylardan 
beri propaganda yapmakta idiler. 
Bir aralık bu kar9ılıklı çalı9ma, 
S r'daki düzeni ve Avrupa barışı
nı korkulacak bir kerteye getir
mit iken, bir ay önce bu ülkeye 
uluslarar~sı sülerinin gönderilme-

• sile, itler durgunlattı. Plebisitin 
it bu durgunluk içinde yapılacağı 

umulmaktadır. Ancak beklenme
dik her hangi bir olu9u kar9ılamak 
için uluslar derneği konseyi, ple
bisitin ıoınu anla,ılmcaya kadar 
toplantılarını uzatacaktır. Bu top
lantıları 1 gelecek yedi gün sonuna 
kadar aüreceği umuluyor. Sar i
ti genelsava9ın aon pürüzüdür. Bu 
pürüzün kaldırılmasına yardım e
decek olan yüksek bir uluslarara
sı kurumuna bir Türk bakanının 
başkanlık etmeai, bizim için bir 
kıvanç kaynağıdır. Sar sorağı, yıl
lardan ben gökü gittikçe karar
tan bir bulut gibi idi. Damokliı'in 
kılıcı gibi acunun batı üstünde a-
11lı duran bu sorağın bir sona var-
mau, barı9 için büyük bir kazanç 
olacaktır. Bu ba9arı9ta, ne kadar 
küçük olursa olsun, bizim de bir 
parmağımız bulunması, her Türkii 
sevindirmittir. 

A. Şiikrü ESMER 

Adapazarına inen 
Tayyareci kadın 

fayyare harab oldu, Eski
ıehirde tamir edilecek 
~APAZAR, 10. A.A. - Sene batı 

tabiinden iıtifade ederek ıahibi olduğu 
•por tayYaretile Bükreı'ten Kap'a git· 
mek için yola çıkan doıt Romanyanın 
tanınmıı pilotlarından ve genç ıpqrQll 
katardan avukat h-ina Buranya ile l'fo
fea<ir Ruit 1 vanovlç E'ıkiıehire giderler
ken tayyaranin yaj ınanometreıinin eyi 

(DnllGU ~ iru;ı .eahifedc) 
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Sarre intihabının arif esinde 

Cenevrede yeni toplantı
lara bugün başlanıyor 

Almanlar Bay Tevfik Rüştü Arasın 
başkanlığından memnun görünüyorlar 

CENEVRE, 10. A.A.
Uluslar kurumu konseyi
nin 11.1 devresi Tevfik 
Rüştü Aras'ın başkanlı
ğında açılacaktır. Konıey 
Sarre meseleıi ve hudut
lara ait Irak . Iran ihtila
fı dahil olduğu halde o
tuz meseleyi tetkik ede
cektir. 

Almanlar T evlik 
Rüstü Aras'ın baş
kanlığından memnun 

eeRLIN, 10. A.A.
Alman istihbarat büroıu 
bildiriyor ı 

Türkiye dışarı işleri ba
kanı Tevfik Rüştü Aras'ıs 
Sarre plebisiti meselesi· 
nin halli eanasında ulus
lar kurumu konıeyiw-
batkani k etmek üzre Ce
nevreye ıeyahatı hakkın• 
da tefsiratta bulunan ga· 
zeteler, çetin mesuliyet 
itibarile zenfl"İn olan bu 
vazifenin ifası ve hatta Sa"e'da ilk reylerini verenler 
beklenmiyen bazı zorlukların halll için 
uluslar kurumunun Türkiye dıtarı itle
ri bakanından daha liiyik ve ehil bir si
yasa adamı bulamayacağma Almanyada 

herkeıin emin olabilfıceğinin yazıyorlar. 
Gazeteler diyorlar ki : 

UluslaT kurumunun aradığı tekilde hak 
(Devamı 6 mcı sahifede) '. 

Kültür Bakanı dün geldi, 1 

tetkiklerine başladı 
Bay Abidin Özmen gazetemize bü

tün kültür işlerini izah ediyor 
Üniversite, Lise, Orta mekteplerde yapılacak 
değişiklikler • imtihanlar· Ekalliyet mek. 
tep'eri •Dil devrimi· Muallim mektepleri 

• 

Kültür Bakanı Bay Abidin O.smen Milliyet muharriri ile ııöriifiiyar 

Kültür bakanı Bay Abidin Ozmen 
dün aabah Ankaradan tehrimize gel
miıtir. Kültür bakanı dün öğleden 
aol)ra Univeniteye giderek bir müd • 

elet meıgul plmuttur. 
Bay Abidin Ozmen bir kaç gün U

ffiveraitede çalııacak. ondan aonra, 
(Devamı: S inci aahifcde) 

Afyon satışımıza İran da 
iştirak etmek isteyor 

Gelen iki murahhasla af yon inhisarı 
arasında görüşmelere başlandı 

Bay Ali Scuni 

Iran uyuf(unıcu maddeler inhi1'11'1 
idare~inden iki muralıhaı tehr>mize 
gelm.ıı ve afyon i.nlıiaarı ile temasa ııi
ripni§lerılir. 

Akay Mir Seyid Ali Han Nasar ve 
Akay Mir Seyid Malunud Han Neri
man ismindeki bu murahhas.tar afyon 
iılerinde Iran hükUmeti namı~ müza.. 
kel"elerde bulunmaktadırlar. 

Murahhaslar dün uyuıturucu mad· 
deler idareai.ne gelmiıler ve ilk konut
malara baılanııuttır. 

Oğrencliğimize göre, muralıhaolann 
ııelişi, tarkın başlıca afyon memleketi 
olan lranın afymı satışlarında Türkiye 
ve Yugoılavya ile müıterek hareket et
mek arzuıundan doğmuıtur. 

Bunun için, afyon inlıiaan genel 
müdürü Bay Ali Saminin lıe.tkanJık et
tiği dünkü toplantıya, Yugo•lav mu
rahhası da iıtiral< etmiftir. 

Afyon aatıtlarmda Tüıtı: - Yııcoo
lav ve lranın M>latma11 mühim bir ha

' dise oayılmaktacı.. Dün bathyan mü
(Dcvamı 5 inci aahilede) 

Bu resim Marmara nahiyesinin umumi manzarasını göstermektedir. Sarsıntı başlar başla
maz daire içine aldığımız binalar hemencecik yıkılmış, ikinci sarsıntı müstatil içinde göster
diğimiz kısmı çökertmiş ve gene bu sarsıntılar arasında ok İşaretile gösterdi~imiz kayalar 

evlerin üzerine yıkılmıştır. 

. .. .. '1 Zelzele hala dinmedi, çö
y enı sozluk küntü, sarsıntı sürüyor 
1200 kelimenin 
Karşılığı bulundu 
Adliye Vekaletine Hak 
Bakanlığı denilecektir 

ANKARA, 10 (Telefonla) -
Liıgat hazırlık komisyonu Ana

dolu kulübünde Cumhurreisine ay. 
nlmıf olan salona nakledilerek top
/anmalarına devam etmektedir. Ôğ· 
rendiğime göre şimdiye kadar 1200 
e yakın Osmanlıca kelimenin türk
çe ue franınzca ııe Almanca karşıı· 
lıkları tesbit edilmiıtir. 

Her kelime İçin bir tel. kartılık 
alınmaktadır. 

Liıgat hazırlık komisyonu kar
fllık ararken Türkiyede konufUI -
makta olan mütekamil Oğuz; leh -
çesini e.saa tutmaktadır. Yeni keli
meler her gün kullanılmakta oldu
ğumuz köklerden alınmakta oldu
ğundan kolayca kauranmaktadır. 
Aslı türkçe olup ta ba§ka liaanda 
intikal etmİf olan kelimeler bu gün 
kul/anılmakta olduklan ,.killerle 
muhafauı edilmektediY. Hak keli -
meai buna bir miaaldir. Komisyon 
Adliye vektiletinin, Hak bakanlığı 
tidil ve adalet için hak güden ve 
hak giiderlik, mchkeme için hak :ı-e· 
ri, htikim için hak gÜden tabirleri
ni teabit etmiştir. istikrar, hakimi
yet ve hürriyet gibi mühim kelime
lerin karıılığı da bulunmu§tur. Bun· 
/ar gazetelere liote/er halinde ve 
kelimelerin ne 3UTetle yapılmıı ol
duğu izah edilerek verilecektir. 

Dün Atatürk Anadolu kulübüne 
gelerek uzun müddet komisyonun 
toplanmaaında hazır bulunmuı, bir 
aralık BO§bakan da gelerek bir iki 
saat kalmıştır. 

Buğday satışların
da yolsuzluk var mı --Müsteıar Bay Ahf tef

tiolerine devam ediyor 
Bu~y l&tıparı etrafında Ziraat 

bankası lstanbul ıubesinde yapdan tef
tifler devam etmek 
tedir. 

&. itle yalnız Zi 
raM baManlığı müs 
te§81"1 Bay Atıf Ba 
yındtT ve banka me 
liai idare azasında 
Bay Kemal meı 
gul olmaktadır. 

Buğday ıatışları 
nm ve buna ait v 
aii<alann gözden 11, 
çirilmeai işine be 
yül< bir ehemmi 
:ret verilmektedir. 
Şimdiye kııdar ya

palan teftişlerle bu 
Bay Atıf 

tetkikatın yarısı tamamlanmı§tn". Müste
tar Bay Atıf, teftiılerini bitirdikten 
ııonra, Ankaraya dönecek ve nelice 
hakktrda b;r rapor hazırlıyacaktır. 

Bay Atılın gazetemize beyanatı 
Ziraat bakanlığı müstetarı Bay Atıl, 

dün kendisile görüşen bw muharnri
ınize son teftişler baklanda ıunlan 
söylemiştir: 

"- Burada sadece buğday itlerinin 
tefıiti ile meıgul oluyoruz. Bu teftiı
lercle he:ıüz '-arılmıf müohet bir neti
ce yoktur. Şimdiki halde veail<alara ve 
malUınatlara müracaatla iktifa ediyo
ruz. 

T etki.kalnnn daha ziyade, buğdayın 
ıatıı ve un haline getirilit kısımları ii

(Devamı S inci sahifede) 

Ökonomi bakanı 
Bugün gidiyor 

Dört ıründenber:i §ehrimizıle bulu
nan ölıonorni balamı Bay Celil Bayv, 
bu alı:ıan*i trenle Anlaıra)'9 cidecek
tft-. 

M armarada bütün binalar yıkılmıştır 
·Diğer adalarda da evlerden hayır yok 

Felaketzedelere yardım için bir çok 
tedbirler alındı, 5 ölü 14 yaralı var 

BALIKESiR, 10. A.A. - Son gelen 
malumata göre Kapıdağı yanın adaıı ile 
Erdek, Marmara n~hiyesinde sar11ntılar 
devam ebnektedir. 

Erdek kaymakamının reiıliğinde bir 
heyet, fırtına yüzünden irtibatı zorluğa 
ufrayan Marmara adasında bulunmakta 
ve Marmara ile c!iğer adalardaki halkın 
mtiyaçlarıla yakından alakadar olmak
tadır. 

lnkılab dersleri 

Balıkeıir valisi yardım tertibatı aldık· 
tan sonra buraya dönmüttür. Gelen M>n 
haberlere göre, Marnııırada bütün bina
lar yıkılmı,tır. M•nnara adaaında ve di
ğer adruordal<i köyl.,,.Je de evlerin yüz
de dokıanı, çökmiiı \•e;,ıa yıkılm•ıtır. Nü
fusca yeni z:ıylat yoktur. Yaln•z bir 
çok hayvan telef olmutlur. Halkın is
kanı ;çin uğraşılmaktadır. Balıkesir Hi-

( Devamı 6 mcı sahi!eac) 

Muhtelit fırka tipleri 
Bay Receb Peker dünkü dersinde muh

telif fırkaların amaçlarını anlattı 
C. H. F. genel yazıcm Bay Recep 

Peker dün inkiliıp küuüıündelı.i den ; 
)erine devam etmiftir. 

Dünkü derıte Ş<lhrimizcle bulunan 
kültür bakanı Bay Abidin Ozmen de 
bulımmu,tur. 

Bay RA:cep Pekerin d...-.ini. y&21yo. 
ruz: 

"A.4<adaılarnnı 
"Muhtelit f-nica tipıa.inden Hıridl • 

yan demokratlar hQlriinkü dersimizin 
batıdır. Hıristiyan demokratlar diye si
yasi fırkalar kunılmuıtur. 

Ba fırl<arun rel14Iİ haldmıda ıu i
:.ahı yapacağım: 

Demolıırat fD'kalar, demokrar.I fildr 
...., hürriyet iıbtilali neticesinde ııelmiı -
tir. Hiristiyanlık kendisinin lı:aranlılı: 
inıanlık devresinde saraylarla bir ola -
nık yürüdükten ıwmra hÜITİyet ibtilali 
iıumılarm ııenit yapmaama ..., nefoa • lık ileri,,.. geçti. Zira c!emolaatlarm 
elmaıma yer açınca kilise dedıal kendi ' -
tesirini yqatmağı c!ütündü. batındaki adamlar, liderler icleellenlen 

ııoğuyunca elini fnblardan kuvvet al • 
Kendioinin ana müttelild saraylar • mağıı be.tladılar. V • hiristiyan demok. 

elan ayrı olarak demolaaıi iizerincle ıı-· nı.t1arla birleıtiler. 
~~a baıladı. Yalnız katolik deiil, Demolaatı.. inwalılc balda üzerin. 

estan fırkalar da meydana çıkb. 
Demokrat fıd<a1ar iç.inde biristiyan- (Devamı 6 mcı aahifcde~ 

maç, şampiyonluk danasının 
kuyruğunu koparabilir 

- bir maçtır. 

• 

"futbol heyetinin, bugün İçin yapı
lacağını ilan ettiği lik maçları içinde 
en mühimmi Kadıi<öyünde F enerbah
çe stadında ;...pılaoak olan Beıiktaı -
F enerbahçe maçıdır. 

Bizde bir aöz wrdır: "Dananın 
kuyruğu kopacak,, derler. Bu maç ola 
hakilla-, hu ııeneıııİn tmJ'PİYonl .... 
itinde "dannın kuyruiunu koparacak,. 

OKuyuculanmızm lıatırmdadır ld, 
F enerbabçe, Vefaya yenilmek ve Ga
lataıarayla berabere kalmak ıuretile 
lik maçlannm ilk devresinde pu van 
vazi,.,tini epİ bozmuı, hnttiı Pmı>iyon
luğa namzetlik iddia mı bile kaybede
cek bir bale ırelmiıti. 

Fakat ilk dewenin sonunda Şerd 
ıtadmda yaptığı son ma9h1 Beşiktaşı 
1 - O yenerek bu iena vaziyetten ku
men kurtulmuı ve li.k maçlarının ikin
ci devresine ümitli bir tekilde girebil· 
mc.k jmkP,nını elde et:miıti. 

Şimdi ikinci devre maçlan lıe.ılar
ken ""2İyet ıudur: 

Beşikta§ bll§ta, F eMri>ııh~ ile Ga
lataaaray ikiıui •.ııelmektedir. Fener
bahçe ile Gaıataaarayın puvanlan ay
nidir ve Beıiktatın bunlardan yahın bir 
puvan fazlaıı vardır. 

Bu vaziyette ıampiyonluk iı;in mü
cadelenin batta bulunan takımlarla on
dan sonra gelenler anısında olacağı ve 
ikincilerin biri.nciyi elatak• etmcğe 
çalıp cağı pek tabiidir. 

lıte timdi de Fenerbahçe ile Gala
tuaray, Be§ilrtaıı birincilik vaziyetin

fDevamı 5 incı sahıfcdc) 
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Osmanlı imparatorluğu Yemendeki 
tutumu ile mücrim ve günahkardır 

~~ .................... ~~-
Y emen'in menfa sayıldığı günlerde • im

paratorluğun günahkar 
olduğu noktalar • Bu Hüdeyde mutasarrıfı 
Maahaza makamı hilafetin as

dak bir bendei naçizi olduğumdan 
hıttai mukaddesei Hicaziyenin 
hasbüldiyane sıyanetine mecbur o
lacağım tabiKlir. Aıncak devlet mül 
künde faili muhtar olup ecanibio 
avamili altında bulunan böyle bir 
zatı ıimali gayri mubakka:kada far
zile bir hittai azimeye ve bila mec
bur umuma ka111 eseri zaf göateril
mi' gibi türlü türlü mahaziri zahi
re ile böyle te,ebbüsatı ihtiyar ve 
tasdtk etmektense gavaili hazıra
nın indife,ına değin itin alahalihi 
terki zaruridir. 
Mndıaza itilafı mezkur mutlaka 

mültezim ise me3'uliyeti maddiye 
ve rnaneviyesinden teberri ile snhil 
c en bir karı' yer verilmemek ve 
Sabya kazası •imal ve cenubundan 
dahi Asir ve Yemen kumandanlık
larmın mütaleası vechile lüzum 
gösterilecek mevaki ifraz edilmek 
sarti'e yalnız kazanın merkuma 
hasrı ••. ., 

İtte, bugün karşrmızda dütman
larla birleşmiş ve hasbüddiyane sı
yanetine mecbur olduğu Hicazda 
Osmanlı imparatorluğuna ka111 is
yan bayrağı açmıf olan (n:uııkamı 
hilafetin asdak bendei naçizi) 
Şerif Hüseyin ..• 

Görülüyor ki Aarabistanda (ta
rih bir tekerrürden ibarettir) diyen 
!eri bile tatırtan, çok garip, çok 
•ayanı hayret. fakat biribirine hiç 
uymayan (teI<errür)lere şahit ol
mamak mümkün değildir. Ve bu, 
yalnız buralara has, Arabistana 
has bir tecellidir, denebilir. 

Şimdi, Arabistandeki muhtelif 
yerli baf'arm kısa kısa krokileri
ni çizdikte n ıonra, ileride esaslı 
D'Ütalealarımıza yardımı olacak 
bir noktada bir lahza durmak fena 
olmayacaktır. Çünkü Arap yarım"-" 
dasının muhtelif noktalarma yerli 
ba,ların bize karsı beliren renkle
rini, ve bunları ellerinde oynatan 
ecnebi kuvvetleri ve menfaatleri
ni biraz anlayabildikten sonra bu 
kadar karmakarıtık ve dakikası 
daki1ı:asma uymayan İfler ortasm
da Babıali ve sarayın, nihayet İtti
hat ve Teralclrinin •atırmıf kalmıt 
olmalarına gayri ihtiyari hak ver
mek yoluna sapılabilir. 

Ben tunu iddia ederim ki bu ha
valinin bu haline sebep doğrudan 
doğruya ve ~lıca sebep gene biz
zat Osmanlı İmparatorluğudur. 

Çöldeki bir Arap reisi, ister Şe
rif Hü•Pyin gibi lstanbulda büyü
müf dünyadooı biraz haberdar, is
ter çadırından ötesini bilmeyen 
bir bedevi olsun devleti ne yaph~ı
nı, ne yapacağını bilmeyen bir kuv
vet olarak !!"Örüne, gayri ihtiyari 
o da ya fa~ırır, ya gözlerini başka 
ufiiklara, ba~ eme'lere açar. Bu
nu iıbat eden delaile bugün malik 
bulunuyon1z. Taliin bize bu huauA
ta bir mükayese yapmak imkanını 
verrnİf olduğu bir devirde yatıyo
ruz. 

Bu _!tsi ileride uzun uzun kur
Cl\f? ,. •z ve gÖrec,.sriz ki o ... 
m•-,lı imrıaratorlu/Y·· bu hususta 
gün..,hkar ve mücrimdir. 

<;-•-•r•1·t- }. -- 1 '·• ~ "ldaki muhte
lif tipleri tesbit ettikten sonra. bu 
faslı kaparken bir Osmanlı memu
ru ' oini de cizmek liiznndır. 

Arabistanda çok liyakatli, çok 
dc~erli memurlarımızın büyük fe. 

Bugün, 1934 .enesinde bile o ,za. 
mandan kalma bu Çefit memurlar· 
dan birinin, ,imdiki Yemen • Hi
caz harbine imamı sürükleyenlerin 
batında bulunduğunu iddia eder· 
sem, belki taaccüp edenler bulu
nur. Orada bizim bir büdeyde mu
tıuarrıfımız vardı ki, bu adam bir 
türlü ayrılmak istemediği Yemen
de imam Y ahyanm batma bir dert 
olarak kalmağı, kavutmağa yüzü 
kalmayan aziz vatanına gelmeğe 
tercih etmiştir. 

Uzun bir zaman Yemende benim 
de başımda bir ga ile olma k kudre
tini göstermi' bulunan bu zatın ic
raatından birini onu eyice tarif e· 
del;>ilmek ve böylece Osmanlı İm· 
paratorluğunun Arabistana bol bol 
gönderdiği bir nevi memur zümre
sini anlatabilmek için yazmalıyım: 

Harbi umumiye girmi9tik. 
Fakat ltalya ile aramız iyi idi. 

Hüdeycledeki İtalyan konsolosu bi
ze dostluğun envaini gösteriyordu. 
Tam bir bitaraf vaziyetinde fakat 
dosttu. Bahriahmerde gemileri i~le
yen, telgrafları, postaları i,Hyen 
ltalya ile dostluğun o zaman için 
bizce hususi bir ehemmiyet ve kıy. 
meti vardı. 

İ'1e böyle bir zamanda ancak bir 
dü,manın yapabileceği bir suikasdı 
bize gene bizden biri, hem de bir 
mutassanfımız yapıyordu. Bu bah
ta fazla söz söylemeden orada kı
yametler koparan bu mesele hak
kında İtalyan konsolosunun bana 
yazdığı notalardan rastgele birin
den bazı satırlar alıyorum: 

" ... Yaka o derece meydandadır 
ki buna mahalli hükUmetin isteye
rek sebebiyet vermi9 olduğundan 
kimsenin •üphe ve tereddüde düte
ceğini ümit edemem. 

Konaoloshanemiz geceleyin mu
tasarrıfın emrile asker ve jandar
lar tarafıodan sarıldı, kançlariye 

kapısı kırıldı, konsolo•hanenin et
rafına her tarafından silahlar ahi· 

dı . Bir harika olarak sağ kalabil
dik. Bir kavasımız yaralandı. Bize. 

iltica etmi• ve tahtı himayemde bu
lunan lngiliz konsolosu cebren tev
kif olundu. Ve bütün halkın gözü 

önünde öldü. Bu yetmiyormut gibi 
mutasarrıf beni konsoloshanede 
mahbus olarak alıkoydu. Benimle 
muhabereden musırrane ictinap 
etti. Hariçle muhaberatta bulun

maklığımı meneyledi. Berelrt ver
sin ki Giliyane ismindeki harp ııe
f inemiz buraya geldi de memurla

rım ve kavaslarımla oraya iltica et
tik. 

Mutuarrıf ne istiyordu ? E
ğer lngiliz konsolosunu esir etmek 

emelinde idi ise, kendisine bu hu

susta görü~mek için bulufmamın 

da yazmıştım. Daha ne istiyordu? 
İt-ı.lyan konsolo!u yalan söylemiyor 
du. Ve ben size h.adiseleri vesika
larla göstermek emelinde olduğum 
için, bunun bize çok telafisi güç 

zararlar verdikden sonra nasıl hal
ledildiğini, gene bir çokları arasın
dan ayırdığım Dahiliye nezareti
nin 22 kanunusani 1915 tarihli bir 
tifreli telgrafından bazı parçalar 
alarak anlatacağım: 

-Bitmedi-

HARİCİ HABERLER/ 
Romadaki anlaşmalar 

•••••••• 
Afrika meselesi halledildi. Devletler 

toprak tamamlığına riayet edecek 
PARlS, 10. A.A. - Dış iıleri bakan. 

lığı Roma itilafları hakkında bir izah. 
name neşret:nitlir ~ 

Bu izahnaıneye göre, Ahika meselesi 
kati surette halledilecek bir !arzda görü· 
tülmüı •e c>ı·ta Avrupa meseleainde de 
Franoa ile ltalya her devlet için diğer 
devletlerin istiklBJ ve toprak tama:nh
ğına •İayel .r;ecburiyeti tPyid edilmiştir. 

Macarlara göre •.. 
. BUDAPEŞTE, 10. A.A. - Macar: •• 

tanın Roma anl:ışmaları b&kkmdaki gö
rü~ü yıın resmi olarak tasrih edilmeı.tc
clir. 

Roma anlatmaları Macaristanın aıai>· 
da hulasa eılilcb;lr.n tadil tarafuın Ma
carlarına muhalif değildir. 

1.- Tarihi v~ irki malumat n•zan 
itibare alınarak aırurlann tadili, 

2.- Ezciiınlt. ulusal müdafaa için 
hukuk mu• .. viFği, 

3.- Ecnebi rr.uıılek~tle•de!d Macar 
azlıkları hukukt nl.ln 2amAn a1trna alın. 
masr. 
Küçük itilalla çalışma imkanları 

RO 1A, 10. (A.A. ) - Gazeteler 
Fransız • ltalyan anla~malan hakkın
da tehiratta bulunmaktadırlar. 

f ngiltereye döne_ 
cek muhac1rlar 
180 bin kişi için ç. fl ikler 

ve kcy1t" r yapıl 11 cak 
LONDRA, 10. A.A. - Baıbakan, rad 

yo ile yapmıı olduğu bir söylevde yüz. 
bin!crce soyun toprağa dönmeleri için 
çalı,ıldığını bildinnitl;r. 

Proje bu itin "ökonomik,, dütgün
lüı;c uğnımıt yerler ., ele oturan 180.000 
soya dokunacağını göstermektedir. Üç, 
beş dönüm büyüklüğünde çiflikler yapı
lacak, bunlara 150, 200 kiıil ik gruplar 
yerleıtirilecektir. Her gruba çiflik yaıa
yııını Öğretecek birer hoca verilecektir. 

Çiflik için ne lazanoa hükümet vere
cektir. 

Caslf-s rr.u? 
VARŞOVA, 10. A.A. - Polis Mon

gol komünisti luak İ•minde birini tev
kif etmittir. Kendisine balı tüccan sü
sü veren luak beyaz rus alaylarında 
Mançurinin istiklAli için çalıımış ve son· 
ra Çini bolıevikleıtirme çetelerine dahil 1 
olmu,ıu. Suçlu Lehistana bir vazife ile 
gelmiıtir. 

L>atırılan bir vaı: ur 
VAŞiNGTON, 10. (A.A.) - 1929 

da bir mer:ka aalıil muhafaza gemiı;İ 
taı·.uından batırılan lmalone kaçakçı 
vapurunun ziya meauliyeti ha.kkrnda 
tahkikat yapmak üzere Kanada ile A
merika tarafından tetkil edilen ha -
kem ko.niıyonu Amerikanın tarziye ve 
25 bin dolar tazminat vermea.iııe ka
rar vermittir. 

Bir çifçi yedi kişiyi 
öldürdü 

CINCINNATI, 10 (A.A.) - Kon· 
tuki devleti içinde Mount Nernovda, 
bir aile kavgası esnasında, b r çiftçi 
yedi kişiyi öldünn~tür. Bu devlet i
çinde aile intikam cinayetleri anane•i 
bir balded ... Polis katili öldürmiiftür. 

Küçük Lindbergi 
ö1 düreııler 

FLEMINGTON, 10 (A.A.) 
Havpmanın muhakemeıainde doktor Lon
don, Havıımamn lı:üçük Lindbergin İa· 
desi için para verdiği adam olduğunu 
kat'i olanı:lı: aöylemittir. 

Giomale Ditalya gazetesi, bu an· 
)af111aların tamamen siyaNll olan ma
byetini kaydederek Fransanm ltalya· 
ya mali yardımda bulunacağı hakkın
daki haberleri tekzip ve ltalya tara· 
fından bu huausta biç b 'O' teklif yapıl
madığını ve yapılmıyacağını bildir • 
mi§tir. 

Lavoro F aıista razeteai. bu anla§
malarda, ltalya ile küçük itilaf ara
sında mÜ§terek çalıtma iınki.ruru açan 
yeni bJ Avrupa siyasal &afhaaı gör .. 
mektedT. 

Uç bakan neler görüşecekler 
BELGRAD, 10. A.A. - Küçük an· 

laıma devletlerinin üç dıı bakanı yann 
toplanacaklardır. Bu toplantının Liubli
yana istasyonunda ve Bay Y evtiç 'in 
vagonunda yapıbmuı çok mühteıneldir 
Bu mülakat esnasında Roma anlatma· 
lan ve Marailya auikastindeki mesuliyet· 
!er hakkında Macar hükumetince yapı· 
lan tahkikatın neticeleri görüşülecektir. 
Çekoslovakya ve Romanya dışarı itleri 
bakanlan yollarına devam ederek Ccncv
reye gidecekler, B:ıy Y evtiç ise içeri si
yaoa işlerinden dolayı memleketinden ay
rı1am ıyncağından Ilelgrada dönecektir. 

Cebe'üttarık 
Tüneli 

Proje bir kere daha 
$!Özden geçiri'i or 

MADRID, 10.A.A.- Cebelüttarik bo
ğaz tünc~i prGjesinin tetkikine memur 
komisyon tcplanmıı, Paris, Londraya 
bir ht!yet. ... t;nderilmeıine karar verm•_-.;;. 
Bu heyet ı ·ransız transafriken ıim~ o....ı· 
fer kumpanyo sı ve Kahire . Kap hattını 
in~ tasa'""'""nda olan lngiliz kumpan
yaaı ile rnüzakuedc bulunacaktır. 

~--

Rusya ik:nci dem ryo'u 
kazası 

LONDRA 10. (A.A.) - Moskova· 
dan gelen bir habere göre Rostovon
donda bir demiryolu kaza11 d "\ho. ol • 
mu~, altı kiti ölmüş, 20 k' ;i yaralan • 
mııtır. 

Bu hafta İçinde Sovyct Rusyada 
bununla İ•t.İnci demiryo1u kazası ol 
m t' ... l ... yor. 

V stül dondu 
VAREVA 10. (A.A.) - V.'5tül 

nehri bütün boyunca donmuftur. Dan 
zig limanı da buzlarla örtülmüttür. 
Vapurlar hemen hemen bareketııiz 
ka 'mı,Iardı r. 

1 . c r 1 
• Jandanna y'*an Avusturyadaki 

Ried lnrıkreis'cleıki milli -y.ıist mın
taka ıneıhzine bir baskın yapmıı ve 
önderleri tevkif etınittir. 

• Leh dıı itleri bakam Bay Beck 
önümüzd<ti hafta diyet dıpn işleri 
komisyonunda aİyaaal vazıİyet bak • 
kında mühim beyamrtta bulunacak
tır. 

* lngiltere • Hindialan ticaret an • 
latmuı İmm edilmİftİr. 

• VAŞiNGTON, 10 (A.A.) - A· 
yan dııan i,ıe.i komnyonu Li.bey 
adalet divmma ginneği onayMmıftır. 
Ancak Amerikayı a!Bkadar eden q.ı ..... 
de Amerikanm da muvm.lı:ati olacıılı:
tır. 

dakarlrk
1
arla çalıştıklarını asla in- '••••••••••••••- T •• k h h • b 

ka~:~~:e'bizzat kendim oralarda Malı ye bakanı 
1 

Ur er angJ İr a Vrll pa-
c:alı,m••· bütün kuvvetimi oralarda IZMIR, lO (Milliyet) - Maliye 1 d d 1 f 

1 h b · d F k bakam lzmir vapurile latanbula git. w • ı 
d::~:t~1ta:;,::::t~~r m:'::uruna ,:~. mittir. 1 an az egı ' az a ça ışır 
sın a tecelli etmi, gören ve yalnız ızmit kagıt fabrikası 
gözlcrilc gören bir muhitte pek az ANKARA, 10 (Telefonla) - Su. 
ola n iyiler arasında kötülerin çok- mo- Bank genel müdürü Bay Nurullah 
luP,unu ve bu yüzden neler çe kil- ~".'t bu akf'llJI trenle lzmite gitmiı-
diğini de bilmek lazımdır. _ 12.' · te kağıt f rikasmm İnJ&Atını 
Osmanlı imparatorluP.u Yemeni gordükten aonra Istanbula gidecek 

bir ( menf ) sayman z;hniyetinden ı ve salı günü dönecektir. 

v z gcce r gibi olduğu zama n it it- At.nadaki Ermeni 
ten geçmi' bulunuyordu. 

B ir menfa sayılan bu koskoca piskoposu 
kıta ise senelerle bir maktel olmuş- ATINA, 10 (Milliyet) - Yunanis-
tur. Bu zihniyet Yemene cidenler· tanda hudut haricine çıkarılması ev • 
ele nadiren fazilet aradığı içindiı velce kararlaştırılan ermeni baıpia • 
ki oraya idare etmek için değil, kopo•u Kar bet Mazlumyanın miıra -

k d 
caatı üzerine evnıkı iıir heyet tara • 

fakat sanki as en idareyi bozmak, fınclan tetkik edilmitti. Bu heyet pislı:o
kRn dökülmesine sebep olmak için posun hudut fıaricioe çdmrılmas1D1 
memurlar yola çıkarırdı. tuclik 

Akıl hıfzıssıhhası doktorları toplandılar 
Dün aaal 16 da latanbul Halkevi 

toplantı yapmı~tı:r. Toplantıya doktor 
us sağlamlığını koruma kurumlannın 
başlaıunııtır • 

salonunda akıl hıfzıssıhhası kurumu biT 
Fabrettin Kerim Gökaym ulu•lar arası 
çalıtmalan bakkmda okuduğu bir raporla 

Bundan sonra gene Fahrettin Kerim ile do4.tor Aliye Rızanın biTlikte yap
ını~ oldukları tecrübelerin raporu okunmuıtur. Bu recrübelcr (1'1lğlam ve hasta 
ad=>larcla gücün ölçülmesi) ne dairdir. Yapılan tecrübeler göstermiştir ki Türk 
ler diğer Avrupa devletlerine nazaran çalııma oktasından hiç a§~ğı değildir. 
Bilakis mümarese ....-et.ile randnnarun artışı b:zde daha çok görülüyor. Ve bu 
yorgunluk dolayısile hasıl olan eksiklik daha ll7dtr. 

Bu tecriıbeler bir taJısa muayyen bir vakit dahil'nde cemi ameliyesi yaptır
m1'kla ölçülmektedir. Vasati bir aii sahlbi olanl:orr dakikada 25 cemi, vasattan a
şağı olanlar 1 O - 25, r ttan yukarı olanlar d ı 25 - SO cemi yapmaktadırlar. 

Çay münebbih l::r ter.ir Y&P<'.raic rı.ndumuu ...-ttırmaktadır. Alkol, eroin, 
afyon, esrar ,.ibi • 1 maddeler, randnnanı pek tek dütürmektedir. Fahret-
tir. Kerimden ııonra Hüae · 

' ~ .-1- ._, ...... 

D 
Saylav namzedi gösteriı.mek içi 
fırkaya 2 bin kişi müracaat etti 
ANKARA, 10 (Telefonla)- Memleketin her tarafında iki 

müntehip seçimi için hazırlıklar devam etmektedir. B'!c seçim ayın 
nnde her tarafta ayni günde yapılması mukarrerdir. 

Ankara merkez kazasının seçeceği ikinci müntehip adedi (200 
bulmaktadır. Fırkamızın ilan ed~ ği ikinci müntehip namzetleri l" 
/erinde pek çok bayanlar bulunacaktır. Diğer taraftan öğrendiğ" 
göre saylav namzedi gösterilmek için Cümhuriyet Halk fırkasına v 
müracaatlar iki bini aşmıştır. Müracaat edenler arasında bayanl 
Devlet ,.ırası azaları, ve göze çarpacak miktarda muallim vardır. 

Zelzeleden yersiz kalanlara Hilal 
ahmer ve Bandırmalıların .11ardz 

BANDIRMA, 10 (Milliyet) - Marmara adaları leliiketzedele 
yakından alakadar olmak üzere Ba lıkeair valiai Bay Salir.ı bu 
otomobil ile buraya geldi ve Erdeğ e gitti. 

Bandırma halkı felaketzedeler e her hususta yardım etmektedir. 
gün de bir motör ile kereste, tahta İnşaat malzemeai 30 çuval un, 
sandık şeker, iki aandık çay, ve eczayı tıbbiye gönderilmiştir. Hilal" 
merin gönderdiği 250 çadır da bu motörle yollanmıftır. 

Bolızda ~oğuktan mektepler tatil 
BOLU, 10. ( A.A.) - iki günd iir devam eden fiddetli soğuklarıl 

dolayı mektepler tat!! edilmiştir. Derece sıfırdan aşağı 28air. 

B. Lava/ sefirimizle görüştü 
PARIS, 10 ( A.A.) - Dı,arı işleri bakanı Bay Laval Türkiye b 

yük elçiai Suadı bu gün kabul ederek kendisile uzun müddet görü 
müştür. 

I zmir <fırka vilayet kon~resi 
IZMIR, 10 (Milliyet) - Fırka vilayet kongresi işini bitire/ 

Bu akşam fırka tarafından lzmir palasta 130 kişilik bir ziyafet veril 
miş, büyüklerimize saygı telyazıla rı gönderilmiştir. 

l zmirde bir gazete kapatıldı 
IZMIR, 10 (Mi:liyet) - "lzm ir poatası., gazetesi memleketin l' 

emniyetini bozacak şekilde yazılar yazmakta olduğundan bakan! 
heyetince ve matbuat kanununun 50 inci maddesine istinaden kapa
tılmı,tır. 

Tür!<. ve Bul~ar köylüleri arasında 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Silivri kazasına tabi Kurfalı köyiirı

deki Bulgarlarla Deliormanda Keç 'ören köyü Türk halkının kendi ara
larında kararlastırdıkları menkul ve gayri menkullerin mübadelesini 
Bulgar hükum~ti bir kararname ile kabul etmiftir. lı; ~!er bakanlığı 
mübadele yapılması işini tetkik etmektedir. _..__ 

Geniş iskan programı hazırlanı9or 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Nü/us genel müdürlüğü yüksek d· 

kan komiayonunun Trakyacla yaptığı tetkikat neticesinde veraiii Juı.. 
rarları tatbik için tetkikat yapmak tadır. Genel müdürlük önümüzdeki 
yaz için genif bir iakan programı hazırlamaktadır. -

Türk parası 
Maliye Bakaalığının güm

rük:ere tamimi 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Dııan 

ülkelerden memleketimize gmnlerin 
beraberinde getiıecekleri 25 liradan 
fazla Türk parasının memlekete aclı:ul

muı hıııldandaki karamamenin tatbi
ki ı ..... smda bazı bükiiımetler banka • 
Jan "ecnebi paralarına da tamil te • 
tiılı:ki ederek mal almak veya pini 
masraflar için dqa:rı ülıkeden gelen • 
leri yanlatında getirdikleri ecnebi nu -
kut ve luıımbiyosunu da makbuz mu -
kabilinde emaneten alıkoydulı:lım t*i
yetlerdi!n anlapldığmdan maliye baıkaın
lığı gümrüklere bir tamim yaparak 
hudut giimriiklerince bu buıuata ;tapı
lacıılı: muamelenin yolcunun i!k güm
riik merbıalesine geldiğinde benıbe -
rinde gelıirdiği paraların cins ve 
m*tarnu pasaportuna kayıt ve iıaret 
etmekten ôbaret olduğundan gerd< 
yolcu beraberinde, gerek posta ile ge· 
tirilen Türk pm-asile ecnebi nukut ve 
laımbiyosunun ııqemlekete ithalinin bi -
liıkaydüf"rl · serbest olduğunu bildir
mİftİr. 

Bay Hüsrev Gerede 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Ata· 

türk ealı:.i TahTMı büyük elçioi Bq Höt· 
reve lı:urtuluı ııantı ııırumda büyiilı 
YBZife gönnüt olduğu ~ IO)' adall 
-.mittir. 

Soyadı talimatnamesi 
ANKARA, 10 (Telefonla) - iç IJ· 

fer bakanlığı soy adı nizamn.neoi • 
mn tatbikatmda maruz kalmem miit 
küller mevcut olduiunclan bu mİif • 
külleri halletmek üzere hazırladığı p· 
!imam-neyi vilayetlere göndermit • 
tir. 

Cezalandırılan memurlar 
ANKARA, 10 (Telefonla) - ilk 

ve son tepin ile ilk kanun ayian içiıı· 
de gümrük "' inhisarlar b*anlığı 109 
memuru ihtar, 35 memuru tevbih, 3 -
muru ihraç, bır memuru amıf teııziii. 
ikıi memuru kıdem tenzıl.i ve 3 -
ru da maaı kesmek auretile csıeM • 
dınnıfbr. 

Kontenjan tevziab 
ANKARA, 10 (TeWonla) - Ciiaı· 

rükleı· umum müdürlüğü ...... t ,.. 
mart aylanna ait lı:oırtenjan teYzİlıtall 
bugün tel yaznile gümrüld..re lıildinıııit
tİT. 

Soğuklar hızını artırdı 
Suhunet Erzurı:mda '. ı ır altı 31, An

karac· a 17 dir. K.tr devam ediyor 
ANKARA, 10 \A.A.) - Ziıaat ve- 1 

k&leti meteoroloji enstitÜ•Ünden alınan 
mal\ımata göre, son 24 saat içinde yur
dun Trakya ve Ege alanları yağışlı geç
mittir. 

Yağışlar Trakya ve Çanakkalede 
kar ve htanbul çevre.ile Ege alanında 
yağmur ıoklindcdir. Yurdun diğer yer
lerinde bava tamamile açık geçmiı -
tir. 

Gece ouhunetleri 4 derece etrafın
da olmak üzere yükselmittir. En dü -
şük subunetler Karsta sıfR"m altında 
31, Erzurumda 26, Sı:vasta 24, Kasta • 
monuda 23, Boluda 21, Ankaı-acb 17, 
Malatyada 10 ve Edirnede 1 derecede
dir. 

EdiTne çevresi ve orta Anadolunun 
Uşak, lspart4, Konya •e çevrelerinden 
maada yerleri, doğ11 Anadolusu ve Ka
radeniz kıyılarında Rize, çevresi kar· 
la Ort:ülüdür. 

Karın kalınlığı Sankamışta 79, Kanı 
ta 41, Erzurumda 25, Afyonda 20 san
tim ve diğer yerlerde de 4 ili. 12 
santimetre arasındadır. 

tehir ve civarında kar dütm<lı:tedir, 
Karm yüksekliği yanın metreye ya • 
kındw. Erzurum • Sarakamıı battı kr 
panmııtır .. 

Bu yüzden htanbul postaaı 09 
gün geç kalıruttır· Bundan sonra bü· 
tün nakliyat ve seya.'...:.at kızakla yapı• 
lacaktır. Yollarda bir çok kimacler 
büyük g6çlüklerl kurtanhruılardır. 

Yunanistanda da kar yağıyor 
ATINA, 10 (Hususi) - BütÜll 

YunaıÜSlanda şiddetli kıt devam et • 
mektedir. Epir, Makedonya, Trakya, 
TesalJa ve Antililcide kar dunnakaızlll 
yağmaktadır. 

Selô.nik ile A tina arasındaki tele
fon clir al rinden kırk kadan düşmüt 
ve telefon ipemez olmuıtur. K"21' 
Sela k ile Katrebin arasındaki ..
habere kcsilmi§tir. 

AKÇAŞEHIR, (Milliyet) - Çor 
tanberi yağ!llAlı özlenen kar yağmağ• 
t,aıladı. Kentimizin her tarafı ve ye • 
til atlaslara büriinmüt olan Su~tan cı.I 
lan ·· 



·-· .~~ ...... ı.._' 

- Gezgin yazıları -

ıöz Ermeni vatandaılann biri
ne yarenl"k ederhen ısöyledik· 
•ool) değildir. Bu, Londradaki 
at bahçesi""' verilen isimdir. 
uhlüğümdenberi hayıJanlan ae
Hayvanlann da beni seıJdikle
ırım Bununla beni aerJenlerin 
olduklarını söylemek ist.,.,,.. 

soylemeye hacet yok/ 
' anlan uvdiğimin başlıca ae
t" ostluk/an düımanlıkları açık 

1 
ır. S"nsilikleri yoktur. 

, ~dra hayvanat bahçesi ıehrin or
a Regent Park denilen parkın 

ı geniı bir yerdedir. 
hası aıaiı yukarı yirmi hek • 

arabbaı bir yerdir, Ve doğrusu 

11 ınde iki günde giirülemiyecek 
büyüktür. Mevsim kıf olmasına 

bir takım hayvanların dıtarı 
1 da dola§tıklan, f,akat ıncak 
1 

hayvanlarının kapalı dairelerin 
ı uklrını gördüm. 
c hayvanat bahçesine girince ak

aslan, kaplan gibi hayıHllllar 
- r. Neden böyledir l> lmiyoram. 

i hayvanat bahçesinde en çok 
r· i olanlar aslanlar, kaplanlar 
r. Maymunlardır Papağanlar, 
rdrr. 
çcnın orla.sında )-apma bir kcn

ı tep" 'ndcn bana bakar gibi gÖ• 
dağ keçilerine &fina bir göz. at• 

ı oonra aaldır ınıldur, bahçeye 
'"· Derince bir çukurcm iç'nde 
ayılara ıe/iim ı>erip aol tarafta 

un evi) denilen yere girdim. 
ı bu hayvan yuvalarının ayı rJe 
ribi kıı hayuanlanndan bafkan-
• ametgah)ları iki kııamdır. Bi

ri, diğeri dlftl". Ayılar, kurt • 
tp dqaruladırlar. Yalnız. balcm • 
en parmaklıklı yerin dibindeki 

rJe dört kÖfe bir del'k inleri
aterir. 
aymunlann yanında herke• gibi 
le garip bir k«n 61caklığı duy • 
l,lerinde en tehlikelileri, en kü

!l'İ olduğa ywalardan görünü • 
ı. Beyaz, aarı, siyah, baıı çıplak, 
'1ı Çıplak, ıakallı, ıakalsız. bir m
•yman ve ,ebek içinde bir tarw 
ibi beyaz.ı uardı ki, bir elile göz.. 

Örtüyor, öteki elini de panrtak-
11 uz.atıp Amerikan lutığı iatiyor
'lofUma ııilti. Hiç olmaz.ıa iater-
andığını gôstmyordu. Halbuki 

derilen yüz.ümüııü örtmek §Öyle 
m ııöz.ümüllii dört açaruı. 
oymun evinde ıın büyük z.eka go
-de idi. Jn._a en çok benz.iyen 
ora hayvanlar aralarında oynu-

" lüyor ve biribirlerini ıılkıılıyor
aymunda el çırparak alk14lama

meralı f"fllacalı bir ıeydir. 
an çıktım.. Sürünıın hayvan • 

daa-in• girdim .. Sürünenen hay 
araaında tanıdıiunıı yılanlar 
apalı. ılıll. .,. önü canwlıcin.lı yer 
oturan ba aofak hQ)'IHmlar hiç 
amadan oturmatkadırlar. Ba • 
ı ııörınek ipıı anımanuı lôııun • 
lıadar ulak/ 

urunca ve lllyah renkli ulalı au 
kelelerinden (kaymalı) denilen 
!ara kadar bütün ayaklı ( ..ı • 

n)ler uc ııulucana kadar incele • 
en biletin kalınlığındaki ( Bua)· 
kadar hrıp yılanlar orada idi. La

,;;,. aramızda yılan d,,Yp geçiyo
Öyle renkli, 6yl. OÜ•lüleri uar ki, 
ı obluğunu adamın unutacağı grı· 

ı.danlar, bend• acıhlı bir tesir bı
L Çevik, ncak ııadinin ue ıuun ot
yınn artakıaz. hakimi, Londranm 

ue nemli haıxııa arasında demir 
lılılar içind• yalnıı iriliğini 

faz.a etmiı, fakat ruha ulalmrJ, 
ôdeta in.andan merhamet di· 

gibi bir hale gelmifti. Yan taraf· 
· diğeri aeyircilrıre hayli yükaek 
ınçla bakıyordu. Kaplanlar, pe· 

, ıırflanlar oe kurtlar adeta kü
yvanları olmuılar, ehemmiyet

• lıaybetıniflerıli. 
uılar dai..,sinde dört tanesi b<'r 

g•ldikleri .ııom«n bir kibrit ka· 
kad11r ancak yer tutan h11p kadar 
kutlardan hıtwı d11 kartala ka
ütün kan11tlJar orada idi. Ne ka

uçoalar, iisttclıi telden yukarıya 
ıyaıcaklamnı bildikleri için uça· 
ebniyorlardı •. 
yalılarından hcıilı .,. oçılota Ju • 
paianların renk renk tüyleri a

cm ıarlıan zincirler in.san eline 
her güz.el tabiatin yahut her ta

giiz.elliğinin naıal kepaz.e rJe ucuz. 
geldiğini gÖdmyorda. 
ra ııua diifUııiirlıen içimden: Ah 
olaam . • Ah ben kartal olsa İ· 
• ııibi temennilerde bulunurdum. 
erçekleımiyecek dileği burada 
dan hemen çıkardım. Çünkü ne 

ne olmcn. A lan olur da htryıJa· 
ahçUndc parmaklılı içine dü • 

halim nice olur, diy. ürktüm. 
oinuu mulir bir hayuan olmadr· 
memnun oblum. Çünkü Londra 

anat bahçesi dünyanom en :rıengin 
anat bah,eaidir. 934 aenesi aoncaa 
ayuanların 935 •ene.ine derJri ya· 
Jıen adetlerinin 4000 olduia an· 

f ... 
* * 

ayıxınat bahçeli dah_a ziyade ç~ 
gudiği biT yerdır. D'!_h~ dort 

an itibaren ç~lıl ..... bütu~ ~a 
a hayvanlannı ıOre_ gor~ ~u~~: 
Aslanı, kaplam biz.ım gibr kotu 
mıı re•İmlerd• değil canlı olara~ 
r, yılanı, .sırtlanı ve timsahı ellı 
m uz.aktan aeyreder. 
n • hıila hatırımdadır • hayvanat 

hn onlann laailelerini öğrenm~k· 
kadar z.ahmet çekmiı, ne kadar · 
patlatmıfiım . Londrada, Berlin· 
ariste l.aııa ( Pc.~ ı) ııib · ufc.Jı 

lerde bile hayıJanat bahçeleri ıJOr
t>c .. in•onla7 daha çoculı ilıcn. buı:a : 
60rt 'ört ( llrn hayııonal) ınnını 
fığun;.z f~.)lcrı öjren r, :aehôları 
" ve l{iraL•l ... ri , ı tcır 8~.z iN - be· 

ııil>i • ltırkuıdo .. "'"r" lı•Yll•rnal 
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Ş EH 1 R HABERLE 
OKONOMI 

Türk - Yunan 
Ticaret anlaşması 

-o--

Tuzlu balık ıhracatına ait 
maddelerde zorluk var mı 

Türk • Yunan ticaret anlapnasına 
bağlı talimatnamenin tuzlu balık ibra • 
catma ait maddelerinde, tacirlerin tiki· 
yetini uyandıracak güçlükler bulundu
ğu iddiası, Türi<ofia merkezi tarafın
dan etraflı tekilde tetkik edilmiıtJır. 

Vardan n ticeye göre, memleketi • 
mızden yapılacak tuzlu balık ihracatı i
çin takas tetkik heyetine- verilecek be
yannamede, muk bilinde yüz 'e 50 niı
betinde ithal edilecek malın mrktar, cıns 
ve nevi ile diğer malfımatın ilavesi me
ırelesı, hcı.rlerm ş"kayctioe yer verecek 
zorlukta d gildir. 

ita t tuzlu balık ve konserve ih
racatç r run YuDAnİ a göndere
cekleri mala mulıa.bil ne ithal edecekle
rini sarahaten edikleri tekdirde, 
L ,...cat kıymetinin yüzde 60 si Dlıbetin
de kimyevi ı:ülıtt, fehmi n ti ve pa
muk ipliği ithal edeceklerini yazı.bil • 
mclcri yolun i kayıt, güçlük vaziy i 
tamamile artad:ın lmldmnaktadır. 

Yalnız, yapılaco:k mukabil ithal5.t 
yünlü ve pa.mnklu mensucat ioe bumm 
vaaati lnymetine göre takr1bi miktarııu 
hesap ederek takas tetkik heyetine bil
dirmeleri ve böyl«:e mevcut kontenjan 
o milrtan kendi emirlerine aymnaları 
ihracatçdarın menfaatlerine daha uy • 
gun görülmektedir. 

Çünkü akıi takdirde, tacirin bu çe
Pt mallan getirttiği zaman tahıiaatm 
bittiği ve maim i ine imkan bulun • 
madığr cevabile karıılafJYHUı ihtimali 
vardır. 

Tiirl<of in alakadanara yapbğı ıon 
t.OJ.iııata göre, talimatnamede ınevcu t 
olan bu hüküm, tüccara mütkülat değil, 
bilakis kolaybk göslettcek mahiyette· 
dir. 

p· a ç ları., ş 1yeti 
Bundan b.iı- müdde. ~vvel, ıclırimiz

cta.i plakçılar plak ithali.bnm tahdit 
edilmesi isteğile ti.- odasına mÜr1l· 
caat etmitl<'!'di. 

O ~ bu istek üzerinde tetköka
ta girişen oJa, plakçılann iddialarını 
kıoınen haklı buhnuı .. e bir rap0< ha
zırlamağa hqlmnııtı. 

Fakat, aradım aylar geçtiği halde 
rapOl'a oon ı~-kli nırileme:niı ve bu di
leğin yerine getiı-ilebilmesi içjn hiç bir 
teşebbüse ıriritihnemiıtir. Plakçılar bu 
halden şikayet etmekıedirler. 

Japonyanın m n~uc t ihrecatı 
Japonya 1934 te iki milyar hq yüz 

milyon metre panıuk kumaş ihraç et · 
mittir ki; 1933 oeııesiııe nisbetle yüzde 
yirmi fazladır. 

Japonyamn ıuni ipftı: imalatı da biı
evvelki seneye niıbetle yüzde elli art • 
11111 ve hq yüz milyon kiloya çıkımı • 
br. 

POLiSTE 

Eli usturalı a~am 
Beyoğlunda Demirhane caddeaiınde 

çırak Menmet aarlıoı olduğu halde ay
ni mahallede Hüseyin ismindeki birinin 
kahvesine giderek elinde u ture olduğu 
halde kahvecinin üzerine hücmn etmiş, 
Hüseyin Mehmedin ıolinden uıturayı al
mek iateri<en parmaklarından hafifçe 
yaralanmııtı•. 

* Y aaak ıipralar - Polis kaçakçı· 
ı.ı. bürosu şelür dahilinde yaaaık siga· 
ra satan 30 kİfİyi yakalamııtır. 

• Bir adam derede boğuldu - Şile 
köylülerinden Ahmet Tabakos deresine 
diiıerek boğulmuştur. 

• Küçük htrSJzı... - F . tıe Dül
ııirzade mahalle&inde oturan doktor Şe
rafettinin evınin kapıamı açlk gören 
14 1atlarmda Sünlıül ve 8 Y&fanda Şa
kir bundan istifade ederek kadınlara a· 
it kostüm, isk.pin, ve bir çift erkek las
tiği çalmıtlaraa da yakalanmıtlanbr. 

• Oibalide odun tüccan Halidin 15 
liraıımı çalarak odunlar aTata>a aalda • 
:yan 14 yatmda Fehmi ismindeki çocuk 
ya:kalanmışt.-. 

• Yangın başlangıcı - Y eniköyde 
ATpacı Halil aokağmda oturan Ekre • 
min evinden yangm çıHmq iae ele, do. 
labın bir kısmı yandıktan sonra ıôndü
rülmüftiir. 

• Ayakl&rı baJlandı - Aksarayda 
aıçı Alinin diild<anmda bulaşıkçı Malı:
bul.,.,.,, elin.deki kaynar ıu dolu tencere 
kayıp düımüt .. e kadının ayakları hat
lanmıf br. Malıhule H .. eki hastane.ine 
yatırı:lmrfbr. 

• Kavga - Galatada Omer, Muz&!· 
fer, Hasım, Abbas, ile Süleyman, Alı, 
Fazlı , Osman wasmda aariıotluk yii • 
zünden kavga çıkmıı, neticede aıblan 
ta§lardan Omerle Osman yaralmmııl•· 
dır. 

Hukuk faküıteainde yeni 
bir doçent 

Uni•ersite hukuk fllkültul &mme 
hukuku doçenti Bay Hüaeyin Nü İı· 
tifa ebnit ve huAıuki tet.lrilmtta bulun
mak üure, Pariae ıitmiftiır. 

Ba1 Hiiaeyin Nailin yerine, btan
bvl ..., Straohourg hukuk fakültelerin • 
den mezun olan doktor Reaıi GaJ.iıı ta
yin edilmiJlir. 

Bay Recai Galibin fnınııızca alandı 
Tüıiciyenin eaui tetifdib Wmli lıir e
seri .......ıır. Bu lo,.....,tli sence yeDİ va
zifesinde muvaffakıyetler dileriz. 

-- ---
bahçesinde aslan loaplan görmiye lıo· 

l..ondra, 6 Kanunusani 935 
B. FELEK 

Balıkesir çocuk esirgeme kurumu faaliyetle çalı~maktadır. Bu bay
ram 110 çocuğa yeni elbi•e giydirilmiştir-. Yine bu yıl içinde kurum ta
rafmdan 260 çocuk ayrıca giydirilmiş, 11300 çocuğa da muhtelif f kil
lercle yardımlar yapıhnıştır. Bir kaç gün sonra kurum tarafından 150 
çocuğa her ı;:ün ıııcak yemek verilecektir. Resmimiz bu bayramda giy
dirilen çocukları göstermektedir. Foto{Jralın ortasında ııali Sa1im 
Gündoğan, •olunda da kurum baıkanı dohtor Kô.mil Una/ görülmek
tedir. 

Rauf Yekta 
Dün gömüldü 
Ailesinin kütüphanesini 

konservatuvara 
bırakacağı söyleniyor 

Vefat ettiğini yazclığmuz p.rk mu
driıi Üıtadı Bay Rauf Y ektarun cena
zeıi dün Beylerlıeyind<ki evinden kaJ. 
dınlarak Beylerbeyi 1De2Brlığına gö
mülmüıtiir. 

Cenazede merhumun bir çok meslek. 
tapan, musikitinaslar, b&fta lronserva
tuvar müdürü Bay Y uauf Ziya bulun
duğu halde konı<'!'vatuva:r hocaları ve 
merhumun talebe&i bulurunuştur. 
Cenazeye konservatuvar namına bir çe
lenk konulmuıtur. 

Bay Rauf Yek ta, şark musiki•inin üs
tatlarındandı. Bütün hayalını f8rk mu
sikisini ilmi bir fd<ılde tetkike ha.,.et
miş, ve musikiye ait bir çok ererler yaz. 
mıştn-. Hatta konservatuvar müdürü 
Bay Yusuf Ziyanın teklifi üzerine p.rk 
mus isi nazariyab - tarihine ait bir 
eaer yazımıı.ğa karw vermİJtİ. 

Bay Rauf Yekta nktile talebesine 
tark musikisinin tarıih ve nazariyatma 
aıt bazı ma!Uınet vermit ve hımlan not 
h.alinde fama forma baltırmqtı. Bay 
Rauf Yekta ,_it muAkisi bab.Uncle Av
rupaıla da lanınmıf bir taJııiyet oldu • 
ğundan Fransada baorlan muaiki anıik
lopcdioinin tark musikisi bahsini yaz • 
maaı kendisinden rica ediJmlt, W.tat ta 
bu bahoi vukuf ve ihatasile yazmıfb. 

Ur.at, bundan dört sene e-.vel Mı· 
sırda toplanan Arap musikisi koı:tgTesi

ne de davet edilmişti. Rauf Yekta bu 
konıı:reye ittirak ebniı ve bir ıark mu
uk.ı::.ı M<aocmiıı tet1<uıni tddit ctıruşti. 
Bu kongrede baz.ı.r bulu~ tanmmıı 
musıJriıinulardan Baron Derlanger 
Raı&f Yektanın bu teklifine cevap ola
rak demitti ki: 

- Böyle bir .ı...deıni l.e§i<il edece -
ğiz, ıizi de reiı y~ Fakat acaba 
buraya kaydedecek aza bulabilecek mi
yiz!?,, 

Avrupalı muıiki9'nasın bu IÔzÜ Ra-
uf Y ektanm beynelmilel bir ıö!wete 
mal olduğuna göıterir. 

Rauf Yekta müd~kkik bir adamdı, 
10 - ıs aeııedenberi ekmek parasını 
bile kitaba vermit ve bu aeyede mü
kmımel bir kütüphaneye sahip olmuı
tur. Sanata ve musikiye ait inifadeli 
ne bulurae alır kütüphanesine koyardı. 
Fransız<*, arapça, ve farsçayı iyi bildi
ği ve İft&'İlizceyi de eııladığı için lriitüp-

Tra yaya yerleş
tiri .en göçmen~er 

Yeni yapılacak köyler 
Örnek köyü olacak 

Trakyaya yerlettirilmiş olan göç
menler için ilkbıthllt'da yeni evier yapıl
masma baıhlnacalrtır. Hiinimet, bu ite 
çok değim vermektedir. 

Y aprlacak evlerin kerestelerinden 
bir takmıı Meroine getirilmiştir. Bir 
aya kadar da oradan vapurla T ekirda

gôndcrilecektir. 
Yeni ı:öçmen köyleri örnek köyü o

larak yapılacaktır. 
T rakyaya yerlettirilen gôçmenler 

pek çabuk ürünlerini alacak ve salacak 
hale girebileceklerdir. 

Bu yıl kendilerine tohum dağıtıl-
makl3dır. Bir taknn göçmenler ge!lrler· 
k hayvanlarını da getirdiklerinden 
hundan ötürü pek sıkıntıları yoktur. 

Ziraat işle i 
Şehrimizde bulunan ziraat velW · 

mütl:qan 2.İraat müeneselerini de ııe
zeaıktir. 

iki İngiliz kruvazörü 
Boğazdan geçti 

lngiliz. donanmaama menaup Lan
don kruvazörü ile o tipte diğer bir 
kruvazör, dün aabah 8Aat 10 da Tu • 
na limanlarına gitmek üzere, limanı • 
ıruzdan Karaden xe geçmiJlerdir. 

haneMn e bir çok lioanlardan kitaplar 
v..cbr. 

Merhum, l.ütüplı.ane1ini konsenratu. 
vara bmıkmağı düıünmekte i<li. Olü • 
münden sonra ailesinin hu arzusunu ye
rine ıetireceiini ümit edilir. 

Merhumun dul kalan kansmdan 
batJ<a y<:tipniı bir kuı ve iki oğlu var
dır. Cümlesine taziyetlcrimizi ıuua-
nz. 

Neyzen Ihsan da ö dU 
Dün Rauf Yeı.ta kendiaini sevenle

rin ıröz yafları ara11nda toprağa bırakı
lırken, bir acı haber daha duyulmut· 
tur. 

KıyıneUi musiki aanatkarlarmlrzdan 
Neyzen ııı.an da bu llhret yolculuğun
da üstat Ranf Y..ı.ta}'i bıkip etmitlir· 
E YVdkİ pce fücceten ölen bu kıymetli 
sanatkar da dün toprağa bmıkılmqtır. 

Mean bapnda -siki oevenler la
rafmdan tneZBJ'Umdan, iMiM kudretin
den babrı ı;ı ııit , Bay Sadettin Ferit te 
bir eöylevle duyduğu acıyı anlabrut "' 
gözü yaılı aevenlerini teselli ebnİftir. 

IP)!_a. __ 
Hamlık - fodulluk istemez 

Yeni kurultayın ilk itleri araıında ı 
aylak giinleri ayırt edecek yeni bir ya· 
sanın komııulacağı •Öylen.iyor. 

Ba yasanın temeli ıu olacaktır: 
- Türlıiye layilı bir deulettiT. Bu 

devletin din itlerine karıtmaıa doğru 
değildir. Bunun için §eker bayramı, 
kurban bayramı gibi gÜnleri tanıma
m<Uı gerektir. Bundan böyle bu iki 
bayram gÜnleri deulet kapclara açık o
lacaktır. (Tatil) yapılmıJIOCOktrr. 

Bu ycuanın ulıual bakurulan yeri 
s:ok yükaektir. Türlı ulıau adamakıllı 
er/lİnlqmİftir. Din rJ• dünya isin İna· 
nlflan ayırt efmi#ir. Blf&'Üne kadar 
ıekr bayramını, kurban bayramını 
kutlu gün •ayma/t rJe o giinler derJlet 
kapılarını lıapayıp ".eııWirlan fallfhr· 
mamalı yolunu tatmakla alta okun 
ııönerdili ııöriit P• düıüniiflerden bi
rini yerine ıı.ıirmediiimile kutku • 
mUJI yoktu. 

Daha bir .\aç ııün evuel ııene bura
da ramaz.an daoalunu ne diye çaldır
dığımı:.ı aormuftum. Ben oruç tu
tuyorıam OFVf tatma,_. lıO'"fU"'Un 
aykuaunu dauul tolımaiı ile altüıt et
mek doğru olar nw idi? Onun ~u 
ne ki gecenin bir ıxılıtında ııümbür 
gümbür lıal<Uı fİfsİn. Sonra Ortodok• 

ve katolilı kiliaelerinin o kalakları .aa
iır eden çanları ne diye yedi mahal
leyi ayala kaldınr. Mii.slümarılar o 
rur tut•cak di:ye devlet ne diye top a· 
tar, ne diye barut yakar? 

Katolik bayram edecelr diye mii .. 
/üman ne is:in •abahlara kadar loili•e 
çanı dinl•r. Tanrıya saygı daııulla mı, 
san ile mi olur. (Liiik) diyip gidiyo • 
ruJI. (Laik) ne demektir. Oireneme
dik, anlayamadık ııitti. Nami ki yüz.. 
lercıe yıl miidüımanlığa bile anlayama• 
dalı. Dinin ne İmamın ea.niında, ne 
papaz.ın cübbuindc olmadıjını lıaıı • 
rayamadık. Hala lıomıumuz ( Arlin) 
in paakalya çöreiine, şoydaıımız İma· 
mın bayram f"kninc matla ve kutlu 
gÖ~• balııyora;1. 

Yeni kurultay bu yasayı ftkardıiı 
ııün büyük d•11rııimin kalburüat~. 1!a· 
lan çerçöpünden biraz.ı daha sılinıp 
oüpürüleceklir. Devlet bunu yapar • 
ken biz de ıu alz.ımız.da eveleyip ııe
oclediiimia (laik) lijin ne demek ol· 
dulunu 6lr•nmeje çalıpak çok iyi 
ederiıı. 

Her ıeycl•n önce din uc din e1.1llri 
ününe s:ekiımenin hamlık, fodulluk 
obluiunu bilsek yeter. 

B. Cahit KOROCLU 

ı 

Yeni eme 
Dosyaları 

-

Geriye kalan iş'er pek 
ağır iidıyor 

htanhul adliyesi yandıktan soma 
dosyalarm yenilenmesi, kımoenın 

haldmım kaybolmaması ıçın yenil c 
bıırolarr tesİI edilmiş ve bunlarm ka • 
bul mud ti bir kaç ay uzatılmııtı. 

Bürolar timdi dl rınd ki ışleri bi. 
tirme e meıguldürl«. Bunlardan yal. 
ruz lnrinci buroya 5000 İl gelmıı ve 
bu rdan 1700 d.,., fazlasının işi biti
rilerek uknnhru ır. Fakat geri kalan 
ifl pek ağır gitmckledir. 

Bunlann en çogu hazine iıleri<lir. 
Mururu zamanı kesmek için yap.ılmıt 
ol n bu mıir :;aatıar layık, :e t ıp e • 
dilmedi ., b çoğunda dava enler 
bulunam dıgı, sarılı adı-eslerı vcrıJ e
dıgı çın hazınc işleri bır ti.ırlu burodan 
ç k ıamaktadrr. 

Bu iıler n de ç kınası için hazine 
veki lttirun daha esaslı çalıpn:ılannın i
cap ettıgİ auylenmekıedir. 

iki biiTodan birisinin kaldınlacagı 
ve elınde kahnıı olan iılenn dıııer h 
roya verileceği de soylenmekledir. ~a
kat henuz bu hususta verilouı kat'i bir 
kc ar ve emır yoktuf" • 

Me.nur bu unama !ı 
Küçülcpazarda kuru kahveahk eden 

Demiroğlu Ali ruhsatsız gazete sattığı 
için takibata uğnuııışbr. 

Demiroilu Ali kuru kahve, tütün, 
çikol ta ve ba~ !"Yler aabnakta, bu 
meynnda dükkanında gazete de bulun
dunnaktadır. 

Bir gün düld<ana bir memur ııel· 
ım,, 

- Serun pzete &atmak için ruhaat
nıımen var mı? diye aonnuı, o da: 

- Efendim, bu inhisar maddesi de
ğildir ki ruhsatname alalım, cevabını 
vcrmi§tir. 

Fakat mem matbuat kanunu mu
oı.1ıince nı!ısatsız gazete satr.ııık mem
nu olduğunu söyliyerck Aliyi mahke
meye vennit tir. 

ıDün üc;üncü cezada bu davaya ba
lolmıı, f t ıahit olarak dinlenccdı 
olan, ve gazel aatan tütüncüden ruh • 
salname anıyan bu memurun buluna
madığı anlaıılmrttır. M akcme bu 
memunın anınıp bulunması için bafka 
gune bmdabnıfbr. 

Eroincilerin muhakemesi 
Eroin kaçakçılarının muhakemesi 

geçen celsede F ethiyeden gelecek ev • 
r rn gelebilmmi için J 9 kanunuaaniyc 
bımkılmıftı. 

Fakat evrakın gelmesi üzerine mu .. 
hakemonin uzatıbnamıuı düşünülerek 
suçlular dün duruıma19 çağırılmqlar. 
der. Fakat Donı durupnaya gelmemit· 
t.ir. 

Dünkü oelsede polis komiseri Hik
met ve lbrahim dinlenmiılerdir. Hik • 
metin tahadetine göre madam F rouo 
Ue Dara -.e Villinin eskiden de kaçakçı· 
lık işleri ile aJakadar oldukları ımlaııl· 
maktadır. 

Bunlar timdi Y unaniatan:a kaçmq o
lan Baklacı oğlu Y orgİye hizmet et • 
mitler, fakat müsbet bir teJ' elde edile
mediği iç.in yakalanamamışlarclır. 

Komi..,,. lbnıbiaı de av-.elce de yu
dığımız p.i potiote geçen vukuah an
latımıtır. 

Durupnaya buırün gelmiye11 ıuçlu 
Doranrn ve- §alıit komiser Cemalin ve 
Dimitri Arslanidiı ile Y orgi halödis 
araımdaki eroin alış veritinden haber • 
dar olaıı avırl<n.t Ziyaettin ve ki.tibinin 
ına!ıkemeye celbi içüı duruızı- 19 k,O. 
nunuani cumarteoi gÜnüne bırakılmıt
tır. 

Maarif vekilinin ziyaretleri 
Dün aabab Ankaradan ıehıı:mize 

gelen Maarif hakanı Bay Abidin dün 
öğleden sonra Ziraat bankuma ge • 
lerek müdür Bay Ahaenle bir müddet 
ıörüJJnüttür. 

1 tiOı<.:>A 1 ._ ___ _ 
(lf B•nka•md•n alman ceı-ldir) 
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iSTiKRAZLAR 1 T AtlVILA T 
laı;kraa dalhll 114.ZS 
1933 Erıanı '11 Rılltr. 17 IO 
K•poa•us 19,IO Aıa. müm•••il 52 

,. 11 28 Aa. tahvili 1. il 46,80 
tt ili ll8,80 

ESHAM 
it 11..uka•• N..._ 10 Re~ kupon•v.a 
" • Ham.ilme 10 T • efon 

• a.20 
10Ji0 
18.75 
13,10 
12,50 

,. " Mü•••İ• 16 T erkos 
Tüırki1• c .. ıa.. Çim-to 
riyet o.nkası .. .ıs lttib.t de1. 
1 ı aın'll y 30,50 $ark dey, 
Anadolu ili••• 15,80 Balya 
Şir. Ha,-rİJ• 16 \Şark m. ecza 

0,97,50 
ı.ııa 
4.61 

ÇlilC FIYATLA.RI 
fır .. ııs F. 12,00 Praj 111,99,34 
Londra 618.60 a.ı.rat 34-96,42 
Milıi.110 t,%8,12 Moako-.a 10,92,75 
Nü1ork 79,60.38 B•lm 1,97,113 
CaneYr• 2,45 VartoYa 4,19,60 
Atina 83,88 Budapett• 4,24.75 
Brülır.ıel 1,39,25 Madrit 1,80,50 
Am•t•dam• 1,17,43 Bü.kret 78-89 
Suf1• 87,15,75 Viyana 4,21,75 

NUKUT (Sal.lf) 
ı;: ..... , X11ruı -

20 F. Franııa 188 20 L ls•icr• 111 

1 Dolar 1211 1 ,_ ... 11 

1 ""'· c.ıı • 1 Mark ~ 

1 Şile A•, ı:ı.so 1 Zlott u 
1 l•tuli.n 818 20 Ley 17 

20 Lir•t 2.l:t 20 Diaar r.5 
20 Le•• 23 l Çerrıo•iç 

20 F. B.lcilıl;• 115 Ahın 9,32 

20 Orabm.ı "" Mecidiye 41 
ı Florıa llJ Baoil.net 240 

Yo e 1 asta ığı 
lstanbulda yeni bir hastalık türe· 

miş: 

Poker ha_talıgı ıJe yahut daha 
alafranga tabirile Pokeromani! 

Nereye gitseniz:, konuşmanın u
cunda dolayısile bir po er fakır 
dısı olmamasının hemen hemen 
im .. anı yok. ı;:ıbıdir. 

Dün ak,am yine bir kare yap 
tık. Kaç kere geç ııakte kadar oyna
mıyalım diye nıyet edıyor .u: y ,, 
olmuyor hi olma:ua saat üçü bulu
yoruz. 

Aman elenelim ne şans var
dı •• Benim elimde Kare d'as ııcrr. 
O Floş royal çıkarıyor ••• 

- Yine yirmi b c lira kadar İ· 
çeri gittik .. Ama bu' kazanç onun 
yanında kalır mı dersiniz? Benden 
t.u ıgıııı muuallRaR u r vı • 
ne "hanımfefendı,, /erde ııer ek. 
tir. 

Hele Kadıkoyıine ış ıyc s n 
vapurlarda mesela 9,1 10 t k 
ııe 11,45 ııapurlannda ısideceğiniz 
mahaııerelerin hemen yüzde sek-
sem bu merke acc. .... 
sureti mahsıuada h r giı ' ni 
bırakıp çıkan kadınlar var ır. 
Bunlann İfİ gucü şu akf'l'1' bura· 
da bu akfam burada toplanmak biı 

e yapıp mütemadiyen oyan oy. 
namaktır. 

Maksat ııakit geçirmekte değil 
dir, para kazanmak ta değildır.fa 
saııvur edin ki günde beş,on, on be1 
ııe hatta icabında daha fazla kay
beden kazanan lıirruıeler için po • 
kerden para kazanmak mevzuu 
bahs bile olamaz. J,in en ihtiraslı 
tarafı kazanmanın z,.., iğ h y • 
can, kaybetmenin doğurduğu ız· 
tıraptır. Oyun iptiliisıaır. 

Midesi bozuk hasta bır ayy şın 
meyhane havasına karp daydağıı 
hasret, oyuncunun, yeşil çuhalı 
masaya karıı duyduğu hasrltın ay. 
nıdır. Onun için vaziyet ne olursa 
olsun, ister kazansın, ister kayb f. 
.in o, muhakkak oynayacaktır. O
nun zcııki oynamaktır. Fakat bu 
arada ne olursa paranın başına o
lur. Ve muhakkk bir şey kaybedi
lir. O da para olmcua bile zaman
dır ııe nhhattir. 

Ncuıl oldu da bu poker her alı
ğı bizi böyle sardı anlamıyorum. 
Maksat şıklık ııe zeraletse, pok r 
bilen adam veya kadın "asri,, te
lakki ediliyor.a bunun sır v hih • 
meti nedir? 

Ne yazık ki böyle poker mü le· 
Mlan arasında "Aıırupada mon • 
den hayat!,, böyledir diyenlerin 
bulunduğu da görülüyor. Bu zarı [. 
lılar belki ömürlerinde hiç Aıı 'U • 

paya gitmemiı olanlar, gitseler bi· 
le burada yalnız Cormopolite mu
hitlerle temas edcnl r <>e y h..ıt Au 
rupayı Holiııutta yapılan lılmler
den tanıyanlardır.Ft.ılTwpanı.ı .m 
den hayat,,ında pokere gelinceye 
kadar örnek alınacak daha neleri 
vardır? Eğer bir Aıırıı.,,..ı, •,. 
pokerde sarfedilen umanı ve pa· 
rayı gör•e hayru' • -
Çünkü o muayyen bir bütçe ı /ı:z. 
reket etmeğe ııe İntizam altında 
yaşamağa alışmıştır. 

Eııet onun au ,.,.,.-er oynadığı. 

vakidir. Fakat bunu bütresinin mil 
.aade.i dahilinde ııe bir aile eğ • 
lencai olarak, hoşça vakit ge ır • 
mek için oyncu. Çılgın ihtira lı o
yunculanı ise birer istisna o ~.ak 
her yt1rde teıadiif etmek mümkün· 
dür. 

Bu •ÖzlerimWe kirmenin Jıiir. 
riyeline kar'f"'alı İstemiyoruz.. 1- o 
kat bu poker salgınının önüne geç 
mek ııe yanııını başladığı yerde 
aöndürmek hepimizin üz:erine bir 
borç, bir ııııZifedir. Bu vazifeye 
mukabil meıuliyetimiz büyüktür. 

Mümtaz F AIK 

1 K.üçü ha e e 1 
• Ziraat b kanlığı baylar =ıdur

)Üğu hulafık haıtalıklar mütehaum 
Bay Naki Cevat dün Yunanistana ha· 
reket ebnittir. ~ 

* Tayyare kunımu lıtanbul merke
zine bağlı olan derneklerden 2 numa· 
ralı demek 900 lira ııetirerek merk.,.. 
xe teılim etmiıtir. 

3 nuınarclı derneğin de bu gün • 
)erde mühim miktarda teberrüde bo· 
lunacakları üm.t edilmektedir. 

• Tayyare kunımu lıtanbul mer • 
kez bay lar kolu heyeti idareli dün 
mutat toplantısını yapmq, balo itleri, 
nahiye ve kazalarda teıekkül ede • 
oek bayanlar kol uhaklarmda görü • 
ıülmiiftür. 

• Dilai:ı ve aağırlar kurumu batk•· 
nı Ba,. Süleyman Sım Karadenade biı 
seyahat yaparak oradaki kinueıüz dil 
,·:deri lstanbula getirecektir. Bay Sü
leyman Sırrı bir pansiyon açılması içiı 
te~ebbüste bulunmak Üzere Ankara • 
ya da gidecetltir. 

• Etibha odası 929 ıenesindenberı 
aidat vermiyen Dit hekim ve doktor· 
lardan 120 ki;iyi İcraya vermiştir. Bu 
ıene aidatlarını veımiyenlcr hakkın· 
da çok ~ıkı takibat yapılmaktadır. 
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( • Haftanın Sıyasası ) HİKAYE 1( .Öz dilimizle 
I - Yeni yıla ge~erken 

H er yıl oldukça sakin geçen 
paskalya ve yılba§ı tatilleri bu 

sene çok şümullü bit- takım siy~si faali
yetler içinde geçti. F.-ansa Dışışler Ba· 
kanı Lava! Romayı ziyaret etti. Bura• 
da Mussolini ile görüşme yaptı. Sar'da 
yapılacak olan araya mün.":""t için ~a
zırlıklar devam etti. 1 tal ya ile Habeşıs· 
tan'm arası açıldı. O kadar ki nihayet 
Hl.beşistan ltalyayı Ulu•laı: Dem.e~~e 
şikayet etti. Yılbaşı hediy~ı olmak uze
re, Japonya 1922 yılında unzalanan Wa
şington deniz si~fıhla~~ azal~ mua
hedesinin feshedilecegını lngıltenı ve 
Amerika'ya bildirdi. Amerika'ltlar buna 
mukabele olmak Üzere Japon adalarına 
ynkın bir mıntakada büyük mikyasta b.ir 
deniz manevrası yapmağa karar verdi· 
!er . Ayın üçüncü günü de Amerika Aya
m ve rrıeb'usarunm bir arada toplanma .. 
sından meydana gelen kongre içtimaı 
yapıldı ve Cumhur Başk&';'ı. R~s~v~I~ 
burada Amerika hükUmetının ı§Sızlıği 
azaltmak için alacağı yeni tıedbirl':" .""!
!attı. Siyasi bir hadise olmadıgı ıçın 
Lindberg'in çocuğunu öldüren Haupt • 
mann'ın bugünler i9"ıde başlayan mu • 
hakemesini hesaba kabnasak dahi her 
halde yeni yıla oldukça "zengin bir prog
ı·aın,, ile girdiğimiz meydandadır. 

1 

de edilmiı sayılamaz. Ancak bu mesele 
hakkında bir söz ıöyliyebilmek için pro
tokollerin neşredilmesini beklemek icap 
ediyor. Henüz protokollerin hiç biri neı-
redilmemiştir. 

* * * 
Cennetin anahtarları 

* * * 
2 - Roma görüşmeleri 

m._ Ml ussolini • Laval mülakatından 
U W U ne n ... uceler elde edı.ldtği he 

nüz !telli değildir. Görüşülen me•elelerin 
şunlar olduğu bildiriliyor: 

ı - Afrıka' daki müstemlekeler mese
lesi. 

2 - Silahsızlanma meselesinde Al • 
manya'ya karşı takip edilecek yol. • 

3 - Orta Avrupa meselesi. 
Mü~temleke meoelelerinde Franoa'nm 

ltalya'ya bazı müsaadekarlıklarda bu -
lundugu bildirilın< ktedir. Bu müMade
karlrk üç ıruntakadadır: Tunus, Trabu
fosgarp ve Habeşistan. Tunus'ıa.ki mÜ· 
•oadd<arlık orada yerle§ltl.İş bulunan 
ltalya tebaası .hakkındadır. Trabuluı
gcırp huaududunun ltru.ya lehme de
ğiştirileceği anlaşılıyor. Habeşistan'm 
denize mahreci otan Gibonti şimendiferi 
üzerinde de Fransa'mıı ltalya'ya bazı 
öıconomik m"nfaatler temio ettiği ıöy
\e~ııyor . • 

!>ıJfıhsızlanma m"selesi etrafındaki 
görüşmeler h&kkmda dıtan sızan haber· 
lcrden anlaşılıyor ki ltalya, bu me•cle
de Fransa'mn noktai ruuar.ıu kabul et• 
miştir. Bu mesele tahmin edileceği gilıi, 
l'\.ımanya etrafında dönüyor. Almanya'
nın sı.ı.ah bakanın.dan mütavi olaoaiı ka
bul edilmiştır. Almanlar buna dayanarak 
siliı.hlanrnaktadırlar. Fransa, Almanya'• 
yı sıliı.hlarından tecrit eden V e.-saillea 
muahedesinin, böyle bir tarafın arzusu 
i.e değiştirilmesini kabul etmiyor. Şiın
diye kada.- ltalya bu noktada Fransa'dan 
ayrılıyordu. Anlaşılıyor ki bundan böyle 
Fransa ile beraber yürümeğe muvafakat 
tmiştir. 

3 - Orta Avrupa 

~ rta Avrupa meselesine ıellnceı 
~ mülakatın en mübhem olan ta

rafı da budur. Malumdur ki mesele A
vusturya hudutlarının kefalet altına alın· 
ınasmdan çıkınıştır. Fransa da lt...Jya da 
hudutl...-ın kefalet altına alııımaııru isti· 
yorlar. Fakat kiuı kefalet altına alacak? 
Yalnı~ Fransa ve 1 taly,. mı? Fransa bu
na razı olmadı. Küçük itilaf devletlerini 
de ileri sürdü. Muısolini başka bir for
mül buldu: A vusturya'nıo. hudut kom
şularını i9ine alanların ittira.kiJe bir mu
kavele yapılmasını teklif etti. Bu, Ital
ya'nın dostu olan Macaristan'ı içi.ne alı· 
yor. Fakat Küçük itilafın 1izast olan 
Romanya'yı dıtarıde. bırakıyordu. Geri 
kalan iki Küçük itilaf devleti buna razı 
olmadığından Romanya' nın da içeri alın
masına karar verildi. 

Fakat bunlara Lehistan da katıldı. 
Sonra Almanya'nın davet edilmesi de 
görüşüldü. Ancak naııl bir mukavele 
imzaJanacağr ve buna kimin iştirake da
vet edileceği henüz kat'i olarak belli de
ğildir. Şu anlaşılıyor ki bu Orta Avru
pa meselesi üzerinde beklenilen netice el-

Milli tefrika: 69 

--- Şimdi sor.. . •. 
- Şimdi kız artık kendııım nl-

tanlm sayar mı? Elbette ben onu 
tannnayorum diyecektir. 

- Aliye pek miııaıız yere ayrı
lıyoruz. 

- Peki ~ma:. Nlçin °bu ~ece bu
raya geldin .. Dün beni görmemez. 
likten gelebilirdin? 

Kız ba,ını bağlamıt ve o iğne 
yi göğsüne takmı,tı. Yavaf yava' 
odadan çıktı , sokak kapısını açın
caya kadar hiç bir teY söylemedi. 
Fakat merdiven sahanlığına çıkın
ca birdenbire çıngıraklı feytan 
kahkahaları fırlatarak ; 

- Cünkü e~masım ... - <ledi -
kendimi aana tattırmak istedim. 

- Ben t ıdımın kudretini bili
rim ... 

!! • • • • 

4 - lnglltere'nin rolll 

D talya - Franoa mukarenetinl 
temin etmek için perde arka· 

smda çalışan kuvvetin İngiltere olduğu 
anlaşılmaktadır. İngiltere Akdenizdekl 
hakimiyeti dolayı•ile, ltalya üzerine en 
çok sözü geçen bir devlettir. Akdenizin 
iki devleti asla lngiltere'nin sözünden 
dııan çıkamaz: ltalya ve Yunanistan. Bu 
devletler tarafından takip edilen h_arici 
Biyasetin anahtan, eninde sonunda, ln
giltere'nin elindedir. Avrupa siyasiyatı 
bir çok meçhulleri olan bir muadeledir. 
Bunu çözerken, her şeyden Önce, malum 
olanlar tesbit edilmelidir. Maliım olan 
da ltalya ve Yunanistanın lngiltereye 
tabi olmalarıdır. F.-anoa ile anlaşmak için 
lngiltere ltalya üzerine büyük bir taz
yik yapnuıtır. Neden? 

Çünkü lngiltere Fransa'nm tedricen 
Rusya'ya doğru meyletınekte olduğunu 
görmüştür. Filhakika Fransa ile Rusya 
arasında.ki münasebetler Öyle bir istika
met almıştı ki, Büyük harptan Önceki 
Rus • Fransız ittifakı meydana geliyor
du. lngiltere Rusyanın Uluslar Derneği. 
ne gef.ıirilmesine taraftardır. Ancak Fran .. 
sız .. Rus ittifakını istemiyor. Fransayı 

siyasi yalnızlık içinde bırakarak Rusyanın 
kolları içine atılmasın diyedir ki İngilte
re son haftalar İçinde Avrupa işlerine 
karşı daha yakın bir alaka göstermiı, 
Sar'a asker bile sevketıniş ve ltalya 
Fransa mukarenetinin esaslarını hazırla
mıştır. Anlaşılıyor iri lngiltere, karşısın
da en büyük muarız Sovyet Rusya'yı gö. 
rüyor. Filhakika deniz kuvvetinden en 
az korkan devlet tıe Sovyetler olduğun
dan bunu tabii girmek 18.znndır. 

* * * 
5 - Uluslar derneği konseyi 

U !uslar Derneğinin konseyi bu· 
gün Cenevre' de Türkiye Dışiş

ler Bakanı Bay Tevfik Rüştü Aras'ın 
başkanlığı altında toplanıyor. Konseyin 
bu devredeki içtima ruznamesi arasında 
en ehemmiyetli iki mesele, Sar p!ebisiti 
ile Habeş:istanın davasıdır. 

Sar plebisiti gelecek pazar günü yapı
lıyor. Bunun için hazırlıklar tamamlana
cak ve araya müracaat ta yapılacaktır. 
Araya müracaatrn yapıldıkt günler için
de Uluslar Derneği konseyi toplantıları
na devam edecektir. Haftalardan beri 
Sar mıntakasında bu tarihi ırün İçin ha
zırlıklar yapılmaktadır, .. ,. 

6 - Habeı davası 

11-11 abeş - f tal ya davaor ela nihayet 
U-U Uluslar Derneğine intikal et

ti. Birinci kanunun beıinci günü ltalya 
ile Habe, askerleri arasında Valval ku
yuları denilen yere yakın bir mmtakada 
bir çarpışma olmuıtu. Bu mmtakada hu
dut henüz çizilmemiştir. Binaenaleyh 
müsademenin yapıldığı yerin kime ait 
olduğu belli değil. Ancak anlaşılıyor ki 
aradaki anlaşamamazlık öyle bir kaç ki
lometrelik arazi değildir. iki tarafın da 
iddialan nazan itibara alınacak olursa 
yüzlerce kilometrelik toprak üstünde 
ihtilaf olduğu anlaıılır. 

Anlaşılıyor ki Habeşistan ilkönce bu 
ihtilafı Uluslar Derneğine bir tikayet 
halinde getirmeklen çekinmişti. ftalyan
lara hakeme gitıneyi teklif etti. ltalyan. 
lar bunu kabul etınedikten maada bir ta
raftan Habeşistandan tazıninat ve tarzi
ye istediler, diğer taraftan da Habeıis
tan içerilerine doğru daha ziyade ilerle
mekte devam ettiler. 

Habe§.istan nihayet Uluslar Derneği 
misakının on birinci maddesini ileri ıÜ· 
rerek ltalya'yı şikayet etınittir. Mesele 
derneğin bugünkü içtimaında mÜ'-akere 
edilecektir. Ancak bir karara varılmaaı 
beklenemez. Her halde it bir komisyona 
havale edilecek ve bu komisyon da ihti· 
laf etrafında araştırmalar yapacaktır. 
Zaten Habe~stan da bir karar beklemi
yor. ltalya'nın taarruzlarına nihayet ve
rilmesini istiyor. Meselenin Uluslar Der
neğine intikırl etınesile bu maksat ta ha-

.... ue ııfi : Nc.. zmi Şellap 
- Kolay kolay unutamayacak

sın beni ... Ve beneiz kalman bir 
müddet olıun aaına azap verecek. 
Allaha ısmarladık Nazmi Bey. 

- Güle güle Aliye Hanım. 

Zühtü, ramazanın başındanberi bet 
vakit, mahalledeki mescide namaza ko
şuyor, ibadet ediyor, haliııı okuyan ha· 
fızları dinliyor, ara sıra da kuran o
kuyordu. 

Bugün ramazanın onu olmuş~. 
Birkaç gündetıberi zihnini genç bır 
kadın meşgul ediyordu. Onu bir sabah 
namazında titrek mmnların ışığında 

solgun çehre.oi, siyah mantosu ve ha§ 
örtüwe gÖrmüştü. Farzı kıldıktan son-
ra kıza dikkatli dikkatli baktı. Uzun 
kirpiklerinin çerçevesi içindeki gözle • 
rinde oevda gilii, acı gibi üzücü bir ı
lıklık, bir yumu§"klık vardı. 

Bu karşdıklı bakışma , içten bir 
anlaşma yerine geçti. Bundan sonra 
her zaman bir kan koca gibi ma!bede 
birlikte gelip beraber çıkmağa başladı
lar. Kızın isıni Zehra idi. Zühtüye 
Zehra pek uydu. 'Fikirlerini birbirlerine 
açtılar. isimlerin.in ilk müş.te_r~ hece
sinden sonra geriye kaJan ikıncı hece
lerinin birleşmesinden bir isiın meyda
na ç>kıyordu: Radi. Bunu da doğacak 
erkek çocuklarına koyarlardı. 

Sokakta mantoyla, siyah ve güzel 
şapkalarla 1rezen, sinemaya ve süvareye 

gıderken baş açık, ondüleli saçla..!a ge
zen Zehra camiye gelirken ya siyah, 
yahuıt "lına ~elen yeri sırma ifleıneli 
bir başörtüsile gelir, kaş!arına kadar 
sıkı •ııkı örtülen w yalnız yuzunun 
ayasını gösteren dmdarane bir ihti
mamla, ayağında ywnuşak terliklerle 
kaba tüylü halıların üzerinde bir Pey
gamber karısı gibi yürür, bir rahip kız 
gibi tavırlar alırdı. 

ııl oluyor. 
* * .. 

1 - Roosevelt'in yeni tedbirle.,ri 

A merika Cumhur Başkanı Roose
velt'in Amerika kongresi huzu

runda.ki nutku Amerikanın belli başlı 
derdi olan bir mesele üzerinde duruyor. 
ltıizlik. 

Amerikada devletten yardım gören 
beş milyon işsiz varmı.f. R_~o~ev.~lt .~u 
vaziyetin devam edemıyecegını soylu • 
yor. - Bunları beslemek, hazine üzerine a
ğır bir yük olmaktan ~ınazar, yardım 
gören insanların ahlikları üzerine de 
menfi tesirler yapıyor. Beı rıilyon aile 
günlük ekıneklerini hiç çalışmadan dev
letin yardımı ile temin ediyor. Bunun 
çaresi nedir? 

fıte Roosevelt nutkunda buna cevap 
veriyor. iş yaratmalı diyor. f'akat bu de
faki iş yaratınak, •anayiin çemberini dön
dürmek, iı hacnunı geniıletınek yolu ile 
değ.il, Filhakika bu yapıla bilse idi, iısiz
liğe karşı en iyi çare bulunınuı olurdu. 
Ancak bu yapılamadığından Roosevelt 
nafıa işlerine girişecektir. Yol yaptıracak, 
kanallar açacak, balaklıldar kurutacak. 
Bu itlere sarfetınek için meclisten İste-

' diği para yekununun dört milyar dolara 
baliğ olduğu düşünülecek olursa, girişe
ceği programın şümulü hakkında bir fi
kir elde edilebilir. Bugün Amerika' dan 
maada hiç bir memlekette bir hükumet 
reisi bir meclisin önüne çıkıp ta dört 
milyar dolar tahsisat isteyemez. Bunu:tla 
Amerikanın genel bofçları otuz milyar 
dolan geçiyor. Belki de otuz beş milyara 
çıkıyor. 

Ancak acaba bu teıebbüsle iı•izlik me• 
selesi kökünden hallediliyor mu? Çok 
şüpheli. Hatta şüpheıiz halledilmiyor 
denilebilir. lş•izlere bu tekilde lı bulmak 
§llndiki gibi, yardnn olsun diye para ve,... 
meğe benzer. Şu farkla ki şimdi hiç ça· 
lıttmlmadan ölmeyecek kaClar para veri· 
liyor. Yarın çalıştırılarak daha çok para 
ve~ek. lı~zlere bu tekilde daima iı 
bulmağa Amerika'nın aerveti dahi k1iH 
değildir. Yollar yapılır. Bataklıklar ku
rur. Para biter. işsizlerin miktan da ııa
kisi gibi kabarrnağa baılar. llUD4l çare 
buhnak değil, vaıııiyeti idare etınek der
ler. 

A . Şükrü E SMER 

dun. Ceblerini tar&fladım. Malum 
a serde alıtıkmlık var. 

- Utanmadın demek? Halbuki 
bu yüzden ben çok kaybettim ... 

- Canım timdi bırak bu fasafi
soyu da, ahçıya söyleyecek misin 7 
söylemiyecek miıin? 

- Hayır ... bbylemeyeceğim. 
- Haah itte bu kadar .. Biz de 

b&ftmızın çaresine bakarız . Allah 
ıamarladık Nazmi Beyefendi haz

. retleri. 
- Allah selamet versin Ömerof. 

Bu gece evde mükellef bir ziya
fet veriliyordu. Şehabeddin Bey • 
tahsilini ikmal eden oğlunun tere-

Dip!omasını almak için mekte- fine bugünü bir bayram gibi kutlu
be uğradığı gün Ömerofa dersha- lamak iıtemi,ti . Uzak ve yakın hı
ne koridorunda rastgeldi. Ömerof 11mlardan bir çoğu, e.Jci mektep ar. 
eski laubali tavrile; kadatlanndan hala sevilenler ve-

- Nazmi .. - dedi - aşçıya söy- aranılanlar, iki üç odayı dolduran 
le ole bana bir kredi açsın.. . masaların b&fında alıtlırıyorlardı. 

- Utanmadgıı, h<!ı. •.imle ~ıud ko- Şehabeddin Bey oğluna, iyi arka 
nu,abiliyonun? datlarmdan bazılarını davet etmeıi 

- Ne var? bir tey iPİ oldu? ni de aöylemi, li. Fakat sayısı yüz. 
- Daha ne olsun ce:bimdcn iğne- !eri geçen arkadaflardan ancak i-

mi atırmışsm ! Benden, ne zaman ki kiti bu ,erefe ııl&f&bilmişti. Bun-
P""~ İ•le~;,, de vermedim? !arılan biri Bahriyeli Haydardı. 

Ömerof? Diğeri ise, buruşuk fesini kalıpla-
- Ohhoo ! - dedi - ayol bu larak kendi.ine bır çeki düzen 

bir ay1rk it .. Yeni farkına vardın? vermeğe çalıtlığı anlat•lan müıtak
"• vl'n".vım? O gece konseı-ve açar bel müverrih Hayreddin'di. Hilmi, 
ken aval awal suratıma bakıyor- j ömeroflar 1 

Zühtü, namazda ayakta dururken 
oı'u kiliseılerdeki Hazreti M ... yanin 
resmine benzetiyordu. 

Elinde ince ve yeşil bir tesbih bulu
nur, nanıazdan '°111"a bunu bu§u ve te
velskül içinde çek ... , Tannnın büyüklü· 
ğünü, IMrliğini ve ona olan muhabbe -
tinıi gösterirdi. 

Zühtü için, Zebranın en çok bayıl • 
dığı luıı1i mabedin içindeki nur gibi, 

hayal gibi, kud•i bir şekil almasıydL 
Bu kadmda muhaklrak lııi önce, hassas 
bir ruh vardı. Ve muhakkak ki Zehra 
çok okumuı, duflDUf, hazmetmiş, an· 
lamış ve anlatmasını bilen bir kızdı. 

Zühtü de öyle değil • miydi? Din 
ve Tanrı fikirlerile ıne kadar uğraşmıı· 
tı. Nihayet iman fikirlerinin muhakkak 
elzem olduğunu anlaınıt ve bu kanaat 
onu ya§alllak yolunda aksatmadan e• 
min adnnlarla yürümesine ıebep olmuı· 
tu. 

Fel't içıin mabet, ibadet, ruhunu dün· 
ya işlerin.in, yaıamak kaygularmın pas· 
!arından kurtarmak ve saflaştırmak lii
znnılı. Fazla maddi ve menfaatini ta -
ruyan bir insan muhakkak ki vicdanı 
katı:-aşmıı, merhameti olnuyan , şefkat 

hilıniyen bir muhtekir vaziyetinde lr.a • 
brdı. 

Din, mabet ve ibadet fikirleri bu fi. 
kir ve nıJı ih tikanrun tasfiyesine hiz • 
met eden mühim mefhumlardan oldu -
ğuna kanaat ettiği için cami, namaz, 
ve kuran fikri ona manevi, derin ve 
k...-tancı zevkler verirdi. Onun için 
ramazanda ibadet ederdi. Zehra bu i
badetine ruhani bir aık çeşnisi ilave et
mişti. 

Sabah namazlannı, fecrin donuk, ma
vimtirak gölgeleri içerisinde, kalpleri • 
nin pek yiilt.;ek hislerle çarptığı zaman· 
!arda kılındığı <9'n çok Beverlerdi. 

Bir sabah namaz bitioce, dışarda.ki 
sevişme ve sinemalardaki birleşme zevk
lerinden büsbütün başka §<'kilde his • 
lerle en arl<aya kaldılar. Muhabbetin 
fazlalığı Tanrıya sevginin 2lİyadeliğin -
den ileri gelir 6ıkri kafalarında bir ~ 
Jalıi vecize gibi parıldarken mi:ln,..,ın 
önünde al ele tututtular. Ve mescide 
4Dtrek ve hazin gölgeli iııldar veren iki 
mumu üfliyereık aşk ve Madet kay&'u -
.ile dudaklat'ım birbirlerine verdiler. 

Oğlıe namazlarında Ahfeşm keçisi 
gibi Mllana sallana nezleli sesile kuran 
okuyan hafız, ayağında mestlerle ber 
gün mescitte nafiile namazla.-ı kılan fU 
beyaz ııa.kallı ihtiyar ve her gün bel
ki elli altmışa varan bu bir sürü müs
lüman buraya ne için geliyorlardı. Şüp· 
hesiz ki iyi anlaıılmaınıı ve duyulup ta 
yanlıt bazim yüzünden kafalannı bu· 
ilandınmı yarı önoanevi Akirlerle yarın 
ahirette, öteki dünyada cehennemden 
kurtulmak ve Kevser ıarabmdan içip 
cennette Huri ıkı:zılarile cünıbüt eyi ... 
mek gayesile... . 

Eğ..- ateş J.urnalar, kuyular doluıu 
.. teşler ve bunları körükliyen ubani -
ler varoa bunlar dünyada yapılan fe • 
nalılclann cezası olan vicdan azaplan, 
aile geçİm•izlikleııi, kanunların işaret 
ettiği mahkemeler, kelepçeler, zindan- 1 

lardan bafka bir feY miydi? Mukad~s I 
kitaplar bütün bunları yazmıyor ve m- I 
aanlara kanunların gösterdiği iyilik 
ve dojnıluk yollanndan baflı:a biraz da 
mas,.niyetini kuvvetleşıtirmek içWn uh -
revi cezalar ilii.t.i vaatler vermiyor mıy
dı? 

Ey sev&'lli ok&ıyucularnn ... Okumuı, 
hazrnetmit, bilmit ve anlamıt Zühtü ;. 
le Zehra bunun için T anrınm evinde 
duydukıLan gönül dileklerini gene ayni 
mabet i9"ıde Ha. etmekte beis görme
diler. 

Bir kaç gün sonra nitanlandılar. 
Ve bayram erie•i evlendiler. 

Biır 9'Ik insaniarm gece gündüz 
uykulaıımı, huzurlarını terkederek ma
betlerde ibadet auretile elde etn.ı< i.a -
tedilııleri cennetin anahtarlarını Zehra 
Zühtüye otıe•liın etmiıti. O . N. 

görülmüyordu. 
Geç vıııkte k&dar ev, her ~ğız

dan çıkan aeılerin güriiltüııil içi'!,de 
çalkandı durdlL Sonra Bazıları iyi 
temennilerde bulunarak, bazılan 
gülereık, pkaia;arak; ağzı burnu
na kantan bir ço "-ı ise yutkunarak, 
midelerini b'llhrarak evden çıkıp 
gİtmitlerdi. Sokab. ltir bacaık ora
da bir hacak IMıradıt sağa sola 
yaİpa vur-arak uzaklllfllnlan bir 
iıki dakika seyrettikten sonra pen
cere batından çekilen peder efen
di l 

- Hey hanım! - diye bağırdı
gel bakalım artık.. biraz da kendi 
itlerimizden konutalım. 

Şehabeddin beyin evinde kaç 
göç vardı. 

Peder efendi valide hanımın, 
en candan dostlarile bile kon~ma
sına tahammül edemiyordu. 

Kardetinin bir koltukta uyuya 
kaldığını gören Nazmi; 

- Kuzum ... - dedi - fU çocu-
iu yatağına yatırsıhlar ... Hem fU 
pis tabaklar kalkım artık .. . 

Şebabeddin Bey çatalını uzat
mıt, ınuanın botalan tabaklann
da ditine göre bir meze arıyordu. 
Can r!:mtiıile homurdandı: 

- Kim kaldıracak? 
- Kim mi kalJırac&k ? Ay ... 

Masa üstünde Habet 
ülkesini pa ylafıyorlar 
Görünüşe bakdırıa, tarih bir da

ha hortladı. Yeryüzü, üzerinde ya
şayanlann kanile geçinen korkunç 
bir (dev) e benziyor. Bu dev, ye
niden insan avcılığına çıkacalı 

mı? Bunu şimdiden kimse kestire-
miyor. 

Sorulsa, diplomatların biribirle
rile baş başa verip konuşmaları, an 
laşmaları, dirlik düzenliği koru -
mak için olduğunu söylerler. An
cak bu tatlı yalana inananlar git 
gide azalıyor. 

Bugünkü 
1 S TAN BUL• 
12,30: P18.k gündüz nefrit• 

yan otelinden naklen c:az. 19 
yeleri. 20ı Haberler. 20,10: H 
keatraaı. (Sh·et ve arkadaş.ları 
40: Bayan Sabahat Hütnü ta 
refakatil• tar kılar-. 21: Şür 21, 
ler. 21,30: Radyo orkeatl"afl. 
'Vo tanıo orkeatraaı. 

823 Khz. B U K R E Ş, 36' 
13 - 15 Pli.it Ve Haberler. 

kestraaı. - Haberler. 19,15: 
ar. 20: Konferan•. 20,20: Plak. 
21 110: Senfonik konser. 23: H

1 545 Khz. B U O A P E Ş 
18135: ,jalon orkeatraaı. 19,50& 

Spor haberleri. 20,35: Eaki 8 

tık parçalar. 21,45: Konfer 
22,40: Haberler. 23,40: Opera 
Son haberler. 

841 Khz. B E R L 1 N, 357 
19,05: Sözler. 19,30: Şarkı1at• 

konutmaları. 21: M.iHi neıriyat.( 
23,20: Yaylı aaz.lar konseri. 
Gece muaikisi. 

950 Khz. B R E S L A U, 311 
20: Bando mızıka. 21: Milli O 

herler. 23,30: Dana muaikiai. 
Khz. S T O K H O L M. 42' 
18.25: Askeri konair. 19,25: 

- Habeşistanın paylaşdmasına Flüt - ,;ola •• harpa konseri. 
21,15: Popüler. radyo or'keatr 

Amerika Ajansı, Fransız; - !tal. 
yan kon,uşmaları dolayısile ağzın
daki balılayı çıkardı: 

Fransa ses çıkarmıyacakl 904 Khz. HAM B u R c, 
Peki ama, nerde o paktlar, ner- ı9, Dana. 19,45: Boraa n h• 

al ? konseri. 20,45: Radyo mecmual 
de kaldı O antlaşm ar ler. 21, Uluaal n•triyat, 23,35• 

Hani kimse kimsenin kılına do- ları. 24, Neıeli muaHci. 

k ? H • ·· l''l ·· 704 Khz. MU N 1 '-l 405 m. kunmıyaca tı. anı guç u er, guç- 18,50• Ç;!t piyano için aonatl 

süzleri ezemiyeceklerdi? ler. 19,25• Bôr köylünün apor 

l vesaire. 20: Banclo mızıka. 21ı 
Koskoca bir ülke nasıl pay aşı- 10, Radyo orkeat.aıı. 23; H 

labilir? Binlerce yıl, kendi başına Program araoı. 24, Dan. 

buyruk yaşamıf bir (ulus) a "sen f1~;;,P o~k~t?.'.. ~;~;;:· Aktü• 
bundan sonra, baylığı bırakıp kö- orkeıtraoı. z3, Son haberler 

Ruata haberler 
lelik edeceksin!,, demek i&in nasıl 223 Khz. v AR şov A. 1 

kızarmaz bir yüz gerek? 18,15• Piy"ano aonatları. (Br• 
ler . .JS,15: Caz pl;lkları. (B.B.C. 

Ne yapmalı ki, hortlayan tarih, lumımn.) 19,45, Sözler. 20, Piy 
böyle istiyor/ .. Derisi gün günden tarlular, 20.20, Aktüalite. 20,30• 

ler. 21,lSı Senfonik konser. (F 
kalınlaşan kocamıf yeryüzü, epey- Şiirler. - Reklam. 24: Dana. 

ce var ki kan içemiyordu. Bu su • Kh •. ı T R A s B o u R C. 
19: Llyondan naklen konser. 

sıız:luğu, bir ha~ bin kara derili in- ao: Pli.k. 20,301 Sozler. 21,45: 

Sanın L-ıl kanile gı'dennek gerek.. herler. (Almanca.) 22.15, Bonj 
~ "La vivandiere,, ism~ıdeki Üt ptı 

Soysallığı kimseye vermeyen ar. 

beyaz yakalıklı diplomatlar, yeşil r· 
t::8~a~::f:~~e ülkeleri paylaşsın - ~W .;u,;~ 

Yalnız şu var ki, savaşlar, masa- ~}51\1-Jt, ~ ;:J 
ların üstünde değil, toprakların üs- \ Asrm umdeıi 
tünde yapılır. Ve başlamalı, bitir· 
mek değildir! 

Salahaddin GUNGöR 
------~o---~-~~ 

Evlenme 
Miralay mütekaidi Bay Şevki kerUıre

,;, Güzinle Bay Dr. Hüseyin Enver oi· 
hı Tureutun düğünleri dün Kadıköy 

Süreyya Salonlarında büyük kalabalık 
arasında te&it edilıniıtir. 

ABONE 
Tü.rki7e içi. 

L. ıc. 
4-
7 .. 

14-

Gelen evralır. aeri ••rllm.•~ 
seçen nU•halar 10 kuru1tar.
matbaa7a ait iıler iç.İ• mi 
racaat edilir. C...t emi.m .~· ~r 
liyetiııl kabul etmn.. 

bütıin Iatanbul hal"ına ve tilmi ıinemalarında 
iıteyen ıinema mlldll'lerineı 

Yaln11 lstanbul'ıuı değil, bltlbı ıarkın •• blyOlı ... 

ıln•••sı olan 1 p E K lhıemaıının genlf ıal 
SENENiN BİRİCİK TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI memlelı:et 

Ay s EL BATA:~~~A 
filmini gibm•t• koşan on binlerce , Hrireiyl lıtlaba klfl 
mektedir. filmin göıterilmesl daha bır kaç glln uıabldıjl 

buırön saat 11 dtı ve 1 de farla seanslar da llive edllml 

Bugün M ELEK sinemasında 
Zevk • Net• • Kahlnhı filmi • Oynak danı vı muaild 

AŞKTAN KAÇILM 
Oynıyanlu: 

ROZY BARSONY - GEORGES ALEK
SANDER - WOLF ALBAHRETTY 

Bugln ı 1 de tenıilltlı matine ..... 

Nazmi sinirli sinirli .bağırd1. 
_ Aayfe ! Aay,eee 1 
- Yav&f dedim a. . . 
Nazmi aeıini bir parça daha yük-

seltti. 
_ Ayte kız 1 Ayteee 1 
Bu sırada valide hanım, bl~ ~a

nt asık bir ıuratla çıka gelmlftu 
_ Çocuk ... kime baiınyorsun 

'b.7 böyle enelder gı 1 ••• 
_ Hizmetçiyi çağırıyorum .•• 
_ Ayte yok .. Evimin namusunu 

iki paralık edecekti kaltak! 
Namıl. birdenbire kıpkırmızı ke· 

ıildi. u•ından gözlerini önüne 
eldi. 

_ Eyvah! bizim it çakıldı ga· 
liba .. Ana artık kız da ifl açıp 
vurmufbı ... Bu fırtınayı nasıl atla
tacağız ... 

Diye dlifüruken valide han~m 
ditlerini gıcırdatarak devam ettı ı 

_ Yaa... evladım. •. tam bir haf
ta oluyor ••. ama zaten ben tüphe
leniyordum. Yezit kaltak! .. Bak 
haysiyetli çocuğa da ibret al! .. Yü
zü nuıl kıpkırmızı kesildi .•. Yatın· 
dan da utanmıyorı •ın Şehap ! i 

Nazmi bu aon sözleri itilince ya
V&f yavq ıbqını kaldırdı, 
babasına baktı. Şehabeddin Bey 
renkten renııe giriyor; titreyen e
lile talmı tabe.ktan 

bulup batıramıyordu. 
O zaman meseleyi anlar 

du. Vay canma 1 demek h 
kahramanı peder efendi İ 
Babasının haline acıdı. 

sıkıntılı vaziyetten kurtaJ'lll'I 
di; . 

- Ne ise •. - dedi -
MUf.. kapatalım artık b 

Fakat ziyanlı çıktı. Ç" 
fer valide banrm olanca 
rine saldırılllfb: 

- Sen de AIS •• Sanki 
dan daha mı uslusun? Ad 
kepaze oldum .• 

-??? •.• 
- Neye çenen tutuldu? 

mazlığa vuıma. •. Bari beni 
bırakmuaydm ! Bir teY 
ıın .. lstanbula in efendim. 
biraz sabırlı olur. Utan..,d 

- ?? 
- Ada bu. .. küçücük 

tarafında nefes aldın mı 
fında duyulur. Hiç iskele 
ıin gözüönünde kızlara 
mı? Koıııtunun matmazeli 
ıİıif. Hemen Nerimana 
Nerimanda bir ıurat ... 
bir surat ... Kardetinde 
Ben itin farkında değililllot 
li kadıncağız bir ,eye 

d 
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Hilaliahmer e.....ıyetı ve kollan 
mekteplerdeki h.kir çocuklardan 2 
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natlat 
por 
21ı fi 
Halı" 

ın çocufa yemek vennefe batlamIJ
tır. Bunlardan batka da Çocuk Eair
ı:eme kurumu ve kollan da çocuklara 
o.ıcak yemek vermekte devam etmek
tedir. 

Çocuk Eaırg- kurumunun Alem
dar nahiye kolu tarafmdan 933 aene
ainde açtığı a~ev"nde 33 fakir çocuğa 
o 2amandaberi her rün öiile vakitleri 

Muğla Halk fırkaaında 
toplantı 

MUCLA, ıo. (A.A.) - Yeni C. 
H. F. idare heyet:, yeni idare heyeti 
batkanile Halkevi bqkanmı aeçmif· 
!erdir. 

C. H. F. eski idare heyeti bafkanı 
Cemal Türker, Halkevi hatkanlıjima 
da eaki Halkevi baıkaıu Cavit Ak<>A' 
-.eçilmi~lerd'r. Bu toplantıda yeni ae• 
çilen bayanlar da hazır bulunmuılar• 
d:r. ---
Kaıtamonuda ıaylav 

• • 
seçımı 

KASTAMONU, ıo (A.A.) - Mer· 
bz ve luı.zalrda ikinci aeçici yokfa. 

ı.. ' malan yapılarak namzetlerle karşılaı· 
tırılmıttır. Kazalardan ırelen namzet 
listeleri fırka vili.yet idare heyetince 
tetkik ve tasdik edJerek mahallerine 
yollanmaktadır. Uç gün aonra ikinci 
aeçicilerin aeçilmeıine baılanacaktır. 

fi 
oıı• 

Edirne fırka kongresi 
EDiRNE, 10. (A.A.) - iki ıründü, 

devnm eden Cumhuriyet Halk Fırkaaı 
vilayet kongreai ıon toplantısında ye
'ZIİ idare heyetini aeçnıittir. Kongre ye 
de kazalarla umumi konırreye gidecek 
~anlan da ıeçt",kten aonra toplantıya 
.W...yet venniıtir. 

Tayyare balosu 
Tayyare kurumu lstanbul merk ... 

t / dı.ce her aene yapılmakta olan kıtlık 
balo bu aene de yapılacaktır. Balo 18 
fubatıa Perapalaı aalonlarmda veri· 
lecektir. 

Balenun her aenekinden daha iyi 
obaıı içm 40 kiıiden mürekkep bir 
okoınite tetkll edilmiıtir. Komite ilk iç
~aını 16 ki.nunuaani çartamba gÜ
nu ıaat ı6,5 da Perapalaıta yapacak. 
tır. 

Bu toplantıya kurumun bayanlar 
kolu da iıtirnk edecektir. 

•-c::ı:ıı--.:ı_ıc::mı_ 

Bugünkü mühim 
Maç 

(Bap ı inıl sahifede) 

den devirip onun yerine ıreçmeğe uğ. 
ratacaklardır. Ancak fU var ki, ilk dev
re maçlarından da belli olduğu üzere, 
Beıiktaı için F eneıi>ahçe Galatasaray. 
dan daha çetin ve daha tehlikeli bir 
basandır. Bundan dolayıdır IO buırün
kü ma9" pek haklı olarak "Dananın 
kuyruğunu koparacak,, bir maçtır di • 
)'Ol"UZ. 

Buırünkü maçta yenilmek değil, be
rabere kalmak bile Fenerl>abçenin aley· 
hinedir. Çünkü beraberlik halinde gene 
Beıiktaıın bir puvan fazlaaı olduğu 
ır1l>i kalacak, mağlübiyet halinde ise 
BCfiktaı Fenct'bahçeyi bu aefer iki pu
van reçmiı olacaktır. Halbuki Betikta-
t•n mağlubiyeti takdirinde hem Fener
bahçe Betiktaıı bir puvan geçmiı, hem 
de ıikinci devrenin en mühim ve en 
korkulu maçını atlabnıt olacaktır. 

Vaziyetin bu nazikliğini kavraya-
rak oyruyacak olan her iki tıarafm bu
gün nasıl bir taknnla ortaya çılracakla
r..u pek bi,rıÜyoruz. Fakat her halde 
ıon kadrolarından buyuk hır değişik:ik 
olmıyacak, ol&a olaa Beşiktaıın merkez 
muhacjm yerinde Nazım oyruyacaktır. 

N uımla, Beşiktaş hücum hattının 

ı:eçen ııefer'.ı:inden bıraz daha tehlikeli 
oıacağı muh kkak.>a da oyunun neticesi 
Be11:ktaş mu w-Jn h.ıthnın çıkarabile-
ceği oyuna bağlıdır. Çünkü geçen sefer
ki r er.eri>ahç - ı.:eşıktaş maçmda gör
dük ki bu muavın nallı, hele merkez 
Dluavin ne hücuına. ne de müdafaaya 
h~:Jcile ya ' n c:d .. >İlecek kuvvette d0ı 
ğildir. 

E. f'. SA''CJ 

aıcalı: yemek verilmektedir. Bu &§evi 
kadroounu fazlalaftırarak çocukf.annı 
40 a ibli.t edecaktir. 

Her iki kurumun yardnnlarile mek 
teplerdeki fakir çocuklara yardım e
d:Jerek imkan olduğa derecede aıcak 
ve aoğuk yemekler verilecektir. 

Çocuk Eairgme kurumundan Ka
ınnpaf& kolu da bayramda otu:ı iif 
çocuğu giydirmittir. 

Ortaköy fıkarapef'Ter 
cemiyetinin yardımı 

Ana&1z, babaıız mektepli yavrulara, 
bakımsız hastalara, malüllere ve yok&ul
lara devamlı yardımda bulunan ve hu 
aenelı:ıi Cumhuriyet Bayramında elli Jru. 
ıur mektepli yavruyu baştan ayağa ka
dar ıriyindiren Ortaköy fıJ<araperver 
cemiyeti havaların •oğuması dolayiıile 
yoksullara on iki bin kilo kömür ve bir 
miktar erzak ve bir kıımına da para tev· 
zi etmiştir. 

Kasım paşada 
Kasımpa§ada çocukları esirgeme kuru

mu tubeıi tarafından bu bayram otuz 
çocuia yeni elbiıe verilmiıtir. 

......... mll ........ ı-. 

Afyon satışımıza 
Iranın iştiraki 

(Baııı 1 inci sahifede) 
:ı:ak relerde satııların üç · nhiaar idaresi 
ta.rafından ve bir elden yapılma•ı iç.in 
mü ebet aörüttneler oılmuıtur. Toplan .. 
tıya yarın tekrar devam edilecdrtir. ı. 
ran murahhn•lan tebrimizde on bet 
gün kadar kalacaklardır. 

Yugodav murahhası Be/pattan 
döndü 

Tückiye ile Yugoslavya araımda 
ektedilen yeni afyon mukavelesi miiza. 
.keresine ittirak etmek üzere Belırrada 
gitmit olan tclırhnizdeki Türk - Yugoı
lav merkez af yon bürosu Yugoslav mu
rahbaaı Möıyö Mibailoviç mukavelena
me.nin imzası üzerine tebrimize dön
müıtür. 

Mosyö Mihailoviç yeni mukavelena• 
menin esasları hakkında ıu malUınatı 
veımiıtir: 

- Biliyouunuz ki afyon aatışına 
dair Türkiye ile Yugoslavya arasında 
yapılan mukavele 14 nisan 1932 de An· 
karada İmza eclilmitti. 

Bu mukavele 23 tB§riruevvel 1933 
te meriyete ırirmiıtir. ltilifname muci
bince iki memlekette afyon ihracatı İn· 
hi- altına alınmış, iıb.racatı yapmak j. 
çia milli bir tefkilat vücuda getirilınit· 
ti. 

Bu itilô.fname bir aene için aktedil
mitti. ltilatname ayni zamanda afyon 
satııları hakkında dıt memleketlere 
teklifte bulunmak üzere mütterek bir 
büro tetkilini de istihdaf ediyordu. Bu 
hİİl'onun merkezi bildiğimiz veçhile ı.. 
tanbulda bulunuyor. 

Bu itilifname iki hükumet tarafın -
dan yapılan bazı tadilat ile daha bir 
müddet temdit edilmittir. Bu makBAt· 
la Belgratta başhyan müzakera1 her iki 
tarafça gÖ•terilen mütekabil dürüstlük 
ve 1a111ıim.iyet .sayesinde az zaman zar .. 
hnda hitama ermiıtir. 

ı4 niıan 1932 itil&hıameoıi mucibin
ce, yalnız dragist afyon merkez büro 
tarafından satılabiliyordu. [çilen afyo
nun ıatı11 da milli teıkilata bıralı:ılmıı· 
tı. Yeni itililfname mucibince Türk • 
Y ugoılav merkez büroıu her iki cinı 
afyonu oatabilecektir. ı kanunusani 
1!135 ten itibar<.n merkez büro bu iki 
nevi afyonun satııı ile meşgul olabile· 
cStİr. 

Yeni itilifnarne mucibince ihraç e
dilen afyon bedelinin tahsilinde bazı 
değiıiklikler yapılınııtır. 

1 tililfname ı kanunuaani ı935 ten 
itibaren meriyete girmittir. Müddeti 
iki •enedir. ltilifnam\' müddetin bita • 
mından altı ay evvel ıolıi hükumetten bi
ri tarafından feshedilmediği takdirde 
kendiliğinden iki ILne daha temdit e
dilmit addedilecektir. 

Yeni ;tilıifname iki hükumetin af • 
yon ıiyaıetini yeni ve sağlam esaslara 
bağlamıı oluyor. Türkiye ve Yugoslav• 
yada milli bir mabıul olen afyon iıtih • 
1alatı ve satıp bu sayede inkitafa maz
har olacaktır.,. 

Japonyaya heyet mi gidecek 
IZMIK, ıu t ı deronlaı - Afyon 

inhisarından bir heyetin yakında Ja
ponyaya gideceği burada bazı afi.ka. 
a tdcra Japoa,adan bildirilmittır. • 

Balkan ökonomi 
Konseyi kapandı ---
Altı karar üzerinde 

bir protokol imzalan ı 
ATINA, ıo. A.A. - Balkan antantı 

devletlerinin İıtitan ökonom:k ko vi 
kaparuı toplantısını 
dün sabah yapmış 
ve toplantıdan son
ra aıağıdaki tebliğı 
ne.;retmiıtir • 

Balkan antantı dai-
mi konseyinin An .. 
kara'da 2-11-34 de 
ittıhaz etl" ği karar· 
lara tevfik n, Bal
kan antantı ölı:ono· 
mik konseyi Atina
da Yunan dışan İt· • ._,...,~.._ __ _, 
feri bakanı Bay ' 
Mnkıiınos'un bat· B. Hasan 
kanlığında toplan· 
mııtır. Çalıtma 3-1 tarihinde baılamıt 
ve 9·1-935 tarihinde bitmiıtir. Bu ılk 
toplanma devresinin amacı, daimi kon .. 
&eyin 10-5-935 tarihinde Bükreş'te ya· 
pacafı toplantıya arzedilecek olan rapo· 
run hazırlanma11 için dört memleket 
araıındaki ölionomik yakl&Jma meıelcıi 
hakkında tam ve teferruatlı bir noktai 
nazar tcatİ•i idi. Okonomik konsey, ko
misyonlarının mesaisine dayanarak, altı 
karar suretini ihtiva eder bir son proto
kol teıbit etmiıtir. Bu karar suretleri 
funlardır • 

1 - Ticaret siyaıası, 
2 - Muhabere ve münakale, 
3 - Balkan bankası, 
4 - Turizm, 
5 - Okonomik kurumların iı bera

berliği, 
6 - iç yaaaıı. 
Son protokol tasdik eiIUmek üzre Bal

kan antantı memleketlerinin dııan ifJe. 
ri bakanlarına verilecektir. 

Okonomik konseyi, bu toplantı dev.ra
ti zarfında müzakerelerin en dostane ve 
tam iı beraberliği ruhundan mülhem ol
duğunu memnuniyetle müıahede edebil
mittir. 

Balkan komeyinden dönenler 
Balkan ökonomi konseyine hükiıme

timiz namına ittirak eden heyet bu. 
gün, lmıir yolile ıehrimize dönecek
tir. 

Heyet azalannm alı:tamki trenle An· 
karaya gitmoleri muhtemeldir. 

Koruey dağ.ıldıktan aonrcr 

ATINA, 10 (Milliyet) - Balkan 
ökonomi konseyi itlerini dün bitinniı· 
tir. Oğleden sonra Balkan konferansı 
Yunan heyeti reiıi Papa Anutasvu 
konsey azası şerefine bir kabul reımi yap 
mıştır. 

Akpm)e)"in ele Büyük Britanya o
telinde bir ziyafet verilımittir. Bu :r.i .. 
yafette Türkiye heyeti reisi Ha1an 
Saka aöylediğoi bir nutukta Yunaniı • 
tanm heyet azaıına 1töıterdiği miaa • 
firperverliıkten dolayı tetekkür etmiı 
tir • 

Kadın hekimleri aylık 
toplantısı 

(Türk Cinekologi Kurumu) bu ayın 
toplantısını 9-1-935 de Etibba Odası 
konferanı aalonunda Prof. Kenan Tev· 
fiğin Be§l<anlıiiı altında yaptı. Bu top· 
lantıda ı 

Prof. Ali Esad Birol ı Rahim alt kıa· 
mından muslarazi yapılan kayser ame-.. 
liyeıi hakkında tebligatta bulundu ve 
bu ameliye ile doğurtduğu bir k~dını 
takdim etti, ameliyatın muhtelif safha· 
!arını protekıiyonla ırösterdi. 

Dr. Ahmed Aınn Onur: Ameliyatla 
çıkardığı bir rahim ıarkomu, bir de aar· 
koma çok benzeyen rahim miyomu pi. 
yeıi takdim etti, ve bunların mikroıko
pik mustahzarlarıru ıröıtererek, vakala· 
nn huıuıiyetlerini anlattı. 

Prof. Ali Eıad Birol: Yumurtalıkta 
husule ırelen habis urlardan ( Granulo
sazeltınnor) vakaaı arz ve mikroıkopik 
proparaıyon!arını cösterdL 

Dr. Ahmed A11m Onur: Hiç doğur• 
maıruı bir kadından, ameliyatla çıkar• 
dığı on beı !&o aiarbfında bir yumur• 
talık kiıtini ı:österdi, ve bu ıribi büyük 
urlartn çıkar:lmasında rasırelinen mÜt· 
lcilatı anlattı. 

Bu valıalara dafr yapılan münak&§B
lara: Kenan Tevfik, Ali Eıat, Birol, Alı· 
met Aınn Omur, Orhan Tahıin, Niya· 
zi Müıtak, Hadi Ihsan, Nuri Süleyman 
ve Behar katılmıtlardır. 

Bugünkü kongreler 
1 - Dit hekimleri kunımu sabah 

aaat ıo da Etıbba odaaında yıllık ku
rultayını yapacaktır. 

2 - Milli Tüıi< Talebe Börliği ıabab 
saat 10 da halkevinde evvelki haftadan 
ıreri bırakılan lieyeti idare seçimini ya· 
pacaktır. 

3 - Güzel aanetlar birliği mimari 
ıube•i ıreçen hafta ekseriyet olmadığm
dan yıllıık kurultayını hu haftaya bı • 
raknutb. Kurultay bugün aaat 13 5 ta 
Alay kötkinde toplanacaktır. ' 

4 - Türk mürettipler kurumunun 
yıllık kurultayı aaat 14 ı. vilayet ko • 
naiJ karıısında mürettipler kahvesinin 
üıt katındaki merkezinde yapılacak-
tır. 

-o--

Berberlerin toplantısı 
Berbet-ler kurumu heyeti idaresi 

yarınki cumarte•i günü aabah saat 11 
de fevkalade bôr toplantı yapacaktır. 

Toplantı cemiyet merkezi olan dör
düncü Vaıkıf hanında yapılacaktır. 

Toplantıda 'lnÜddetleri bitecek olan 
idare heyeti yeniden seçilecek, ıon 
gür.lerde gazetelere akseden altı aylık 
ondUliıyon i!Acı ve diğer mesleki İt· 
ler a:Or-.iülecektir. 

Kü tür bakanı dün geldi i
l Öz Türkçe ile 
Bi.mecemiz (Bar, 1 inci sahifede) 

dlfer maarıf işlerile meıgul olacak, 
muhtelif müesaeııeleri ırezecektir. 

Bay Abidin Ozmen dün Universi -
tede rektör Bay Cemil, F akü ite dekan
larile konu;ım.uş, fakü 1telerin ·lıtiyaç· 
lan hakkında izahat almııtır. 

Kültür bakanı, ıehrimizde bir haft3 
kalacaktır. Bay Abidin Ozmen dün ıa· 
hah, otelde kendiı.ini ziyaret eden bir 
muharririmize muhtelif maarif işleri 
hakkında izahat vermiıtir. 

Ankara üniı·crsitesi 
Şimdilik Ankarada bir ünivenite ku

rulmasından evvel bir tarih, coğrafy.ı 
fakülteıi temi etrafında tetkikat yapı· 
yoruz. Fakülle edebiyat fakültesi de
ğildir. Bu hususta maarif bakanlıgı uii· 
•attığı gibi, ayrıca ilmi bir heyet de ça· 
hııyor. Bundan batka lıtanbul Üniver· 
aıtesinde alıikadar ilim adamlarının fi • 
kirlerini sorduk, mütalealarıru aldık. 0-
nümüzde ders yılı "baıında Ankarnda 
tarih, coğrafya fakültesinin aç!Jmıııına 
çalııılacaktır. Bu fakülte memleket ta· 
rihi ve coğrafya11 için çok bayırlı ola • 
caktır. Bu fakültenin kadrosu b.müz ya• 
pılmadığından dekanlığa kimin getiri • 
leceği timdiden söylenemez. 

ı aarıl b ~esi 

Yeni bütçemizin projesini yaparak 
M 'iye bakanlığına verdik. Bu yıl hiit· 
çesi ıreçen ıenelere nazaran kabarıktır. 
Yekunu 11,5 mılyon liradır. Bu bütçe 
ile muhtelif işler yapılacaktır. l.tanbul 
Univerıitesının nokaanları da tamamla· 
nacaktır. Yeniden bazı binalar yapıla • 
caktır. Üniversite kadrosu tamam! '1 • 

mıt oldufundan, tllrıdilik yeniden ec -
nebi profesör getirtilmesi ınevzuu bahs 
değildir. Fakültelerin laboratuvar, den 
aletleri ihtiyaçlan da bu yıl içinde ta • 
mamen ikmal edilecektir. 

Balıaıorya imtır.ı.-nı kalktı 
Liselerde yeni imtihan talimatna• 

mea bu yıldan itibaren tatbik edil • 
mcğe başlanacaktır. Talimatname 
mekteplere bildlrilmi~ir. Buna göre 
imtihan tekli dcğitm kt , her aınıfta, 
aınıf iıntihanı yapılmaktadır. Bu İm· 
tihanlarda ıınuvaffak olacak t !ebeler 
geçecek•'t-. Qrta mektebi veya llaeyi 
lı-itirirken, her talebe, bakalorya im· 
tiharuna ırinnefe mecbur tutulmıya
caktır. Ancak yüksek bir mektebe v .. 
ya üniverıı.iteye rirmek i&tiyen tal be
ler ayrıca bir imt •han geçireceklerdir. 
Universiteye girmek iıtemiyen ve bu 
imtihanı ıroçirmiyen liıeyi bitmiı 
gençler kanunen Jiııe mezunu addedi· 
locekler, memuriyette ve aair vaziyet• 
!erde tamamen lise mezunu hakkın • 
dan ist fade edeceklerdir. 

Talebenin mıwaffakiydi 
Bu yeni tekille- talebenin daha zi· 

yad muvaffak olacagmı ümit ediyo
nız. Vaziyeti tetılıııi kediyoruz. Geçen 
yıl çok faz!& talebe döndüğü doiru 
değ ldir. Bunun heıaplanru Büyük 
Millet Meclisine verdim. Daha evvel
ki aenelerde de vaziyet aynidir. V • • 
ki.Jet, talebenin iyi bir şekilde yetit -
mc•i için İoap eden tedbirleri almak .. 
tadır: 

Yeni Mel.tep açılmıyacalt 
Onümüzdeki den yılı batında ye· 

niden açılacak mektep yoktur. Çünkü 
bir mektep demek yalnız bütçe iııi de
mek dejiildir. Muallim, idare, müsait 
bina, levazım mea.eleeid'r. Ancak, ih
tiyaç ni"1>etinde ımekteplerde tubeler 
açuağız, müracaat eden her talebe • 
ye yer bulacağı:ı. 

Mekteplerin kadrolan 
Liıe ve erta mekteplerin kadrolan 

bu yıl İçin tamamlanmıt ıribidir. Yal
nı• b·r kaç münhal iiçin, son çıkan 
yardoncı muallimler kanununa göre 
h&J'Clket dcrek, gazetelere ilan ver
dik. Ehliyeti hai• kimseleri kadromu
za alacaiız. 

Maarif vekaleti kadrosunda baıka 
hiç bir deiit klik yoktur. 

lslahat me•clesi 
Fırka gurubunda tetkilı: edilmekte 

olan bir ilk tedriaat meııeleai vardır. 
ilk tedrisatın verintt, taleben'ın vazi • 
yeti, de,.. proırramlan, tedrieat müd
deti, ve aa.inı hakkında kati kararlar 
,...riJecektir. Bu da ancak, yeni Mec· 
Iiain int:habından aoora kabil olacak· 
tır. O vakitten evvel orta tedriaat mil· 
eaae""'leıinda bir ulahat, umumi bir 
değiıiklik mevzuu bahıolamas. Çün-

kü orta tedri&at, ilk tedr eata dayanır. 
ilk tedris-t müesseseleri daha verimli 
bir hale konduktan aonradır ki orta 
tedriıııt meıeleıi dütünülebilir. B na
enaleyh ~imdilik liııe tahıilinin 12 &e· 

neye çıkarılmaaı da mevzuu bahiı de
ğldir. 

Muallim mektepleri 
Bu yıl başında mu~llim mekteple

rinin bir kısmının kapatıJ.dığı veya ve
k ......... , .• Uu Jut.;at,cpıcrı ki µa. .. acagı doğ 
ru değ Jdir. Yal ruz bu yıl başında iki 
muallim mektebi, diğer muallim mek
t ı>I .-;Je birleştir: imiş, bu müeaaese .. 
ler daha mükemmel bir hale ıretirilmiı· 
l. u.ll ı.ı ı..ı ... ~ pı rı e tedrı at 
müdeti 6 seneye çıkarılmııtır. Fakat 
buradan mezun olanlara llniverııteye 
girmek hakkı verilmem~tir. Çünkü 
muallim mckteplerindeki dera prog • 
ramlan ayrı, daha ziyade pedagojik 
esaılara dayanır. Derslerde fark var• 
dır. Bundan baıka muallim mekteple· 
r nden çıkanlann taahhütnameleri mu 
cibince, mecburi hizmetleri vardır. 

Haydarpafa liıeıİ 
Yeni açtığımız Haydarpaıa lisesi 

iyi bir yolda yürüyor. Bu mektebin 
vaziyeti hakkında tu veya bu yolda İ· 
leri geri aöz söyliyenlerin iddialan 
doğru değildir. Dedikoduları k:nle
rin çıkardıklarını biliyoruz. 

Bu 1 &eye ırun geçtikçe rağbet artı· 
yor. Bına büyük olduğu için maarafı 
çoktur. Fakat talebe dedi arttıkça 
meaele kalnuyacak, maarafla kartıla
facaktır OnümÜ7•leki yıl baımda d.ı· 
ha çok talebe releceğini umuyoruz. 
Huıwi, ecnebi ve eltalliyet mektepleri 

Bu mekteplerin muallimleri nrn • 
•ında büyük bir tasfiye yapılacağı ha
ber· asılsızdır. Yalnız resmi mektep· 
!erde de dlduğu gibi, liyakataiz, mu
allimlik yapmak şartlannı haiz olmı· 
yan muallimlerin vRzifelerine h r za .. 
man nihayet verilir. Bu bakımdan, bü. 
tün mektepler her zaman teft"ı edilir. 

Yeni dil devrimi 
Yeni dil devrimi devam ediyor. Ma

arif vekaleti, bütün muallimlerimi2 bu 
· tle uğrapnakta, yeni öz kel" el erin 
birleşmeai için .;alıpnaktadır. Fakat 
timdiden kitapların hattan bata de • 
ifütirilmeai ol&ma%. Dil devrimi b "tti
ği ırün elimizde bir IÜgat olacaktır. 

O vakit toptan değipne olacak, kitap• 
lar tamamen öz d limizle yazılacak· 
tır. 

Kültftr bakanı Bay Abidin Ozmen 
dün aktam Fırka genel katibi Bay Re
cep Pekerin inkılap tarihi derıinde ha
zır bulunmuıtur. 

KültÜr bakanlığı orta ledriınt u • 
mumi müdürü Bay Hasan Ali de, ha • 
kan Bay Abidin şehrimizde kaldıuı müd 
detçe burada muhtelif iılerle me~ırul o-
lacaktır. f 

Adapazarına inen 
Tayyareci kadın 

(Başı 1 inci sahifede) 
işlememesinden tehrimizin Sakarya &a· 

hilinde bot bir alana İnmeye mecbur ol· 
muılar inerken karlı havanın tipili ol
masından alan kenarındaki aedde hafif 
çarpan tayyarenin pervane, kanad ve te
kerleii ıakatlanmakla yollarından ka). 

ımılardır. Belediyemizin misafiri olarak 
dört ırün kalan tayyareciler, tamiratı 
}"apdmak üzre tayyareyi trene~ koydu. 
rarak aktam Eıkiıehire harel<et ettiler. 
Misafirler istaıyonda kendilerini uğur
layan büyük bir halli kütlesine misafir· 
likleri müddetince hükü.met, belediye ve 
halktan ırördülderi çok aamimi al.iıka 
ve oevgiden çok memnun kaldıklarını 
ve hiç bir yabancılık hinetmediklerini 
anlatırlarken •araılmaz bir tekilde kuru
lan Türk - Romen dostluğunun yarat· 
tıiı derin ıevırı hiılerini ırörmelrle bü
yük zevk duyduklarını ıöylemiılerdir. 
Tayyareciler Eskişehir tayyare fabrika
ımda tayyarenin tamiri bittikden aonra 
Kap •eyahatma devam edeceklerdir. 

Geçen defakı bilmec:emizi doiru lııalled..., 
lcr • • lnda çektııimiı kurada hirlodlifl 
T akaım, Ayaap•t• Gümüthane cadd .. ı No. 
4'3 Bayan Mediha, l)Jınciliji, "4 üncü ilk 111.a.. 
tep 515 Bayan .S.aclet Önt:el Uzanmıtlarda.., 
Jda r alınemi.ze kadar IUtfen l•trif ederek h.,ı 
diyelerini almaları kendilerinden rica olutı.W"ı. 

Ceçan defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Oamanhca lcartılıklarını yazdı ımı:z ke 1 .. 

nıelerın Öz tr.ırkçe mukabi.lelrini 1•zarak ı•k .. 
limızin boı hanelerine 1erleıtirerek keaini:z •• 
.. J\l lliyet bilmet:e memurtuı .,,... cönderiniz. 
BiJmecemi.z.i dorru hal edenler ara•ında kura 
çeklYOr 't'• kazanaolara hedıyeler v rııyoru~. 

hiuddet: Pau.rteai cı.ınu akıamına kadar
d.,.. 

Bilmecemiz 
l 2 3 4 5 6 7 il Q 1011 

1 1 • • 1 2 • • 3 ı • t •• ~ 4 • 5 t 1 1 
6 
7 
~· 1 

8 • • 1 
1 9 

~ı lCı -11 • .. 11111 -
SOLDAN SACA 

1 - Umumi (5), Ceviz (3) 
2 - Hali• (2), Büy k bir rakam (3). 
3 - Zeb;r (3). Nota (2). 
4 - Tev'em, •YDJ babndan (4), Şir (SJ. 
S - Krruıızı. Akıl (2). Ea•r (2), 8e7air 2. 
6 - Çift doiil (3). Y.t (2), SaJt r21. 
7 - Ayı yuva&ı (2), Yuc• dejil (5), 
8 - Tir (2). 
9 - Aile, haoüman. (4), Uzun deiil (4). 

10 - Yet (2), Vazife, !iyaka (4). 
l l - laim1eri sıfat yapan bir edat (2), KP 

pek (2). Cet (J)_ 

YUKARDAN AŞACI 

ı - Sama (3), Eıp (2), yama f2l. 
2 - Ezmekten emir (2), Rabıt eclab (3). 

Buu (~). 
3 - B•Ja& (2), Rabıt ed&b (2). 
4 - Büluia ermlt (5), Tatlı deiH (3). 
S - Ahbap (2). Amca (3). 
fi - iptida (3), Rah•I odab (2). 
'T - Bir meyva (5), Tabaka (3). 
1 - Bir ralıı.am (2), Bir rakam el.aba ( 4). 
9 - Nota (2). 

10 Fürub.t eden (SJ, O.t deiil (3). 
11 - Ziraat (4). 

Buğday satışların
da yolsuzluk var mı 

(Ba§I 1 inci sahifede) 
:ıerindedir. Ortaı:la bir ıuii.ıimal vazi• 
yeti olup olmadığı veya bu yolda bir 
iddianın mevcudiyeti baklanda müııhet 
menfi biç bir teY söylenemez. 

Arattınnalarımızm sor.unu da tim • 
diden tayin etmek iımkiıı111zdır. Bu, da
ha ziyade teftiılemı varacağı neticeler• 
bağlıdır. 

Onilmüze çlkacak yeni yeni dokil • 
manian ela tetkik etmek va.ıiyetinde-
yız.,, 

Muhırrririmiz, Bey Atıf Bayındı:ra 
tekit heyetinin bazı iııticvaplarda bu -
lunduğu yolundaki ne;riyabn doğru °: 
lup o!n.dığıru da -1n11ıtur. Bay Ahi 
Bayındır kıaaca ı 

" - Hiç kimH isticvap edilıniı de
jiildir. Yalnız bazı huıualar için ıı_ıal.ıi • 
mata miln.caat olumnuıtur., demııtır. 

.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,e ...... ,,,,,,,,,,, ................. ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,e .. ......... 
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TEŞ 96 

TESRi EDiCi, Davralı:, 
TESRi ETTiRMEK, Aııktınnalı:. 
TESRIR (etmek), 1, Cebcmck, 2, GönendirmC"k, 5, Kı~ 

Yandırmak, 4, Sevindirmek, (Bak: Sürur.) 
TESViT (etmek), Karalamak:, 
TESViYE (etmek,) !, Baprmalı:, 2. Bitirmek, S, Dol-

durmak, (Çukur yerleri tesviye man.) 
TEŞAŞU, t. Ballı:lf, 2. hın (Bak: Şaşaa.) 
TEŞAŞU ETMEK, t. Balıkmak, 2, Ballnmak 
TEŞAUP (etmek), ı. Aynlmalı:, 2. Budaklanmak, 3, 

Çatallanmak, çatallaım.11<. 4, Dallanmalı:, (Bak: I.nkısam.) 
TEŞCi (etmek.) t,Aykaylamalı (Aylı:ay - teıcıe medar 

olan söz tcıcilmiz hitabe man.) 2, Davrandırmak. 
TEŞD

0

JT (etmek), ı, Arıtmak, Arttırmak, 2, Aıı:ıtırmak:, 
(Bak: Şiddet.) 
TEŞEBBÜS (etmek.) !, Anıtlamu. ı. Davranmalı:, 3. 

Dtlşürmelı:, (Ccht ve ıayret man.) 41 E1 atmak, el koymak 
el vurmak, S, Oiriamek, 6, Kalıkmak, 
TEŞEQDOT (otmek) t, Artmak, 1, .\%malı:, uqmalı:, 
TEŞEICKI (etm•k). ı. Sıılanmak. 
TEŞEKKd'L, ı, Kurluv, 2, Kurulaı, S, Kurum. (Balcı 

Teşkil, teesıils.) 
TE$EKKUL ETMEK, 1, Dürünmek, 21 Kurulmak, 1, 

Türemek, . d. 
TEŞEKKÜR. 1, Allı:ıe, (Daha çok tah11a, tak ır hamt, 

ıena ınan.) (Bak: Minnet. ıillı:ran.) 
TEŞEKKÜR ETMEK. Tabu etm<k. !apul etmek •. (Daha 

çok ubudiyet arzı man.) (Bak SUkretmek, mUtqck:ki.r ol
mak) 
TEŞEVVÜŞ, !, Allat, 2, Altüıt, 3. Karpp, karıaplık, 

4 Karışıklık (Bakı lttiııaı. ıuriı, teşeddüt.) 
'TEŞEVVOŞ HUSULE GELMEK, 1, Altüst olmalı:. 2, 

Burbalmalr:, burbaşmak, 
TEŞHiR (etmek,) 1, Adını duyurmalı:. (Me,hur etmek 

man.) 2, Belciirtmck, (Meıhur etmek man.) 
TEŞHiS (etmek.) 1, Ayırnuk. ayırt etmek. 2, Seçmek. 

S, Tanunak, 
TEŞKiL, 1, Biçime koyma. 2, Kılık verme, 3, Kurman, 

4, Kurum. 
TEŞKiLAT, Yasa (Nizam, kanun man. 11teşkilı1tı esasiı 

ye - başyasa.,) 
TEŞKiLATLANMAK. Itinmek. 
TEŞKiL ETMEK, t, Biçimlemek. biçime sokmak, 2, 

ltm/., itin1ck 3, Kıhklandrrmak1 Kılık vcrm'lç. 
TEŞNE, 1, Dudait burunmu1, (Tqnclep m.:ın.) 2, istek· 

li, 3, Susak. 
TEŞPIH (etmek,) 1 Ben•ctmek. 
TEŞRiF (etmek,) 11 Buyurmak, 2, Gelmek, 3, Gitmek 

TER 93 

TEKRAR, 1, Bir daha. 2, Gene, sine, 
TEKZiP, (etmek,) ı, Yalan pkarmak, yalaomı 'ıkarmalc 

1, Yalanlamak, 
TEMAS 1 Detmek 2, Dokunmalı:, 3. Ellemek, 
TEMEL

0

LÔK (etm~lc), 1, Bacarn:ıak, (idare~ tasarru 
man. da) 2, Eline almak, eline ıcçırmek, S. Enıkmck, 4, 
hsılanmalı:. (Sahip kesilmek ınan.) 

TEMENNi, 1. Dilek, 2, latek, 
TEMETTO, 1, Aı~ 2, Asıi, !, AııilıJı:. .. . . 
TENASÜL, ı, Çocuk yetiştirme, 2, Dol dot yetıttırme. 
TENEFFOS, !, Dinlenmek. 2, Soluk almalı:. 3, Solumak, 
TENEZZOH. ı. Gezinti. 2, Gezıp dolatına. 3, Germe, 
TENKIH, (etmek,) 1, Ayıklamalı:, 2, Arıtmalı:. 3. Ayırtla· 

~ENKIL (etmelıc), l, Bastımıak, 2, Basma, 3, Ezme~ 
TENKiS (etmek). t. Azaltmalı:, 2, Azarınsılı:. 3. Eks•lt· 

met, eksıtmelı:, 
TENKiT (Noktalama man.) 1, Ayırma, 2, Benelı:lem~, 
TENMfYE (etmelı:,} l, Artırmalı:, arttırmak, 2, Bilyut-

ıaek. 3, Colaltmak. . . . 3 s 
TENStK (etmek,) 1, Düzeltmek, 2, Dizıktırmek, ı rr&· 

~~SIP (etmek.) ı. Beienm beyenmek. 2. iyi bulmak, 
TENVIM (etmek), Uyutmak. 
TEIVIR (etmek). ı, Aydınlandırmak, aydmlatmalı:, 
TENZiH (etmek). Arılamak. 
TENZiL (etmek). 1, A .. fı düşürmek, 2. Aıaiılama!rı S 

Apğı varmak, (Tarh rnaıı.) 
TEPfllR (etmek), ı. Buiu çıkartmak. 2, Buii;ulandırmalı: 
TEPŞIR (etmek). ı. Buştumalı:, 
TER ı lsl~.J 2. Körpe. 3, Yaı (Bak: Taze, ratıp,) 
TERAl-İHOM (etmek), 1, Acolıak, 2, Esirıemelı:, 3, Isir-

ccmck. 
TERAHI, l, Alırla$ına, 2. Alır davranma, 
TERAKKi (etmek,) 1, A;t:nak. 2. Artmak. 3. Çoplm;ık, 

4, Deri &itmek, S. llerilcmck. -· 
TERAKKUP (etmek.) ı. Beklemek. 2. Gözetmek. 3, Go-

zlemrk, 4, Önmck, (tarassut man.) S, Ummak, .. 
TERAKOK, (etmek), 1, Bcngişmck, binişmek, 2, Sırık· 

mek, 3, Birkcmek, 
TERAZi, ı, Batman, (asıl hububat ve mayiat için kul· 

landır bir ölçü m3n.) 
TERBiYE, 1, Besi, 2, Çekim, 3, Töre, türe, (u .. ul, l· 

dap, kaide, nizam. intizam, man.) 
TERCJH, ı, Artuk, 2, Erk, irk (ihtiyar. iktidar man.) 3, 

Seçme. 
TERCUMAN. l, Dllben. 2. Dildem, 3, Dilmaç, 
TERCUME (etınrk). ı, Aktarmak, 2, Çevirmek, S, Bön-
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l\ HHyet'in Romanı! 80 

Yazan : Marthe Richard Tercüme eden ı M. F. 

'•Fransız memurlarigle aranızın 
çok iyi olduğunu görüyorum!,, 

Hülasa 
[ Marthc Richard Fraruıa casusluk 

teşkiliitı tarafından bpanyaya ı:önde
rilwiitir. Vazıfesi orada Alınan casus 
te~kı.itına g•rmek ve ilci cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mace
ralardan sonra Alman casuslarının reisi 
baron Fon Krohn ile tanıımııtır. Bun
dan bir çok malfımat alım§ ve bunlan 
rransaya bildirmiştir. 

Şimdi Marthe bir fınat bularak Pa
nse .:lönmÜ§ ve şefini bularak ona Ba· 
r nu soymak için kurduğu bir dolabı 
anlatmış ve tekrar Iapanyaya avdet et
mıstır.] 

Zozo bana naaihatlar vcnnişti: 
- Kızmayınız, Marthc, Alman

ların petini bırakmayın, hiç işleri
ne karıtı'madan nezaret edilmeden 
çalışmaktan o kadar memnun olur
lar ki ... 

Benim halim onu kederlendirmit 
ti bana o kadar kuvvetle teminat 
vermeğe uğratıyordu ki kınlan ce
saretimi tekrar topladnn: 

- Rus beşinci bürosunu !ima e
derim ,diyordu. Kua itini beceri
riz. Y arm Kolonel lınatieffi görme 
ğe giderim. Projenizi izah ederim .. 
o da Ladoux'yu göriir Te ıize yar
dımını temin eder ... Emin olunuz ... 

Kapitenin bu iti yapmamak iste
mesinde sebepler olmalı fakat bi. 
zim Rus tefimiz beceriklidir ve La
ı:t_oux ile ayni fikirleri gütmekte hiç 
llır mecburiyeti yoktur ... ümit edi. 
niz ••• Size muhıikkak bir yardımcı 
gönderir. Bir hafta sabrediniz ... bir 
hafta ... O kadar uzun bir zaman 
değil .. . 

Razı oldum ... Çünkü intikam al
mağa yemin etmittim. Kaaa iti, bir 
caıususn gururnu okşayacak büyük 
bir muvaffakıyet olurdu ... 

- Size iki hafta mühlet veriyo
rum ... Seri çalıtmafa gayret edi
niz Eğer iıterseniz, sayenizde bü
tün emeklerimin mükafatım alırım. 

Tren yeknuak homurtularile i
lerlerken beni gene bedbinlik sar
dı. Bozgunluk mu? manevi bozgun
luk mu!.. nedir bilmiyordum ... Bil
hassa avdetimle Baron Fon Krohn 
un mesut etmek fikri heni çileden 
çıkarıyor ve ona bu saadetini çok 
pahalı ödetmek imkanını elde ede
memek kaygusıle çıldırmak dere
celerine geliyordum. .. 

Kapkara diifünccler içinde kıv
ranıyor, onlardan kendimi kurtar
mağa uğra,ıyordum. Tam bu aıra
d~ kompartıman arkadaşım l•e
nımle konutmağa b&fladı. Öyle 
tatlı konu,uyordu ki bu adam. Bit
mez tükenmez eğlenceli mevzu. 
lar b~luyordu. Kendisi de güzeldi. 
Ve bilhassa çok ,ık giyinmifti. Or
taya,lı idi. Çabucak Sen Sebasti . 
yene Yunan konsolosu olarak gitti
ğini öğrendim. Hiç durmadan din
lenmeden Pariıe ait hikayeler, ba 
tından geçen a9k hikayeleri kumz.r 
lırkiyeleri anlatıyordu. Şendi. Ba
aa vakıt öldürmeme öyle yardım e-

diyordu ki ... Hudutta, bavulların 
muayenesi ve gümrük muamelesi 
esnasında eskiden bana yardımı 
dokunan bir jandarma zabiti gör
düm. Beni görür görmez yüzün • 
den birden DeJe taştı. Ben de onu 
ııördüğüm için memnundum. Biraz 
konuttuk. Kompartımana döndü
ğüm zaman Yunan Konsolosu a. 
!aylı bir tavırla ı 

- Fr-sız hükiimeti memurla
rile aranızın pek iyi olduğunu gö
rüyorum, dedi. 

Şimdiye kadar ilk defa olarak 
tedbirsizlikte bulunmuftum. Fakat 
hiç aldırmıyordum. Sen Sebasti • 
yen'e yaklattskça bende tehlikeli 
ıre gayri tabii bir his doğuyordu. 
!~ti~~ fikri büyüyor, fdclini de
ıııttınyor ve bir türlü ya.kamı bı • 
rakmıyordu. Baron Fon Krobn be
ni hapsetmenin cezasını çok paha
lıya ödemeli idi ... Eğer kapiten La-
douI ...... 

Nihayet içimi dıtarıya vurmak 
arzusu beni yakıyor, Fon Krohn'
wı yüzüne hakikati haykırmak 
bütün nefretimi, kinimi yüzüne b~
ğırmak istiyordum. içimde biriken 
kin dalgası soğukkanlılığmıa hiı • 
cum ediyor, maniaları deviriyordu. 
Artık kendime ha.kim olamıyacak. 
tıın. ~arona,onunla nasıl oynadığı
mı, elımde nasıl bir oyuncak oldu
&unu bildirmeli idim. Onda hiç bir 
atık hatırası ve bilhassa hiçbir sa
adet hatırası bırakmak istemiyor
dum. Ona, güzel, tatlı bir hatıra bı
rakmaktansa onun elile öldürülme
Y• om ka tercih edıyordwn. 

Kafamda bütün fikirler biribiri
ne <karıtıyordu ... Sakin olmak için 
kendimi zorluyordum. iki hafta 
eabretmeğe ıöz vermemit mi idim? 
Şu kasayı da kendimle beraber 
Parise götürebilseydim ... Fransız 
casuslukla mücadele tetkilitına 
Alman casualuğunun bütün esra
rını verebilseydim .... 

Ümitsizlikten sonra, beni zafe-. . . 
rın neşeaı, muvaffak olmanın gu-
ruru kaplıyordu. 

• • • 
Baron Sen Sebaatiyen' e benden 

bir gün sonra geldi. Beni Miranda' 
dan dönnıüt zannediyordu. Rus ar
kadaşlar hakkında bir kaç sual 
aordu. 

Kendimi zaptctmek günden gü
ne güçleşiyordu. Barona bakışları
mı:ı fekli bile değitmitti. Daha 
ti diden ona likaydi ile muamele 
etmeğe başlamıştım. Bendeki oyun 
cu artık rolünü unutmUfiu. 

Fon Krohn merak etti. Kendisi
ni sevdiğime kendini çok çabuk i
nandırmıttı. Ona kartı olan atkı • 
~~. azalmaımdan korktuğu için 
butun hırçmlıklarımı çekiyor, iı
tikbale ait bin bir proje yapıyordu. 

- Bitmedi-

Zelze~e hala 
Dinmedi 

(Bası 1 inci sahifede)' 
lalıahmtt tu~ıi felakete uğrayan yurd
daşlara yardım için teberrü kabülüne bat· 
lamışhr. 

Anadolunq ıriizel köıelerinden biri o
lan bu yerlerin uğradığı amansu: felaket 
viliyetin her tarafında derin bir teessür 
uyand.rnuf her tıuafta yerY,er yardun 
tedbirleri alınmııta. 

En doğru haberler 
ANKARA, 10. A.A. - Yurt içinde 

ıon ııünlerde olan yer sarsıntıları hak· 
kında dahiliye vekilliiine gelen en doğ· 
ru habe1'1cre ıröre, sarımlı, Balıkeıi!_mer 
kezinde bu ayın dördüncı.i günü baş1ıya· 
rak ııekizind ııününe kadar, Kapıdağ 
yarun ad:ıuııtla ayın dördünden beşinci 
gÜnüne, Erdek ve civarında ikinci gü• 
niınden ıoekizinci sabahına kadar muhte
lif fa11lalarla ve çoğu pddetli olarak de
vam etmişti.o. Bu sarsıntılardan Balke· 
ıir merkezinde 12 ev knmen, Erdek mer
keziyle Gündoğdu uçalar, Turan, Pa
ıa!iman•, Avıa. Ekinlik, Asmalı, Harman 
lı Poyrazlı ve Türkcli köylerinde 364 ev 
temame11, 922 ev kısmen yıkılmıt. beş in· 
ıan ölmfa, 14 insan ve 36 hayvan yara
laıun11 M:ınnarn adaımda iae oturulabi
lecek i:'ck bir ev kalmamıştır. 

ilk yardımlar 
Adalardaki felaketzedelere havanın tid 

deli dolayııiyle motörlerle erzak ve ıai· 
re gönderilmediğinden ilk ve çabuk 
yardımlar Bandırmad.. bulunan Ant11lya 
vapuru ile yapılmışttT. Balıkesir vil~yet 
ve Nafia d.Urui ile Edremitte bulunan 
s-nchr'ar kiimilen aarımb yerine gönde1·il· 
mittir. Ekinlik, Avıa ve Pa,.limam 
köylerine Antalya npuru ile ıtiden hl'
vet fırtın"~an kAr3ya henüz çıı...madığı 
için hakiki hınar vo ihtiyaç tespit edile• 
memiştir. 

Buraaıla 
Yine Dahiliye Vekilliğine &• ı~ ha· 

berlere nazaran, Burt'ldal.i 7<!zele de a· 
yın dördüncü ak2amı saat 16,5 -I• n 
13,15 de ıidc\Ptli iki ıarsmtı halinde kay
dedilıni.ı. Müdanyanm Tirilya nahiyeıin 
de bir evin b.ıcaıı yı~lmtş•ır. 

Çanakkaleıle 
Çanakkalede ayın 4 üncü günü ikisi tid 

detli ve ikisi hafif olmak üzre dört sarsın· 
tı olmuş ve vilayet merkezinde bazı ev· 
lerin duvarları açtlamıştır. Gelibolu ka
zaıında 8 ev çökmüştür. Zarar 15 bin 
lira tahmin edilmektedir. Lapıekinin 
Bayramiç nahiye merkezindeki çeşmele
rin ıulan teınamen çekilmiştir. Biganm 
Dimekota nahiyesinin Ambaraba köyü· 
nün camisi, Karabigada bir ev ve bir 
mağaza kısmen, Karlı köyünde bir ıa· 
manlıkla iki minare ve bazı baalar tema 
men yıkılmıthr• İnsan ve hayvan za
yiatı yoktur. 

Edirnede 
Edirnede ayın dördüncü günü fasıla

lı üç ve befinci günü de 2 saraınh ol· 
mu§tur. Bu aarsıntıların ikisi ıiddetli 
olmakla beraber zarar yoktur. 

Demircide 
Manisanın Demirci kazasında aym 

4 ünde biri ıiddetli diğeri hafif olmak 
üzre iki ev yine aynı ııünde Gördes ka· 
zasmda da tiddetli iki sarsıntı olmuı 
ve bir hasar yapmamıştır. 

lzmirde yalnız Ödemiş mıntakaııda 
niki sarsıntı hiısedilmiıse de zarar yap
mamıştır. 

HilaliahmeTin yardımlan 
BALIKESiR, 10. A.A. - Kapıdağı 

ile civarındaki adalarda ıarıınlt devam 
etmektedir. Balıkesir valiıi ikinci defa o
larak vilayet •ihhat müdürü ve Hilali
ahmer müfetıiıi ile beraber adalara geç
mek üzre Erdeğe ııitti. Yeni zayiat yok· 
tur. Hiliiliahmerce zelzele mıntaka11na 
250 çadır yo1lanmıştır. Yollanan çadır
ların sayıaı dört yüze varmıştır. Yiye· 
cek, içecek ve pamuklu giyecek yollan
maktadır, Felaketzede yurttaşlara yar
dıın elini uzatarak acılarını dindirmeğe 
uğraşan Hilaliahmere yapılan yardım
lar devam etmektedir. 

Bunun için yapılan komite çalışms1an
ru bütün mahallelere ve kentin bütün ka
zalarına te:ımil etmi§tir. 
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dı.irmek. 4, Evirmek, 
. TERDIF (etm•k)! 1, Ardılmak, ("Art., tan geldJii belli 
ısc _de scklcn meçhul veya mutavaat balind ) 2 Acd 
yürutmek, ardmdan yürütme~, ardı m-a ririı~mck, 3 :::.. 
ıma takmak. arkasmdan gebrrneJr, 4, Arn,t:ırmalt. ' 

la~~~~~~~cT;~,' Bayka, 2, Çekingi, 3, Duralayış, duralr

mik~REFFÜ, (etmek). 1, Ağmak, 2, Çılı:mak, :rukarı çılı:-

vtir man.) ''Bu eser kimin dü,ünceei?.,) 
TERViÇ (etmek), 1, Geçeğen kılmak. 2, Geçirmek, 3, Gı 

~rtmelr, 4, Yallramak, (Favoiser man.) (Bak: Revaç.) 
TERZi, l, Biçkici, ("Biçki evi, bİ(ki yurdu - terziha· 

ne.,) 2, T;atkıç. 3, Dikici, 4, Dikişci. 

TEREKE, Soyha, ..,,.ka (Asıl ölünün üstilnden alınan 
tlbi~ vı .. man.) 

T~R~'.'.'NUM, l, Ezgi, (Lllm man.) 2, Ir, ırbma, ırla
yış, • .,..lrım. (Bak: Gma, llhn, taganni.) 
ır·TE~SSUP, (etmek), 1, Çökmek, dibe çökmek, 2, ı;ö
";';R '. 3, Durulmak, 4, O~nn:ıır, (Bak: Rüıap) 

zuıtı. EŞŞUH, - AT, 1, Öiüntu, 2, Scvnti, aizindU, 3, Sı~ 

TERFi (etmelr) 1 Ço" J .L 2 G" lr " diifün öf .. ' • .. pr amd.ll, , otermc 1 ( Göter. 
&:ötürm:ıc, c Ytturen ıorklü Tanrı.,,) 3. llerletmelr, ileri 

TERFiH (etm.k) 1 B J ~L • 
J, lğitmek, (Bak: R~fah) 0 Yll$•m~. 2, Gönendırmek, 

TERFiK (etmek), 1, 'Arkadaı etmelr arhdaı vermek 
2. Eketlemek, 3, Katmak, 7an1na katmaİr 4 Kold malr 5 ' 
KoımaJr 6 Sal k aa1ma1r ' ' a ' ' 
Refik, r~fakat.) pma • ' 1, Yanma •ermek, (Bak: 

1 TERFiK EDiLMEK, Ko,Ianmak. lroşu!mak 
1;.ERHIN (etmelr), 1, Duta komak, 2, Oç Jro;.,ak 3 Tu-

ta omak, 4, Tuta:ıoa lroına, (Balı:: Rehn), ' ' 
TERHiS (etmek), 1, Bn-akmak, 2, Boşatmak, baoıatmak 

!i.,flt:Jrik·ti~. )YaBmak, ("Bek süsjn yastı - Bey aske: 
• et ... 

TERK (etmek,) 1, Atmak, 2, Bırakmak, (Bilhassa talilr 
man.) 4. Botlamalr, 
~~RKilll (etmek,) 1. Bitimek, 2. Yumak, (Bak: Tahrir) 

RKIN (etmek), 1, Bozmak, (J'azılı yazıyı bozmak 
mank.) 2, Çalmak, ("Nice çalıklan tashih birle ) 3 ç,,· 
me , 4. Silmek • ~-.. ' • 

TERKiP (et?Mk), l, Bingeştirmek, 2 BirJC"Ştinnek bir 

Xarayı.a getirmek. 3, Karımak, 4, Karışt1r~ak s Karmak (i o, nıak, 1. Sa1r$tırmak. ' ' ' ' 
mı~~RKUVA, 1, BoyUn sönUfü. 2, Bukav, 3, Koprucült kc. 

TF.RSANE, Gemlik (Gem· Tk G . 
J""T man.) ' 1

• rem: · emı yapılan 

~F.R.SIM (etmek), 1, Be<l z et:ııek, 2. Ciz:nrk, 
f8 ıE p P.: (Nivc~ Y ıı ~ n f} .. IP O . 

TfRZIL (etmek) 1, Ekelrlemek, (Kadm• kötü sözler 
ıöylcmek, aöğüp oymak ma.) 

TESADÜF, 1, Buluw, 2, Duş, 3. Duıar, (Fança "da
ça.r.,m ash mı?) 4, Düşkü. 

TESADOM, 1, Çarpışma, 2, Dokuş, dolnı•ma, (Bak: Mü
sademe.) 

TESAHUP (etmek), 1, Bcnim~emek, 2, Eycmek, S, Issı· 
lanrnalr, ıssı çıkrnalr, 4, Irkleıımelr, \Sahip çılı:mak man.) 

TESELLi, 1, Avmcı, (Medarı teaelli man.) 2. Yovulr, 
TESELLi ETMEK, 1, Avutmak. 
TESEMMOM, (etmek), 1, Ağdanmalr, 2, Aiıılrmak 3, 

Ağulanmak, 4, Çerelmek, (Ot ile ağılanmak man.) Ulak: 
Zchıı-lenmek.) 

TESETTUR (etmek,) 1, Bürölrlenmek, 2, Biirünmelr, 
TESEUL (etmek,) Dilencilik etmelr, Dilenmek. 
TESHiL (etmek,) 1, Genez eylemelr, 2, Gm..:Jemelr 3 

Gcnislik vermek, 4, Kolaylaştırmak. ' ' 
TESHiN (etmelr), 1, Isıtmak, 2, Kıadırmalr, 3, Ydıtmak. 

(Bak: Ilık,) 
TESHiR (etmelı:,) 1, Almak, (Feth, zapt man.) 2, Bai· 

mak, (Bak: Ballamak,) 3, Ba•rrmalr, (llfaiHlp etmelı: 
man.) • 

TESiR. 1, Dolnmalr. 2, Erir, 
TESiS, 1. Kurcu, 2, Kurum, 3, Yapı, (Bak: mileııiı, mü. 

CSSt-9. mÜ"8CSe.) 
TESKERE, (Nakil vasıtası man.) 1, Sal, •laca, 2, Tar

ga, 
TESKERE (Mektup ma.) 1, Biti, İıitilr, 2, Pasla, pasala 

~u ~-· ı~~lyaocadan deiil. türkçt Hpasu,, kölründcn ıet-' 
mıı goruour,,) 

TESKiN (etmek), 1, Amırtgurmak, 
TESLİM, 1, Tavuşmuş, 2, Tuduru. 
TF.Sl.IM ETMEK, 1. Defiimıek 2 İsparlam.ıık 
TESLIYF. (etmek), 1, Avundur.;.ak 2 Avutmak (Bak• 

T~cni.) ' ' ' • 

c ,"~MiM (etmek.) 1, Ağulamak, 2, Otarmak (Bak· z~ 
,.,.. f'me-k.) ' ' ... ~ 

TESMiYE (etmek,) 1. /.damak. 2, Adıkmalr, 3, Atamalr, 
TFSPlJ.J. ı, Çt-vırgelc, 2, Ccvirtkc, 
TESPiT (~tm~k.) 1, Belı:ütme-k, 2, Belirtmek, bcUi et 

Tt .i" 3 Berk·tmck, 

Muhtelit fırka tipleri 
(Başı 1 inci sahifede) aında bir arada düıümneleri demek -

de yürüyen ve ileriye ıtibnek istiyen tir. 
fıri<alardır. Liberal nasiyonalist: Haklarda hür 

Bunlar bilhassa emri vaki olmuı ilı- v• serbe.t olmaktır. 
tilallerle ön alnut demoiauiy.. mani ol· Daha ziyade iktisadı lil>e.-!Umi gü· 
mak için değil, radikalizme mani olmo.k 1 den ök">namik .abada ilerJemı:J< tsti -
an'anede, nikiihta ve tahoilde din koku- yen, serbest sanayi, serbeat ticaret ia-
ıunu yaşatmak için hararetle çalışI'tlilğa tiyenlerin nasiyonaliıtlerle birlepne · de 
başladılar. mektir. 

Radikal demokratlar 
Kilise bu tabii vaziyette mesafe al

mağa başlayınca daha ideal insanlar 
bunlar !<artısında cephe aldılar. Bu su• 
retle radikal demokrat fırkalar doğ • 
du. . 

Bunl• hiristiyanhğm yapmak iste
diği itlere kartı demokratlann daha 
genİf bir maksatla kurdukları fırkalar· 
dır. 

Bu İfte cumhuriyetçilik ana esas o· 
: •" Hiristiyan demokratlar ise aluine
dır. Saraylann yıkıldığı yerlerde iae 
kralı tutmak için emek sarfetmerniıler· 
dir. 

Hiristian sosyalutler 
A vrupanın en miı'hjm fırknlarından 

biri de bunk.rdD". Bunu mu.alea için 
biristiynnlık ile ıosyalistlik arasında 
bir mukayeoe yapmak 13zundır. 

Sosyaiizm keııdi umumi ·dişinde 
mülkiyeti tanmuyan insanları ıı:nıf kav· 
gası üzerinde yürüten bir tqekküldür. 

Hiriatiyan naatl karanlık devir • 
!erde; feodal devletler zamanında sa • 
ray faaliyeti ve insan kütleai üzerin • 
de bir ittifak cephesi yapnuş iıe, biris
tiyan fırlcalar kurumlarında nasıl de· 
makrat karıuında radikal çıkmıfoa hi
ristiyanlık gene 19 uncu aSJr içinde ge· 
nİ§lemiş, hız ahnıı olan .osyalizm i
çinde de ımıf dütüncesiııin ileri gidi • 
tini durduran bir .kuvvet oldu. 

Hiriıtiyan &oıyalist fırkalan iıte 
bu pyretin neticeıi olarak doğmuıtur. 

Bunun ilk temelini atan Papa 13 ün
cü Lüidir. Kendi adt Yuvakim Peçi o· 
lan bu adam kiliseyi ıosyal.İıot bizına 
kartı bir va•ıta olarak koyup durdur • 
mağı dütündü. 

SRllf ihtilalinin vaziyetini ferili o • 
!arak gözden geçirirken ıosyafi•tliği 
kuvvetlendir= onun edebiyatını yapan 
adetleri sayrlı insanlar ve biiyük ıe • 
hirlerddil <linç, ııenç, taze insanlar ol
duğunu söylemittik. 

13 üncü Lüi, • ıyalizmin bu cere -
yan içinde bu fıkirleri neşredici sayılı 
insanları fi'...irlerinden döndünnek içın 
mukabele etmedi. 

işi arne11 tarafından tuttu. Genç 
ve ıınıf şuuru kafalarında balunanlara 
karıı, biraz da mekte;>lerde din duy
guıu ile tesir altında kahruş olan bu a
damlar için muvazi bir yol hazırladı. 

Fomtülleri nedi.r? 
Hiıistiyan ooayaliot ıiyas.al fırkaları· 

nm formülleri fWllardır: 
1 - Y abadiye aleyhtN'dır. 
2 - Dini niklhı, din !ah ili hiristİ· 

yan soıyalist hrkalann program lan i· 
çinde idi. 

3 - Sınıf mücade'esi yoktu. Husu .. 
ıi mülkiyet hakkı vardı. 

Halbuıki, koyu ıosyaliıtıe ıı.·uf mü
cadelesi ana çizgide idi. Hiri•tiyan sos
yoliıt fıri<ası bu telakkilere karıı hu
ıuıi mülkiyeti • abul etmitti. 

4 - Demolu-atik idi. Sınıf müca -
delesinde, sınıf ihtiliilinde olıruyan bu 
hareıt.el biriılıiyan .osyaliııAlerde var· 
dı. Ve bu P""'MİP fırka programlann
da yer almııtır. 

6 - içtimai yardımı kabul eder. 
Bunu tahlil eder•ck sosyali.t esas 

fikirlennden bir çolı:lannm atılmıı va· 
ziyetıe olduğunu ırorürüz. 

Hiriatiydn -yaliıt fırka tipi, Jdc. 
rikal fnb tipinin tam kendisidir. Hi • 
ristiyan soayali.tknn karşıunda da ra
dikal oosyaliıt tipinde fırkalar doğ -
muptur. 

Bu klerikal fikirleri karşılamak i
çin meyda:ıa relmittir Muhtelit fırka
lar tipınden lronservatuvar l<atolik ur • 
kalan da vardw. Bunlar adı ile taı ta
mam bir hiriatiyan kl<rikal fırkadır. lr
·ticaa ait bütün fikirler burada mey • 
dan alır. 

Milliyetperver frrkalar 

Milliyetperver fırkalar , bunun kar
ttsı olan beynelmilelcitik teWdrilerin 
diiJmanıclır. Hanııi ihtilil tipindea ııe· 
lirse ııebin, milliyetperver tip beyne!· 
milelci tipin karıısmda me~ alır. 
Bu fikirlere düıman olur. 

Siyas.al fırıka tiplerinden bahsederken 
umumi rengin anlaşılrnasmı izah ede .. 
ceğim • 

Bunların içinde tip olarak 1 - Sı
nır içi tipi, 2 - Irk tipi, 3 - Y ahndi 
düımanlığ1 tipi fırkalar vardır. 

1 - Sınır içi milliyetçiliği: Bugün -
kü Fransa gibi. Fransa üç renkli Fran· 
ıa baYTağtrun altındak.i herkesi Fran • 
ıu: •yar. Heri<esi aiutu içine alD" ve 
ıarar. 

lniçrede .le böyledir. Ka.,tonların 
teteld<u•u, nnfualarm niabetı mevzuu 
bah...ıcluğu halde ba:21 milliyetler te • 
kasüf halindedir. Böyle olduğu balde 
ı.~li o1me1< ı.wçre ınilliyeıc;ilik • 
tir. 

hviçre ıüjesi olan heri<es hviÇTC mil
letindendir. hvi91"elidir • 

2 - Smır dııı milliyet teliıkkiai: 
Bu ııtı: milliy.qüiğidir. Bu ııntr içine 

Fronist nasiyonalist: Bir yurdun sü
jelerinden bulunan insanlar o d vleti:ı 
jçinde bir yerinden aynlmaz. 

Rf!"vi:ziyanıst nasyoıu)iıt : l!dlk ön. 
cüıü bır devlet lren<lisindaı bır kunn 
yerin ayrıldığım görüyor. 

Kendi ll'kda§İannın karınla kaldı • 
ğmı gôrüyw. lrlirap çek 'ğini goıte • 
riyor. Dünya muahedelerinin yeniden 
değipnesini Utiyor. 

Müıterek mukadderat, müıterek ha
yat için bir llllll' içinde alınlığı isti -
yor. Bunlar harp aonu içinde doğmuı
lanlır. 

Ekalliyet nasiyonali.st fırkalar 

içinde yaşadığnruz devrin mülmn 
bir derdidir. Her hangi bir millet çok
luk rul etin amın içinde bulunuyorsa, 
ken ... in takip ettiği çizgiden 
ayrılmıyoraa, mU!'cma<l.iyen parlam n .. 
loda mücadele c.Jerler. 

Oyle devletler vardır ki, ;çmde Al· 
man, Macar ve sair ekalliyetler libe • 
ral devletin musamahaaı yüzünden bn· 
lwıduklan clevf ı içinde kendi kanla
nru l&fıyan siyasal fırkalar kurmuı • 
!ardır. 

Muhtelit fırka !İplerinden naayonal 
ıosyalist fırkaya gelelim. Na•yonal 
sosyalist fırka bugünkü dünya vari • 
yetine ııöre ıiyasal fırkalar içinde l:\a -
lettayin lıir fırka olmaktan çıkrnıttıl'• 

Bu orta Avrupanm en mühim ve 
en geniı hacimli bir devlete bayat re • 
jimi olmuftU1'. , 

Bunu anlattıktan sonra bugünkü 
Kemaliıt Türkiyeniıı dünya politikası i
çıindeki huıuıi vaziyetini daha iyi an-

layacağız. 
Na.yonal soıyali•\i tetkik ederken, 

biraz düşünelim. Ve nasyonal soıya · 
liz:min kelimeler itibarile aıılaJdı"'11 tet
kik edelim. Naıyonal milliyetperve.-lik
tir. Sosyalizm aııuf ihtilalinin getirdi· 
ii bir m<ffwmdur. 

Bu ilıi meibum yan yana mütalea e· 
dilince bir $tyasal frrka kurmak için 
lazım olan mevzuu vermemiı olınaıı 
lii.znn gelir. Zira bunlar birbirine tama
men zıt iki a.İyaıi fikirdir. 

Nasyonalizmde sınıf mücadelesi il• 

nıf diktatörü mülkiyet, ve aair cere • 
ywnlara brıı yer ve imkiın yoktur. 

so.yaliıt fikirlerde ise smıf müca
deleıi vardır. Bu •uretle işçi, prole • 
tar sınıfının burjuva ile, kapitalizmle 
mücadelesini ister. Sermaye tanımaz, 
Mülkiyetin ilgaıını, bun1ann mü.sade • 
resini cemiyet ve devlet ııamına müsa
deresini iater. 

Sendikalist cereyanlan yaptır. 
Fakat bugün bu iki ad, büyük bir 

devletin rejimi olnnıftur. 
Fakat bunun tatbikatta do. müfkül 

olduğunu zannederim. 
Almanyada e•ki muharipler, impara

torluk ta.-aftnrlan liberaller, sanayi • 
ciler, tüccarlar, bütün bunlar naıyo • 
nal sosyalizmin bir tarafıdır. 

Hatta bu fırka kaqısmda bulunan 
Marlu'm cereyaulannı reyle yenerek 
iktidara ııe!ince bu tarafın düşüncele
ııini okşayıcı iıJer de yaptıl.w. 

2 inci Rayiç te cumhuriyete V eİ· 
mar kanunu esasilıİnİ getınmt ve iti. .. 
budan inmit olan hanedan isimlerini 
ortadan kaldınmıtı. 

Naıyonal sosyaliat hanedan ~ 
ri indirildiii yerleno büyük fd>irlerde 
merasimle çrl<anima11na meydan ver • 
eli. 

Hindenburıı zamanında ikinci Rayiç 
te köşeye simnit olan aare.y adamları 
nasyonal sosyalizm meydana çıkınca 
p1venı; elb' clttle ihtiram mevküni a
lanık muhter<m bir mevkie çııktılar. 

2 inci Rayiç zammında eski ıibide
lerdeki ve imparatorluğa ait hatıra • 
!ar sökiilmÜ§tÜ. 

Naaıyonal soıyali.t meydana çıılmı • 
ca bunları tekırer y•lerine koydular. 
Bununla bugüd:ü -yona! devletin 
naayosml taralı olan bu har ... eti ile 
aanayici>eri ve diierlerini memnun e • 
diyordu. 

lıçilere gelince, bunlarla birlikte çift. 
çiler, az aylıklı iş91er bütiin amele ko
münist, aosyaliıt demokrat ve sendi -
kal nasyonal aoıyaliıtte yer aldı. 

Dütüncede fikirde ve taıbikatta zıt 
olan fikirlerle bir müıterdı: gaye kar· 
ımnda nasıl eser vücuda ıretirilece • 
ğini henüz bilmiyoruz. 

Zira bunların bize iş yaptığını gös
tereccık kafi bir zaırrın henüz yoktur. 
Bunlardan ıonra başka frrl<allu- da var
dır. Bunlar da §'ini ardır: 

Terııldıipervtt, ıerbeat fıri<alar, müs
takil fırkalar ... Yani hiç bir fıri<aya gir
meyip te birle!ftÜı olanlar vardır. Bun
lardan baıpka Balkan fıri<aları da var· 
dır. 

Muayyen maba"-1 bir birlik a • 
macma doiru onları tetir.,. manada 
olmak11zın bir ç<ık wnuılu admnlpın 
"-"' ~- ı " _.._ 1ıurı..u .... ~ awu. +e ~·nca uU1U_. 

fublardır.,. 
Cumarteoi .ı- devam 

tir. 

Sarre intibah. 
Ar~.es.nde 

(B~ş- 1 inci sahifede) 
kı:ı bizim tarafnnızJa olduğunu 
Amanlar, Rüıtü Aras'dan daha' 
mudafii İsteyemeyiz. 

Belgrad' dan geçerken 
BELGRAD, 10 .A.A. - Tur 

ıan işleri bakam Tev ik Rı:. u 
Belgrada muvaaaleL münas tı 

teler uzun makaleler neıre · 
Bu arada mebus Dimitriyeviç di1 

Tevfik Rüştü Aras, Türkiye 
lcdılccek bir çok dış mesele! i 
1925 dan beri Türkiye Curnh ri 
siya"1smın baımıla bulunmakta 
Türkiye siyasasına akliselimi 
devlet olarak sonuna ermiş ve f 
tatürk tarafından millet olarak y 
miş bulunan e.ki İmparatorlu:Un 
usullerinden ari bir realizm g · 

Rüttii Aras'm bütün faaliyeti 
tında Avrupada ve Asyada bütud 
ıularl hanı fikri b lumnaktadrr.,. 

Bay Dimitriyeviç bunda:ı 

Tevfik Rü§tü Araa'm barışı t 'ıı 
bafaza için ıimdiye kadar Avrupa 
kezlcrine ve Cenevreye yap "ı 
ıeyahat:lan hatırlatıı.r ' diyor ki 

" Tevfik Rüıtü Ar s, memleke 
na. harıtı temin için yaptığı • 
beraber ayni zamanda ırerek 1ı. 
gerek Aıyada genel banp da b' 
mittir. Uluslar kurumund:ılri f 
ti ve belağati ikna edici ve daima 
fikrinden mülhem olmuıtur.,. 

Nihayet Bay Dimitriyeviç, 
Rüıtü Araı'm Sovyet Ruıya, 
Çekoslovya, Romanya, Y ugoala 
Türkiye tarafından imza edilen • 
nzın tarifi andla1masının akdind 
lünü kaydebnekte ve Ankara aey 
naımda kendi.ile yaphğı miiJikall 
tırlamaktadtT. Türkiye dı~arı işlerİ 
kanı, bu mülakat esnasında, Aı 
çok daha ziyade Avrupaya ait bu 
Türkiyenin Balkanlar mmtakasın 
rışa hizmet etmek hakkındaki kad 
zusu üzerinde İsrar etmiıtir. 

Almanya Cenevreye gelecek 
LONDRA, 10.A.A. - Röytcr 

nın siyasi muhabirine göre, AlaJllfl 
milletler cemiyetinde Sar genel r 
görüşülürken, konseyde bulan 
Çünkü, Milletler cemiyetinden 
ancak lkincikı;nun ıonunda kati o 
tır. 

Hususi mretfe rey vereni 
SARBRUK, 10 .A.A. - 7-1 

den 9-1 tarihine kadar huıuıi 
rey verenlerin yekünu 1034 e 
tır. Bunun 480 l hastanede ya 
360 ı hususi hizmetler memurları 
194 Ü de mahpuılardır. Bunların 
hMtanedekiler dahil o ma ığı 

2200 olmak lizım gelec:egme göre 
iştirak niıbetinin zayif ohlu}u bi 
melrtedir. 

lltirakcıların bir niimayip 

BERLIN, 10.A.A. - Saarb " 
iftirakcdardan bir gurup ahııan 
nin merkez binasına ırirerek kendi 
lelerini şuraya buraya atmaya baş! 
!ardır. Kendileri binadan çıkmaya 
edilmeleri iizerine teca't'Üze uğra 
nı söyliyerek poliae haber vermişi 
Zabıta binayi iıgal etmit ve yaptıfı 
kikat neticesinde iltirakcdıırın te 
tikleri bir plan karşuinda bulunul 
görüldüğünden bunlardan yedisini 
etmiıtir. 

Bir tek lazla rey 

VARŞOVA, Hr.A.A. - Kuryer 
YaJıi gazeteoi Sar plebiıitiııe rr ı m,_ 
man komiseri B. Bürke) ile yapb 
mülakatı neıretmektedir, 

B. Bürke!, Almanyanın biç bir 
Sarın paylapnaama razı olmıya 
söyledikten ıonra demiıtir ki ı 

" Statüko larllftarlan bir tek rflf 
aeriyet kazanırlarsa, Sar'tn iıtilda • 
ti yen itiraz etmiyeceğiz. F akab A 
yaya iltihak taraftarlan hatta bir 
de olsa ekseriyet kazanıılarsa, Sar' 
manyaya dönmesinde iarar edeceği 

Acaba ne yazdılaT 

BERLlN, 10.A.A. - H.,... : 
tiz ve Fnı·~· ga:zeteler!nin bir 
aadere edilmııtir. Müsadereni!'l Sat 
kındaki haberlerden ileri geldıği 
dilmektedir. 

Fon Papen reyini veriyor 

VIY ANA, 10. A.A. - Almanya 
Fon Papen ile kansı plebisite iı' ~'ittl'I> 
mek iizere bu akşam Viyanadan Seal'. 
ken' e gitmiılerdir. • 

iş ve işçi 
/lliUiyet ba ıütancla it.,. ifP 
yenlere ta....- ediyor. it_. 
ütiyenler bir mektupla i t 
mu.llG müracaat etmelid irlP• 

ı, aranıyor 

Tecrübeli kabiliyetli ve İyi ail"""' 
baıtabakıcı Bayan it arayor. Şenii 
,,_, Milliyet "hastaMlocı., ram 
miinıcaat. ve dışma göre taif alır. 

lıiı: milliyetçiıine gön 
,.......ıun ııntrlan chımcla 
ıınır içine ıoKııbnamabdır. 

yaıamlan 
bulunanlar 

Almanya bu baknndan bir miHiyetçi 
dnleMir. 

l~MAKSIM.,. 
Ahnanlar Nibelunııı-'den itibaren 

Alman !canından obmyan hiç kimaeyi 
Alman olarak tarumaz'lar. 

Antia<mit milliyetçilik ise ıriı: mil • 
liyetçiliği tarifinin İçÖne girer. 

Radikal, li1'enıl, froaiot, revizyonist 
-aiyonaııatler de vardır. 

Klerikal uaaiyonalist, bu teliWD ;;. 

( Turkuaz Müdüt"iyeti ) 
13 İkind Klna• Paıar iÜnll Rus yılba11 11 m9naııebetila 
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Yeni Adam llanlan topçular ve Yüksek Kaldırım cadde erinde eski 31, 33, 35, 37 
"Yeni Adaın,,ın 54 Üncü sayısı çık

mıştır. Kapakt~ki yerli bir siyasal ka
rikatür bulunmaktadır. içindeki yazı · 
lardan bir kaçı "lsmail Hakkının (dil 
devrimi üzerine) (Ressam Ali Avni ile 
ne görüştük) (toplu tedris) ve (Pehli· 
vanhk nedir neye yarar? başlıklı ya • 
zılaı· . Liiigi Pirandellonun (Alay ne · 
dir) Arif Bediinin reportajı (hamam) 
Nüvit Osman (iyi fotoğraf nasıl çeki -
lir) iffet Omerin (ağaçlarımdan biri) 
ökonomi, siyasa, acunu (ben nasıl ro • 
mancı oldum) hikayesi ve bir çok resim 
lerle, karikatürler. 

Bugün matine 14,30 da 
TEPEBAŞINDA 

r\!:•&u! Bıliiliııttf ŞEHİR 
$ehirTiyaİl'OSD TlY ATROSU 

llllıı'ı'lllılılllll s7~E!f ;~ 
Komedisı 

111 4 Perde 

-
Yazaın: 

BALZAK 
256 

OZAN OPERETi 

(Eski Süreyya) 
Şef Muhlis Saba-
1,ıattin Şehzade
başı Ferah Tiyat
rosu, Fahri Gü
lünç, İsmail Düıı
büllü. Bu gece 

LEBLEBiCi 
HORHOR ACA 

üyük operet. 
Bugün matine 15 de 

LEBLEBiCi HORHOR 
Ojkkatı Bugün sonudur. 

1!>4 

Dr. -A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 33 
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Istnnbul asliye ınalıkemeleri ikinci yeni. 
lerne bürosundan: Bay Hakkı tarahndan 
Topkapı Arpa emini mahallesi Hamam o
da:la.n çıkma21nda imam Osman efendinin 
ıl _No. lu haneıinde ınulcim Fatma H. aley
hıne a.Jiye ikinci hukuk mahkemesinde aç• 
bğı alacak 8avaşımn yenilenmesi esnaaın
da: miıddeaaleyhin ikametgahının meçhu· 
liyeti hbsebile ilanen tıebligat icrmma ka
mr vcnlmiı olduğundan tetkikatın icra la
lına~ğı 2-2 .. 935 Cumarte.İ ciinü büroda 
loazı:r bulunması lüzumu teblii makıunma 
laim olm..k üzere ilan olunur. (6897 

lıt'anbul ilıinci icra memurluğunılanı 
İpotek cihetinden paraya çevrilmesine 
karar verilen ve y~inli ehlivukuf tara· 
fından tamamına ( 2854) iki bin seki:ı: yüz 
elli dört lira kıymet taktir olunaıı lıtan· 
bulda bin bir direk mahatlea.imn Klod 
Farer ıoka!mda eski 16 yeni 33 No. lu 
bahçeli bir evin dörtte üç hiueıile yine 
mezkur mahalde ve ıokakta eski 16 yem 
31 numara ile murakkam ve tamamına 
iki bin yüz elli dokuz (2159) lira kıy
met taktir edilen bahçeli bir evin sekiz 
hissede yedi hissesi ve yine mezkur ma· 
halde Su Terazisi sokağında eski 3, 3 
mükerrer yeni 1, 17 numara ile murak
kam ve tamamına üç bin lira kıymet tak
tir edilmiı olan maa dükki.n bir evin 
ıekiz hisse itibarile yedi hissesi açık art
tırmaya konmu' olup 13-2-935 Çarşam
ba günü saat 14 den 16 ya kadar daire
mizde açık arttınna suretile satrlacak
t'ır. Arttırma bedeli mezkur gayrı men
kule taktir edilen kıymetlerin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu taktirde alıcılan 
ÜstÜnde bırakılacaktır. Aksi halde son 
arttrranrn antı baki kalmak üzere aı·"tır .. 

ma on bet giin müddetle uzab!,.rak 
28-2-935 pertembe günü saat 14 den 16 
ya kadar dairemizde yapılacak açık art

tmna neticesinde dahi arttırma bedeli 
kıymeti muhamminenin yüzde yetmiş be
tini bulmadığı surette satış 2280 No.lu ka 
nun ahkamına tevfikan ge.-i bırakılacak
tır. Arttırmaya ginnek isteyenler mez
kur gayri menkulata taktir edilmiş olan 
kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nisbetin
de pey akçesi veya ulusal bir bankanın 
teminat mektubunu vermeleri Jaz:mdır. 

H:ıldarı tapuya yazılı olmayan ipotekli a
lacaklılarla diğer alakadarların ve İrti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddia
lannı ilan tarihinden yirmi gün içinde 

evrakr müsbitelerilc b~rlikte dair mize 

bildirmeleri lazımdır. Aksi ha'dı halda· 
n tapu ıicillerile sabıt olmayanlar sa
tış bedelinin paylaşrbasına giremezler. 

Birikıniı bina, vakıf icaresi ve belediye 
• gı.eri borçluya aittir. Daha çok ma
lıimat almak isteyenlerin 15-1-935 tari
hinden i ibaren d :rede aç k V"' asılı bu. 

lundurula k olan arttırma şartnamesini 
ve 934-1 :1 No. lu do•yasmda mevcut 
\re mezki'u· gayri mcf"'kukılın evsaf n c .. 

saha vesaire~ ni <. t r vaz yet \' 4. k~ 

tiri kıyn1et raporunu görüp anlayabilecek 

Bankamı:ı: ve Milesseıabnda çalışmak üıer• aşaj'ıda yaııiı 
şartlar içerisinde: · 

1 - Bankamız ve mnessesab muhaıeba ıervialcrinda çalış
mak üıre aagarl 80 lira maaşla, 

2 - Bankamız servis ıef ve milfettiş muavinliklerl namzedi 
olmak üzre 120 lira maaşla va i•tihanla iki sııııf memur 
alınacaktır. 

Namzetlerin ecnebi lisanlarına vukufu dereceılla imtihanda 
gftsterecekleri liyakatler ve evelce bulundukları mlle11eaelerde 
edindikleri tecrübeler nazarı dikkate alınmıtk suretile asgari 
olarak gösterilen maaı mı kdarları umumi mlldilrlüğiln takdirile 
artırılabilecektir. 

Muhasel:e memurlan için lise •eya ltH derecuinde 
mektepten muun olmak, 

Servis ıefligi H müfettiş muavinliği ••mıetliği için ili mek
teplerden •e:ı:un olmak ıarttır. 

Her iki imtihana gireceklerin askerlik hizmetlerini yapmış 

olmaları ve 35 yaşını geçmemiş bu'unmaları lizımdır. 

Muhasebe memurluğu içi• 27K.saııi1935 pazar günll ıaat 1 de. 
Serviı ıefliği ve milfettiı muavinliği namzetliği için 29 K. 

Sani 1935 Salı güııft 1aat 1 da Ankara ve İıtanbul'da aynı 
umanda imtihan yapılacaktır. 

İmtihana girmek iıteyenlarin imtihan proğramını vHalr şatları 
anlamak ve is:mlerini yazdırmak il:ı:ere nihayet 22 K. Sani 1935 
tarihine kadar Ankarac'a umum Müdftrlüir aemuriıa şubeıiae, 
İstanbul' da Sümer Banlı: lıtaııbul Şul:esiııe müracaatları ilin olunr ~ 

Levazım amirliğine bağlı 
kıtaat için 7000 kilo kaşar pey 

ı niri 20 ikincikanun 935 pa
zar günü saat 15,30 da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tah • 
min bedeli 4270 liradır. Te • 
minatı 320 lira 25 kuruş olup 
isteklilerin şartnamesini gör
mek için her gÜn ve açık ek • 
siltmeye girmek üzere belli 
saatte Tophanede Satmlama 
komisyonuna gelmeleri. 

(705) (10) 
• • * 

109 

Tophane fırını için müteah· 
hit nam ve hesabına 100 ton 
Una verilen fiat pahalı görül
düğünden 12-1-935 cumart~si 
gün üsaat 14 de pazarlıkla ah 
nacaktır. Tahmin bedeli 9730 
lira olup son teminatı 1459 li
ra 50 kuruştur. isteklilerin 
Tophanede Satmalma Komis· 
yonuna gelmeleri. (719) 

(112) 
* * • 

Se'imiye fırını için 150 ton 
~- MOBiL YA, KARYOLA ve SANDAL YA -• ekmeklik Un 15 Ikincikanun 

Alacaksanız lstanbulda Rızapaşa yokuşundı 66 No. lı 1935 salı günü saat 15 de ka-
palı zarfla alınacaktır. Tah· 

ASRI,. MıOBL YAMağazasına uğramadan almayınız. min bedeli 10 Kuruştur. Şart-
1ı.:ıı------------•T-el111. m2•3•4ııııı)7•.•A-H•M•E•T-F•-vz.ı_ııl namesi parasız Tophanede 

1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLAR 1 
lstanbul Belediyesinden : 

Yapılmakta olan kanalazisyon inşaatı yüzünden 1.0:1-9~5 
tarihinden başlamak üzere Ak sarayda Horhor caddesmın bu
tün nakil vasıtalarına kapalı bulunacağı ilan olunur. {115) 

İstanbul Milli Em a. ~ Müdürlüğünden: 
Değeri 

Lira Kuruş 
Galata : Bereket zade Zürefa sokak eski ve yeni 

9 11 13 iki dükkan ve bir evin 2/5 payı. 
Büyüka'da ; Maden aya Nikol a sokak eski 25-33 

ve yeni 42-2 arsa maden kuyusu ve su te-. . 
razısı. 

Çarşı : Perdahçı han sokağı eski yeni 23 dük
kanın 1/ 4 payı 

Haydarpaşa : Osmanağa Riza paşa çeşmesi çık-
mazı eskr24 ve yeni 13- 15 hane ve dükkan 
arsası. 

Galata : Beyazıt Mumhane sokağı eski yeni 

1987 

288 

180 

11 -13 dükkan ve odaların 1 /2 payı. 2250 

• 

Yukarıda yazılı mallar 20-1-935 pazar günü saat on 
dörtte Dairemizde müteşekkil satış komisyonunca ayrı, ayrı 
ayn peşin para ve açık arttırma ile sab1acaktır. lstekliler:n 
yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle gelmeleri. (F.) (52) 

Avukat Bay Liitfi Fikri eşyalarının satıcı 
Bay LUtfi Fikri'nin eşyasının -sab§ı na Kanumaninin 13 ncü Pazar günü 

eaı.t 10 da Kad,köyiinde Dumlupınar sokak 14 numaralı evinde devam oluna-
• ~aktır. ( 6891) 

!!!llill ............... ı ... .... 

Denız yollar• 
Ace!t§l- :EK!.My ~~!batı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

----• Han. Tel. 2274-0 ---· 
VALIK Y(,Lv J. 

iLAN 
21 Ağustos 1933 tarihinde maliyeden 

satın almış olduğum Cerrahpaşa hama· 
mı ve binasının tamamı bu kere aynı hu· 
kok ;ıe taşçı Kayserili 1 brahimle tama· 
men devrettim. Kendisinden bir güna a· 
lıp vereceğim kalmadığını ilan ederim. 

Simon 
Şahit : Ali Pa,a cadde,ônde 41 Ali. 

,. Şehzadebaşı Bıüaban ağa süt· 
çü sokak 32 Arif. 

Asliye ikinci Ticaret mahkemesinden: 

Satmalma Komisyonundan a
lmır. ilk teminatı 1125 lira o
lup isteklilerin tekliflerini bel 
li saatten bir saat evvel Y.omis 
yona vermeleri. (691) (8784) 

59 
... * 

Levazım Amirliği kıt'atı i
çin 28 ton sabun ~5 Kanunu
sani 935 sah günü saat 15,30 
da kapalı zarfla alınacaktır -
Tahmin bedeli 25 kuruştur . 
Sartnamesi parasız Tophanede 
;atm alma komisyonundan a
lınır. ilk teminat 525 ira o
lup isteklilerin tekliflerini belli 
saatten bir saat evvel komis
yona vermeleri. (690) 

(8785) 60 
•• * 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için l 2500 kilo İspanak, 
2350 kereviz, 28500 pırasa, 
12500 karnabahar 15 - kanu
nusani - 935 Salı günü saat l 1 
de açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 2877 bu -
çuk liradır. isteklilerin şeraiti 
öğrenmek için her gün öğle • 
den evvel ve eksiltmeye gir -
mek için 215 lira 81 kuruş ilk 
teminat ariyle belli saatte Top 
hanede satmalma komisyonu
na gelme'eri. (700) (8858) 

69 
• * • 

Levazım amirliğine bağlı 
kıtaat için.30,000 kilo beyaz 
peynir 20 ikincikanun 935 pa
zar günü saat 1 O da kapalı 
zarfla alınacaktır. Tahmin be
deli 11550 liradır. Teminatı 
866 lira 25 kuruş olup istekli
ler;n şartnamesi parasız her 
gün öğ~eden evvel alınır. U • · 
sulü dairesinde tekliflerinin 
belli saattan bir saat evvel 

ve yeni 25, 27, 29-1 ve 119, ve 119-1 ve 119-2 num~ralar
la murakkam dükkanları müştemil değirmen hanı namıle ma
ruf hanın 120 h:sse itibarile 34,5 hissesi bedeli iki taksitte ö
denmek şartile muhammen (15022) lira üzerinden kapalı 
zarf usulile 21 Kanunusani 935 Pazar günü saat on beşte sa
tılacaktır. isteklilerin 2490 numaralı kanun ahkamı dairesin
de, muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat 
larile tekfif mektuplarım arttxrmayı açma saatinden bir saat 
evveline kadar İstanbul Milli Em1ak Müdürlüğündeki Satış 
Komisyonu Reisliğine verme! eri lazımdır. (15) 

Tophanede Satmalma Komis
yonuna vermeleri. 

(709) (6) 105 
•• * 

Levaznn amirliğine bağlı 
kıtaat için 5500 kilo domates 
salçası 20 ikincikanun 935 pa
zar günü saat 14 te açık ek· 
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1375 liradır. Teminatı 
103 lira 12 kuruştur. Şartna
mesi parasız olarak Tophane
de Satmalma Komisyonun -
dan alınır. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(708) (7) 106 
••• 

Kuleli Askeri lisesi için 600 
kaputun kumaşı mektepten ve 
rilerek dikiş malzemesi mü 
teahhidine ait olmak üzere di
kişinin açık eksiltmesi 15 i
kinci Kanun 935 tarihli salı 
günü saat 14 de yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 380 kuruştur. 
Şartnamesi parasız olarak 
ı ophanede satınalma komis
yonundan alınabilir. lsteklile 
rin belli saatte 171 lira ilk 
teminatlariyle komisyona gel-
meleri. (686) (8740) 

49 * • • 
Levazım amirliğine bağlı 

kıtaat için 150 ton arpa 17 i
kincikanun 935 Perşembe gü
nü saat 15,30 da kapalı zarla 
almcaktır. Tahmin bedeli 
6750 liradır. ilk teminatı 506 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi
ni göreceklerin her gün mü
nakasaya gireceklerin belli sa
attan bir saat evvel tekliflerini 
Tophanede Satmalma komis
yonuna vermeleri. 

(707) (8) 107 .... 
Levazım amirliğine bağlı 

kıtaat için 93 bin kilo kuru ot 
20 ;k:ncikanun 935 pazar gü
nü saat 14,30 da açık eksilt -
me ile almacaktır. Tahmin be
deli 3952 lira 50 kuruştur. Te 
minatı 296 lira 44 kuruş olup 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve eksiltme
si için belli saatte Tophanede 
Satmalma komisyonuna gel-
meleri. (706) (9) 

108 
••• 

Kuleli Askeri Lisesi için 900 
çift terlik 15 Kanunusani 935 
Salı günü saat 14,30 da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 165 kuruştur. Şart
namesi parasız olarak Topha 
nede satmalma komisyonun 

dan alınabilir. isteklilerin bel 
li saatte 112 lira ilk teminat
lariyle komisyona gelmeleri. 

(687) (8739) 48 

• • • 
Levaznn Amirliğine bağlı 

kıtaat için seksen bin kilo pi
rinç 13 ikinci.kanun 935 pa· 
zar günü saat 16 da kapalı 
zarfla almacaktrr. Tahmin he· 
deli 23 buçuk kuruştur. Şart
namesi parasız Tophanede Sa
tmalma Komisyonundan alı
nır. Ilk teminatı 1410 lira olup 
isteklilerin tekl"flerini belli 
saatten bir saat evvel komisyo 
na vermeleri. (689) (8780) 

55 
• • • 

Maltepe Askeri, Lisesi için 
7 45 takım maa şapka harici 
elbisenin kumaşı mektepten 
verilecektir. Bil'umum malzet 
mesi müteahhide aittir. imali
ye için açık eksiltmesi 17 Ka• 
nunusani 935 perşembe günü' 
saat 14 dedir. Beher takımın 
tahmin bedeli 375 kuruştur. 
Şartnamesi parasız • Tophane· 
de Satmalma komisyonundan 
alınır. ilk teminatı 209 lira 
55 kuruştur. (693) (8781) 

56 
• • • 

Tophane fırını için 300 ton 
ekıneklik un 13 lkincikanun 
935 pazar günü saat 15 de ka· 
pah zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli (10) kuruştur. Şartna· 
mesi parasız Tophanede Sam 
alma komisyonundan alınır. 
llk teminab 2250 lira olup is
teklilerin tekliflerini belli saat
ten bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (688) (8782) 

57 
• • • 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 34 ton makama ile 
10 buçuk ton şehriye 1311. Ka 
nun 935 pazar gunu saat 
15,30 da kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 22 ku· 
ruştur. Şartnamesi parasız 
Tophanede Satmalma Komis
yonundan alınır. ilk teminatı 
734 lira 25 kuruş olup İstekli
ler tekliflerini belli saatten bir 
saat evvel Komisyona verme· 
leri. (692) (8783) 

E Dr. NIŞANY A1'' -
ğlu Tokatliyan Oteli yanı.,~ 1 

Mektep ıokak No. 35 -•mi 
9öJC-

ANTALYA vapuru 12 lkinci
kanun CUMARTESi 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak gi
ditte Gelibolu, Çanakkale, Ed
remit, Ayvalık, Dikili, lzmir' e 
dönü,te bunlara ilaveten Bur
haniye, Küçükkuyuya uğl'aya
caktır. (113). 

J'l"ERSIN YOLU 

Fokyon vekili avukat Muammer Salih ta 
rafından iflas büro azası avukat İbra
him Şükrü aleyhine konkordatonun tas
dikına mütedair açılan davanın muhake .. İstanbul Mıntak.ası Varidat Tahakk k Müdürlüğünden: 
mesi sırasında müflis Tophanede Kum- Ça.r"ı Maliye Şubesi çevresinde olup ıssılarının oturduğu yer belli olmıyan binaların yer-KONY A vapuru 13 lkincika- " 

nun p AZAR saat 10 da Sirke- haracı yokuıunda Adil apartmanı altın- lerile kapı sayıları ve genel bina yazımında konulan gayri safi iratları ve vergileri aşağıda 
ci rıhtımından kalkacak gidişte daki fabr;kada doğramacı Teodoraki bira j gösteri"miştir. 
Çanakkale, lzmir, Kuşadası, derler ıirketini temsil eden lstemat, Ko-, [ \. iratlara yarından itibaren on beş gün zarfında "resmi tatil günleri hariç,, itiraz olu-
Küllük, Bodrum, Rodos, Mar- ço, ve Andona il~ncn tebligat icrasına nacabileceği, bina vergisi nizamnamesinin 29 uncu maddesi delaletile hukuk usulu muhakeme-
maris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, k~rar verilerek muhakeme 18-2-935 ıari ileri k:ı-nununun 141, 1.42 İnci mddeleri mucib!nc.e ilan ol'111:'""· (105) . 
Kaş, Finike, Antalya, Mersine hıne müsadif pazartesi günü saat 14 e ta' Tahrır Mahallesı Kapı Cınsı Nısbetlradı Gay Vergı Sahibi 
dönüşte bunlara ilaveten Alan- f• • 

Yin kıhnıpış olmakla keyfiyet müflislerin sayısı ve sokag" ı sayısı rı sa ısı ya, Geliboluya uğrayacaktır. 
(114) m~lumu olmak üzere ilan olunur. (68~6) 170 Çarşı Kalpakcılar 130-134 Dükkan 12 480 00 46 08 

lm::mmıı ...................... 1~--------------~ 
Asliye mnhkemeleri birinci yenileme 

bürosundan : 4·12-933 tarihinden evvel 
ikame olup lstanbul asliye birinci tica
ret mahkemesinde derdestirüyet ve Hava 

ga,. ve Elektrik şfrketi ile Madam 01-
ga ve Mavris ve kaptan Yerasimos ara .. 

sında miltckevvin dava dosyasının ye· 
nilcnmcsi ic;~n madam Olg·a haltk1nda 

yirmı gün nıüddotle ilan n tcbliğat ifa
.,.,a ve 14-2-935 s. 14 tarihine müsadif 
perşembe günü yenileme muamelesine 
ba }anılmasına karcır verilmiş olduğun. 
dan mezkur günde yenipostahane bina· 
sında kain b;rinciyenileme büro~una gel· 

mcdii;i tak,irde 2367 No. lu kanun ah
kamına tevfiki!n eniJcme • 

İstanbul ikinci iflas 
memı•rluğundan: 

Müflis Yuvan Murat oğluna ait ve lstan 
bul gümrüğü Hale antreposunda mcv

cüt cinsleri muht<ılif halılar Transit ola
rak ve açık arttırma suretile sablacak· 

tır. isteyenlerin 19°1-935 cumartesi gı.i
nü saat 10 da mezkiir antı·epoda hazrr 

hulunmalan ve fazla Wsilat almak iste
yenlerin 934-885 numara ile dairemize 
müracaatları ilan olunur. ( 6903 

ZA YI - l 7S sicil numerolu ara hacı
lık ehliyet emi kaybettim. Y eniıi a· 
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MiLLiYET CUMA 11 IKINCIKANUN 1935 

l o e •• u .da l m z ınız 
Hasan kolonyasını Fransa. Alu.ııya n Inılltenye beraberce ı?türüyorlar.Orada bulunan ecnebi dostlar1 bu müstesna kolonya bütün dünya piy•sa11ncla bir etine tesadüf edilmiyeceilni birlikte beyan ediyorlar. ltalyarun meıhur .,,d 

fabrikalarından meıhur Sanderson bile bu buıuata kat'i olarak (Hasan kolonyaaı kadar nefis bir kolonya yoktur) demiıtir. Meb'uolar, Velöller ve 1- büyük lnıan HMan kolonyuı istimal etmeld•dir. Taklitlerinden . sakınınız. Oıkad ... 
ıubemiz yoktur. Hasan namından istifade etmek istlyenlerden sakınınız. Haıan depoou ı Bahçekapı ve Beyoğlu. 

-

" SÜYUK 
ayyare p· su 

18 inci Tertip 3 üncü Çekit 

11 2inci Kanun 1935dedir 

üyü~ i ramiye: 50.000 lira 1T
162 

SEVE SEVE OKUNACAK BiR RO AN ' 

I• PEK ipliği gibi ince, ipek kumaştan yumu
şak bir orta Anadolu kızı olan güzel 

Ay SEL BATAKSIZ 
TERTEMiZ 
DAMIN KIZI 

Romanı yazan: AKAGÜNDÜZ - Basan: Semih Lutfi 
Kolaylık ( Eıki SUHULET ) Bitikevinde ıatılı r. 

Kalp baslularındaıa ıakınıaı:ı:. ( ÜÇ KIZIN HIKA YESİ ), ( ON
LARIN ROMANI ), ( KOKAİN ) Romanlarında SEMiH LUFFl 

OKUT AN'IN kolaylık ( Eski Suhulet ) Bitikevinde 1atılır. 

(BU TOPRAGIN KIZLARI) Basılıyor 273 

1 ı~ıANbUL H ARiCi ASKERi KITAAT iLANLARI 1 
Cinsi Miktarı Teminat ihale günü Saab 

akçesi 
Lira 

Un 166 ton 1500 20 lkincikanun 935 pazar 13 
Un 166 ton 1500 20 lkincikinun 935 pazar 13 

Yukarıda yazılı iki kalem unun gösterilen gün ve saat
lerde kapalı zarf usulile münakas!lya konulmuştur. istekli o
lanların ihale günü ve saatından bir saat evvel muvakkat te
minatlarile teklif mektupları ayn ayrı bir saat evvel muvak
kat teminatlarile teklif mektupları ayrı ayn birer zarf içinde 
beher ikisinin de ayrı bir zarf içinde olarak komisyon Reisli
ğine teslim ve şartnameleri görmek isteyenlerin Efirne'de 
Komisyonumuza mürac:aatlan. (727) (8790) 

63 ••• 
2500 adet yerli imalattan 

efrat ve zabit binek eğeri ka
palı zarfla satın alınmak üze
re eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 178500 
liradır. Şartnameleri bedelsiz 
olarak M. M. V. Satınalma 
komisyonundan alınacaktır. 
ihalesi 26-1-935 cumartesi 
günü saat on birde mezkur 
komisyonda yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı 10175 lirad .... 
Eksiltmeye girecekler kanun 
ve şartnamede istenen vesika
lan iie teminat makbuz veya 
mektuplarmı en geç olarak sa
at ona kadar teklif mektupla
rile birlikte komisyon reisli • 
ğine verilmiş bulunacaktır. 

J 
üçüncil maddelerinde istenilen 
vesikalarla ve banka teminat 
mektupları veyahut Maliye 
Muhasipliklerine yatırılan te· 
minatları mukabilinde alına
cak ilmühaherlerile tekliflerini 
M.M. V. Satmalma Komisyo
nuna vermeleri. (725) 

(8788) 62 

••• 

_ ........................ . 
" 

Hadise yapan kitap 

Av.J'upada Otomobi 
ile 9000 kilometre 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yerh Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatıı 50 kurut 
ZAMAN .,.. 

Kitap battan ıonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı au içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arkA · 
datımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten bot görü~ler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle teıbit etmittir, 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormuf gibi 
bir hiı duyuyor, 

KURUN 

Avrupa'yı oturduğunuz yer. 
den gezmek, eğlenmek ve fay
dalanmak için bu kitabı alıp o
kuY'.ıııuz. 

HABER 

Kitabı okudufunuz dakika. 
!arda kendinizi .eyahat etmit· 
siniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek. 
ıiniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini aüs
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap o;. 
mu~tur. •:------5 .. ~ 
PARK OTEL-
Kıılık Bahçesinde 

Her gün: 

Konserli Ve 
Danslı Taam 

Cuma ve Pazar günleri 

Danslı Çaylar 
Her cuma saat 11-14 de 
MATiNE KONSER 

294 

u AL ŞEKER F ABR KAS 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FIATLAR: 

Fabrikada Teslim K Ü .P ŞEKERi 40 11 t 
KRIS AL '' 37 "urus ur. 

En Aşağı Siparit 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 

J{j 

(739) (72) 

Kapalı zarfla eksiltmesi 25 
Birincikanun 934 tarihinde o
lan 278550 kilo arpaya istekli 
çıkmadığından bir ay İçinde 
pazarlıkla alınmasına karar ve 
rilmiştir. Tahmin fiatı beher 
kilosu beş kuruştur. ilk pey 
parası 1044 lira 55 kuruştur. 
Pazarlık günü 13 lkincikanun 
935 pazar günü saat on altıda
dır. Vasıf ve şartları eskisi gi
bidir. isteklilerin belli gün ve 
saatte Çorludaki Komisyonu
muza geİmeleri. (728) 

........................................ a. ............... 
* .•• 

Muhammen bedeli 117 441 
lira, muvakkat teminatı 8808 
lira 9 kuruş olan iki takım ame 
liyat ve 46 adet seyyar hasta
ne çadırları kapalı zarfla alma 
caktır. Şartnamesini görmek 
ve almak isleyenlerin her gün 
öğleden sonra M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna uğra 
maları ve eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı arttırma ve 
eksiltme kanunun 2 İnci ve 
3 üncü maddelerinde yazılı ve 
sikalarla 13-1-935 pazar günü 
saat 14,50 dan en az bir saat 
evvel teklif ve banka mektup
larını veyahut Maliye Muha
sipliklerine yatırılacak teminat 
lar mukabilinde alınacak mak 
buzların mezkiir Komisyona 
vermeleri. (726) (8787) 

61 .... 
Beherinin tahmin fiatı 45 

kvruıı 16 s:.ntim ve muvakkat 
teminatı 712 lira 6 kuruş olan 
}ŞŞ hin pansuman paketi ka
palı zarfla alınacaktır. Şartna· 
mesini görmek isteyenlerin 
her gün öğleden sonra ve ek
siltmeye girecekleri 12-1-935 
cumartesi günü saat 14,30 
dadır. 2490 No. lu arttırma 
ve eksiltme kanunun ikinci ve 

(8789) 64 
* • • 

Kaatamonu'da hulmıan as- • 
keri kıtaat ihtiyacı için 
160,000 kilo un kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 19200 
liradır. 

İhalesi 19-lkincikanun - 935 
Cumartesi günü saat 15 de 
kışlada Satınalma KO. da ya
pdacaktır. Muvakkat teminatı 
1440 liradır. (734) (8855) 

68 

Ecnebi memleketlere fliden tüccar ve seyyahlara 

anka Kome-rçiyale ltalyana 
Sermayeıi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
bu çelder ıayeıinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• 
91r ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel. 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek· 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

,ekilde ter~ip ve ihtas edilmittir. (5999) 11 

AD AZ RI 
TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi ANKARA 

Unutmayınıı ki: Bu lliç nöbetinizi kHıfı 
ııbhat 't'e naı'ınlıı:I yerlnı ıretirir. 

Istanhul şubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel:22042 Marmara Üssü bahri Kumandanlı.1' 
Komisyon ve ticaret kısmı ı Tel.: 23623 1!I 
Galata şubesi Tel.: 43201 Satınalma Komisyonu Reisliğinded 
itimadı Milli "' Tel. : 4193 7 

S E R M A Y E S 1 ı 2 , 2 O O , O O O Cinsi Miktarı Teminatı Eksiltme tarihi 
ihtiyat akçası ı 1 3 O , O O O Kilo Lira K. 

ŞUBELER 1 uru üzüm 20000 254 26 19 - 1·935 cumartesi saat 10 
Ankara, 'Adapazarı, Bandırma, Bartın, Büecik, Biga, Bolu, Bozöyük, Kuru fasulye 54000 623 20 19 • 1 - 935 cumartesi saat 1~ 
Bursa, Düzce, Eskiıehir, Hendek, lzmit, Karamuraal,K.ütahya, Mu- Sabun 33000 594 25 19 - 1 • 935 cumartesi saat lı:J 
durnu, M. Kemal Paşa, Galata, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Deniz efradı ihtiyacı için satın afınacak olan yukarıda cins ~· 

Tekirdağ, Yeniıehir, miktarları yazılı 3 kalem erzakın kapalı zarf usulile yapılaO 
Müsait şartlarla mevduat, hııvale kabul eder. Tahsile senet eksiltmesinde verilen fiatlar yüksek görüldüğünden yenideJI 
alır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetlo açık eksiltmesi yapılacaktır. isteklilerin yukarıda yazılı güO 

1 ıtanbul asliye dördüncü hukuk mah· 
kemeıinden ı Necatiye izafeten vekili 
avukat Esat Orhan tarafmdan Fatihde 
dervit Ali mahallesinde "i ahya zade ıo
kağında 6 N o. lı hanede oturan Halil a• 
leyl>ine açılan feshi akid davaaından 

dolayi mahkemeden akdin feohile mecü= 
run davacıya teslimine dair verilen 
20-11-934 tarih ve 164 No. lı ilamın teb
liği i!;ln Halmn ikametgiihına gönderil. 
miı•ede olboptaki ilmuhaber arkasına mü 
ba,iri tarafından yazılan ferhde seklıı 
ay evvel ikametgiihmı terk ederek ika. 
metglihının meçhul olduğu gösterilmit 
ve ilamın bir sureti berayi tebliğ ınab. 
keme divanhoneıine asılmıf olduğundan 
keyfiyet gazete ile de ilan olunur. 

görüşülerek tesbit edilir. ve saatlerde teminatlarile birlikte Izmitte komisyonumuza .ı 
____ (_l_T_I_M_A_D_I_M_I_L_L_I_)_K.,.,...en_di_'_s_ig_o_r_ta_s_ıd_ı_r_. ___ 1_3_ şartnamelerini görmek iıtiyenlerin komisyonumuzla lstanbul 

Kasunpaıada Dz. Lev~ ıatmalma komisyonuna müra'caa 
(6895) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı iperi müdürü Etem izzet BENiCE •· 
Gazetecilik ve matb.acılık T. A. Ş. lan. (14), ıı 
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