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Bütün dünyanın gözü Sara cevrildi Maliye bakanlığı işin ilk 
safhasını halletti Sar işi 

Bugün bitiyor 
-o-

Bütün acunuv büyük bir i1itik
lik ile beklediği gün geldi çattı. 
Bugün her ülkede y~ıyan adam. 
ların gözleri Sar' a çevrilmittir. 
Tanla batlayıp akşam geç vakte 
lııadar sürecek olan plebisitin 50· 

nu ne olacak ? Sar sorağının ne ol
duğunu saygıdeğer okuyucuları

mız bilirler. Sar genelsavaş'a ka
dar Almanya'nın bir parçası iken, 
V ersailles aındlaşmaaile bu ülke
den ayrılarak uluslararası çevri

- mine bırakılmıştı. Gene V ersail
~ les andlaş.masına göre, Sar, onbeş 
' yıl bu çevrim altında kalacak ve 
- onbet yıl sonunda da Sarlılar fU 
' üç yoldan birini seçeceklerdi : 

1 - Almanya'ya dönmek. 

at 2 - Fransa'ya katılmak. 

3 - Şimdiki durumu sürüp gö
türmek. 

itte bugün Sar' da y~pılan ple
; bisit ile bu üç yoldan biri seçilmiş 

ile ' olacakbr. Bir kaç yıl önceye kadar 
11 f Sar'ın Almaınya'ya döneceğinde 

j kimsenin kuşkusu yoktu. Bir aralık 
S Fransız dıt işler bakanı Briand, 
- bir takım aslamlara (menfaat) 

1
11 karşılık olmak üzre, Sar'ı Alman
f ya'ya bırakmayı ileri sürmüştü 
S bile. Ancak o vakit ki düşünce yü-
1 rümedi. Sonra da Hitler Alman· 
f ya' da it batına geçti. Ve işler 

l büsbütün değişti. Ilk önce, Fran
sl sa Almanya' dan daha çok kork-

mıya ve Almanya'yı Fraıruıa'dan 

ayıracak bir ülkenin değimi üze
rinde daha büyük bir özenle dur
mıya batladı. Sonra Almanya' da 
Hitler'in kurduğu yeni düzeni be
ğenıniyen bir takım Almanlar, 
Sar'a kaçtılar ve oradan bu ülke
nin Almanya'ya geri dönmesine 
karşı çalışmıya başladılar. Bu 
yolda çalışanlar batlıca iki bölü
ğe ayrılabilir: 1 - Sosyalistler, 
2 - Katolikler. 

Gerçek Hitler Almanya' da yap· 
tıklan ile her ikisini de gücendir
miştir. Bunun içindir ki, Sar'ın 
Almanya'ya dönebileceğinin pek 
!belli olmadığını söyliyenler oldu. 
Hitler için Sar'm Almanya'ya dön
mesi iki bakrından gerekli bir it 
oldu: 

1 - Almaınya'ya 
bir ülkeyi katmak. 

Alman olan 

. 2 - Hitler rejimine Alman U• 

lusumın nasıl baktığını acuna gös
termek. Gerçek bu bakımdan, bu
gün yapılmakta olan plebisit do
layiaile, Hitler'in ulusal sosyaliz
mi için de bir deneme olacaktır. 
Hitler Almanya'da yapılan son se
çimde yüzde doksan kazandı. An· 
cak bunuın baskı altında yapıldığı 
söyleniyor. Bakalım bugün yapıla
cak olan plebisit, Almanya'da ya
pılan sı-çime ne kadar uygun ola
caktır. 

Bugünkü plebisitin sonu üzerin
de fU bakımdan da özenle dur· 
mak gerektir: Alman dış siyaaaaı, 
bu iti bitirdikten sonra yeniden 
ileriye ve ba9ka amaçlara doğru 
atılacaktır. Almanlar Sar iti bitin
ciye kadar oldukları yerde sayıp 
durmutlar ve bütüın çalışmalarını 
b? it. üzerinde toplamışlardır. 
Şımdı Sar sorağını bitirdikten son• 
ra, V ersailles andlaşmasının baş· 
ka hağlanndan kurtulmak için ye· 

i. \'~ niden çalışmıya batlıyacaklardır. 
tı1 Acunun düşüncesi, Sar itinin bit-
i~:J mek üzre bulunduğu hu günde 
VJ .Almaınya'nın hu bağların hangisin
o'I" den kurtulmak için saldırış yapa. 

cağıdır. Sar işi bitmezden önce 
rı" bir anlaşmaya varmak için La
~ val'ı Roma'ya götüren düşünce de 
,.. J b_udur. Sar sorağı nasıl biterse bit-

•ın - ve Almanya'ya katılmak 
.. il 
: 

ISarlılar bugün reylerile Sarın 
akibetini tayin edecekler 

Karışıklıklara karşı koymak için Sar' da 
çok sıkı tedbirler alındı 

--o-

Bütün Sarda 
büyük bir 

endişe vardır/ 
-o-

Reyiamın talikini iste• 
yenler bile çıkıyor 

SARRE.BRUK, 12 (Hususi muha· 
birimizden) - Reyiam yarın sabah 
başlıyor. Sarre'da büyük bir endişe 
vardır. 

ReyiMnın ,a;Üklın dahilinde cereya.n 
etmesi için çok sıkı tedbirler almrruş
tır. Bunun için hiç bir tezahürat ya· 
pılmasına meydan veriJmiyecektir. Her 
türlü nümayişler , toplantılar menedil
miştir. 

Muntazam seyrüsefer yapan bava 
Sarrbrükte intihap ıan clıkları muayene edilirk'en 

postalan müstesna olmak Üzere Sarre dir. Trenler her gün dolup dolup bo • maaına rağmen bu miktar muhtelif 
üzerinde her türlü tayyare uçuşu me- ıalmaktadır. Bügün gene muhtelif yer. yerlerden getirilen Sarre'lılar dolayısi· 
nolunmuştur. )erden rey vermek içfo yÜzlerce adam le daha fazla artmıştır. 

Şehirde büyük bir asabiyet var- gelmiştir. Zaten Sarre Avrupanın en kalaba-
dır. Soka Marda devriyeler gezmekte - Bütün Sarre'in nüfusu 805,000 ol- (Devanu 5 inci sahifede) ... , .. ~,, ............................................................... ·············· · -········ 

Küçük anlaşma toplantısında 1 • 

Zelzele hala 
Bay Mussolini ile Bay La- Devam ediyor 

val mülakatı karşısında 
Yugoslavya, Romanya ve Çekoslovakya dıt 
bakanları bu temastan dolayı memnundurlar 

BE.LGRAD, 12. A.A.
Küçük anlaşma toplantısı 
sonunda a§ağıdaki tebliğ 
neşredilmiştir ı 

Küçük anlaşmanın dai. 
mi konseyi 11 ikincika· 
nunda Liubbianada Bay 
Titülesconun batkanlığı 
altında toplandı. Küçük 
anla§ma konseyinin ka
rarına eıaa teıkil eden 
mevzu, Fransa ile ltal
ya arasında Komada ya .. 
pılan anlaşmaların tak· 
diri ve küçük anlaıma
nın bu anlaşmalar önün· 
de takib etmesi liiznn 
gelen müşterek hareket 
hattınnı teıbit oldu. 

J 

' '~ 
! ( 

Uç dış bakanı, Bay 
Mussolini ve Lava) tara· 
hndan sevkedilen müza· 
kerelerin var.drğr ve ken
dileri tarafnıdan barı§m 
mubafazasnH genit mık
yasta pekiştirecek mahi
yette telakki edilen ne· 

ticeler hakkında memnu· ''--•ııiıl••••11ı1••••••••---~ 
niyetlerini göstermiıler-
dir. 

Uç bakan, Roma an
laımaları prenaiplerinin 
tatbik mevkiine koruna

Bir Belçika karikatürü -

Riizgar döndü ! ı 
B. Hitler - Kim bö yle derdi kim böyle 

zannederdi ? 
sı için, en samimi bir ruh içind.e ve a!• ı çülc anlaşmanın her vesile ile aadılıi ye 
nı zamanda ulusal menfaatlerm ve kü- (Devanu 5 inci sahifede). 

Talebe birliğinde üye seçimi ~ 
r 

Dün ve gece son zel· 
zele mıntakasında 
on •arsıntı duyuldu 

-0-

lstanbuldao vapur istendi 
ERDEK, 12 (Milliyet) - Mar

mara adalan ile son zelzele mm • 
takasında bu gün ve bu gece hafif 
uğultularla beraber on &a.l'Sıntı da
ha duyuldu. 

Bir küçük vapura ihtiyaç var 
ERDEK, 12 (Milliyet) - Fela· 

kete uğrayan dört ada üzer"ndeari 
on dört köyün her ihtiyacını temin 
ve irtibatını tanzinı etmek için kü- 1 
çült bir vapura veya bıir iatimbota 
ihtiyaç vardır. Mevcut kayıklar bu 
işi gönneğe kafi gelmiyor. Jgtan -
buldan nakil vautaaı bekleniyor. 

Zelzeleye uğrayanların aıhhi 
vaziyetleri 

E.rdek zelzelesinden mütee ... ir 
olanlann sıhhi vaziyetlerini gözden 
geçirmek üzere E.rdeğe gitmİ§ olan 
Beyoğlu Erkek haatahanesi opera
tör muavin:i operatör Bay Sadrettin 
ve küçük nhhat memurlarından 
Bay Mehmet dün ııahah avdet et· 
mitlerdir. Heyet orada icap eden 
tedbirleri alıruştrr. 

Emlak satışı Ziraat Bankasından alın
dı, bir komisyona verildi 

Bono fiatı yükseliyor 
Gayri mübadiller bundan evvel di

leklerini Maliye bakanlığına bildimıiı-
~·rdi. Aldığumz ha

Rflırl!i~~;;--:7'""') •ere gÖre, bu di
ekler Maliye ba
'anlığı tarafından 
etkik edilınit ve 
ıir kısmı lrabul e
ıilmiştir. 

Gayri mübadiller 
>tedenberi Ziraat 
ıankasmdan §İka· 
etçi idiler. Kaçak 
,,alların satı§ı Zi
aat bankasına bı
.akılmış ise de Zi
~aat bankası bu it

Bay Faik Nüzhet le lüzumu kadar 
meşgul olamıyor

du. 
Gayri mübadiller Maliye bakanlığı

na verdikleri muhtırada Ziraat banka. 
sının kaçak mallar gelirini tamamen 
tahsil edemedikten başka gayet az mik
tarda malı satışa çıkardığından ve ay. 
ni zamanda bu itin getirdiği istifade 
ye nisbetle fahi§ masraflar ettiğinden 
şikayet etmişler ve bu iıin Ziraat ban· 
kasından alınarak gayri mübadillere ait 
bütün işler le meşgul olmak üzere bir 
komisyon teşkil edilmesini ve satı§ işi
nin bu komisyona verilmesini iatemit· 
!erdi. • 

Maliye bakanlığı bunu kabul etmiş
tir. Heyeti vekilece verilen bir karar 
mucibince gayri mübadil iıleri Ziı-aat 
bankasından alınmıştır. lstanbul gayri 

lnkılab dersleri 

Maliye bakanı Bay Fuat 
mübadiller komisyonu namile bir ko
misyon teşkil edilecek ve gayri müba
dillere ait bütün igler bu komisyona 
verilecektir. 

Bu komİ&yon kaçak malların satııı 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Avrupada memleket ida
resinde fırkaların rolü 

Göze çarpan genel manzara çok fır kala 
rın memleket idaresini güçleştirdiğidir 

C. H. F. Genel yazgaru Bay Recep 
Peker inkılap kürsüsündeki denıleri
ne devam etıniı ve dün bitirmittir• 
Bay Recep Peker dersin sonunda ta -
!ebelere veda etmİ§ ve bir buçuk ay 
sonra tekrar derae baf)ayacağım SÖY.• 
le~tir. 

Bay Recep Pekerin dünkü den.ini 
yazıyoruz: 

"Arkadaşlar, 

"Siya...I fırkalann yerlere göre de. 
ğil, progranılarma göre mahiyetlerini 
gözden geçirdik. 

Siyasal fırkaların Avrupada.ki t&t• 
bik şekillerinden misaller vereceğim. 

Liberal devlet tipi -çqlıtli f1rkalan 
doğurmuıtu. Bunların hali< aeçimi i
le aldıklan rey kendilerini parlam.,.... 
toda temsil kıymeti veriyordu. 

Son zamanlarda fırka.lan çok dev• 
Jetleriıı Odar..si ekaeri.yet fırkalan U.ı 
<idare etmek arzusu hakikatte yerini 
kaybeder olqu. l 

Zira millete gidilecek ulusun reyi-
toplanacak, buna göre her parlamen
toda ayni gayeleri talııip edecek fır • 

ka çokluğu olacak. Bunların reyine 
göre devlet idare edilecek. 

Bu tatbikte böyle olmddı. Çokluh 
(Devanu 5 inci sahifede), 

Proğramın tahakkukuna doğru 

Her yönde bacalar birer 
birer. yükselmektedir 

li Az vakit sonra memleketimiz iktısadi 
1 bakımdan başka bir çehre alacaktır 

Talebe birliğinde üye seçimine clevam edilmekteclir. Birliğin rey 
sandığı fakültelerde ve yüksek mekteplerde dolaştı"'-lacakhr. Rey san
dığı dün Vniversitelilerin açmış oldukları Beyazıttaki lokantada kal
mışhr. 

biçiminde blteceği beklenebilir -
bunun sonunda Almanya dış siya
sasının yeni bir atıf ışı (hamle) i-

le karşılanmayı acun timdiden 
göze almıştır. 

A. Şükrü ESMER • 

Tayyare PİJ/an1108unwt biiyük ilırami- 20 bin. amele birden iş bulacak 
yerini kazananlaTdan Bay lnnail Halı· 

kı bayiden ikramiyeaini abyor 

Tayyare piyangosu 
Talihlileri --Büyük ikramiyeyi latan· 

bulda kimler kazandı 
18 inci tertip •tayyare piyangosunun 

üçüncü çekiHşi diin bibnittir. Dünkü 
çekilişte büyük ikramiye kazanan 14465 
numaro:lı biletin dört parçası lstanbul
da, birer parçası da Ankara, lzmir, 
Bursa ve Krrklarıılinde satılnuştır. 

lstanbulda satılan parçalardan biri
m dün 180 kuruşa Çanakkale inhisar -
!ar memurlarından Bay hmail Haltkı 
almııtır. 

Çanakkaleden bayram dolayısile 
(Devamı 6 ıncı sahifede\ 

-

Bay Nurullah Esat 

lzmitte yapılmakta olan kağıt fab. 
rikasmm intaa.tmı görmek üzere An-

i 
ikaradan lzmite gitıniı olan Sümer 
Bank umum müdürü Bay Nurullah E.
aat evvelki gün lzmitt- lstanbula 
gelmittir. Bay Nurullah Esat, seneba
fl olmak Üzere Bankanın htanbul şu· 
besi i§lerini de tefti§ edecektir. Bay 

••• Nurullah E.sat bu gün Gemlig" e gide -
~.... ' . 

'"' cek, orada kurulacak olan suni İpek 
' fabrikasının yerini gördükten sonra 

Bur.aya geçecektir. Orada taranınıf 
yün ipliği yapacak olan fabrikanın 
yerln.i görecektir. 

Yeni sanayi programının tahakku
ku için yapılınaltta olan fabrikaların 
inşaatı ilerlemektedir. 

lzmitte yapılmakta olan kağıt fab. 
rikası şubat sonunda bitecek ve bu ay 
sonunda makinelerin montajına baı • 
)anacaktır. Kayseri pamuk mensucat 
fabr kasında da ımakinelerin montajı~ 
na başlanmıştır. Nazillide yapılacak 

(Devamı 5 inci sahifı -1 



TEFRiKA: 10 

Sultan Hamidi sonuna kadar sabrı 
tahammülle din/emeğe hazırlandım 

•••••••• 
"Aynı zamanda oralarda lağvedilecek olan 

maarif idareleri tahsisatını da daha 
lüzumlu yerlere sarfetnıek imkanı olur dedi,, 

" ... Hüdeyde mutasarıf vekilinin az sonra iklimler ötesindeki vatan 
ftalya konsolosunu hini ziyaretinde parçalarına dair neler konu,acağı
bulunacak jandarma efradının mu- nı merak ediyordum. 
ta.sarrıf vekilinin konsoloshaneye Sultan Hamidin bugüne kadar 
girişinde merasimle çekilecek ltal- Arabistana dair doğru dürüst, an
yan bayrağına karfı resıni selam layarak, bilerek, dütünerek ve
ifa eyleme 'eri ve Hüdeyde. fngiliz rilmif tek bir iradesini hatırlaya
konso "oıunun hemen serbest brra- ınıyorum. 
kılması ve Hüdeyde ltalyan konso- Bu sebeple; buyurun dedikleri 
!osuna tevdi edilmek üzere tehri zaman biran sonra ne garip fikir
mezkure seyahatinin temini ve bu- lerle kar,ılatacağrmı bilıniyor değil 
nunla beraber Hüdeyde mutasarrıf dim, fakat itiraf ederim ki muay
vekilinin refakatinde laakal yirmi yen bir tekil alamadan ·kafamda 
kişi olduğu halde ,ehri mezbur 1 ça'kanıp dunnut olan ihtimallerin 
ltalya konsolosu nezdine azimetin hiç biri timdi kartıla,tığım bu ga
de Babıalinin teeasüfatını beyan ribeler ,aheserile boy ölçü~ebile
eylemesi .. Ve tedabiri vakıai icabat cek bir kudrette değildi. 
ve zarureti siyasiyeye mebni oldu
ğundan harfiyen ve tamamen icra
aı e!zemdir .... ,, 

Benim bu hususta bir teY söyle
meme hacet ka'madan fena me
murların devletin başına ne ifler a
çabileceği ve bu yüzden devletin 
her tarafta olduğu gibi Yemende 
de neler çektiği bu küçücük hika
yeden de anlatılabilir. 

• • 
- Mahmut Nedim Bey, mektep -

leri kıi.mi!en kapasak ... 
Gözlerini Çam1ıca tepelerine 

dikmit, dalgın ve dütünceli görü
nen Sultan Hamit, uzunca bir sükut 
tan sonra ağzını açtığı vakit ilk söy 
!ediği söz bu oldu. Ve benim ce
vap vermeme meydan bırakma
dan devam etti: 
-" Arabistanm ve bilhassa Ye

men kıtasmın bu hususta seneler
denberi vaki olan •ikayetlerine ve 
memnuniyetsizliklerine bir nihayet 
venni, olacağız.,, 

Kulaklarrma ve gözlerime inana
mıyordum. Kendimi biraz topla
dım, susmak ve cevap almak niye
tinde olmayan Su!tan Hamidi so
nuna kadar sabır ve tahammülle 
dinlemeğe hazırlandım. 

Kimbilir gene hangi vet.min ve
ya kimin tetkin ve tesiri altında 
idi. Bu çocukça dütünceyi bir hü
kumdara yakıttimıak töyle dursun, 
bugüne kadar Arabistanm ıslahı 
namına söz söyleyen bir çok ukala
nın, ricalin ağzından bile bu ayar
da bir fikir itihnemittim. 

Sultan Hamit batını pencereden 
çevirdi, bu sefer gözlerini bana dik 
ti, ve sözlerinin yaptığı.ve yapaca
ğı tesiri anlamak isteyen bir tavır-
la : .,, 

- "Ayni zamanda, oralarda 
lağvedi'ecek olan maarif idareleri
nin tahsisatını da daha lüzumlu yer 
lere ııarfetmek imkanı basıl ola
caktır.,, dedi. 

Görüyordum ki paditab bu fik
ri kafasında bir bayii p~irmit, es
babı mucibesile, bir hayli dütüne
rek hazrrlamı• ta öyle ortaya koyu-
yordu. 1 

-" Bir müddet tedrisatı arapça 
yapmağı diifün<lüm. Bu fikirde .,_ 
lan bazılannr da dinledim. Bunu 
iateyen bir çok arizalar da var. Fa
kat bir çok v,hab ve mülahazat sev
ki le maarif idarelerile mektepleri 
lğvetmeği daha muvafık buldum.,, 

Saray terbiyesi hünkarın kartısın
da, ibaclet eder gibi sükUtu emre
derdi. Paditab idam hükmün~izü 
vene bile itiraz caiz değildi. Bu 
hususta gösterilecek cesaret zaı-ar
dan batka bir netice vermez, ve 
kurtarılacak dava büsbütün kaybe
dilmit olurdu. Fakat benim burada, 
fU andaki sükô.tüm, paditah indin
de bir (kabul) telakki edilirse bir 
cinayet itlenınit olacak ve ben bu 
cinayetin teriki cürmü olacaktım. 
Kendi kendime (bu vaziyette Ye
mene avdet etmem) diye dütünü· 
yordum. Fakat bundan ne çıkardı. 

Yemene gidecek vali muavini mi 
azdı, hele, herhangi biri gibi bu i
radei seniyeyi de memnuniyetle, 
iftiharla kota kota tatbika, yeri
ne getirmeğe gidecek ricali devlet 
az mı idi? 

Demin kızlarağası Abdülgani a
ğanın odasında huzura girmeğe in
tizar ederken ben de pencereden 
ufuk'ara b kıyordum. Ve koskoca 
in,.,arato 1u~u idare eden mütererl· 
dit ve korkak basın hergün sabah
tan aksama kada·r seyrettiği bu uf
ka bak~rl:rn oradan ilerisini göre· 
r-p··o• hıı n"-7arla"n kar~ı5ınJa bir, 

Şimdi Yemendeki meldepler gö
zümün önüne geliyor, onların ıslah 
için sarfedilmit emekleri hatıriı
yor, ve birand:ı bütün bunları yık
mak kararı karşısında soğuk kanlı
lığımı nasıl muhafaza edebildiğime 
kendi kendime hayret ediyordum. 

Sultan Hamit bu hususta sözünü 
bitinnif olduğunu ihsas eden bir 
tavırla bir müddet sustuktan son
ra birdenbire bir başka nıevzua 
girdi. Fakat bu mevzu tekrar ediİe 
edile o kadar bayatlamtş idi ki. .. 

Sultan Hamit ise bu kblıne mev
zuu daima taze bulmakta in?.t eder 
dururd•J. Çünkü bu, onun b-elli bat
lı bir endi,esi idi: 

- imam Yahya ne yapıyor, fik
ri fasidinden vazgeçmit görünüyor 
mu? 

Bu (Fikri fasit) hilafet davası 
idi. imamın böyle bir fikri yoktu 
fakat var olduğuna Sultan Hami
di bir kere inandırmışlardı ve ne 
söylesek, ne kadar delil •aysak 
Sultan Hamit bir müddet enditesi 
zail olmuf görünür, ~onra tekrar 
vehmine kurban olurdu. 

-imam Yahya timdiki halde ken 
di halindedir. Bu fikri fasidinden 

· eser kalmamıştır kendisi hoş tutu. 
lur·a bu hususta biç bir enditeye 
mahal kalmaz kanaatindeyim, de
dim. 

-Bitmedi-

İspanyada bloke 
Edilmiş dövizler 

Y apılaa teşebbüsler üze
r· ne serbest bırakıldı 

ANKARA, ı2. A.A. - Ökonomi ba
kanlığından ı 

• Memleketimizden lapanyayıı gönderil
miı olan mallardan 933 yılının 2 ikinci 
teırin gününden Önce ithal edilıniı oldu
ğu veoailde ispat edilebilecek olanların 
bloke edilmit dövizleri yapılan tqebbüı 
üzerine tamamen aerbeıt bıraktırılmıı· 

tır. 

Alikadarlar bu gibi mallar için evra· 
l.ı müıbite olarak ispanya gümrükleri 
tarafından verilmit olan ithalat vesika11 
ile ispanya hariciye bankasına ispanya
daki bir banka vasıtaaiyJe bat vurduk
ları takdirde alikadar makam bu malla
ra ait bloke a1acaklann tamamen ıerbest 
bırkılmasına müsaade edecektir. 

Bundan baıka ıimdiye kadar hpanya• 
da parası altına nisbetle dütük olan mem 
leketlerin mallarına ve bu arada Türk 
ithalatına tatbik edilmekte olan mun
zam vergi, yine lıpan_ya hükiimeti ne7-
dindeki tetebbüslerimiz üzerine kaldı
nlmışbr. Bu huıustaki kararname dün· 
kü lspanyol resmi gazetesinde çıkmıttır. 

l:ımirde inkılap kon
feransları 

IZMIR, 12 (A.A.) - Uluı evinde 
zengin bir tekilde hazırlanan inkil3p 
konferanalanna bugün de dev.,, edil
mittir. 

Kültü.- müfettitlerinden Bay Asım 
Imıet tarafından inkil&b umdeai etra • 
fında verilen bir konferanı büyük ala
ka ~e karıılanmııbr. 

Belediyeler ne işler . 
iÖrdüler? 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Bele
diye kanununun neırinden bugüne ka. 
dar belediyelerce yapılan faaliyetin ne
ler olduğu hakkında iç işler bakanlı
ğınca belediyelerden istenilen ve gel. 
miş bulunan malumat tasnif edilmek
tedir. 

Tasnif bittikten sonra bu malüınat 
ne~rerlilecektir • 

MiLLiYET PAZAR i3 lKlNCIKANUN 1935 
. -

HARİCİ HABERLER 
V enizelos Yunanistanda 
diktatörlük isteyormuş! 

Sabık başvekilin Plastırasa dair söylediği 
sözler büyük bir asabiyet uyandırdı 

ATINA, 12. (Milliyet) - Evvel
ki gün Venizelos, Pli ... tiraa hakkında 
söz söylerken Yunanistanda krallık 
taraftarlarının fazlala§tığıru ve bu -
nun net"cesi olarak vaziyette tebeddül 
olduğunu beyan etmit ve Plaatirurn 
ortalığı temizlemek için Y unanistana 
geleceğini bildinnitti. Bunun Üzerine 
Bay Çaldariıı gazetec lere beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

"- Veniz.Jos bu beyanatile kendi· 
ıinin siyasi bir adam olmaktan uzak 
olduğunu Yunan elıalisine ..,,Jat
mIJlD'. Ve ayni zamanda Plut rasın 
ilan ettiiti diktatörlüğün de kendisi -
run teşvik ettiğini itiraf etmekted· ... 
Parlamentarizm aleyhine böyJ.e teşeb· 
bfulere kalkan bir frrka reiaile teşri· 

Mus :ki değişimi 

Sovyet tenkitçileri 
Ne~er yazıyorlar? 

Son değiş:m Rusyada ala
ka ile karşılandı 

MOSKOVA, 12. (A.A.) - Tasa· 
jansı bildiriyor: 

Sovyet gazeteleri, Türkiyede ya
pılmakta olan musiki inkılabı hakkm
da fikirlerini bildiren sanatkarların 
makale ve tetk klerini neı;re devam et
mektedir. 

Sovyet &anati, mecm.uaaında çıkan 
bir y zısında tenkitçi Peregrinus, Türk 
munk i i.lcminin ve Türk g a zetelrri .. 
nin 1 ürk musikis· hakkında Atatür • 
kün kurultayda söylediği nutkun tah
lili ile meşgul olduklarını tebarüz et
tirdikten soınra Türk mus.iki değiıim·~ 
nin mahiyetini anJatıyor ve yazısını~ 
&0nlannda Sovyet muaiki efkan umu
miyesin'ın Türk musikisinin inkitafr ile 
ne kadar candan alakadar olduğunu 
göıteren vakalan &ayıyor ve türl' ınu
aiki aleminin Sovyet kompozitörleri. 
nin tP.hsen teınas halinde bulunduk • 
!arını; Moskova konservatuva.rvnın 
Türk konservatuvarlarile mektuplat· 
makta olduğunu, l&tanbul ve Ankara• 
da basılan Türk halk melodileriııin 
Sovyet musıki mektepleri talebeleri 
tarafından tetkik edildiğini ve bu me 
lodilerin aynca Vueilenko. Şvartz, 
Veprik ve saire gibi ınüteaddit kom· 
pazrtörler tarafından tahl le tabi tu
tulduklarını tebarüz ettirdikten son -
ra ımakalesini ıöyle bitiriyor: 

Sovyet musiki aleminin Türkiyede 
ya lma.kta olan musiki inkılabını bü
yük bir sempati ile kal"Şılayacağmdan. 
ve bu temel üzerinde iki dost memle
ket i9in de semereli bir it birliğ nin 
inkif&f edeceğinden katiyen §Üphemiz 
yoktur. 

1 

Takas işleri 
Ôkonomi ve Gümrükler 
bakanlarının tamimleri 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Ta
kaa •uretile memleketimizden çıkanla
cak nesnelerin değerlerinin ne şekilde 
·le.bit ve takdir ettirileceği hakkında 
ökonomi bakanlığı takas heyetlerine ve 
g'ÜmrÜkler bakanlığ. da bütün gümriik-
1'>N bir tebliğ y11p1111fbr. 

Tebliğe göre, ihraç malının kıymeti 
ni takdir için maim gerçekten satmıt 
olduğu cinı, miktar ve mahalli piyasa
ya fob kıymetlerini vöaıe .... n fBhadet
name tanzim olunacakbr. 

Japon anlaflllaamda beyannamede 
ihraç edileceği ııösterilen mal kıymetle
Tinin cari fiatlara uygun olup olmadıiı 
tetkik edilecek •e Japonya ile aramız
da mevcut heaabat muvazeneli ve esa ... 
tı anlatmanın ruhu olan mal mukabi
linde mal mijbadeleaine dikkat eciile
celrtir. 

ihracatçının ihraç ettiği mab ile te
min ettiği döviz-Jen fazla kıymette mal 
ithaline meydan voi.lmiyecek Ye bü
tün anlaımalarda mevcut takas hüküm
lerine aykın bir muamele yapılmamaaı 
için talimatnamelerin doğru bir tekilde 
tatbik edilmesine dikkat edilecektir. 

İkinci ve üçüncü komi
serlik imtihanları 

ANKARA, 12 (Milliyet) - Emni
yet iıleri umum müdür}üğü önümüzde· 
iri ay içinde ikinci ve üçüncü konıller
lik imtihanlarını y-cakbr. 

Bi~inci komiserlik ve merkez me
murluğu için ihtiyaç olmadığından inı
tihan yapılınıyacaktır. 

Ankaraya gidenler 
ANKARA, 12 (A.A.) - Kurultay 

baıkanı Kazım Ozalp, maliye, ökonomi, 
gümrük ve inhisarlar bakanlan Bay 
Fuad Ağralı, Bay Celal Bayar, Bay 
Rana Tarhan bu sabah tehrimize dön
müıler ve durakta bir çok ıaylavlarla 
bakanlıklar ileri gelenleri tarafından 
karıılamnıılardır. 

Pamuk ve üzüm fiatları 
IZMIR, 12 (Milliyet) - Geçenler· 

de (45) e olan pamuk fiatları (57) e 
fırladı. 

Uz,üm fiatlanr.da da bir buçuk, iki 
kuruı kadar terfi vardır. Siatların da· 
ha da yük.;elmesi bekleniyor. 

ki me~i etınit bulunan diğer fırkala
rm artık bununla mesai ortaklığında 
devam, etmeleri imkan dahilinde de
ğildir. 

Hükümet fırkası olan ahali fırkuı
nın ileri gelenlerinden bir çok kim.e
ler Ven"zelosun bu beyanatı hali ha• 
zırdaki rejimi tebdil mahiyetinde ol
duğundan kendisinin müddei umumi .. 
liğe verilmesini İatemektedir)er. 

Ceneral Kond.ilis te gazotecilCl'e 
"Venizelosun böyle ulu o.rta sözleri 
memleketi ızrar etmekten bafka bir 
ite yaram.az,, demi~tir. 

Hükilrnete mensup gazeteler Veni
zelos aleyh nde tiddetli neJrİyatta bu
lunmaktadırlar. 

Lindberg'in çocuğu 
---o-

El yazıları 
~r aznunun 
yazılarıdır 

Halk macerayı din'emek 
1çin ! ah'tlere par .. veriyor 

FLEMINGTON, ı2 .A.A. - Haupl• 
man'ın sorgusu pazartesiye atıldıkta:ı 
sonra, müddeiumumilerden Hauck, Lind 
bergh'in yanında hizmetçi iken, çocu
ğun çalımnasmı müteakib İntihar eden 
Violet Şarp'ın bu itle alakadar olmadı· 
ğını iıpat edecek bazı şahid!er dinlete
ceğini ıöylemiştir. 

Avukat Reilly de, Fidyeinecatn lzi
dor Fiş tarafından alındığını ve paraların 
üzerindeki notları onun yazınıt olduğunu, 
Hauptman'ın da, bilmiyerck bu paralar· 
dan bir miktarını Flı'ten nldığını ispat 
edeceği iddiasında bulunmuştur. 

iddia makamı ise, Fiş'i cinayetle ala
kadar her türlü itıihamden tebrie edo
ceğini bildirmiştir. 

Fidyeinecat para · ı 
FLEMINGTON, 12 .A.A. - Kondon' 

un tahidlig) bitmiş olduğundan Fidyei
necat o~ar~k verilen para1ann üzerinde 
yazıh notların kimin elinden çıktığını 
anlamak maksadile mahkeme, yazı eh
libibresini .sorguya çeknıittir. 

Daha temkinli bulunan Hauptman, 
karııile uzun uzadiye gÖrüf111ÜŞlÜr. 

Batlıca şahidler ve bilhassa Kondon, 
halka görünerek bu meoelede oynamıt 
olduklan rolü bizzat hikô.:ye ve tekr.tt 
etmek için birçok tekliflerle kartılatmış· 
!ardır. 

Kendaerine binlerce dolar vadolun· 
maktadır. 

Alkapone'yi yablattınnağa yardon 
etmit olan ıahidlerden polis hafiyesi 
Vilson, Fidyeinecatın J. P. Morgan mücs 
seseıinde ve kendi nezaret:inJe ne ısuretlo 
hazırlanıp destelendiğini ve bu paradan 
14,600 do!ann Haupbnan'a ait g.~,.,,jda 
nasıl bulu::duğunu anlaln_!_ıştır. 

FLEMINGTON, 12 .A.A. - El ya
z"" mutahaHm, Lindebergin çocuğu i· 
çin verilen paralara ait yazıların Haupt· 
man tarafından yazılımı olduğunu bil
dirmittir. 

Yahudi kongresi 
Karakovi Kongresi İngiliz
lerin h~reketini tenkit etti 

VARŞOV A, 12. A.A7 - Karakovideki 
uluslar arası liİyonizıni kongresinde ha .. 
raretli müzakereler olmaktadır. Bir 
çok hatibler, Fliat.inde mandater devlet 
olan lngilterenin yahudi muhacereti 
önündeki durumunu tenkid ederek ya
hudi meselesinin bir uluslar ara11 ırıese
ı.,.; balina geldiğini bildirmiıler ve Y•· 
budi icra komite&i için iıtitari kurumlar 
tekinde çalıımak. Üzre mahkemeler İh· 
daıını teklif etmitlerdir. 

Kadın tayyareci 
Ameli Earhardt Honolu
ludan Kaliforniyaya uçtu 

HONOLULU, 12. A.A. - Tayareci 
Bayan Earbard, tek batına olarak Kali
fomiya' ya doğru havalanmıştır. 

Uçmadan önce, Bayan Earhard, bu
nun bir deneme uçuıu olduğunu ıöyle- • 
mittir. 

Reııni makamlar, bu yolda dabn ge
çenlerde tayyareci Ulm'un kaybolduğu
nu ve kaybolan tayyarecileri aramak i
çin hükumetin pek büyük masraflara 
katlandığını ,/ :ri sürerek ıon dakikaya 
kadar beyaru uçmaktan vazgeçirmeğe 
ça)ıflllltlardır. 

HONOLULU, 12. A.A. - Kadın tay
yareci Amelia Erhardt aaat 3,15 de 
Vhcelerfield'den Kalifornyaya doğru uç
muıtur. Tayyareci yalnız batma 3,875 
kilometre uçarak Oaklandda karaya' 
inmek niyetindedir. Saat 5,15 te tayyare
den alınan bir telsizde ıeyahatin iyi bir 
surette geçtiği bildirilmektedir. 

Bulgaristan ve Yahudi 
aleyhdarlığı 

SOFYA, 12 (A.A.) - iç bakMI 
Makedonya gençlik ve anti;emit tema· 
yülô.tı milliyetperver kurumlarını dağrt• 
mıt!ır. 

A.qdın demirgola safın alınıyor 
IZMIR, 12. (Milliyet) - Aydın demiryolu mübayaa müzakerahnll 

yakında başlanacaktır. Hat komiseri bu maksatla Bakanlık tarafından 
Ankraya çağırdmıştır. Kumpanya umum müdürü de pazartesi günü A11 
karaya gidecek, derhal müzakerata başlanacaktır. 

Kurultay Başkanı ve Bakanlar 
Ankara da 

ANKARA, 12 (Telelonı'a) - Büyük Ulus Kurultayı Başkanı Ge· 
neral Kazım ö:z:alp, lktısat bakanı Bay Celal, Maliye bakanı Bay Fuat 
geldiler. Duraktan ileri gelenler tarafından karşılanddar. 

Sarsıntıdan yersiz kalanlara gardını 
ANKARA, 12 (Telefonla) - iç işler bakanlığı Erdek ve Marmara 

adalarında yer sarsınhırından felakete uğrayanlara ne suretle yardım 
edilmesi lii:z:ım geldiğini tesbit, etmek ve felaketi mahallinde görmek Ü· 
zere teftiş heyeti reisi Bay Sa-briyİ Balıkesire göndermiştir. 

Bay Sabri Balıkesir valisile birlikte felaketzedelerin yerlqtirilmesi 
İçin liizım gelen tedbirleri alacaktır. Öğrendiğime göre felakete uğra· 
yarak yersiz yurtsuz kalanlar Erdek kazası dahilinde sağlam kalmıf tJe 
felakete uğramamış evelre yerle,ti rilecektir. 

lzmirde ikinci müntehip seçimi 
IZMIR, 12 (Telefonla) - Şehrimizde saylav seçimine baflaRmtf" 

tır. kinci mün!ehip seçimi sandıkları konuldu. intihabat ayın on seki• 
zinci cuma ak1amı bitecektir. Halkta seçime karıı büyük a.:~a vardır. 

ANKARA, 12 (Telefonla) - ikinci müntehip intihapları fırkanıt• 
yoklamasını bitirdiği vilayetlerde başlamı,tır. ikinci müntehip intihap-· 
farı a:z:ami 25 ikinci kanunda memleketin her yerinde bitmif olacaktır. 

300 kuruşa kadar dul maaşlarının 
on senelik/eri veriliyor 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Maliye bakanlığı 300 kurufa kadar 
yetim ve dul maaşlarının on seneliklerinin derhal tediye edl!.erek bu gi
bi/erin alakalarının kesilmesini malmüdürlüklerine bildirmiştir. Bakaıı
lık muameleleri yeni ikmal edilenlerin cüzdanlarına on seneliklerinin Ö
denme·i suretı~.? alakalarının kesilmesi için ferh vermekte ve malmü • 
dürlüklerince buna göre muamele yapmaktadır. 

Maliye bakanlığıyeniden iki Fran
sız maliye mütehassısı getiriyor 
ANKl.R.A, 12 (Telefonla) - Maliye bakanlığı tevkiliitı etrafında 

tetkik-da bulunan mütehassıs M. Allan Salı günü Paristen şehrimize 
dönecektir. l'rfailye bakanlığı Fransız Maliye nezareti erkanından M. 
i'ol Mase ve jül PC1faru mütehassıs olarak getirtmektedir. M. Pol Mase 
nakit işı'eri ve kambiyo müdürlüğünün bu günkü vaziyetini tetkik ede· 
cektir. Yeni nakit işleri ve kambiyo teşkilatının nasıl olması lazım ge· 
leceği hakkında bakanlığa bir rapor verecektfr. 

M. Jüt Paşaru vasıtalı ve vasıtasız vergi kanunlarını ve vergileri tel• 
kik edecek ve vergilerin tahakkuk ve tahsil sisteminin ıslahı için alın· 
ması lazım gelen tedbirleri bir raporla bakanı•ığa bildirecektir. M. Pol 
M. Alfandla gelecek, M. Jül ue şubat ayı ~inde şehrimizde buluna· 
caktır. 

Telefon şirketi hakkında rapor 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Istanbul Telefon şirketi haap ve mıı 

amelatını tetkik eden Maliye müfettişi Celal Sait, şirkeder müdürü Re..ı 
zi, Ankara otomatik telefon mi:dürü Niyazi ve lstanbul Telefon şirketi 
komiseri Nurettinden mülefekkil komisyon mesai.ini ikmal etmiş ve 
hazırladığı raporu bayındırlık makamına vermiştir. 

Ankarada ilk oku f lar soğuktan ta ti ı 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Ankara ilk okulları soğuklar dolayı• 

aile bir halta müdetle kapadılnuçtır. Okulların difteri vahaları dolayı• 
sile kapadıldığı vayiası etrafında sıhhat müdürü Bay Şuayip,• "Bir 
haltaJanberi TT'ekteplerde bir tek dil teri vahası olmamıştır. On gündcrt• 
beri şehirde ycJm:z: elli difteri vahası olmu,tur. Bunlar da iki, üç yaşın· 
da çocuklardır. Mekteplerin tatiline sebep ıidetli soğukların devamı• 
dır,, dedi. 

Yeni polis teşkilat projesi 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Emniyet ifleri müdürlüğü mevcut 

polis teıkilatı lıanunu genişletmek suretile yeni bir polis tefkilat kanaJI 
projesi hazırlamaktadır. Projede p olia teşkilat kadroları genişletilmek· 
te ve terli müddetleri genifletilmek tedir. 

Bayındırlık bakanlığı ile tramvay 
şirketi arasındaki dava 

ANKARA, 12 (Telefonla) - lstanbul Tramvay firketi· Devlet f8: 
rasına Bayındırlık bankalığı aleyhi ne açtığı davaya Rarfl BayındırlJr 
bakanlığının yapmış olduğu itiraza- ikinci itirazını yapmıfhr. BakanlJı 
Tramvay şirketinin ikinci itirazını tetkik etmektedir. _. 

Parise yürüyüş yasak edildi 
PARIS, 12 ( A.A.)-Mebusan meclisinin önünde tezahüratta bulııJI 

mayı tasarlayan Paria civarı i,sizle ri tarafından hazırlanan "Parüe yii
rüyüş., polis tarafından yasak edilmiştir. 

Bu sabah 1200 ifsiz bu yasağa rağmen yürümeğe kalkışmı,lar isi 
de mühim bir hadi.eye mahal verilmeden polis tarafından dağıhlmır 
lardır. 

ita/ya sefiri itimatnamesini verdi 
ANKARA, 12 ( A.A.) - ltaly a büyük elçisi Bay Dr. Carlo Galll 

bu gün öğleden sonra Çankaya köv künde Reisicumhur Atatürk taraiıll' 
dan kabul edilerek itimatnamesini vermivtir. 

Dışifler bakanlığı vekili Şükrü Kaya büyük elçinin kabulü sırasınJd 
Atatürkün yanında bulunuyorlardı •. 

Bay Dr. Carlo Galli gelifinde olduğu gibi köfkten aynlışrnda Jd 
bir kıta asker tarafından seUimlanmı,tır. 

• 

Yeni sene bütçesi 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Mali

ye bakanlığı. muvazenei umumiye dahil 
bakanlık ve genel müdürlüklere yeniden 
to'bligat yaparak 1935 bütçeleri etra
dııdaki hazırlı.kları tasrih etmelerini 
bildinnittir. 

Bakanlık ve genel müdürlükler büt
çe ve kadrolarmı hazırlamaktadırlar. 

Yeni Maraş valisi 
MARAŞ, 12 (A.A.) - Yeni vali 

Bay Şevki Yalvaç kentimize gelmiş ve 
merasimle karotılanmııtır. 

Ankara vilayet idare he yet 
ANKARA, 12 (Telefonla) - l\iiil· 

kiye müfettiılerinden Bay Cevat ArJI.!' 
ra vilayet idare heyeti azalığına ori" 
edilmittir. 

Arnavutlukta ihtilal habe~ 
TiRAN, 12 (A.A.) - Amavutl~ 

matbuat büroıu ATnavutlukta ihtil 1 
zubUT ve hatta bu ihtilalden bizzat k~ 
ve ailesinin de müteesıir olduğu h• 
kında bazı ecı><a.i matbuıotıa çıkan 1ı; 
berlerin tamamen hayali ve tahrik e • 
ci bir niyetle yapıldığmı bildirmekte 
dir. 
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Bir pazar sabahı 
Hayd parkta 

Ed•i kitap .satanlarda eliniz.e 
fl865) te ba_~ılnuf bir eski eser düıer; 
ipinde ( gravur) kr vardır, Bu reaim· 
l.rde ağaçlık bir yolda ince bacaklı at 
lar~ binmif amazonlar ve aüvariler gö· 
rlil.ur ... lıte ben oradaki süvarileri pa· 
aıar Biinü Ha;ııd ParWta gördüım. 

• Ha;ııd Parlı Londra'nın göbeğinin 
6inı.z batıaına dÜfer geni§, ama alabil 
diğine geniı bir ÇaJllTlılıtır. Yolları as· 
lalt, boılulıla,.. çimendir. Ağaç ;ııalnuı 
lıenarlarında ııe ba.zan da küme halin 
de ortalarında vardır. 

J xı .5 mil büyüklüğünde olan bu 
Aocaman parkın ortasında (Serpan • 
lin) ismi verilen bir de sun'i göl var. 
dır lıi; lılfln bile görülecek ,e;ııdir. 

Parisin Bulon;ya ormanını ne kadar 
11enif ifittilıae, Londranın Ha;ııd Par
~·. da , o kadar lrulağımı.za çalındığı 
l\Çın bır pa.zar e-ünü sabahı, havanın 
aağulıça olmasına rajmcn yola çılr • 
hm. 
Oturduğum yerle bu parkın arası 

100 metre kadar bir mesafe olduğun
dan yürüyüverdim. Parkın ( Marble 
Arch - Mern-utr kemer) tarafındaki 
kapısından içeri girdiğint .zaman biri· 
birinden 25 • 30 metre aralıkla Bıralan 
mıı ııe dört beı ayak merdivenle çıkı· 
lır açılı hava kürsüleri gözüme ilifti. 
Oğrendim lıi; buralar serbest hallı ha
tiplerinin aö:11 aö;ıılemelerine mahsus • 
m111. Bir ikisinde sekiz. çapra.z çizgili 
lngili.z bapağından vardı. Bunlar 
(imparatorluk siyaseti) güdenlerin 
kürııükri imi§ ... 

Yürüdüm ..• Once asfalt yoldan ;yü
rüdüm. Sonra balıtım, herkes çaJllT • 
dan gidiyor. Ben de ;ııefilliklere dal
dım. Kadınlar, çoculılar ve lıöpekler 
bu göz do;ııuran alabildiğine ;yefil ha
lo;yı yer yer süalü;ııorlardı. 

Parkta korucu gözüme ilitmıedi. Ça
JllTI herkea ı;iğnzyor ve kimse ses ı;ı • 
kannı;ııordu. Hiı; unutmam, küı;ükken 
babamla Usküdarın Duvardibi deni
len kırmdan Ha;ııdarpa1Ja ı;ayınna ka· 
dar yürürdük. Ça;yırlar iı;inde insan· 
lann J111Varlanıp canlanacağı hale gel
diji ~ etrafına tel çekilir ve içi· 
,... bır kaç ta düdüklü konıcu konur
du. Ba konıcıılar ba.zcm adam döver 
ııe ;ııaralarlardı. Biıden esirgenen bu 
ça;yırlar ( haz.inei has.sa) nın malı idi 
ve atlara saklanırdı. Bilmem hôlô İn· 
sanların ge.zeceji yerlerdeki ça;ııırlan 
hayvanların lehine koruyorlar mı? 

~nlattılılarına göre Berlindeki 
(Tır <!arten) deki ça;yırlara da gİril
~••nııı, :ııasalımış. Bö;ııle en genİ§ ve 
guzel yerleri :ııalsak renge boyanmış 
P~~larda insanları ;ııalm::ı ;yollardan 
yurumeie .zorlamak, onları ıimendi
ler yapmak deiil midir? 

* * ;~ 

Londralılar için pazar sabahı (Ha • 
,,O parlt) tcı ••~nmck. bir ibad•t ka
dar mukaddesmif. Genç, ;ııaflı, lıan 
hı.zan hep ÜIJÜpnÜfler, yürüyorlar ve 
yürüyorlardı. içlerinde elle yürütülen 
üı; tekerlekli kötürüm arabasından 
k~kmıı iki baatonuna dayana dayana 
gıden fakat uzun si;yah ve İnce belli 
paltosunun ;yakasından kınrııızı ka • 
melJIQSlnı elısik etmeyen be;ııa;ı; getrü 
~ silindir fUpkalı, kcrpılı alı bı;ııılılı, 
dik ıııe ;ııetmiılik lngiliıden tutun da 
""!":"'°!"'!dan ka;yıılarla bağlanmıı 
mını mını bebeklere kadar hep orada 
idiler, ~ 

(Serpantin) in üzerinde ince skif· 
/erden birine oturmuı, ı;ıplak kolları
nın ~urgunluğunu gidermeğe ı;alıgan 
genem, cin gibi zeki köpeği, kenar
dan efendirinin kayrğını talıip ediyor, 
ç~k. defa onu geçtiği iı;in durup durup 
dılsız .zekôsile bir suya bir kendine 
bir de ona bakıyordu .. .' 

SuJllln kenarında asfalt yolu önleri
ne alarak kıçtan kara duran yüzlerce 
hıUuai otomobilin iı;indeki aikler 
Ha;yd parlıta pazar sabahı ;yapıyorlar 
gö~erini dinlendiriyor, arasıra, aroba: 
dan arabaya kôh aöz, kôh kahkaha 
ve kôh seıımek için gü.zel bir bebek 
11önderi;ııorlardı. 

Hava puslu ve soğuk; ağaçlar çıp • 
lak! t~~i?f küskün idi, Yalnı.z ça;ııır 
:ııe11llıgı ıle ve halk ;ııaıanuı isteğinin 
kuııvetile ıen ııe şatır idiler .. 

Serpantini avuçlayan ilıi köprüden 
birini geçerek Ha;ııd parkm me§hur at 
oynatılan yoluna geldik .. Burası iki ta
~afı asfalt ııe lı_enarları bü;ııülı ağaçlar 
ıle kapanml§ bır ( Hı;ııalıan) idi. 

(Ha;ııd park) ın da Londradaki her 
)/erli ıe:ııin olduiu giıbi bir tarihi var
dır. Burcuı Stuarts devrinde at Jlarl§la
nna mahsus bir ;yer imif. O zamandan 
beri parkın atla olan münasebeti ke
ailmemiı .•• Şimdi de cins ve gü.zel ha;ıı
vanların ve 11ene o kadar seçme ve gÜ· 
.zel .süvarilerin at opıattıklan yer ola· 
rak kalmıf. 

Söylediğim bu kofU yolu belki bir ki 
lom«re kadar uzundur. Y umuşah ııe 
Jl"f kıımla örtülü ııe yirmi metreden 
aeniıtir ... Pa.zar günü .zenginler bura· 
d~ at gezintiai ;yaparlar. Londranın en 
p:z.el atlan, en iyi süvarileri, en güzel 
cıımaz.onla~ı burada görülür. Ben attan 
~la~a~ıgı"." ~alde hayvanların seçi
mı, çızgılerı cıns fe;ııler olduğunu gös
teriyor. Erkeklerin hemen hepsinde 
a;ııah mölon ıapka Var. Pek azında 
Aasket. Kadınların ;ııü.zde doksanı 
bombe faplıalı, onu da bQfı açık ... Dik· 
~at ettim, hiç setre .pantalonla, palto 
ıle ata binen ;yok. Bır çok ai• .. fer bütün 
solulı çocuğu ile at gezintisi yapıyor. 
Baba, ana, kız çoculı ve erkelı çoculı 
hep binmi§ler geziyorlar. 

Küçüklere mahsus renlı renk Midil
liler de bu çalı ciddi manzaraya biraz 
hafillilı veriyor. Dörtnala giden, tozu 
dumana lıataralı etrafa dehşet saçan 
Ve aag eli atın sağrısına doğru ard:na 
U~n.mış, öteki elı dizginleri gevşet .. 
mıı, ayaklan topuklarına lıadar zah
malara girmıJ, atın üstünde kartal gi
lıi lıanatlanıp ~ıp•r ,.. • .,, .. vrr-1,n.&ar 
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ŞiRKETLERDE 1ıl A A R l F T E 

Dış piyasalarda 
Türk malı 
Kumpanyaların nakliyat ta
rife ' r gözden geçiriliyor 

Tiirlrofis Istanbul §Ubesi, dış ülkele
re itli;yen vapur kumpanyalarının tarife
lerini tetkik etmeğe baflamıfbr. 

Türk mallarım yabancı piyasalara 
taşıyan bu kumpanyaların, tatbik ettik
leri nakliyat tarifeleri mukayeseli bir 
ıekilde gözden ıreçirilmektedir. 

Uıracat mallarımızın daha ucuz nak
lini gözeten bu tethlklerde, ötedeoberi 
lrost halinde çalı§&l acentelerden de 
l>a:ıı malı'.imat istenilmiştir. 

Şubat kontenjanı 
Şubaıt ayı ;çin hazırlan~ konten

jan Jist...i dün gfunrüklere tebliğ edi1-
miştir. Yeni listede fazla değişiklik 
yoktur. 

lranla afyon anlaşması 
Afyon inhisan idaresi, lran murah

.haslan ile görüşmelere devam etmek· 
tedir. 

Şimdiye kadal', Türk • Yugoslav 
mukavelenamesinin esasları üzuinde 
eörüşülmüı ve murahhaslara bunun et
rafında izahat verilmiıtir. Yann yapı • 
lacak wnumi bir lopla.nbda, esas me'V· 
zua girilecek, Türk • Yugoslav • lran 
afyon anlaşması etrafında görüşülecek· 
tir. 

MAHKEMELERDE 

Küfür etmiı mi? 
Dün üçüncü ceza mahkemesinde 

hırsızlık suçundan dolayı mevkuf olan 
Hurşit oğlu lbrahimin bir o,YUDcağı 
dışa yollamasına mani olan gardiyan 
Adile küfür ettiğ; iddiasile açılan da
vaya devam .,dilmişt.ir. 

Mahkemede gardiyan lbrahim şah· 
si davasından vazgeçmiş, fakat davaya 
müddeiıumnnilik tarafından devam e· 
diımıştır. 

Suçlu lbrahim küfür ettiğini inkar 
etmdıte ~e "neden oyuncağı dışarı yol
lamağa mfuıi oluyorsun dedim,, de
mektedir. 

Dava şahitlerin celbedilmes.i için 
başka gÜne bırakılmışbr. 

Bir hakaret davası 
Birinci ceza mahkemesinde de Sa

nyerde oturan Asiyenin Hediye aley
hinde açtığı davaya balulmıştır. 

Asiyenin iddiasına göre, 1Hediye ken
di evinin penceresinden yüksek sesle 
kendi&ine baka.ret etmiıtir • Solc:a.ktan 
gelip geçenler de &Öylenen sözleri duy
muşlardır. Duruıuıa şahitlerin celbi j. 

çin geri bırakıbnıştır. 

Suçlu sanılan iki kiş tevkif 
edildi 

Bir trikotaj fabrikası aahiplerinden 
lsmail ile Hasan, Avrupadan kendi 
fabrikalarında işlemek üzere ipek ve 
gene kendi fabrikalanna kuımak üzere 
getirttikleri makineleri memleket dahi. 
line gÜmrüksüz soktuktan sonra baı· 
kalarına aatmaktan auçludurlar. 

Selııizinc.i ihtisas mahkemea.i sorgu 
hakimliği tarafından yapılan sorgu ne· 
ticesinde görülen lüzum üzerine &uç.Ju 
sanılan hmail ile Hasan tevkif edilmiı
lerdir. 

• 

yok. Efendice, kibarca binicilik yapı· 
;ııorlar. Süvariliğe hevesim ormadığı 
halde imrendim doğrusu. Hele dört, 
beı yatında, daha bacaklaruu bindiği 
hayvanın sırt zaviyesi kadar açamıyan 
;ııavrulann lngiliz. süratlisi denilen gi
dİ§le ha;ııııana bindiğini gördülıçe kıs
lıandım. Ben o ;ııQfta ilıen at diye fa· 
sul;ye sırığına zor binerdim ... 

Soldan e-ider, sağdan dön.rler ve 
öğleye, saat bire kadar gezinirler. On· 
dan sonra, herkes hayvanı oralarda 
bekleyen seyisine , at uıağına venr. 
gider ;ııemejini yer. 

Ha;ııd parkta, pazar sabahlan görü
lecek en güzel man.zara budur. Bu ata 
binenlerle onları seyredenler arasın
da bellıi yüz binlerle lira servet farkı 
vardır, Lôlıin hepsi bir aradadcrlar. A· 
kideleri belki a;yn, düljÜnceleri ıüphe
si~ aylıın, lıikin pazar pnü tabiattan 
aldıkları hiue müsavidir. 

* * * . 
Avdette (Mermer kemer) kapıaının 

civanna 11eldiğlm zaman bütün o gör
düğüm (halk hatipleri) kürııülerinın 
dolmuı ve etrafı dinleyicilerle çevril
mi§ oldujunu MÖrdüm. Hallı küme lıü
me bu hatipleri dıiıli;ııordu. Tıpkı ra
mazanda büyük camilerdeki kürsü 
fe;ııhlerini dinleyenler g~bi. O gün, 
(Dünya ulusları birleımesi) bir/itinin 
bir hatibi, bir faıist aleyhtarı, bir ko
müniz.m ııe sosyalizm aleyhtarı, bir im 
paratorluk sanayi birliği taraftarı ne bi 
leyim altı yedi hatip söylüyordu. Din· 
le;ııenler içinden bu adama itira:11 eden 
ler de bulunuyor, münakaşa ediyorlar 
fakat aradan bir üçüncü pkıp: 

- Ne demek istiyorsun? 4i;ııe itiraz 
edene saldırmıyordu. 

Etrafta ne poli• vardı, ne jCJıdarma. 
Zaten hallı §Öyle bir kulak verip geçi· 
yordu. Belli idi lıi; bu, onların çocuk· 
luktan beri alı§tılılan bir çeşit ninni 
i.di. 

Londra: 7 sonki.nun 935 
B. FELEI( 

Planı 
Yapacak mimar 

-o-

Bu ay sonunda kim ola
cağı anlaşılacak 

Istanbulun müstakbel plaruru yapa
cak ecnebi mütehassısiann raporlarmı 
tetkik eden jüri heyeti, dün ele toplan
mııtır. 

. Dünkü toplanbda, evvelce aynlan 
Jıtıaaa komisyonunun mütaleası dinlen
mi§'lir. Jüri heyeti bu ay içinde tekrar 
topl~br. htanb.ılun planını yapa
cak mnnarın, bu ay nihayetinde tayın 
edilmesi muhtemeldir. 

ViLAYETTE 

Dünkü topla~tı 
•Maliye müsteıarı Bay Faiğin ba§ • 

kanlığında l•tanbul tahakkuk, taluil 
müdürlerile un fabrikatiirlerinin de bu
lunduğu bir toplanb yapılırufln'o 

Bu toplantıda buğdayı korwna lıa
nunu üzerind~ gÖrüşülmüştür. Bay 
Faik, un fabrikacılarını dinlemiı, güç • 
lük görülen yerler için kolaylık göste
rileceğini ııö:rlenıiııir. 

Memurlara da bu )">!da emir verile
cektir. 

Bununla bet-al:ıer kanunda yapılan 
değişildikler değirmencilere kolaylık 
göstermekte ve işkilli yerleri aydınlat
maktadır. 

Beyoğlu kaymakamlığı 
Aldığımız maliimata göre, a~yoğlu 

kaymakamı Bay Sedadın Izmir vali 
muavinliğine tayini kuvvetlenmiştir. 

Beyoğlu kaymakamlığına da, iç itler 
bakanlığı hususi kalem müdürü Bay 
.Ekremin tayin edileceği kuvvetle söy
lenmektedir. 

* Soy adı yazmıı - Soy adı yazımı 
sünneı.teclir. Yazımı !;Ok lrolaylaftrra· 
cak yen ;talimatnamenin de bugünler
de gelmesi beklenmektedir. 

'' Kadaıtro işleri - Yeni kadastro 
ve tapu yazımı kanunu dün vili.yete 
gelmiştir. Kanunda modern kadastro
nun ne olduğunu anlatan bilgiler de 
yazılıdır. Buna gÖl'e: Kadastro gayri 
menkul malların hukuki ve hendesi va
ziyetlerini teabit eder ve bildirir. 

Gayri menkul malların kadastrosu 
yapılır. Ancak maliye bakanlığı gerek
li olan yerlerde tapu yazımı yapabilir. 
Kadaotro yapılacak yerlerde harita ge
nel müdürlüğünce kada&tro nirengi ve 
poligonu yapılmarruı ise bu t-e•İsat ta
pu ve kadastro genel müdörlüğü tara· 
lından yapılır. 

--·--
Açığa çıkarılanlar yeni

den alınıyorlar 
Bundan bir müddet evvel, mançini 

mesele.inden dolayı tehrimiz gümrükle
rinde on beş kadar memura rşten el 
çektirilmiş ve müfettişl.,,.ce talJa"lıata 

baılamnışb. 

Bu k~çılık iti haldmıda bir hay
li zamandanberi sürüp giden amştır
malar sona ermiştir. 

Oğrendiğimize göre, veka.Jet emri
ne alınan memurlardan bir kısım yeni 
vazifelere tayin edilmişlerdi ... Diğerleri
nin vaziyetleri de gözden geç.irtftmekte
dir. Söylendiğine göre, yer açıldıkça 
bunlar da tayin edileceklerdir. 

İngiliz kruvazörleri 17 ikin
ci kanunda dönecekler 
Tuna sahillerine gibnekte olan ln

gilterenin London ve Devonshire ln-ii
vazörleri evvelki gün boğazlardan gc· 
çerek Karadenize çrkmı§.lanlır. 

Bu iki krüvazör 17 ik.incikinunda 
Karadenizden dönecekler ve iki giin 
limannnı'!'da kalacaklardır. 

1 BORSA 1 
(lt Bankaamdan alman cetveldir), 

12 lkincikanun 935 
AKŞAM FiYATLAR/. 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l•ti.krası daihli 94..25 
1933 Erıaai 97 Rıhtma 17 IO 
Kuponıuz 29,67,00 An. münıeaı.:.l 51,80 

,, 11 28.30 An. tah•ili J, 11 46,78 
,, 111 28,70 

ESHAM 
it Baaka&t Nama 10 f Reji kuponauz 
,, " Hamiline 10 J Telefon 

2,20 
10,60 
18,75 
13,05 
12,50 

" " Mü .. ıiı 911 l T erkoo Türkiye Cmabw· Çimento 
riyet Bankası 64,25 ittihat dey. 
1 ramvay 30.SO Şark de7. 
Anadolu biıı• 25,55 Bal7a 
Şir, Hayriya 16 Şark m., ec:u. 

0,97,50 
1,511 
4,65 

ÇISK FIYATLARl 
Franıız F. lZ,03 Prai 18,99,34 
Londra 618,25 Bdpat 34-,95,42 
Milino 9,28,65 Moıkova 10,92,25 
Nüyork 79,50,92 B.erlin 1,97,75 
Cenevre 2,45,ı.a Varıova 4,19,95 
Ati na 83,66 Buda~ıt• 4,25,13 
Brük.:el ;!,39,38 Madrıt 5,80,50 
Amıterdaa 1,17,45 Biikrot 73,89 
Sof ya 67,16,75 Vipna 4,23 

NUKUT (Sııhf) 
&: ...... gan.11 

20 F. Fran11z 168 zo ı. ı • ..ı ... ııs 
1 Dolar 125 1 f'••ta. 11 
t K~ır. ç.k 911 1 Mu};: 43 
l Şile A•. 23,60 l Zloti 22 
1 Jıterliq 618 ~ Le7 17 

20 Liret 213 20 Dinar ss 
20 L .... a Z3 1 ÇeMJıo'riG --20 F. Belçika il& Al bu 9,3.2 
20 Dra.hmi 24 i\Jeciı!i7e 41 

1 Flori• .. I:ankıutt :. ... •ı 

Antrepolaraa 
Sayılan eşya 

Eksiklerinin de meydana 
çıkarılmasına çalışılacak 
Rıhbm §irketinin ıunum müdürlüğe 

devrettiği antrepolarda son Iranım ba
tma kadar bulunan eıya, giimriikçe tes· 
bit edilmiıti. 

Yalnız, ırümrük idaresi bu eıyayi 
oılduiu ıribi tesbit ebniş, teferriiatile 
alakadar olmamıştır. Bunun ;çin, nn• 
trepolarda kaybolduğu iddia edilen et· 
yaların hakiki miktarı henüz tamamile 
anlaıılamamıftır. 

Eksk eıyalar işile, bundan böyle 
nlıbm ve timan wnum müdürlüğü m~
g.11 olacak, bu yiiıı:den mahkemeye inti
kal eden meseleleri de neticelendire
cektir. 

Diğer taraftan, rıhtım ve liman tet· 
kiliıbnda yapılacak deği~lilderin esaı
lan hazırienmak üzeredir. Umum mü
dür Bay Ali Rıza Çevik, idarenin bu
giinkü iıleyif vaziyetine nazan.n hazır
lanan raporları tetkik etmektedir. 

Bu tetkikatın sonunocla kat'i tekil bel
li olacaktır. Birleten iki şirket idne
.ınde bazı lüzumsw dairelerin lağvetli
leceği kuvveııle oöylemnektedir. 

Memur kadrosu için şimdiden hazır
lığa giriıilmemiştir. Kadro tanzimi i§İ, 
idarenin alacağı biçime göre ve maı·t i .. 
çeri.inde yapılacaktır. 

POLiSTE 

Zorbanın biri 
Rakı vermediği için bir 
çırağı ağırca yaraladı 
Mahmutpaıada kendisine rakı ver· 

mediğinden dolayı bastoncu Nuri tara
fından ağır aurette yaralanan bakkal 
ç•ağı Armanak Balıklı rum hastane
sinde tedavi altındadır. 

Y aresı ağır >oe de hayatının kurta
nlmaııı wnuluyor. 

Daru:acezade bir kadının da
yaktan çocuğu düştü 

Dün Dariilicezecle bir dayak hadise
si olmuf, iki kadın hademe birbirine 
girmit~r. 

Hadise neticesinde dayak yıyen 
Emine Bekir ismindeki kadm hadmne 
çocuğunu dü~ürmüştür. Emine Bekir 
dayak hadisesinden ıonra deı1ıal Hase
ki hastanesine müracaat ederek muaye
ne edilmittir. Muayenes.i bugiin de de
vam edecektir. 

Y aptığrımz tahkikata ıgöre, Dariila
cerzede bir hademe ötedenberi, diğer Jıa
demeler üzerinde bir otorite tesis et • 
mek istemekte ve öteki hademeleri döv
mektedri. 

Hademelerden Emine Bekir dün 
hiç yoktan, öteki kadın hademe ile kav
gaya otutu§IDU§ ve dayak yemi§tir. E
mine Bekir gebe olduğundan fevkalade 
sancılarla yere yuvarlamnıı ve ba;yıl-
mıfbr. · 

Etraftan yetişenler, araya gittniıler, 
kavgayı ayırarak Emine Bekiri hastane
ye göndermişlerdir. 

Darülaceze müdürlüğü aynca tahki
kat yapmaktadrr. 

* Vapurda lbir kaza - Tahmil ve 
tahliye amelesinden Omer oğlu Derviı 
Şamandırada bağlı Bulgar bandıralı Bur. 
gaz vapuruna mavnadan yük almakla 
iken kazaen yüklü sapan sol el parmak· 
larına çarpımı ve yaralamıştır. Yaralı 
tedavi için Beyoğlu hastanesine yatırıl
mı§tır. 

* Küçük hırsızlar - Aksarayda Mu
ratpa§Bda oturan Senihanın evine fuat, 
arkadaşı khmet ismindeki iki çocuk gir
miş, Senibaya ait 10 parça eıya çal • 
mıılarsa da yakalanmışlardır. 

* Kaçalı; et mi? - Balatta T ahtami
narede oturan liman §İrketi ameleıin· 
den Mehmedin elinde· 12 kilo damga· 
sız et ıı:ör'ühnüş ve yakalanmıştır. 

* Tabancalı oarhoı - Kanalizasyon 
idaresinde demirci Mehmet fazla •ar • 
hot olduğu halde Demirkapıdan geçer
ken yalda düşmüş ve üzerinde bir ta
banca bulunmuştur. 

~ .Evde lıınızlar - Galatada Yeme· 
ııicilerde lbrabimin evine Y aoef, Jozef, 
isminde iki kiti ginniı ve odaıwı kapı 
kilidini kumak suretile iki çift ayaklıa
bı, palto ve sair eıya çalmışlardır. ıı.;. 
ıi de yakalamnıştır. 

Kadın hastalıkları hekim
leri toplanhsı 

Türk kadm hastalıkları hekimleri 
birliği aylık toplanmasını yann akıam 
saat ıS,30 da Etıbba odaımda yapa· 
caktır. 

•Bu toplantıya üniversitedeki ecnebi 
profesörler de gelecekler ve ilmi teb
liğlerini yapacaklardır. ·---1111 
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adı -alacaktır. 

Kültür bakanının 
Teftişleri 

Trakyaya iiderek ora
daki mektepleri-

de gözden geçirecek 
Kültür bakanı Bay Abidin Oz.nen, 

dün üniversitede menul olmu§tur. Fa
lıtült-elerin yeni ihtiyaçları üzerinde gö
ıütüılmü!liir. Bay Abidin Ozmen P""" 
şembe ıgününe kadar tehrimizde kala
rak teEtiılerine devam edecektir. 

Killtür bakanı tehrimizd<ti teltiıle
rinden IODnl, T rıı!<yaya ıriderek orada
ki mektepleri tefti§ edecektir. Bay A· 
bidin Ozmen bazı Anadolu ıelıirlerini 
ele dola§"C&ktır. 

Orta tedrisat imtihan 
talimatnamesi 

Dün, Maarif vekileti wnumi müfet
tiperi, ınaarif idaresinde, orta tedrisat 
umumi müdürü Bay Hasan Alinin ;ş. 
tiralcıile bir toplantı yapmıflardır. 

•Bu roplanbda, arta tedrisat müesse-
4elerinde tatbik edilen yeni imtihan ta
limatnamesi '1zerinde görüşülmüştür. 

Sömes!r tatili yarın akşam 
başlıyor 

Fakülte ve yüksek mekteplerde ya
nn akşamdan itibaren sömestr tatili 
baıJıyacaktw. Tatil yirmi giin devam 
edecek, beş şubata kadar sürecektir. 

Mühendislerin buyuk geca 
eğlentisi 

Her sene mevsimin ilk büyük ge
ce eğtentıisioi tertip eden mübeı:ıdio 
melııtel>i talebe cemiyeti, bu oene biraz 
'lllecikmİ§ olmakla beraber, yıllık eğlen
tirinin her senekinden daha güzel ol
maoma hararetle çalı§maktadır. 

Bu seneki eğlenti, (Mak&im) oalon
·lal'mda aon kanunun 24 ncü perşembe 
g-ünü verilecektir. Eğlenceye bütün pro· 
feoörler, l..ıanbulda bulunan bütün mü
hendisler ve dostlan >ıtirak edecekler
dir. 

Altı aylık ondüle ilacı 
Dün berberler cemiyeti heyeti idare 

toplanblanndan birini yapmıfbr. Bu 
toplanı.da mutat itler görüşülmüıtür. 

Geçenlerde lıtanhula gelen bir Y U• 

nanlı 6 aylık ondüle yapmak için bir ;. 
ı&ç kullamnakta idi. 

Sıhhiye müdüdüğii bu ilacın kulla-
rulmaması için beıberler cemiyetine 
tebıligatta bulunmuı değildir. 

Henüz bu ilô.cm zararlı alup olma· 
dığı hakkında verilmiı bir karar yok· 
ıtur. ilk tecrübenin üzerinden altı ay 
geçmediği için bir §ey wylenmemekte
dir. 

Balkan ökonomi kongre
sinden dönüş 

Balkan ökonomi koneeyine ;ıtirü 

etmek üzere Atinaya gİtınİ1 olan Bay 
Hasan Sakanm reisliği altındaki heyet 
dün sabab Theopıbile Gauteir vapurile 
I ıtanbula dönmüştür •. 

iBay Hasan Saka Perapalas oteline 
!nmiıtir • Yarın ek§am Ankara ya gide
cektir, 

Heyetle beraber t'elırimize dönen ö
konomi müate§Bl"I Bay Faik Kurtoğlu, 
dün öğaeden .anra Tüıiroliı Iatanbul 
ıuhesine gelerek bir müddet meşgul ol

muıtur. 

Bu arada, tiftik tacirlerinin İ§Iİ.rak 
ettikleri bir toplnntı yaıpılmııtır. Bu 
toplantıda tacirler, bazı dilekleri etra
fında müsteşardan isteklerde buiun

mutla""1r • 
Bu arada Moskava ticaret ataşemiz 

Be.;y Mümtazla görüıen Bay Faik Kurt· 
oğlu, afyon inhuan idareıinde de bir 
müddet kalmıttlr• --Mimarlar Birliğinin yılbk 

toplanhsı 
Cuma günü Alay kö§künde Güzel 

Sanatlar birliği Mmıari tubeai azala· 
n yıllık koDgt'elerini yaptılar. 

4 den 8,30 a kadar ıiiren bu toplan
tıda evvela bir yıllık iıdare heyeti ra· 
poru okundu, yapılan mÜıabet çalı§m&• 
lar evvelki yıllara nazaran tfaha ve
rrmli bul\Uldu ve rapor kabul edildi. 

Yeni iç niza..,..ame madde madde 

okunarak ve münakaşası yapılarak 
kabul edildi, 

Son zıunanlarda büyük bir ehem
miyet kazanan proje mjisabakalan i
çım Türık ınimarlannı temsil edecek Jü. 
ri azaları eeçimi kararlaıtmldr. 

Mimarlarm yeni iami göriifüldü. 
Bunun arkitekt olarak 'kabulü dü§Ü • 
nüldü. Bu huauata nihai kararın, Türk 
dili tetkik ve derleme heyetile görü • 
tüldükten sonra verilmeai teobit edil· 
di. 

Bundan sonra yeni idare heyeti se
çimi yapıldı. 

Bu azalıklara muallim mimar Se
dat Hakkı, muallim mimar Arif Hik
n:et, mimar Zeki Salah, mimar Naci 
Cemal, mimar Nazım, mimar Adaman 
did:ı, mimar Omer Seyfi seçildiler. 

Günü.~ ·-1 
~~J"I 

B · t ... ..ı dünyanın gözü 
Sarre'da ... 

Bu gün Almanyadaki National • 
Socialisme ve bilhassa bu fırkanın 
önderi Bay H .. der haya.tının en mü 
him bir kozıınu oynuyor: Oyun 
masası "f'lkı yukarı 1900 kilomet
re murabbaı eninde bir sahadır. 0-
z.-unculardan biri 56 milyonluk. 
Alman1aya dayanan Reichsführer 
diğeri Bayan Marianne, öbürk.isi 
on beş senelik. bekirlardan Bay 
Statu Quo' dur. 

Oynanan oyun üç kol iskam • 
bildir. Fakat bıı iskambil bildiği
mi.z gibi 52 kağıtlık bir takım de
ğildir. Bu iakambilin kağıtları a ! 
ıaiı l'.ukan 800 bin tane kadardır.: 

Kım kazanacak.? Bunu her o ." 
yun gibi evvelden kestirmek miim· 
ki!n ~lmuyor. Fakat fU muhakkak 
ki eger Bay Hitler ötekilerini yu
tacak olursa, gerek. Bayan Mari
anne'ın gerek Bay Statu Quo'nun 
buraıını aldıkları zaman elde ede
bilecekleri muvaflaluyetten daha 
büyük bir zafer kazanacaktır. 

Oynanan oyunun mevzuu, yani 
ortaya konulcın şey küçük bir top
ralı parçan, fakat büyük bir kö
mür yığınıdır. 

Bunun kıymeti objectil o~ak 
herkes için bir olabilir. Fakat kıy.. 

met ihtiyaca göre de artar.Vakıa,bQ 
toprak parçasına bütün oyuncu • 
ların ayni derecede ihtiyaçları var. 
dır. Fakat Bay Hitler için bu ihti • 
yaç herkesten fazladır. Çünkü işin 
ucunda yalnu; Sarre'ı kaybetmek 
değil, ayni zamanda National • 
Socialisme'in mevkii iktidarını ele 
aldığı andanberi Almanyada te. 
min ettiği büyük Prestige'i de kay.. 
betmek vardır. 

Koca Almanyayı avuçlarının İ· 
çine alan Hitleriame'in gayesi ne 
idi? 

Siyasi, içtimai, iktisadi progra
mı ne olursa olsun, bütün gayret
'erinin altında yalnız bir tek gaye 
vardı: 

O da Almanyayı V ersailles mu-. 
ahedesinin korkunç ve sıkı nikii. 
hından kurtarmalı, onu boşatmakh 

Almanyayı eline aldığı günden 
itibaren hep bu yolda· çalıştı. Bu 
nilWhta mihr tayin edilen tami
rat borçlarını vermemelz için uğ
raştı. Kendisini silah çeyizlerinden 
ayırmamak için gayret sarletti. Fa 
kat bütün bunlar, her türlü dahili 
ve harici tezahürlerine rağmen 
kendiırini müıbet bir i, yapar şe • 
kilde göstermedi. 

Şimdi bütün dünyanın gözü 
Sarre' dadır. 

Yani bütün dünyanın gözü, BaJ 
Hitlerin aiyah perçimlerinin göl
gelediği gözündedir. 

Ne yapacak? 
Sarre'ı kaybederıe ne yapacakJ 

Onun ifin National • Socialisme 
her ne şekilde olursa olsun netice· 
yİ kendi lehine çevirmek için uğ
TUJıyor. Alman cephesile, Sarre'ırı 
göbeğinde, Sarrebrük'de Uluslar 
derneği tarafından gönderilen ec
nebi askerlerine rağmen gürültü • 
ler çıkanyor. 

Ve hatta yamru yumru çengel 
şekline koyduğu haçı bile, Sarre'
daki kato~iklere dümdüz haç şek
linde göatermeğe çabalıyor, vade
diyor, göz açıyor, ve hatta el kal
dırılaralı verilen meşhur Hitler se-. 
lamı bazan yumruk şekline bile gi· 
riyor •• 

Para aarlediyor, Cenubi Alri . 
hadan, Amerikadan bütün Alman 
lan toparlayıp rey vermek için 
Sarre'a ııetiriyor. 

Statıı Quo taraftan komünist
ler ve sosyaliıtleri lehe çevirmek i 
çin National • Socialisme'in, Soci· 
aliame cephesini kuvvetli göster ~ 
rneğe uğrtqıyor.. Fakat netice ne 
olacak? 

Onu bu gün göreceğiz ve yarm 
anlayacağız. 

Mümtaz FAiK 

Bay Müfit Necdet Zon
guldağa gidiyor 

Deniz tıicaret müdürü. Bay Müfit 
•Necdet, •tetkibtta bulunmak Üzere 
bugiin Zonguldağa gidecektir. 

ıBay Müfit Necdet, Zonguldakta 
bir hafta kadar kalacak ve tekrar ıelı· 
rimrze dönecektir. 

Osmanlı Bankaaı umum 
müdürlüğü 

Mösyö A. H. REID,in yerine Os
manlı bankası Tüıiıiye umum müdür
lüğüne Mösyö Ph. GARELLl'nin ta • 
yini hususuna Maliye vek:ıletince mu • 
vafakat edilmiştir. 

BiR TEK KiBRiTLE 
Havagaz1 sobanız hemen tatlı ve 

hoş bir sıcaklık verir, 
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Tabiat sırlarından: S t "Hak,, bizimdir! TIN RÜYA arsın ı ... ikiz doğumlar AL Malam ya, yılbap, bayram üı-
Atatürkü~ başkanlığı altında tü" [d' A l k '----- d b 

Bir birleri- çdk benzeyen, batta p- Vaıuaki Papadoploa uzun ka· •te ge ı. Y ı R<IZ<ITICln an aş 
yalnız vücut ve çebrece değil, ablak toplanarak Türk sözlüğünü mey- C'a •akalı, iri .iyah tözleri ve geııiı ka geliri olmıyanlann bayram so-
ve tabiatça bile ayırd edilemeyen ikiz dana getirmek için çalışan komiı- kara kiaveaile her görclütü inaana bey- nu, elleri böfürlerinde kaldı. Her-
çocuklar vardır. Bunlann yetittikleri yon, ,imdiye kadar 120 kelimenin bet ve ahretten kokular ve ıesler ve- kea, haline göre epeyce dökülüp 
muhit ve aldtkları teıobiye ne kadar .__ l k' b ld rir gibiydi. sarıldı. Dün arkadn•lar, bn•bmrn 
deg· i•ik olursa olsun gene ikisi de aynı -rşı ı l'<lrını U u. .- ..,. ..,. -,.-' Bu .Mıret ve din adamı henüz ev- v · ko l d 
yolda yürümüıler, ya iyi huylu, çalıı- Dı"l:-ı":z:e alınan so"":z:ler ar~•ında ermış nuşııyor ar ı: u.. - lenmemiıtıi. Sebebi de ıimdiye kadar 
kan birer inaan, yahut muzır, fuit bi- h k k l" d Ad · ec1··· -:L· ehli ı · .... d - Bu bayram, ben lena ııarııl-a e ıme•i e var. tiye veki- ıırt ıırı .. ~• namus, göz en onun e 
rer cemiyedt düımaru olmU§lardırk. Me- pik bir ayal bulamaması idi. dım! .. 
~ela ikiai e müziıyen olmuf, or eatra line burulan böyle hak bakanı 
tefliğ. yapmıı, yahut ikiai de katil, cİ• denüecelr. Sağına, •oluna ekleme· Va&ilaki bir sabah mutadı veçhile - Su• •• Asıl sarsıntıya ben uğ-
nayet işlemiı ikizler görülmiiftür. ler getirerek kullandıg·ımı:z: hak gene erkenden uyandı. Kara kiavesini radım!. 

giydi. Ve alaca karanlikta kili1enin 
Buna mükabil olarak biribirlerine ·· ·· ·· b" • ld • k" • ı K h dm - Senı'n sarsıntı, benı"mkine ıo:z:unun ı:z:ım o uguna ım ınan- yo unu tuttu. apı enüz aç amııtı. 

hiç benzemeyen, mesela bünyece biri Tliylü ellerile kaim pirinç halkalardan benzemez. Ne de olsa, bekiir adam-
aanfın, mavi gözlü, d.ğer esmer, ka- mama:z:lık edebilir? Sözgelişi ha· 
ra göz, kara katlı ve tabiatlan da büa- ketmek demi•iz, hak gözetmek de- birini tuttu. Uç defa çaldı. Kapının tok- sın! Bizim gibi çoluk çocuğa ka-

' mağı kiliıe avluaunda kof akisler bı- t l f 
bütün zıt ikizler vardır. mi•i:z:. Haklamalc dem;,.;:z:. Haklı ve rıı a an arsın. 

Biribirine benzeyen ve benzemeyen 
bu iki türlü ikizi fen nasıl izah edi
yor? 

Eokiden ikizliği bir &ihirbazhk ese
r:, yahut esatir devrinde yarım ilahla
rın insan vücudunda birle§ip dünya
ya gelmeleri §eklinde tefsir ederler
miı l 

Fakat bugün fennin tesbit ettiği ha
kikat bizi daha fazla tenv:re kafidir. 
irsiyet meselelerinde en ziyade aydm
latılmıt olan cihetlerden biri de bu i
kizlik mesdlesidir. lk:zliği evvela 
rnen§e ıtibarile bir ve iki yumurtalı o
larak taksim etmelidir. Bir birine ben
zeyen ikizler bir aıdı yumurtanın iki· 
ye ayrılmasile hüsule gelirler. Yumur
tanın her iki parçası ayn birer ıahsi
yet ortaya kor, fakat bunlann evsaf 
ve kabilıye .. Ieri biribirinin aynı olur. 
Biribir ne benzemeyen ikizler ise ay
rı ayrı iki atılı yumurtanın büyümesile 
ırrı.eydana gelirler. 

Bu tarzı taksim nazari bir tahmin
den ibaret olmayıp bazı hayvan yu -
murtalarile yapılmıf olan tecrübelere 
müatenittir. (Speman) ismindeki AJ. 
fü•"' doktoru aıılı bir (semender) yu
murtasını kılla boğarak ikiye ayırmıı 
ve aynlan her iki parçadan ayn ayn 
birer fert te§ekkül ederek bir yumur
talı ikizliği oun'i ıurette buaule getir· 
mittir. 

Gerek erkek tohumunda, gerekse 
ditinin yumurtaaında maddi ve ma • 
nevi vasıfları hamil olan (kromozom) 
ıeritleri vardır. lraiyet inbisan bun
ların el ndedir. Erkek ve diıiye ait o
lan bu kromozomlar cinai temastan 
aonra birletirler ve yeni bir fert mey
dana gelir. Bu ıeritler insanda, 24 Ü 
erkek ve 24 Ü kadm tarafında olmak 
üzere 48 tanedir. ikizliği tevlit ede • 
cek olan aıılı yumurta ikiye aynlaca
ğı zaman bu 48 kromozom ıeridi de 
ortalarından ikiter kısma ayrılarak 
gene her iki yumurtaya 48 yar .. ,, kro-
mozom isabet eder. Bu suretle ik) 
yumurta da aynı miktarda irai kudre· 
ti ihtiva etmit olurlar ve meydana ge .. 
tirecekleri }ahıılar da maddi ve ma
nevi aynı cinsten ve aynı derecede 
melekata salıı. p olurlar. Hu, Adeta, ta .. 
biatın iki nüshalı bir basınıdır, arala .. 
rında fark yoktur. ikisi de di§i veya 
ikisi de erkek olurlar; ikia.i de sarıtın 
veya eıım.erd rler; tabiatları da, mari· 
fetlerı de hep bir türlü olur. 

iki yumurtalı ikizJer ise, ded;::miz 
gibi, iki yuınurtanın ayrı ayrı a~ılan .. 
masından doğarlar. Bunların bir.biri
ne benzemeleri, ba§ka karde§lerin bi
ribırleru' olan benzeyişlerden daha 
fazla ol.naz ve birisi erkek diğeri di
l , bıri raavi gözlü dğeir kara gOzlü o
laoılirlec. Hatti. bazan bunların ben· 
zeyışı o adar az, daha doğrusu ben· 
zememeleri o kadar aşikar olur ki or· 
taaa b.r şüphe bile uyanır ve acaba i
ki:.ı..lerın babaları ayrı mıdır diye de 
d~ünM . t ,, .l r. Hakikaten menşei iki 
ywnurta olan ikizlerin ayrı ayrı iki er
kege a.t d.~ işik tohumlardan dünya
ya gelmiş olmaları da fennen müm -
kündür. 
Eğer ırk bıyo!ogiıini tetk k edenle

rin ıddia ettikleri gibi bünyevi ve ruhi 
kabiliyetlerin nki~fında muhit ve ter 
biyeden ziyade irsi tesirler hikim olu
yor.sa o zaman bir yumurtadan doğan 
biribirine benzer ik zler de, yetiştikle-
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Kuruladığı tabakları birer bi~er 
dolaba yerle,tirirken devam ettı: 

- Bir gün bahçede odun yarı
yordum. Yorulunca belimi tutarak 
doğrulmu,um. Birden bir kadın se
si itittim. ''Belin mi ağrıdı ... Ne de 
çok yoruyorsun kendini?,, batımı 
kaldırdım. Evin en üst pencerele
rinden birinde bizi~i yarı beline 
kadar sarkmıt, bana laf at~ı!or 
mu? ltte o günden sonra gozu!1' 
ikide lıir sizin pencereye kaymaga 
ba,tadı. Bir gün... pencereden ..• 
bir ta•a sarmış ..• mektup fırlattı. 
Arkadas'ara okuttum. "Senin için 
yanıp t..;tu~uyorum . ., deyip duru-

yor. I 
_ Eeey ..• tam meraklı yerine ge 

din .. Al. şu sigarayı da ... 
Selimde bir çocuk toyluğu vardı. 

Sigarasından derin bir nefes aldı'. 
___ Ne yaparsın beyim? - dedi

Hapiıhane ka-1ın.l,.., yana İnsanın 

, "T" raktı: Tuk ... tuk ... Tok ... 
hak•ız demişiz. Daha böyle enine Biru «>nra hademe gelip kapıf' aç· Ben bu iki taraflı sarııntı lalı-
boyuna çekip ondan yeni yeni ke- tı. Papas boynunda aaıılı duran baçı nı duyunca dayanamadım: 
limeler çıkarmışız;, elile düzelterek heybetli bir sesle ıor- _ Marmara adasını ziyaret e-

Emek verip, üz.erinde bir ku • du: den zelzele, dua edin de bu tara/-
- Panayot niçin böyle geç kalı- l • S ld 

yumcu gibi işlediğimiz; bu •Ö:z:Ü yoraun? ara ugramasın.. arsıntı ne o u-

şimdı' neden bırakalım.. . . M 1 ğunu ikiniz; de o zaman anlarsınız! Papaı içeri g.ırmııti. enner av u-
Hak, bizimdir. Dün de, bu gün dan asıl kilise kapmna doğru ilerlerken Kulalanisafiri 

d d Arkadan koıan Panayot onun etekle • 
e, yarın a.. · k 1 d G" 1 · d rıne apanıp ya 'Pi' ı. oz erın en yaş· 

Ancak, beri yanda, yine hah lar akarak ıunları söyledi: 
kökünden gelme bir takım sözler o b v: p do 1 H - v ... ~rya apa p os... •· 
var ki bunlar hak gibi dilimizin riıtos aşkına ... Rilyük payamirler aşkı-
ana yapısına girmemişler. Doğru- na beni affet ... Ben bir günah işledim. 
l k d k '' hakk Yavaş yavaı kilisenin içine girmiş-
U urur en aniyet,, diye- !erdi. Panayot yanan mumlardan birini 

meyiz. Hakkı yerine getirmek var- alarak büyük bir mumu tutuşturdu. 
ken ihkakı hak sözünü kullanama- O sırada m.ımun ııığında bir kadını 
yı:z:. Araştırıcı karşılığı olarak mu- bir kadını bir sütunun dibine çömelmiı 
h kk k bir halde gördü. Kadın papasın aiyah 

a a ' anlaşılmlf, meydana çıka- sakalını ve kara kıvılcımlı gözlerini gö-
rılmıf dururken mütehakkak de • rünce bir çığlık kopardı: 
meği dü•üneme.H:z:. T ,,,. Bu tegaşi sayhası, sessizlik ve gün-

Büyük Türk sö:z:lüğü üzerinde lük kokulan arasındaki bu mabette tit-
yapılan çalışmalar, bize yeryüzü- riyen mumlar gibi taş duvarlarda, genıı 

kubbede müheyyiç akisler yaptı: 
nün en kıvrak, en gelişmiş dili o-
l T .. k • kıl d k d - IGryaaa! •. IGryaaa ! .. Affet! an ur çeyı; ına o unma an, Papa• hemen haç çıkardı: 
yeniden kazandıracaktır. Çünkü, _ Hazreti Isa sizi affetsin ... dedi. 
varlığımızın atası olan Atatürk, Ve aabah duasından evvel onlann gü. 
dilimizin de atalığını yapıyor, nablannı çıkannağ> vadetti. 

Salahaddin GONGöR Duvarlardaki tesavir ve eizze reıim-

ri muhit ve aldıkları terbiye ne olursa 
olsun, irsiyetlerine tabi olarak bayat 
ortasında aynı iatidat ve kah liyetleri 
göatereceklerdir. 

ikizliği tetkik eden profesör (Fer
tiirün) bir mütabedesini kaydedelim.: 
Biribir'ne benzer ikizlerden iki hem
ıire, çocukluklarından jtibaren çok u
zak yerlerde ve çok değiıik aeviyeler
de yeti§Mit olmalanna rağınen, aynı 
tarihte vereme tutulm.uş]ar, rontken 
pliğı üzerinde görülen ciğerlerinin ve
rem mihrakları da biribirini örtecek 
derecede aynı kıann üzerinde teabit e· 
dilmittir. 

Gene benzer ik zlerden bir çift er
kek kardet te hemen aynı tarihlerde 
aynı neviden cinayetleri İ}lemişlerdir. 
Benzer ikizlerde telepatı kudretinin 
de §ayanı hayret derecede olduğu 
söyleniyor. B Tibirinden uzak 1 r· 
!erde oturdukları halde birini" , ,.i · 
miinü diğeri derhal hissediyor ve hat .. 
ti bu ölüm diğer nıafın da ölümüne 
sebep oluyor. 

Buna mukabil biriblr.ine benzeme .. 
yen ikizlerin, bir muhitte ve bir teı · .. 
biye almıf olmalarına rağmen, bayat
ta büs.bütün ayrı yollar takip ettikle
ri görülmiı~ttir. Biri hastalıklı olduğu 
halde öteki sıhhatli kalmıf, biri gar · 
aonlukla hayatını kazanırken diğeri 
güzide b r aanatki.r olmuş. 

Her 85 doğum vakasından bir va
kanın ikiz olduğu ve 100 doğumdan 
birinin de .Ü.çüz olduğu kaydediliyor. 
Keza ikizlerin aıcak memleketlerde 
daha çok olduğu ve genç kadınlardan 
.ziyade yaşlı kadınların ik z doğuma 
meyyal oldukları anlaşılmıttır. 

Tesbit edilen bu hususiyetlerine 
rağmen ikizlik meselesi I1enüz çok §8· 

yanı tetkik bir mevzu halindedir. Ş m
dilik bu tetkiklerden elde edilen baş
lıca içtimai kıymet ise ferdin inkişa
fında muh tten ziyade kanın, irsiyetin 
hiikim olduğudur. 

Dr. Muhip NURETTiN 

r.ueılifi: Nazmi Şahap 
zorluk çektiği bir yerdir. Ben Ana
dolluyum. Burada kimsem yok. Bir 
iki kere hapishaneye de gelip konu
tunca gönlümüz dütüverdi. l,te ... 
kaynattık. Tabii... Ara sıra mektup 
ta getiriyordu. 

- Bizim ahçı kadın yazı yazmak 
biliyor mu?.. ı 

- Yok canım ..• O da benim gi
bi .. Ama ne olacak? birine beş ku
ru, verip yazdırıyordu zahir, Niha
yet beyim .. Sözü uzatmayalım ... 
Baktım ki olacak gibi değil. Artık 
alev her yerimi sarmıştı. Bir hesap 
ettim daha yedi sene hapishanede 
kalmam lazım ... 

- Kaç seneye mahkum dun? 
- On beşlikdik. 
- Hırsızlıktan mı? 
- Cinayet ... koMsu koyunlarını 

bizim tarlaya salmış... Ben de 
çekip vurmustum. 

- Koyunları mı? 

leri yanan mumların ıtıiında kalbe 
huıu ve dindarane korkular veriyordu. 

ilk evvel Panayotun günahı çıkarıl
dı. Sıra kadına gelince papaaın yüzü 
birden değişti; çünkü kadın arkasına 
elbiselerini giymqti. Panayot bu aıra
da avluyu süpürmek ve yıkamak üzere 
dı§&rt çıktı. Kadın, yüzü .apsarı pa • 
pasın önüne gelerek diz çöktü: 

- Muhterem papaı ... Muhakkak ki 
cehennemin ateşleri benim üzerime 
yağacak ve mukaddes kitaplar beni 
çarpacak ve azizler bana ebediyyen ıa .. 
net edeceklerdir. 

- ismin nedir kadın? 
- Teodora ... 
- Seni bu günahı iılemcğe ıevkc· 

den nedir? 
- IGrya ... Bu çok uzun bir ıey

dir. Bunun sebebi gördüğüm bir yal
dızlı rüyadır. 

- Kısaca anlat bakalun. 
- Bir gece rüyamda Hiristosu gör-

düm. Bana dedi ki: Git Ayataydaki ki
liseye gir ... Onun altıncı pencere1iİnin 
yaru:u!a bir kapak göreceksin. O ka -
pağı aç. Büyük bir bahçeye gireceks,İn. 
Ba.1çenin içinde san bir saray görecek
sin. Bu binanın içine gir. Odalarda mü
cevherler ve envai türlü yemişler, ipek 
libaslar bulacaksın. Bu l;baslardan seç, 
giy. Mücevnerlerden ve altınlardan ta-
kın... Yalnız ey benim sevgili ümme-
tim, aziz kadın. Sakın yunişlerden ye-
me. Onlar seni günaha sevkedcr!er, 
hiyanete alıştırırlar. O yemitleri sak · 
la. Ka;nsına bin bir kilit vur ve kim -
seye de yedirme. Eğer cehennemlerden 
korkar, öteki dünyada saadet Ve refah 
görmeği istersen vaaz ve nasjhatımı 
tut. 

Ve papas yatağımda gözlerimi aç· 
tığım zam:ın k~ ::..im hızlı hızlı çarp1 -

pordu. Hemen Öı tümü alarak kiliseye 
koıtum. Panayot beni kar,ıladı. Altın

C[ pencerenin yanındaki kapağı Pana -
yotla beraber aradık. Ve o sarayı bul-

- Yok canım ..• Komşuyu ..• 
- Nasıl elin vardı buna .. Sen 

pek tatlı bir adama benzersin? 
- Mal canın yongasıdır beyim. 

- Sonra .. dü,ündüm. Bana öyle 
geldi ki bu yedi seneyi tu kadın ol
mazsa dolduramıyacağım. iyisi mi 
dedim. Ya gazi, ya tehit ! 
Ahçı kadından keskin sirk" is

tedim. 
- Ha anladım... sirke içe içe 

kendrni öldürmeğe karar verdin? 
fakat sirke ile adam nasıl ölür? 

Selim bu sefer kahkaha ile gül
dü: 

- Yok beyim ... duvılrı delmeğe 
karar verdim de ..• 

-?? .•.... 
- Yerin altını kazıp kaçmaktan 

başka çarem yoktu. Hamamdan 
bir kırık balta ağzı uydurdum. 

- Y aa .• anamı kudurtan o sirke 
9'rfiyatı bu yüzden oluyormu' de
mek! 

- Toprağı kazmak kolay ama ..• 
ya önüme bir taş çıkarsa .. O zaman 
sirke ile çalışmak lazım. Keskin 
sirke taşı yumuşatır •. ve çalıtmağa 
başladık. Nihayet .•• bildiğiniz gibi .. 

Tabakların hepsini yerle,tirmif
ti, dolabın kapağını kapadı. 

- Bereket .•. - dedi-Tesadüf 
önümüze lağımı çıkardı ..• En az-

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca karıılık1arını yazdıiımız lceli .. 
melerin Öı: türkçe mukabilelrini yazarak ıek· 
limiz:in boı hanelerine yerleıtirerek kesiniz •• 
''Milliyet bilmece memurluiuna., aönderiniz. 
Bilmecenıizi doiru halledenler araaında kura 
çekiyor ve kazananlara hediyeler yeriyoruz. 

Müddet: Pa:ı:arteai ıünü akıamına kadar~ 
dır. 
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SOLDAN SACA 

1 - Umumi (5), Ceviz (3) 

1 

2 - Halis (2), Büyük bir rakam (3). 
3 - Zehir (3), Nota (2). 

ır 

I• 
i 

4 - Tev'em, aynı babnclan (4), Şir (5). 

1 

5 - Kırmızı, Akıl (2). Eser (2), Beyıir 2) 
6 - Çôlt deiil (3), Yet (2), Sayt f2l. 

7 - Ayı yuvası (2), Yuce dejil (5). 
8 - Tir (2). 
9 - Aile, lıanüman ( 4), Uzun deiil ( 4). 

10 - Yet (2), Vazife, fiyaka (4). 
11 - isimleri sıfat yapan bir edat (2), Kö

pek (2). Cet (3). 

YUKARDAN AŞACI 

1 - Sema (3), Eap (2), yama rıı. 
2 - E:r.mekten emir (2), Rabıt edab (3). 

Bazu (3). 
3 - Beyaz (2), Rabıt edatı (2). 
4 - Büluia ermit (SJ, Tath deii.1 (3). 
5 - Ahbap (2). Amca (3). 
6 - lptlda (3) 1 Rabıt ed'\h (2). 
1 - Bir meyva (5), Tab .. : a (3). 
8 - Bir rakam (2), Bir r.:.-.am dalıa ( 4). 
9 - Nota (2). 

10 Füruht eden (5), Ost deiil (3). 
11 - Ziraat (4). 

dan on be' gün köstebelt gibi ça· 
lıtmak lazımgelecekti. 

Nazmi bir 'ey söylemeden biran 
ona baktı. Herhalde masallardaki 
Ferhad da böyle bir adam olacak 
tı. O nasıl koskoca bir dağı delmit· 
se, bu da koskoca bir inzıbat te,. 
kilatını delmitti. Arada ufak bir 
fark vardı. O bir Ferhad gözya,la
rile sert toprağı yumutatmıf, bu 
yumu,atmak için sirke kullanmıftı. 

Cüzdanını çıkardı: 
- Selim ... sana biraz para vere

yim. Babamın pintiliği tutmu, •• 
Hem sizi evlendirelim. ister misin? 

Koca adam utanarak, sıkılarak 
ezildi, büzüldü. Bir cevap verme
di. 

- Utanma canım? Zaten fazla, 
eksik ne kaldı ki ..• imama da fÖyle 
bir okuttururuz. 

- Sen bilirsin beyefendi. 
Nazmi ona birkaç lira verdi. Son

ra ayağa kalktı. 
- Çok seviyor musun? 

- Ya günün birinde bu kadın 
senden vazgeçerse .•• 

- Nasıl olur beyim ..• 
- Olur a bir batkasııİı seveceği 

tutar ..• 
Selimin yüzü hiç değitmedi. Ge

ne gülerek cevap verdi. 
- Sevemez .•• severse o zaman it 

MAKSIM 
Turkuaz müdiriyeti 

Bu akıam 

Reveyon RUS SENEBAŞI 
Şerefine S U V A R E de G A L A 

Kotlon Sürpriz. FavkalAda yamaklar ._ _____ : 
ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
UNYON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

Ü YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 

Bugünkü program 
I N S TAN BUL: 

18: Otel T okatliyandan transmisyon, çay sa
ati telsiz caz. 19: Jimnastik. S(~~m Sırr Tar
can. 19,30: HaberJer, 19,30: Hayistro Golden~ 
ber& koro heyeti. 20,10: Hafif musiki • plAk. 
!0,40: Havayan kitar Zekeriya ve arkadaıları. 
21 15: Son haberler, Zl,30: Bayan Emine lh· 
••~ ıan: Radyo caz ve tanso orkestrası ile bir
likte. 

223 Kh" V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Dans. 18,50: IConferanı, 19: Sözler. 20: 

Hafif orkestra •Tnuıikisi, - Aktüalite. 21: Ak· 
ıam konıeri, 21,45: Haberler. vesaire. 23: R~k 
16m konseri, 23,.25: Dan• musik!ıi. - Sözler. 
24,05: Dans muıikisi. 
823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 

12: Ruhi. mu•iki. 12,30: Hafif muıiki, 13,30: 
Plak, 13,50: Hafif musiki, - Sözler, 14,40: 
Plik, 17: Ulusal netriyat. 18: Hafif musiki. 
19: Haberler. 19,15: Konserin devamı. 20, Kon· 
ferans. - Plik. - 20,30: (VicleimülJ isimli 
popüler netriyat. 21,30: Romen muıikisi. 22: 
Orkestra. 23: Haberler. 

Khz. L E I P Z 1 G, 382 m. 
19: Berlinden nakil (Radyo orkeıtraıı.) 21: 

Ak.tam konseri ( tarkıfı,) 23: Kolonyadan: or• 
kestra. 24: Neıeli musiki (ıenfonik.J 1 - 3: 
Stuttr-:rttan: Halk musiki•i ve dans Parçala· 
rı. 

686 Khz. B E L G R AT. 437 m. 
20: Muhtelif tarkılar. 20,lO: Ulusal pro

sram. 21: Plü:. 21,10: Rekli.m. 21,20: Piyeı. 
22: Krahn orkestrasının konseri. 23,45: Po
püler tarkılar. 24,15: Sözler. 24,45: Pli.le. 1: 
Sözler, ltl(): Pl&k. 

841 Khz. B E R L 1 N. 357 m. 
19: Küçük. radyö orkestraıı. 21: Franlcfurt 

tan nakil, 231 Keza, 24: Neteli musiki ( ıenfo~ 
nik). 1 - 3 Halk musikisi .-e danalar. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
19.20: Harpa konseri. 19,50: Piyano refa· 

katile orkestra. 21: Stüdyodan tiyatro. 22,50: 
Haberler; spor. 23,10: lmre Maıyari çinrene 
takımı. 24,15: Danı musikisi nakli. 1,05: Son 
haberler. 

Yarınkı program 
1 N S TAN BUL: 

18: Fransızca ders, 18,30: Danı musikisi, 
pl&k, 19: lstanbul halke•İ Soysalı Yardım ıu~ 
besi namına doktor profesör Osman Şerafed
din Oludai. 19,30: Haberler, 19,40: Solo ve ııe• 
musikisi plik. 20: Yurdumuzu bilelim; Selim 
Sırrı Tarcan, 20,30: Gotama caz Bayan, C.H, 
Şan 21,15: Son haberler. 21,30: Bayan Bedriye 
Tü2ün ••n radyo caz ve t&nl'o orkeıtraları 

Meırikiazam balosu 
Türk yükseltme (Meşriki azam) 

senelik balosu ayın on yedisine mü -
aadif bu per§embe günü aktamı Mak· 
•İm salonlarında verilecektir. B"letler 
Kadman mağazruıjle Haşet kütüpba
nes'nde ve Dördüncü Vakıf ban as • 
ma kat b"§ numarada Bayan Nedim
de bulunur. 

latanbul ikinci iflas memurluğun

dan : Müflis Hayım Kaplanın masasına 

müracaat eden Iskonto Türk Limitet şir 4 

ketinin istediği 760 liradan 460 liranın 

hakiki bir alacak olmadığından dava aç

makta muhtar olmak üzere kayıt talebi
nin reddine ve 300 lira alacağın 6 ıncı 

sıraya kabulüne ve sıra defterinin bu 

suretle düzeltilmesine iflas idare heye

tince karar verilmiş olduğu ilin olunur. 
(6927) 

değitir. Hapishaneyi bir gez daha 
boylarız ..• 

- Anlamadım.. botanınca ha
pishaneye gitmek lazımgelmez a .. 

- Botamak mı? Alimallah onun 
şah damarlarını botaltırım. 

- Ben o ayrılığa nasıl taham
mül ederim beyim... Parçalarım 
vallah ... Galiba siz hiç sevmemi' 
olacaksınız beyim. batınızdan bir 
afk geçsin de o zaman anlarsınız. 

Öğleden biraz sonra Abidin be
yin yazıhanesine çıkarken kim bi
lir ıneden Selimi hatırladı. Sevdiği 
kadından ayrı yatamaktansa, onu 
kıtır kıtır kesmeyi tercih eden bu 
earip Ferhad herhalde çok geri 
kafalı olacaktı: 

- insan sevdiğini nasıl öldüre
bilir? - diye mırıldandı - bu itin 
zora uyar tarafı yoktur. Bir kadın 
severse sever ..• sevmezse sevmez ••. 
Fakat şu ahçı kadın atk mektupla
rını kime yazdırıyordu? pek merak 
ettim. 

Abidin Bey onu görünceı 
- Neredesin a canım? - diye 

bağırdı - hiç sormazsın, aramaz
am ... az evvel evden telefon etmİf· 
!erdi. Geleceğini ıöyledim. Hanım 
mutlaka seninle konu,mak istiyor. 

ISKANDAL 
Henri Bahille'ıa eseri 

iSKAN DAL 

t 
BüyOk bir aari facia 

SKANDAL 
Hayatın toyler ürpertici clra 

iSKAN DAL 
ll:i masum yavrunun' geçirdik• 

leri iıtirablı macadele 

ISKANDAL 
-;ABY MORLAY ve HENRI ROL'-"•lıın..J. 

gibi iki büyük misin ıcmsilidır. 
Pak yakında 

SU M E R SINEMASINDA 

f\tınhl Brtilıılftf 
ŞııhirTiyatrosu 

TEPEBAŞINP 
ŞEHiR 

TlYATRosıJ 
Bu aktam 

Saat (20) d• 111111111111111 

11.Jll 
insanlık 
Komediıi 

4 Perde 
Yaza.nı 

BALZAK 

* * * 
Yazan : Ekrem Reıit. 

Cenwtl Reıit. 
DELi DOLU 

22-l -935 salı ak tamı bir defa lçio 
BiR KAVUK DEVRILDI 

-YE-N-INESRIY AT 

Büyük gazete 
Büyük gazetenin 12 inci aaym 

gün güzel, renkli bir kapak içi 
zengin yazılarla çıkmııtır. ..ı. 

Bu nüshada, Türk tahtelbahircilir. 
nin tarihine ait olan meraklı y..-... n, 
okuyunuz. Bundan batka, lzmir kıl 
sesinden yetişenler yurduna dair 
ropürtaj bilba&sa tavsiyeye değer . 
yük gazetenin bu sayısında heye _ _.,....-. 
tefrikalar, muhtelif bilmece ve mü 
kalar, kadın, moda, sinema, tiyatro 
bifeleri vardıt'. Okuyucularımıza ta 
ye ederiz. 

J)li iiy~t 
Asrın umdeıi " MILLlYET " tifo 

ABONE 

3 aylıiı 
6 " 12 .. 

UCRETLERI: 
Türkiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Gelen e.-rak se-ri v•rilmea.
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Ca:ı.et• jı.lıırwnı 
matbaaya ait itler İçin müdiriyet• fll 
racaat edilir. Caaetemia ili.nların mı•' 
liyetini kabul •tmez.. ' 

- Geleceğim efendim. Elbet 
sizsiz nasıl olabilirim hanımef 
di.. . ..ıı 

Ve füphesiz ana ile babaya ""' SA 
nezaket yapmıt olmak için ıorıl4Ph; m 

- Calibe naııl efendim? iyi dıl!-çe ~ 
telefonu ona verir misiniz? koya 

• , , , • ı./'liğde 
Birden yüzü sarardı. T elıitlı Son i 

!aşlı ; . elerin 
- Ne dediniz hanımefendi? t ve b 

_ 1• umi ! 
dediniz? - diye bağırdı - Caı - • 700 . 
bir haftadanberi F ahrünnisala~ 80 1 i 
mı? oh hanımefendiciğim ..• LJI':'.• 
Makriköye nasıl yalnız bıraka 
diniz? .. Bu ak,am oraya mı gi, 
ceksiniz? Aman gidiniz efeııd 
gidiniz •.• Ben?... bilmem ki ef 
dim ..• Refika hanım bendeıı 
hazzetmez gibi geliyor da ... Ne 
diniz? . . . . . . 

- Hayret ederim ... Bu kad•' 
himde mi bulunuyorlar. Peki ef 
dim pekt... 

(Bitmeıli 
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ütün Sarda 
üyük bir 
ndişe vardır 

l Küçük anlaşma 
Toplantısında 

1 Avrupada memleket ida- 1 Programın tabak-/ 
. d f k ) ı·· kukuna doğru 

resın e ır a arın ro u olan bü~1p!.~u f~~t:.>.IOln da 

Ha va vaziyeti 
·-----

Kastamonuda ıoğuktan 
bir ki~i öldü 

(Başı 1 inci sahifede) 
yerlerinden birid"ır. Evvelce l<ilo • 

lre batına 430 kiti iaabet ederken, 
miktar reyi8nı dolayı · e ç<ıl< fazla

f br. 
Reylerin aiikunet dahilinde veril

ıi ve hafi olmaaı için çok ada tedbir
alındığı halde bugün de ufak te· 

k hidiaeler olmuıtur. 
Aııl yann Stutuko taraftan ko-

- iatler ve .osyalistlerle Alman cep
. araunda bazı badiıeler çıkacağı 
· t edilmekıeclir. 
Diğer taraftan yannki reyiima en
olm&k için bazı tetebbüıler yapıla
na dair enditeli haberler dolatınak· 
r. Bu enııellerin neden .ibaret oldu
hmüz belli değildir. Buna rağmen 

vak'alar olacağı ihtimali de çok 
·ı olabilir. 
Reomi mahafil, alınan tedbirlerin 

lerin •İİkUnet dahilinde verilmesini 
· n edecek mahiyette olduğunu söy
ektedir. 
Uluslar arası kuvvet komisyonunun 
daveti üzerine derhal faaliyete ge· 

ek tekilde hazır bulunmaktadır. 
Bunun için §Ohirde bir korku var· 

• Sosyaliıt partisi önderi Braun 
lamın talik edilmesini istemitse de 

· yon bu talebi hiç te muvafık ııur
'ştir, Vaziyet karıtıktrr. Fakat u

mi kanaat Almanyarun müıait rey· 
alacağı merkezindedir. 
Bugün çıkan Tan eazetesi, Sarre 

·• Almanya lehinde çıkarsa Fran· 
a 40 bin mülteci gelecektir. 
Diye yazmaktadır. Bunu bazı kimse
Fransa hakkında müsait telakki et· 
ektedirler. Çünkü 800 bin küour 
arasında 40 bin küçük bir rakoon-

• Maamafih statukocılan da hesaba 
lazımdır. 

Bunlara katoliklenn mühim bir kıı· 
da iltihak etmektedir. Bay Lavalin 

ıeyahati eınasmda Vatikaru zi. 
t etmesi ve Papa ile görütmesı 

1- likler için aynca bir tefsire yol aç
rıaıtır. 

Diğer taraftan statukoculann ade-
V ' bazı memurlar da yükseltmekte

ırler, Bunlar kendi bıuwi vaziyetleri· 
ı nazan ibl>ara alarak, n<ı Almanya, 
a ne de Franıaya iltihak taraftarı gÖ· 

"yarlar. 
Bütün Sardaki asabiyet ve endiıe 

•tler eeçtikçe fazlalatmakta ve ber
yannı beklemektedirler. 

Statukocular "' 
CENEVRE, ı2 (A.A.) - Havas: 

11' statüko taraftan önderlerinin tel· 
yaptrldan müracaat, dün akşam 

lu lar der:n.eiine gelmit ve uluslar a
mahafilınde hararetli tefs.irata yol 
§tir. 

Hadiıeler fikaran yiizbtıft 
PARIS, ı2 (A.A.) - Buraya ı;e· 
haberlere göre, eeçen ayın ı 7 sin-

• arrebrükte bazı Mdiaelere ıebep 
an yüııbatı hakkında takibat yapdm•· 

Tıııhkikat neticesinde yüzbaıının 
il 'i muhakemesine karar verilmiı
~,r, 

ıif Vfler komileri 
CENEVRE, ı2 (A.A.) - Uluslar 
eği koıueyi bugün öğleden sorıra 

t uai bir toplanb yaparak müddeti 
~ akşam biten Sarre üçler komitesinin 

r_.,,_._iyetini uzatacaktır. 
LONDRA, 12 (A.A.) - Sar reyi

tl.n neticesinin tetkiki ııralarında, ulus .. 
.,'. kurumu konseyinde kendisıni tem

• 1 ettirmesine dair vaki olan telkinin 
.-ı>anya tarafından reddi Whitehall'da 

fazla hayreti mucip olmaıruttır. 
lngiltere hükiirneti buna dair !tal· 

ve Fransız hükiirnetlerile görüt
en sonra, hu telkini yapan lngi). 
nin Berlin sefiri olmuttur. 

Diplomatik görÜ§11telerde, Alman· 
c....•ı.. •• n uluslar kurumundan ne ıurctle 

asını geri alacağı meselesi tabiatile 
' bir yer tutmaktadır. 

Bay Flanden ile Lavalin yakında 
ndraya gidecek oimalan bu meıele
. bir kat daha ehemmiyet verdirmek-
r. 
CENEVRE, ı2 (A.A.) - Uluslar 

u konseyi bugün hususi bir top· 
yaparak Sar üçler komiteıinin •a

. yetlerini uzalmı§br. Bu komite J. 
yan Bay Aloisi, hpanyol Bay Ma

;..~ın·qa ve Ar)antinli Bay Kantillodan 
•ekkül etmektedir. 

Toplantısını Sar meıeleıine hasre .. 
in konsey bu suretle Sar halkına ple

ijf 11itin tefsirine ve tatbikine ait bütün 
· n konseyin tavsif ettiği müstakil 

~ heyet tarafından yapılacağı temina
ı nı vennek iıtemittir. 

yot' Bundan batka konsey bu akşam Sar 
rtı' a bir beyanname D"§rederek •Ü· 

ete davet edecek ve reylerin ııhha· 
· ve hürriyetini temin ile mükellef 

11,Jan h_cyetlere ıüveruneıini tavsiye e .. 
fe tır. 

Tebliğ 
Jıil SARBRlıKEN, ı2 (A.A.) - Birlik 
dıl(Phe matbuat bürosu Alman cepheıi
tJ,tf n gayri kanuni manevralannt ve git .. 

kçe artan zorbalık hareketlerini orta
• koyan bir tebliğ neşretmİftİr. Bu 

• !iğde deniliyor ki: 
ı ır Son iki gün içinde birlik cephe ga· 

'telerinin dağıtılmasına engellik edil-
ıı'ıi ve bütün mıntaka içinde dağrtrş işi 

'rb'n umı surette durdurulmuştur. 
1 ~ 700 afişten yüzde yetmişi yırtılmıt 
t e 80 ıinema miıdtirÜ kontratlarına 

t' men, birlik cephenin propaganda 
Jıı le · i g' stermemişlerdır. 
id' Alman memurlannın vaziyeti 
diıı' SARBRUKEN, 12 (A.A.) - Hit· 
fe1'., aleyhtarı s.azetr.ler, .:Sarın Aluıa.nı_a
...... dönJ;.ği.ı takdirde hükümet kom.s
Pj• unda çalışan Atman memurlarının 

aziyet'i hakktnda devam eden müc:ake· 
•'e,-in hıç bir n ... ticc v rınedi{i:ini ilitn 
tmektedir 

,r fi Halled' 1ecek meseleler 
efe/ CENEVRE 12. A.A.. - S.... phbiıiti 1 

(Ba!p 1 inci sahifede) 
azimli mudafii bulunduğu genel men• 
faatin himayesi endit""'ile bütün .ıaka· 
dar devletlerin İf beraberliğinde bulun• 
maya karar vermitlerdir. 

Çekoılovak dıı bakanı Bay Beneı ve 
Romanya dıt bakanı Bay Titülesco dün 
aaat ı 7 de Llubbianadan Cenevreye ve 
baıbakan bay Y evtiç de Belgrada hareket 
etmitlerdir. 

Bay Y evtif'in beyanatı 
BELGRAD, ı2. A.A. - Baıbakan B. 

Y evtiç gazetelere aıağıdaki beyanatta 
bulunmu§tur ı 

Küçük anlaşmanın durumu ıimdiye ka 
dar olan durumun aynı olarak kalmıştır. 
Bu, banşın muhafaza11-ve uluslar arası 
münasehetlerin peldqtirilmesi i~n da· 
ha sonra yapılacak bir sıra anlatma i· 
çinde geniı bir diplomatii< hareketin 
batlangıcı olmuıtur. Küçük anlaımanın 
faaliyeti, uluaal menfaatlerin müdafaa ve 
himayesine azmetmiş olarak kalmakta 
devam etmekle beraber, gelecek le an· 
laımalar ruhu içinde inkişaf edecektir. 
Bütün menfaatlerimizi ve mütl~iklerin 
Balkan antantı memleketlerile olan mü· 
nasebetlerini korurken, genel emniyetin 
ve barıtm menfatlerine hizmette devam 
edeceğiz. 

Bay Yevtiç, uluslar kurumunun kar.3.• 
n hakkındaki suale şu cevabı vermiştir: 

Cenevrenin kara, bizim lçin mucber 
biricik karardır. Ve bu karar en kati ve 
en §Uurlu bir surette tatbik edileekdir. 
Küçük anlaşmanın bundan sonraki va
ziyeti huna bağlı olacaktır. 

Romada imzalanan genel 
beyanatın metni 

ROMA, 12. A.A. - 7 ikincikanunda 
Italya hükümet reisi ile Fransız dı§ iş
leri bakanı arasında İmza edilen genel 
beyanat metni atağıdadır : 

ltalya hükümet reis ve Fransa Cum· 
huriyeti dıt itler bakanı, bugün imza 
edilen mukaveleler, evvelki anlaşmaların 
arala•ında muallak bıraktığı batlıca me· 
selelerin ve bilhana 2lf....f.ı9ı5 tarihli 
Londra anlatmasının ı3 üncü maddesi
nin tatbikına aid bütün meselelerin hRI· 
lini temin etrnit olduğundan ,hükumet· 
!eri arasında gelecekte vukubulabilecek 
ihtilaflı meselelerin de gerek diplomaıi 
yolarla gerek uluslar derneği andlaıma· 
ısının tesbit ettiği uıulle yardnnı ile ge
rek u1uılar arası daimi adalet divanı va .. 
.aıtasile halledilebileceğinden ötürü, kendi 
hükiimetlerinin iki ulusu birleştiren ana
nevi doılluğu inkişaf ettirmek ve kar· 
tılıklı güven ruhu içinde genel bant 
için i§ beraberliğinde bulunmak arzula· 
nnı teyid ederler. ' 

Bu hükumetler, bu iı beraberliği i
çin aralarında ahvalin İcab edeceği her 
türlü iıtiıarede bulunacaklardır. 

iki nüıha olarak 7 ikincikanun 1935 
de İmza edilmiştir. 

[Londra anla~masının 13 üncü 
maddes'i ltalyanın umumi fu:ırbe 
girmeai için kend~sine gösterilen 
menlaatları sayan maddedir. Bu
na göre eğer İliliil devletleri harp· 
fe Alrikada bazı Alman müstem· 
lekeleri alacak olurlarsa ltalyaya 
da Alrikada tav!zlerde bulunacak
lardır.] 

MaTiye bakanlığı 
İşin i.k safhasını 
Halletti 

(Başı ı inci sahifede) 
ile de meşgul olacalıtır. 

Bay Faik Nüzhetin reisliği altında 
bulunan takdir komisyonunun da müd
deti bittiğinden bu komisyon 15 kanu
nuıaniden itibaren Jiğvedilecek ve ar
trk bütün işler yeni teşkil edilecek o
lan komisyona devredilecektir. 

Komisyon bir reis. gayri mübadil
lerden iki kiti, milli emlak ve tapu mıl
dürleri de dahil olmak üzere beş kiti
den mürekkep olacaktır. Reisliğe Bay 
Faik Nüzhetin getirileceği haber veril
mektedir. 

Gayri mübadillerin dilekleri bu su
retle kabul edilmİ§ oluyor. Bu komi•· 
yon gayri mübadillere ait itleri göı·· 
mekte tam ıalahiyeti haiz olacağından 
bu sayede kaçak mallar aatrtıru da art· 
trnnak kabil olacaktır. 

Gayri mübadiller mülga muhtelit 
mübadele komisyonundan devredilen 
25 bin lngi.liz lirasının dağıblmasını 
ve bonolann borsaya Cote edilme•ini 
i•temitlerdi. Maliye bakanlığı bunlar 
hakkında henüz bir karar vennemiı
tir. 

Son zamanlarda 17, 17,5 kuruta 
düşen bonolar dün 18,5 a kadar çıknııt· 
tır. 

neticesinin plebiıit komisyonu tarafın
dan kendisine bildirilmeıini müteakib 
bir çok kararlar alm'ak mecburiy~ti. d~ 
laysiyle uluslar kurumu konseyı ıç~
malarımn bir müddet ıÜrf'CP.ği tabının 
olunmaktadrı. 

Halledilmesi lazım ıı;elen meıeleler ~un 
)ardır : 

1.- Sar ha.,zaııntn han~i devlete ve-\ 
rileceği. 

2.- Bu mu~melenin hangi tdrihte ya· 
ıpcağı. " Konsey bu t:\rihİ teıbit eder
ken Sar komitesinin 5-ı2-934 tarihli 
raporunu nazarı dikkate ıalacaktır. Ma ... 
lU:m olduğu üz~re bu raporda, Sar 'ın 
Almanyaya dönü~ü takd:rintle aradalıi 
mühlet bir ;ıyd n aşa~l olm•yacaktır.,, 

3.- Sar ahal:•;nin tab•iyet ve hukuku 
nun teıbili ve lobiiyet işinde hakkı hi· 
yarlarının tayini. 

4.- Uluslar kurumu konseyinin., 
ı7-5-ı93 3tarihinde aldığı karlc muci· 
bince hakları her türlü ihtimald~ m•hfuz 
bulunan Sar memurlarının hukuku, soy
sa] sigortalarla alakadar meseleler ve 
Sar arazisini terkedccek eşhaiın Kervct
lerini.a. nakli iti gibi feri mese:et~r. 

- (Başı 1 inci sahifede) 

1 
fll'kaları her zaman ekseriyeti az olan 
fmkalardan ekseriyet temin edemedi
ler. Devlet itleri pürüzlü §ek.ilde gİt· 
tiğ.i ~çin zorluğa toaadüf edildi. 

Hatta son y~zü savaJmdan &on· 

ra "iyasal fmkalar arasında devlet İ• 
daresi hayal gibi oldu. 

Polonyada fırkalar 
Bu gÜn Avrupa memleketlerinin 

siyasal fırkalar bakonmdan vaziyetle
rini tetki kedel'm, 

Polonya - Harp sonunda yeniden 
istiklalini almıı bir devlettir. Devlet 
kurulunca dünya.nm liberal devlet a
naneai yer tuttu. Fırkalar te§ekkill et
ti. Taptaze devlet içinde eaki devlet 
içindeki fırka diditmesi ~!adı. Dün
ya vaziyetine göre bir çok tehlikelere 
maruz olan bir m.eanlekette bu zor bir 
ıeyd'. Şarkta umf ihtilaline göre dev· 
let kW'll1Ut bir komünist, ıtarpta bir 
çok davalarla aulh tabtasJDJ değiştir • 
mek iatiyen Almanya vardr. 

Fırka didişmeleri o kadar ileriye gitti 
ki memleket işi bozubcak gibi oldu. Ni
hayet milli kuvvetli eller bulundu. 
Tedbirler alındı. Bu hareket (hürri
yeti baltalıyor) davası karımnda kal· 
dı. Yine fırkalar aldr yürüdü. Bir yıl 
önce devlet iç emniyetini düzeltecek 
bir şekil buldu. 

Burada üçer, beş.er, on beşer me -
buslu fırkalar .. Bunlar arasında bir 
b r lik ve ekseriyet yapmak lazım. Dev· 
Jet liderleri bu vaziyet karşısında bat· 
ka bir toplantıya lüzum gördüler. 

l!ir buçuk sene evvel Polonyada 
böyle bir vaziyet vardı. Parlamento • 
da 300 farzedersek 100 Ü fırkacılar 
diğeri de fırkasızlar fırkası olmak ü
z~re bir birik kuruldu. 

Benim seyahatim.de gördüğüm fır
kasızl.:ı.r f.rltasını yan· ek.şer.iyeli elin
de tutanlardan birisi ile konuşmu§ -
tum. Bana dedi ki: 

- Devleti a yakta tutmak için bun 
dıın batka b:r teY yapmamıza imkan 
yoktur. 

Devleti tutmak için böyle b'r çok
luk yapmağa mecburuz.,, 

Bunların dıt siyasa hakkındaki fi. 
türlerini sordum. 

- Bizim bir programımız yoktur. 
Programlı olmak mevcut fırkalar gibi 
obı.aktır. B zim programımız prog • 
ramsızhktır. Yeni devleti, içindeki fır· 
tmaların tesirinden kurtarmak doğ • 
ru yolu bulmaktır. 

Bunu .öylemekten maksadım fırka 
telakkisi yığınlarının devleti ~üçlıiğe 
dütürdüğünü göstermektir. 

Belç:kada siyasal fırkalar 
Belçika - Yepyeni bir devletir. 

100 yıl kadar hayatı vardır. Bu güce 
kadar maden nchtasından yÜksek ol· 
masmdan büyük bir &anayi memleketi 
haline geldi. Bu memleketin bu gün
kü vaziyetle siyasal fırkalara ayni'§ 
vaz'yeti mühimdir. Be!çikanm fırka
lara ayrıht vaziyetinde ekseriyeti par
li.rnentoda tutan 76 mebuau bulunan 
katolik fırkaaıdır. Belçika yalmz sa
nayi değil, kültür bak•mından ilerle· 
miş bir memlekettir. Buna mukabil ek 
seriye! fırkası ·.., bir katolik fırkası
d.~. l.IUnci ekseriyet liberal!erdir. 

Belçika genit bir sanayi memleke· 
ti olduğundan liberal olmak lazımdır. 
Buna rağmen mebusları katoliklere 
n°ıe.beten Üçte bir nia.betinde. Buna mu
kabil 70 de sosyalist mebusu vardır. 

Bunlar karş151nda devlet ileri hare· 
kelini temin edecek derecede çalıta -
caktır. rakat na ıl? Biri 7& mebus· 
katolik. Diğeri 70 mebus sosyalist. 1-
k 'rs.i de biribirine tamaı:n tamamına zıt 
iki fikirdir. Bunların çahpnası tabii 
memlekette yarın için iyi bir fikir bı
rakma~. Fakat katol .kk'l' liberallerle 
birle~rek 50aya!iı~lere karşı b ir ko -
alisyon yaparak h;.ikümeti muhafaza et
mektedir. 

Çeko•loııakyada vaziyet 
Çekoılovakya - ıs kadar &İyaaal 

fırka vardır. Bunlardan (Parti Re · 
bupligen Agrigen Çek). Cumhuriyet
çi z raat fırkası 300 mebuslu Çek par 
li.m.entosunda 46 mebusu vardır. Bu .. 
nun üst tarafının da ne kadar dağ• • 
nrk o1duğunu söylemeğe lüzum yok. 
Diğer fırkalardan: 

Çekoslovakya sosyal demakrat 
43 mebusu vardır. Naıyonal sosya • 
li&t 32, Kcımünist30, Çekoslovak Kle· 
rikal halk fırkası 25, Slovak halk fır· 
kası 20, Nasyonal demokrat 19, Kü
çük aanatkar, küçük tacirler fırkası 
ı2, Sogyal demokrat Alınan fırkası. 

Bu tekillere bakarsak hümiyet ih· 
tilalinin getird'.ği batı b,9ı dağIDJklık· 
)ardır. 

Alman ziraat fırkası ı6, Alman bı
ristiyan soıyaliıt ı ı, Alman soıyaliat 
nasyonal 10. 

Bunlar içinde Alınan aanatki.rla
n fırkası da vardır. Bunların heyeti 
mecmuasından alacağımız ders liberal 
lelikle !erle herkesin serb.,.,tçe fırka 
yapması takdirinde bir millet, harp 
aonunda yeni kurulmut bir devletin 
kendi içinde ne kadar dağıldığını ve 
bunun -·. kadar vahim n..ticeler .:re· 
oeğini anlamaktır. 

Bütii• hı karıtıklok içinde Çekoslo
vakyanın mukadderatını 6 fırkanın 
ko>aliı .. ı idare etmektir. b.inlar· 
dan 2 - 3 nazır ıbi.r araya gelerek icra 
vekillerini kuruyor. 

Seyahatim eanaamda bu fırkaların 
liderlerinden biri 'le görüşüyordum. 
Bu zat bana dedi ki: 

- Biz değil parlamentoda; icra. 
vekillerinde dahi birim' zin fikrini di
ğerine ekliyerek Çekoslovakyarun mu 
kadderabna bakim bir kanun yap • 
maktan bile uzağız.,, 

Kültürde, imarda bütün medeni ih· 
tiyaçları tem:nde en çok çalıpnağa 
mecbur olan bir devlet, bizim gibi bir 
memlekette böyle bir vaziyet olursa, 
ne kadar kantık ve yıkıcı vaziyete dü
teceğimizi anlayab ·lirsiniz. 

Macaristanda fırka tatbikatı 
Macaristan - Burada fırka tatbi-

katı kendisine ma.bsus vaziyettedir. 
Çiftlik aah'rpleri, lııristiyan burjuva • 
lar ayrı ayrıdır. Sağ cenah birlC§ikleri 
diye bir bölüm yapmı§lardır. 

Seçimde rey verme "'1<li ıslahat, 
layik hayatı tatbik etmek, va11ta11z 
vereileri kaldırmak g:ibi program tat· 
bik eden bir çok bölümler tC§kil et • 
mitlerdir. 

Hmistiyan iktisatçılar da vardır. 
Bundan bqka bir çok fırkalar Maca· 
riıtan memleket'.<ni idare için parla • 
mentoda çahtıyorlar. Fakat bir fırka 
değil bir koalisyon Macaristarun mu· 
kadderabnı idareye ça.lıııyor. 

lngiltere ve Fransaya gelince: 
lngilterede foıka bayatı bqka mem

leketlere göre en ba&ittir. Çahımaları 
ananelef!Diı liberal ve muhafazakar • 
lar lng'ltere muka.dderatrru idare et· 
mitti. Fakat aon zamanda sosyalist ce
reyanlardan sonra .İ§Cİ kuvveti üç sene 
evvelki kömür grevinden sonra parla
mentoda mevki aldı. 

lngilterenin en büyük iıi imparator
luk me&eleler dir. Bir çok millet grup. 
!arının imparatorluk unsurunu tefkil 
eden ahengini kunnası en büyük ha
yat meselesidir. Çok mebuslu bir fır· 
k amn açık faliyetle yapacağı fayda 
iki fırkanın üç çiftçi ve nihayet koa· 
liayon olınuı '.mparatorluk m.esele&ini 
güçlettirmittir. 

Fransız meclisinde 
Fransa.deki •iyasal fırkalar adet i· 

tibarile çokçadır. Fakat renk itibarile 
fırkalar hürryet ihtilalinin kaynağı 
olan bu yerde bir grubu vardır. Sc.s
yal, demokrat. 

Demokrat deyince cwnburiyet~i 
frrkalar vardır. Cumhurreis.i Carnot'. 
nun teıkil etttiği bu fırka ile diğer 
fırkalar hep demokrat kategorisidir. 

Democrate papula·re ve diğer fır· 
kalar tamemen klerikal fırkalardır. 

ikinci grup sosyalist grupu ise çe
ıitlidir. Sağ ve sol olarak isimler alır· 
lar. En kuvvetlisi eon ıoo yıhn son kı· 
aımlarındaki Fran&aDITl mukadderatı
m idare eden rad'kal aosyali•t göze 
çarpar, Yeni fikirler üzerine ortaya 
çıkan yeni aosyaliıtler de vardır. . 

Bu gruplar arasında humalı eıprı 
Fransayı idare eder. 

Fransadaki fırkalann programları, 
noktai nazarları vardır. Muayyen dok· 
trinlerde birle§IDİJ insanların yaptık
ları gruplar olmakla beraber, Fran· 
anın yÜksekten idaresi filmi hakim • 
dir. Hatta sosyalistle bile.. Sosyalist 
b.ilgiler'ni burada tatbik edersek biia· 
bütün b8'ka bir manzara görürüz. 
Fransada sosyalist deylııce kartımıza 
çıkanlarda cepleri, keseleri tamamen 
doludur. Rantierdir. Fakat edebiyat• 
ları ile hali• sosyalisttir. Bu grupla • 
nn hepsi cumhuriyetçidir. Bir de sağ 
ve sol olmak üzere cenahları da var· 
dır. 

Sağda kraliyetçi ve solda da bey • 
nclmiJel manadaki Marksiıt ve cö
nüllerini Moakovaya bağlamı§ kom.Ü~ 
niatler de vardır. Denilebilir. 

Yeni bir tek fırkalı ôdare tipi cere
yanı Fransada doğınaktadır. Bu cere
yamn yüksek politika baknnından ko 
valayıcıları vardır. Halk içinde e&ki 
muhariplerden bir kısmım içeriye ala
rak büyÜyen Franıistler vardır. 

Bunlar bir nevi Fransız fat ' •tleri· 
dir. ltalyayı, Almanyayı takdir eder
ler. Fransayı kurtarmak için tek fır· 
ka olmasını İsterler. Bu gün 30 40 
bin taraftarı vardır. Mavi gömlek gi
yerler, faşist &eli.mı verirler. 

Yarın memleketi idare için bu fır· 
kanın en iyi meanet olduğunu kuran
lar iddia ederler. 

Bu gün Franaarun hayatını politi· 
ka gruplarını istikrarlı bir devlet ha
linde idare etmekten düımü§ görünü-

projeleri bazırlanmııtır. Bu fabrika • 
run projelerine ait tetkikat bitmek Ü· 
zeredir. Nazillide mayıs ayında 'n§A· 
ata batlanacaktır. 

Bu sene ıiçı Olde yapılacak fabrika -
!ardan bwi de Kütabyada yapılacak 
olan porselen ceramique fabrikası • 
dır. Bu fabrikanın yeri henüz malilm 
değildir. Yerini, iktisat bakanı Bay 
Celal Bayar tayin edecektir. 

Projeleri tetkik edilmekte olan 
fabrikalarmıızm en büyüğünü demir 
aanayii tetkil edecektir. Demir aanayi 
için geçenlerde krup fabrikası mü -
mes&illeri.le maliye bakanlığı arasında 
b'r kredi anlaıpnası imza ed.ilmitti. 
Demir izabe tesisatrru havi çelik ve 
dökme demir iınal edecek olan bu fab 
l'ika Zonguldak bavzasmda yapıla • 
caktrr. lnıuma bu yaz başlanacaktır. 
Demir sanayii çok geniştir, bu fabri
ka ray g. bi demir "'ya yapacağı gi
bi, diğer küçük demir sanayiinin kul-

• !anacağı dökme ve çelik İptidai mad· 
deleri hazırhyacaktrr. 

Zonguldakta yapılmakta olan Sö • 
mikok f brika.oıının İıl§ası da sonba • 
harda bitecekt r. 

Yeni sanayi programı tatbik edil- • 
dikten sonra i.ktısadi bakmıdan mem-

ı leketiım.izin büsbütün bafka bir çehre 
alacağı anlaşılıyor. Bu gün hariçten 
getirtmekte olduğumuz pamuklu ku· 
ma§, demir e f ya, kiğıt, a.un'i pek ve 
yün ipliği gibi lüzumlu bir çok mad· 
deler memleketimizde yapılacaktır. 
Yapılan bir be&aba göre bu fabrika· 
!arda kullanılacak amelenin miktarı 
ı8 - 20 bin arasındadır. Bas't bir he
sap ile ıoo bin nüfusun nafakası bu 
yüzden temin e..1:1_,;" ...1 ................ 1 .. . 

1 lcr yakın b~r guııu.e lil~"" ..... "'""' ... ..... .a .. 
len layikliği Ortadan kaldıracağım id
dia ederler. 

Yunan ıtan, Rcm.anya koalisyonla 
idare oluyor. Bunların bize verdiği ne
tice yeni ve eski dünyanın bütün dev· 
!etlerinde devlet kuvvetini büyük güç
lükleri bataracak vaziyette bulunan • 
lara kartı koruyucu değ 1, bozucu ma 
hiyette olduğunu i&ba.t ediyor. 

lsviçrenin en son cumhurre.iai Pi -
legolaa'm, içinde bulunduğumuz sene 
hviçre parlamentosunda dağınık fır
kalann parlamentodaki çalıtma siate· 
minin devlet hayatını bozup berbat et· 
tiğini göste~ici beyanatı vardır. 

Bu nutkun heyeti umıuniyesi değil 
ruhu tudur: 

Federal devlet Nisi .,fatı ile diyor 
ki: 

- Bu günkü dünya itlerinin aldığı 
çapratık tekilde, bir devlet hayatım 
ileriye getinnek parlamento diditme· 
!erile olamaz. Buradaki devlet reisi 
muharebe etmek vaziyeti karımnda 
bir kumandan gibidir . ., 

laviçre gibi parlamentarist bayat • 
ta en ileri olmak istiyen bir devletin 
en az ihtira&lara ve dıt tesirlere ma • 
nız bir devleti politika hayatını tan
zim için genç yqta enerjili vatandaı
lar içinde bir reia alan bu zatın aöz
ler'nin protestoya maruz kalmad•.n 
dinlenmesi b:ze mütalea için örnek o
lacak manzaradır. 

lngilterede hürriyet iht:lalinin ge
tirdiği haklara riayet ba.knnından ti
tiz bir ulustur. Böyle olduğu halde ln
gilterede tabıi hürriyetler n takyidatı 
son senelerde kuvvetlenmittir. 

Komünist propa.gandalarmın ordu
ya, donanmaya devlet id...-ini kolla· 
yan adamlara dağılma11na kartı Jn. 
gilt rede tiddetli bir tedbir ahnmı§tır . 
lngiliz parlimentolarında iyan ve 
lordlar kamaraımda bu it konuıulur· 
ken çok hararetli münakatalar olnıu§
tur. Fakat neticede hepsi kabul edil · 
mittir. 

Bu güne kadark; derslerimle Türk 
inkıli.bının umumi giditi v~ wnuml 

yorStaviıky ibtiliisı memleket içinde anlayışı için hazırlık yapmak istedi • 
fırkalar kombinezonunun memleket- ğim zemin tamam olmut 6Ayıhr. Bun· 
ten düşmesine kafi geldi. Fırka müta- dan sonra Türkiye aiyasal rej ·mini ve 
rekeai ve milli biikilmet esprisi Fran· onun bu günkü tetekkülü C. H. F. 
sa.da vaziyete ha.kim "'1<1e ginn' ıtir. programını ve bunlann maddelerinı 

ANKARA, 12. A.A. - ı2-ı-ı935 
de Türkiyede hava vaziyeti : 

Ekim bakanlığı meteoroloji enıtitü
ıünden alınan maliimata göre ıon 24 
.saat içinde yurdda liava Trakya alanın. 
da yağmılı, diğer alanfarda açık geç• 
mittir. Yağ•şlar yağmur ıeklindedir. En 
çok yağıı üç milimetre olarak Edirne 
d". ?lçülmüştür. Diğer yerlerde yağı§ 2 
mılimelre etrafındadır. Bütün alanlarda 
gece ve &'Ündüz •uhune ..,.N i 3 derece 
etrafında olmak üzre yi.ııuelmittir. En 
düıük, geceıuhunetleri sıfırın altında 
Karata 26, Erzurumda 24, Sivasta 20, 
Andın'da ı8 derecedir. 

En büyük gÜndüz suhuneti de 11fırm 
Üıtünde ı8 derece olarak Adanada kay. 
dedilmiıtir, orta /.nadolunun bab kıı· 
mmdan mada yerleri doğu Anadolusu 
temamiyle karla örtülüdür. 

Soğuktan ölen var 
KASTAMONU, ı2 .A.A. - Soııklar 

biraz ~afiflemiı ve ııfırdan aşağı 20 ye 
kadar ınen suhunet ı6 ya kadar yüksel
mittfr, Kıt7alardan ıı:elebilen malumata 
göre .aouktan bir kiti ölmüttür. Kapanan 
ilk mektepler açılmıttır. Kardan kaın· 
nan lnebolu, Çankırı, ve Ankara yolla· 
rınm açılması için nafia tarafmdan ame-
leler çalıjtırılmaktadır. 
ŞARK KARAHISAR, ı2. A.A. - Ka 

zamızda 25, civarlarda 35 aanl:İm kar var
dır. Ayın onuncu gecesi derece ıafırdan 
aıağı ı9, 11 İnci gece 18 ve bu gece 17 
ye inmiıtir. 

Alınan habere göre buraya yakın Aluc. 
ra kazaamda souk daha çok fazladır. 

Sovyet Rusyada 

Sinemanın 15 inci yıl dö· 
nümü haftası 

MOSKOVA, ı2 (A.A.) - Mat
buat, Sovyetler birliğinde sinemanın ıs 
İnci yıldönümünü, alelUmum Sovyet 
kültürü ıenliği olarak kaydetmekte• 
dir. 

Bay Stalin bir yazııında sinemacı
ları tebrik ederek, sinemanın Sovyet 
hükumeti elinde çok kıymetli bir kuv
vet teıkil ettiğini bildirmektedir. 

Sekiz gün her tarafta büyük ıüva• 
reler tertip edilecek, Sovyet filmleri 
gÖıterilecek ve nutuklar ıöylenecektır, 

Harici küçük haber!er: 

• Yüzme yanılarında, Con Higgmı 
Amerikada yüz metre mesafeyi bir da 
kika, 11 ıaniye 8, ıo da yüzmüıtür. Bun 
dan önceki dünya rekoru, 1 dakika 12 
saniye 6/ ıO ile Fransız Jak CartonMt· 
nin üzerinde idi. 

• Maretal Hindenburgun yüz kalıbı, 
Unter • den • ünden mümıinde Alman• 
yanın askeri zaferlerine tahıiı edilen 
ıalonun ortaunda tefhir edilecektir. 

* Napolide Nuovo ·yatroıundı 
ıtemıili müteakip bir yangın çıkmıttır. 
Olen yoksa da zarar milyonlara baliğ 

olmuttur. * Cenevrede lran • lrek ihtiliıfı bak 
lundakıi lran nıuhtıra11 dün akıam mat· 
buata dağıtrlıruıtır. Mesele, sah günü 
konaeyde konutulacalıtrr. 

• Binalann fazla 11rtrlma11ndıı ~ Ü>
layı Moskovada kızıl profesörler enıtİ· 
tüaünde ve ıelırin merkezindeki bazı 
binalarda müteaddit yangınlar çıkmış • 
br. . 

• Viyana polisi Deyli Heraldın mu· 
habiri olan Avuaturyalı gazeteci Sch u 
komünistlikle itham ve tevkif etmış

tir. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı Üze 

,Galatasaratda Kanziık eczahanesi 
karıııında Sahne ıokağında 3 nama· 

rah apartımanda 1 numara. 

hviçre - Bir koaliayonun hviçre· ruhlarını, dünya fırkaları letekkülle-
yi idare ettiğini söylem· ıtik. Katolik· ri ile karşılattırarak söyliyeceğim.,. ı 
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VAK'A, 1, Geçen, 2, Olan, olan biten, {Bak: hi.dise, ma .. 
ccra, vukuat.} 

VAKAR, Ağırlık, ağırbaşlılık, 2, Döleklik, 
VAKF, (etmek,) 1, Möljemck, 2, Samdamak, 
VAKFE, 1, Dini31 

VAKIF 1, Bilen, bilici, 2, Bilgili, 3, Gözü açlk. 
V AKiF OLMAK, 1, Bilmek, 2, Oircnı•ck, 3, Tuyr,-ılc, 
VAKi, (Vikaye edici man.) 1, Koruyan, 2, Onüne s;e ... 

çen, 3, Salılıyan, (Bak: Vikaye, tevakki) 
VAKi (Vukubulan ma.) 1, Düşen, 2, G~çcn, . 
rlLVAKI, (vakıa) (Bak: Filhakika, filvalıı, ~e~çı.) 
VAKT (Vakit.) 1, Ayandalık, 2, Bil, bılle, bıUı, 
VAKiT BULMAK, El def;melı , 
VAKTA Ki, Ha.,..n, 
VAKUR, 1, Airr, 2. Aiırbaşlı, . 
VALA 1 Yü«: 2 Yükıek, (Balı, blll, bulent,) 
VALi.' ı,'Baskak, 

1

(Muhtcaip, ıouvcmcur man.) 
VALiDE, 1, Aça, 2, Ana, 3, Anne, 
VALlH, 1, Alık, 2, Şaşakalmıı, 3, Şaşırmış, 4, Saikın, 

(Bak: Hayran, ili. veleh.) 
VAMPİR, 1, Cadı, 2, lçkek:, 3 K!'rakoncolos, 4, Yarasa. 
VARAK, 1, Kapçak, kapçık, {klğrt man.) 2, Kıp. 
VARESTE, Kurtulmuş, . 
VARiDAT ı Düşelek, (Düşen hısse, pay muhasscsat 

man.) 2, Gelim,' 3, Gelir, 4, Giriı, . 
VARiS ı Yerine gegn, 2, Yeter, yıter, 
VARiT, Gelen, (Bali: Irat, varidat, vürut,) 
VARTA, 1, Burııaç, 
VASAT, 1, Ara, 2, Bel, 3, ~öbek, 4, Orta, . 
VASF (Vasıf) ı Ayırt (Far1ka. hasıaı mlmeyyı:ze ~n.) 
VASIL, 1, E~en.' (Irfan sahibi, evliya •.. man.) 2, Erıı.e~, 

3, Kavu~an, (Bak: Baliğ, a~f, mevs~, .mullkı , 1rfan sahıbı,) 
VASIL ETMEK 1, Erdirmek, crışhrmek, 
VASlTA, ı, At.' 2, Aracı, (Mütevasırt man.) 3, Araya 

alren) • 
VASi, 1, Aykm, 2, Baytak:, 3, Bol, 4, En11n, 
VASi, Atağ, (Bak: Veaayet,) 
VASiYET, 1, Keres, 
VASiYETNAME, Tutruk. 
VASL (etmek,) ı, Birl~şüfme~, -~' Bitiştirmek, 
VATAN, ı, El, il, 2, Keken, kokun, 3, Turııu, 4, Turut, 

5 Yay, cay, 6, Yer, 7, Yurt, 
'vATAN HASRETi ÇEKMEK, 1, Yersimek, 2, Yerze· 

m~ATAN iTTiHAZ ETMEK, 1, Yerleşmek, 2, Yurtlan· 
mak, (Bak: Tavattun.) 

VAVEYLA 1, Çıilık, 2, Yaygara, . .. 
VAZ (a:eçmek), 1, Caymak, 2, El ı;ekmd:, 3, Gerı don· 

UMK 10' 

TUVALET, ı. Düzünüp koşunma, 2. Kılavla~ma, 3. Ku-· 
ıantı, 4. Süs, ıilalenme (Bak: .. K.~stüm, te:z~_yr.un, ~ıynet) , 

TOLBENT, ı. Bürümcek, buruncck, 2. Burun:ıcdı. 
TOCCAR, 1. Alıcı, 2. Alon satnncı, 3. Alvcrçı. 
TORBE, Bark, (Bak: La.ht, metfen, mezar). 
TURREHAT, 1. Bo1 lüırdı, bo~ söz, 2. Saçma, saçma 

(Bak: Abes, biına.na, herze, hezeyan, mali.yani). 
T0VAN, Güç (Balı: Tap, kudret, kuvvet, takat). 
TOVANA, 1. Dinç, 2. Güçlü, 3. lıie, yiıie. 

u 
unUblYET, 1, Baimu (ibadet, perestiş man.) 
UBUR (etmek), 1, Aşmak, 
UCUBE, Tanıancıi (Bak: Acibe.) 
UFK (Ufuk), 1, Aşıt yeri, 2, Bulut altı, 3, Gök bitimi, 
UFUNET, 1, Aiırlık, aiır koku, 
UFUNET PEYDA ETMEK, 1, Ağırlaşmak. ("Buranm 

havası atırlattL.,) 2, Çürütmek, 3, Kokmak, kötti kokm<tk, 
pis kokmak. 

UHDE, 1, Boyun (mec. "Boynumun borcu vebali boy .. 
numa .. ) S . 

UHDESiNE ALMAK, 1, Boynuna almak, 2, oı ver· 
mck. 3, Uatunc almak, 4, Yüklenmek, (Bak : Deruhte et 
mc.k. taahhüt etmek.) 

UHDESiNDEN GELMEK, 1, Alımda kalmamak, 2, Ba. 
ıarmak, 3, Becermek, 4. Kücillcmek, 

UHDESiNDE KALMAK, Ustunde kalmak. 
UHUVVET. Kardetlik , 
UKTE, 1, Bez, 2,. Boium, 
ULUV, 1, Buyukluk, 2, Ul~uluk, ululuk, 3, Yucchk, 4, 

Yükseklik, 
ULVi, t. Bi.ıyi.Jk, 2, Uluğ. uluk. ulu, 3. Yukarı, yukarı

lık, 4, Yuca, yiıce, 5. Yüksek, (Bak: Ali.) 
ULViYET, 11 Büyükhık, 2, Ululuk, 3, Yücelik, 4, Yuk· 

&eklik, 
UMDE, 1, Dayak, (Döğı.ilmcklc iltibasından dolayı "da· 

yanak .• daha clvecişli g:Ortinür.} 2. day-andacak, 3, l)est('k 
4, Güvenilecek, S, Ustck, (Bak: Esas, üs, mesnet, müttc
ki.) 

UMK, Derinlik, 
UMKAN, Derinlikçe, de inliiinc. 
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~CASUS~ 
~- ~ 

HAYATIM"__. 
Yazan : Marthe Richard Tercüme e.Jen ı M. F. 

Bu garip casusa derhal 200 peçeta 
vererek hareket etmesini bildirdim 

Hülasa 
{ Marthe Rkhard Fransa caııualuk 

teşkilatı tarafından ispanyaya gönde
rilmiştir. Vazıfesi orada Alınan casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mac~-. 
ralardan sonra Alınan casuslannın rcısı 
öaron Fon Krohn ile tam§mıştır. Bun
dan bir çok malfunat almıı ve bunları 
Fransaya bil~tir. 

Şimdi Marthe bir fmıat bularak Pa·, 
rise dönmüş ve şefini bularak. ona Ba
ronu soymak için kurduğu Dır dolabı' 
anlatınış ve tekrar ispanyaya avdet et· 
ıni§tir.] 

Kazinoda randevu verdik. 
Alqam, bana doğru yua yuvar

lak burunlu, zayıf, mavi ve çekik 
gözlü otuz yaşlannda bir RUIWl 
geldiğini gördüm. 

Hiç alıfmadığım serbest hare • 
ketlerle oldukça bayağı bir tekil
de kapiten Ladoux'nun muvafaka
tile kolonel lgnatieff tarafından 
gönderildiğini.. • Fon Krohn'a 
kendisini takdim etmemi... Zozo' • 
nun yerine geldiğini .... bildirdi. 

Yanında yazılı hiç bir kağıt ge
tir.nemitti.Eğer doğru söylüyorsa. .. 
Fakat bundan evvelkiler, mesela 
mösyö dö M ••. in Madride aynı tekil 
de gelmesi,beni doğru söylediğine 
inandırıyordu.Bütün mevcudiyeti
mi bağlamıt olduğum tetkilatın ta· 
kip ettiği metothakkında ne dü~Ü· 
neceğimi JaŞırıyordum. .. 

- Anlatıldı ... sizi ona takdim e
deceğim. 

isteyerek biraz sert söylemiş -
tim. Aboline ne yapması icap etti· 
ğini hiç te kavramıta benzemiyor
du ..• Zaten aldırdığı da yoktu. Der 
hal casus olacak bir kabiliyette ol
madığına ve benim projemin, bü
yük projemin filiyat sabasına geç. 
mesinde ondan hiç yardım göremi
yeceğime kani oldum. 

Onun hissesine düten vazifeyi 
yapabilmesini tesadüfe bırakarak 
onu Barona takdim ettim. Ben ne 
dütünürse baron onu kabul edi
yordu. Bana o kadar itimadı vardı 
ki tereddüt bile etmedi ve Rusa 
para vererek bu gece hareket et· 
meıi•İ bildirdi. Rus ta bunu vadet· 
ti. 

Ertesi gün ;qağıki mektubu al
dığım zamanki hayretimi takdir e
dersiniz: 

" Sen Sebastiyen • lıviçre oteli 
Mad11;m, 
Bu sabah sizi atideki sebepler

den dolayı tekrar görmeyi arzu e
diyorum: Paristeki randevuyu te
kerrür ettirmek ... Çünkü teşebbüsü
müzün bütün noktalarını teıbit et· 
mek için bugün Parise hareket et
mek istiyorum. Bundan batka siz
den biraz da "para koparmak,, ni
yetindeyim. Çünkü dün gece kazi
noya gittim ... Üzerimde olanı bü
tün kaybettim. Eğer bana 200 pe· 
çeta avans vermek isterseniz yarın 
bu çok sıcak "delikten aıvıtaca -

ORY 

ğun.,, Bu suretle Paristen para is
temekten ve parayı beklemekten 
kurtulurum. Bana bu lütfü eıirge
miyeceğinizi ve bunun için bana 
dv:ılmıyacağınızı ümit ederim. Bu 
sabah •İzi görüp göremiyeceğimi 
bildirmenizi rica ederim.. çünkü 
öğleye doğru hareket etmek niye
tindeyim. •• ,, 

H;qiye. - Bugün öğleden son· 
ra Mösyö B. yi görmeğe gittim. 
Bir saat bot yere bekledikten son
ra ona söylemek istediklerinizi bir 
kağıda yazarak bıraktım., , 
• itte bana yardımı olarak gönde
rilen adam bu idi. Bu yaptığı tey 
hiç te hayra delalet etmiyordu. Bu 
nevi adamları tanıyordum. Para 
koparmak için her feyİ hatta f&D
taj bile yapmaktan çekinmezler
di. Küçücük bir ihmal, bir yanlıt
hk plannm altüst edebilirdi. Bu
lunduğum vaziyette Abolinein yaz. 
dığı gibi kendimi sızdırmamak İm· 
kanı yoktu. Çok geçmeden neza. 
keti elden bırakır tehdide hatlar
dı. Anlamıştım. Bu garip casusa 
200 peçeta göndererek derhal ha
reket etmesini bildirdim. Sonra 
kapitene de Zozoya da birer mek· 
tup yazdun ve gönderdikleri ada
mın bana iylikten ve yar
dımdan ziyade fenalığı do
kunacak bir yaradıh~ta olduğunu 
ve bundan sonra da kendilerinden 
hiç bir yardım beklemediğimi; bir 
daha kimseyi göndermemelerini; 
ilk vaaıta ile Fransaya döneceği
mi bildirdim. Bu mektupları Fran
aız postahanesi olan T run postası
na götürdüm ve artık işimle bütün 
alakamı kesmeğe karar vererek 
otele bavullarımı hazırlamağa git
tim. 

Baron Madride gitmişti ve orada 
beni bekliyordu... İşi yoksa bekle
sin onu görmeğe biç te niyetim yok-
tu... ., 

Bir kere gitmeği aklıma koymu~· 
tum. .. gidecektim. Fakat bu İntika
mımı alamadan alelacele gidişim 
beni tatmin ve teskin etmekten çok 
uzaktı ... dediğini yapan insanlar· 
danım. Ertesi gün pasaportumun 
vizesini yaptırmak için konsolos
haneye gittim. Mösyö dö B.yi gör
düm pasaportumu aldı ve konsolos 
imza eder etmez bana göndereceği
ni bildirdi .. bir hafta bekledim. 

Fon Krobn yaramı deşmek ister
mitcesine, hergün bir telgraf gön
deriyor ... Beni beklediğini, sabır
sızlandığını ve çabucak gidip onu 
bulmadığım için çok müteessir ol
duğunu bildiriyordu. Gün geçtikce 
bu adam bana daha ziyade bağ
lanıyor ben de ondan daha ziyade 
nefret ediyordum. 

Aradan iki hafta geçtiği halde 
hala pasaportumun vizesi yapılma
mıştı. Hergün konsoloshaneye tele
fon ediyor Mösyö dö B.yi arıyot
dum. 

"Mösyö dö B. henüz gelmedi. 
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Nerede ise gelir,, cevabını alıyor· 
dum. Ne zaman telefon etsem hep 
ayni sinirlendirici cümleyi tekrar 
ediyorlardı. 

Baron telgrafı kafi görmiyerek 
Madridden bana telefon etti ... 

Sen Sebutiyende bütün teteh
büslerim boşa gittiği için konsolos
haneye, trene pasaportsuz binece
ğimi bildirdim ... dö B .•• bu kara
rımdan telita düşerek nihayet be
ni kabul etmeğe karar verdi. 

- Beldeyfniz •. dedi. 5 inci büro 
bize hattı hareketinİ.2ıi bildirecek
tir. Esasen kapiten Ladoux timdi
ki halde hastadır ve hiç bir talimat 
göndermektedir. 

Şu esnada Mösyö de B ... nin 
Pariste olup bitenleri ben
den saklamak istemelerine rağ
men gayri tabii bazı feyler cereyan 
ettiğini anlıyordum. Filhakika ka· 
piten Ladoux'nun bultmduğu vazi. 
yeti eğer öğrense idim muhakkak 
derhal trene atlardım. .. Belki bana 
biraz sabır vermek veyahut kim· 
bilir beni mahvetmek için yalan 
söylüyorlardı. Gergin asabım kafa. 
ma kapkara fikirler hücum ettiri
yorlardı. Arjantin seyahatimdeki 
e6ki arlı:ada,ıma ne kadar ehemmi
yet verdiğimi bilen Mösyö dö B ... 
dedi ki: 

- Mülazim Marie sizi görmeğe 
gelecek. Kapiten Ladoux onu size 
kendisine teklif ettiğiniz İfi bafa· 
rabilmeniz iciın gönderecek hani 
şu kasa teklifini ..• 

Mülazim Marienin ismi beni bir 
iki gün daha oyaladı ... Sonra gene 
konso!oshaneye gittim .. Bir hissi
kablelvükula müteessirdim kalbim 
sanki sıkılıyordu. Ve bu hissimde 
aldanmıyormu'um çünkü o tarihte 
mülazim Marie ölmüt bulunuyor
muf. Ben bu haberi ~ok sonra ha
ber aldım: Arjantinden döner dön
mez yatmıştı .. Zehirli gazın tahriba 
tından sonra bir de zatürreeye tu
tulunca artık kurtulamamıştı. Ta
bii benim bir şeyden haberim yok· 
tu. Hiç kimse de bana bunu bildir· 
meğe lüzum görmemisti. Bir şeri· 
ke karşr yapılan bu ihmal aklıma 
geldikçe bugün bile isyan ediyo
rum. 

O zamanlar ne yaptı ı!ımı bilmez 
bir halde idim ... Bir kelime ile müt
hiş asabi idim. Hattı. çılgın olmuf· 
tum diyebilirim. Bir hiddet anın· 
da Mösyö dö B .. yi beni F ransaya 
göndermek istememekle ve pasa
portumun vizesine mani cılmakla 
itham ettim .... 

Bir çok araştırmadan aonra 
ondan, hala sakladığım, 15 teşrini
evvel 917 tarihli şu kağıdı aldım: 

"Size talimat beklediğimi bil
dirm~tim .. Ne emir alırsam vakit 
geçirmeden bildiririm... Kendi • 
kendime hareket etmeğe mezun de 
ğilim ... ,, 

Mösyö dö B ..• ne kadar inatçı ol
duğmnu öğrenmişti ..• Ayni günün 
akşamı ondan bir kağıt daha al
dım: 

"Benden istediğiniz teyİ size ve
rip vermemem hakkında henüz hiç 
bir emir gelmemiştir. Cevap alır al
maz size haber vereceğim. .. 

Sizin yapacağınız ve söyleyece
ğiniz teYlerle kat'iyen alakadar de
ğilim .. ., 

Herhalde onun İzzeti nefsini ya
ralamıştım fakat fU anda izzeti 
nefis yaralarını dü.ündüğüm bile 
yoktu .... 

(Bitmedi) 
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UMMAN, 1, Dalay, 2. Deniz, cn.e,in deniz, 3, Ol (Nem, 
rutubet, küçük göl ınan.) 4, Taluğ, Taluy, (Bak : Bahr. bu 
bayrc, lüccc, derya.) 

UMRAN, 1, Baylık, bayındırlık, 2, Çeyinlok. (Bak : Aba· 
dan. mamur. imar refah.) 

ÜSLUP, 1, Cusun, 2, Çığır, 3, Düze, 
USTAT, l, Ôgredici, 21 Onüt, 3, Saylağ, 
USTAT OLMAK. Ustarmak, 
USTURE, 1, Kuı;ın, 2. Yurum, (Bak: Lejant, mit.) 
USTUBEÇ, Kirşen, 

UMUM, ı, Bar1. barça, 2. Bütün, 3. Hep, hepsi, 4, Kamu 
UMUR. lş, iılcr (araptada "cmr.,in cem'i olan "umur,, 

dilimizde mufrct eibi de kuJlanıhyor. Ee:ki "omUT yeri,, gİ
bı ıOzlcr, "umursamak,, ve (umursanmak) gibi mastarlar 
ayrı bir tctkıke değer.) 

UNSUR, ı. Katut , 2, Oğc, uğc,~öyc, tiye (bır kühin cü
züleri. \·ücudun uzuv ve mafs3:1 gi.bi kısımları man.) 3, Oz, 
(Asli unsur, ntisg, asıl r.ıaddeı murekk·bt- mJn.) (Bak: a· 
nasrrı erbaa.) 

UNVAN, 1, At. 2. Ayağ, aya, 3, Ayma, 4, Başlık, 
UNVAN YERMEK, 1, Ayamak, 2, Eyemek. 
URUÇ, (etmek), 1, Ağmak, 2, Aymak, 
USARE, !, Cağır, 
USAT, (Bak: Asi), 
USTURA, 1, Keaergi, 2, Olgüc, 
USUL, 1, Cola, 2, Cön, yön, vec.he, istikamet man.) 3, 

Düzen, 4, Düzük, (Musikide usul man.) 5, Gidiş. 
UVERTÜR. Açım, (Kızılbaş süreklerinde sazların ilk 

baıtayan peırevi man.) Tepıilen Musiki ıstılahı oJabılir.) 
UZV (Uıuv) l ,Buyın, 2, Buvun, 

a 
UCRET, 1, Aktı, (Goturti İ$ için vcrılcn ücreti maktua 

man.) 
01.Fl'T, 1. Alı&kanlık. Alıskınhk. 
ULUHIYET. 1, ldilık, izihk, (MevlSlık. sahiplık, man.) 

2. Tanrılık. (Bak: Allah, h!lik. rap, rububıyct, 
ÜMERA, 1. Begler. 
UMt·r, 1. Erim. irim, (Batıl, itıkat. hulya man.) 2, Unıu. 

umma, 3. Umut, 
lJMMET, 1 Budun, (Bak • K.1\lm, kabilf', millet,) 
UMMI, 1, Okum.3.mış, 2, Yazı bılmcz, 3, Yazmaz, yazu 

bılmez 
1JNSIYFT, (Arrtpcı a h)t Ah"'ıklık. 2, Ah m;1. 
URYAN. L Cav13k, (Cast.:avlak. 1tklı Y3)'gındır.) 2, Cr-

l!' , C er b 1, 4, (;ık y lı · r · ı 

USTUYANE, 1, Cumur, 
UZLET, Yalnızhk, (Buk: iti.k.if, inziva,) 
ÜZLETGAH. Avlak, 
UZLETllllŞIN, Arzı (Munzevi, rahip man.) (Bak Mute. 

ki!, münzevi.) 

v 
VABESTE, Baelı, (Bak: Merbut, mütevakkıf,) 
VACJP, Gerekli, (Bak: Farz, llzım, muk:tazı, 2arur5) 
VACiP OLMAK, Aoadmıak, (Bak: lcap iktiza.) 
VADE, 1, Bolca!, bolzal, 2, Gün, ("Borcunuzun cünU 

geldi; gününde ödenmek Jlzım.11 ) 
VADJ, ı. Arıadal , Areadallık, (Dai ecçidi, man.) 

2, Bu1un, 3, Çatak, 
VAFi, 1, Elverir, 
VAFiR, 1, Bol. 
Y AFTIZ (etmek,) !, Çukmdırmak, 2, Çummdırmak 

• VAHAMET. !, Alırlık, 2, Korku, korkuluk, (Ba; 'va. 
hım.) 

VAHAMET KESBETMEK, Aiırla$mak. 
VAHAYFA!, l, Ele! 2, Vah vah! 3, Yazık! '4 Yazık.lar-

olsun! (Bak: Hayfa.) ' 
VAHDANiYET, Birlik, bir olm>. (Bak: Tevhit) 
VAHDET, 1. Birlik, 2, Biriki, 
VAHI. I, Boş. 2, Boşal\k, (Bak: Nafile.) 
VAHIM, 1. Ağır, 2, Korkulu, korkulur, (Bak: Vahamet) 
VAHIP. B3ğışlayan, Bağışlayıcı. 
VAHiT, 1, Bir. 2, Tek, 3, Yalınız, 
VAHŞET, l, lssızhk, 2, Korku, (Yüreğinde bir korku) 

3. Tosulluk, 4, Urküntü, ürkme, 5, Yalnızlık, ' 
VAHŞi, 1, Asav, (Terbiye &örmemiş atman,) 3. Güre 
VAHY (etmc_k,) 1, Bclgirtmek, 2, Gönlüne bildirmek ' 
VAiZ, ı. Ogut (Nasihat man.) • 
VAiZ, OK:utçu, öyütçU, 
VAIT. 1, Adak. 2, Atai!, 

Tayyare piyangosu 
Talihlileri 

(Başı 1 inci sahifede) 
gezmek için btanbula gebniı olan Bay 
lmıail Hakkı dün vapurla Çanald<ale
ye avdet etmek üzere iken Son Posla 
gazetesinin ikinci labında kendi numa
rasına isabet olduğunu görmüı, derhal 
vapurdan inmib veri dönmüı, bileti sa
tan bayi Gazi Cemale giderek tam bet 
bin lira tırtan ikramiyeıini almıtbr. 

Diğ« bet bin lirayı da Haliç tirke
tinde veznedar Bay Sami ile kendisi· 
ne ortak otan 4 arkedaıı kazanmıılar· 
dır. 

Biletin üçüncü parçasını Çerkeıkö
yÜnde muallim Bay hmail Hald<J ile 
Yülu...ı.aldırmıda Yazı<:ı sokağında i5 
numarada oturan Marko Kohen yan 
yarıya bölüıerek alını§lardır. Bu iki 
talihli de ayn a;_ ikiıer bin beter yüz 
lira alıntılardır. 

Bileıin lstanburdaki dördüncü par. 
çaaı ruem rakı fabriıkaomda V artaret 
taraf-ndaıı satın almırut. fakat bu a
dam bu bileti ayni fabrikada çal.,an 
Vahran, Kabe Vopoloı, Andonyadis, 
Artin, Mamaz, Yani, Behçet, Niıko Ka
rebet, Merkori adlı 10 kitiye satını§· 
tır. Bunlar da beşer yüz lira alım!iar
dır. 

10 bin lira kazanan 16641 numaralı 
biletin iki parçası hta.nbulda, birer par· 
çası, lznıir, MerMıı, Antalya, ve Edır
nede satılmıı iki parçaaı htanbulda sa
blaınıyarak piyango müdiir:lüğüne geri 
veri!miıtir. 

lstanbulda satılan bi.!etlerden bir 
parçaımı Beyoğlunda Albnbakkalda ba
yan AleKsi, diğer parçasını da adresini 
bildirmekten çekinen Bay Ali almıılar· 
dır. 

Bunlar da biner lira alınıılardu·. 
Diğer kazanan numaralar aşağıcladD: 

ll<Tamiye kazanmamış olanlardan el· 
lerindeki biletlerin sonu (09) ve (23) 
rakamlarile bitenlere ikiş« lira amor
ti verilecektir. 

173 
9488 

15416 
21473 

24 
5308 
9166 

10468 
14042 
15325 
17393 
21004 

615 
4524 
7795 

14680 
22956 

634 
1801 
4048 
8014 

10276 
14116 
17561 
18672 
20329 
21730 

126 
725 

1889 
2837 
4001 
5185 
5853 
6620 
7529 
9112 
9853 

10556 
11770 
12374 
13766 
14026 
15075 
15895 
17076 
18043 
18458 
19518 
20092 
21144 
21540 
22029 
22832 
23728 
24581 
24945 

28 
1039 
1617 
2277 
2805 
2022 
3651 
4363 
4749 
5168 
5552 
6277 
6893 
7327 
7829 
8254 
8769 
9030 
9617 

10550 
10890 
11605 
12053 
12503 

50 bin lira 
14465 

10 bin lira 
16641 

4 bin lira 
11725 

2 bin lira kazananlar 
4770 6428 

1500 lira kazananlar 
352 1433 17826 
600 lira kazananlar 
1571 5868 6641 

12319 12526 14041 
16618 18143 18770 

500 lira kazananlar 
1406 1521 4089 
6960 7004 7005 
9508 9986 9989 

11330 11502 12848 
14339 14398 14898 
15440 15478 15790 

8145 
15333 
20894 

4693 
8497 

10428 
13292 
15212 
16352 

18135 18166 18474 20127 
22955 23159 23414 23554 
200 lira kazananlar 
1224 3537 4037 4482 
4866 5406 6352 6531 
7832 9366 12042 14205 

15319 18661 19584 22456 
23742 24613 
100 lira kazananlar 

686 776 1263 1393 
1834 1884 2523 3975 
5833 5899 6232 7349 
8587 8883 9380 9431 

11163 12575 13606 13806 
15650 16582 16695 16784 
17686 17835 18306 18457 
18774 18812 19516 19679 
20386 20418 20704 2w:;6 
22758 23384 24111 24565 

50 lira kazananlar 
132 321 604 692 
896 1262 1322 1705 

2302 2537 2747 2770 
3585 3665 3935 3977 
4243 4372 4465 4936 
5501 5556 5788 5327 
5963 6012 6275 631G 
7160 7267 7421 7425 
7760 8528 8731 8814 
9481 9585 9602 9728 

10055 10099 10155 10310 
10971 11409 11586 11748 
11871 12208 12256 12352 
12467 12720 13327 13602 
13908 13925 13959 13986 
14040 14120 14155 15058 
15086 15550 15807 , 15822 
16074 16722 16800 16855 
17130 17298 17712 17826 
18077 18175 18420 18446 
1876& 19133 19150 19211 
19825 19838 19981 20085 
20221 20425 20542 20802 
21237 21342 21356 21378 
21760 21829 21980 22020 
22288 22599 22643 22655 
22870 23355 23684 23707 
24020 24283 24548 24550 
24590 24693 24826 

40 lira kazananlar 
81 495 824 

1044 1451 1601 
1700 1711 1835 
2403 2437 257i 
2826 2905 2949 
3190 3225 3312 
3724 3834 4022 
4400 4409 4507 
4 790 4965 5095 
5177 5427 5489 
5766 6054 6148 
6412 6438 6491 
6916 7094 7174 
7341 7554 7734 
7851 7901 7983 
8616 8618 8672 
8885 8909 8933 
9343 9434 9495 
9724 9767 9974 

10659 10716 10820 
10977 11003 11124 
11694 11743 11964 
12108 12118 12304 
12509 12679 12696 

24852 

1010 
1614 
2201 
2620 
3006 
3625 
4292 
4569 
5132 
5531 
6217 
6812 
7189 
7811 
8273 
8691 
8938 
9562 

10151 
10854 
11195 
12046 
12334 
12908 

Yeni Soyadı alanıa 
' •.... 

Herkes Öz türkçcden beğendi 
güzel bir yeni Soyadı aı1yor 

* Hasan ecza clepoıu ve Hasan müı ... 
tahz:aratı .alribi eczacı Ahmet Hasan 
( 8af'D"U1) aoyadmı koymuıtur. 

* Göztepede, Suvar;, Kaymakamlı. 
ğından mütekait Reıit, büyük oğlu Ca· 
lala Osmanlı Bankası Mütercimlerinden 
Ahmed Kemal, Küçük oğlu Faik, "Ye
nin ,,. 

Osküdarda itfaiye amirlerinden Ke
mal (Atay) • 

Mütekait erkanıharp miralayı M. Nu· 
ri, zevcesi bayan Cavide, yeğenleri yüz
baııı Rıfat Asnıı, yüzbaşı Celalettin A· 
•ım, it Bankaıaı revizörü Seyfeddin A· 
sun, Bayan lımet Aıım (Baysal). 

• Adliye memwlarmdan .tCadri, bi.. 
raderi Herdre sabık janclanna karakol 
kumandanı Kazım, zevcesi Tav§«llCİl 
ilk mstep muallimi Fatma (Ozaın), 
Galata ithalat gümrüğü muayene me· 
..,....1armı1an Rıza, biraderi bt. vilayeti 
iskan çeviı-gcnliği bakımı Sadık, ve oğ
lu Beyoğlu elektrik ıneti abonman 
dairesi Sadettin (Eğilmez) soy adlarmı 
alnuşlardır. 

• &~azıt postanesi havale memur-
larından Muhittin ve lkarde§i Süreyya 
(Dernek), Cağaloğlunda dit hekimi 
Mehmet Rifırt (Atay), patatescilik 
Türiı: limited ıirketi mubaaplerinden 
Tanaıı (Uygun), Ankarada ekonomi 
müsteprı Ahmet F aiJı:, elit tabibi Ca
vit, Adanada avukat Nazif, htanbulda 
Ali Namık, kardqi Metunet (Kurdoğ
lu), htanbul yüksek iktisat talebesin -
den Beıiktatlı Muhittin (Dayı) ıoy ad
larm.ı ahnııJardır. 

* Merhum temyiz azası Cemalin o
ğulları Kemal, Omer, kızları Halide, 
Saliha, karısı Dürdane (Utku), Mer
hunı Epne kaymakanu Filibeli Iunail 
Hakkının karın Fethiye, kardeıi Ma. 
hire, oğulları maliye rnüfettitlerinden 
Jh ... n ve kansı merhum Pertevniyal 
mütevellisi Osmanın kızı Neriman, E
dirnekapı tahsil tebliğ memuru Has.ip, 
liseler muhasebesinde hukuk talebesin· 
den Kômran ve Adnan (Arat), Kırık· 
kale pirinç fabrikaları müdürü Dr. Os· 
man Nuri, Suat Nuri, Mustafa RC§trl, 
Süreyya Reıat, ve aileleri (Somer), 
in~ müteahhl<li Mehmet Ali, oğlu 
mühendis Müfit Ali, oğlu Hanın Ali 
(Kuraner), Galatada Bahtiyar hanın • 

'da avukat Münir ve ailesi (Onat) soy 
adlarını almışlardır. 

Sivas tahsil tubesi memuru lsmail 
Hakkı ve çocukları Ceyhan ismini ıııil~ 
ismi olarak almışlar ve nufuıa kaydettır
miılerdir. 

* 1 § Bankası mahzen evrak memu· 
ru Nuri ve biraderleri F e!ımi, Osman, 
(Karakaya), lstanbul belediyesi fen 
heyeti mühendislerinden l:lü&nü (Tur-
gut) soy adlarını almııl:ırdı~. . 

* Avukat Remzi Nazıf oglu kimya
ger Niyazi ve nişanlısı eski Mıaır Süba
kanı General Remzi Tahir kızı Sahre 
(Nil) ~yadmı almışlardır. . . 

* Evkaf müdürjyeti bapnunarı Nı· 
hat (Migizberk), Ist. ünivers~"'.!'İ 
edebiyat fakültesi coğrafya. enstıhi· 
aünden Kadri Süleyman (Bırteşkunt), 
matbaamız mürettiplerinden Fevzi 
valdesi Müzeyyen, kardeıi Azade 
(Bayanaar), Miralaylıktan ~ütek.'.'it 
tayyare, esk düyunu umumıye mu .... 
dürlerinden Şevket, mütekait Haydar, 
ziraat vekaleti mii§avirlerinden Meh· 
met Ali, binicilik mektebi mua!llimle
rinden binbaıı Avn·, lst. Müddeiu • 
mumi muavinJerinden Feridun, Sa tefı 
ri hükümet doktoru Feruzan (Baga
na), birinci ceza mahkemesi katiple
rinden Fatin (Gürbüz), aoy adlarını 
almışlardır. 

* l&tanbul maliye kırtas' ye depo
au anbar idare memuru Şevket (Yur· 
datan), Maçka Kağıthane caddesi 
No. 46 da oturan mütekait (Otura~), 
binbaşı Faik , karısı Mir at, kızı N ı
şantaş kız orta mekt~ okurl.ar~nd~n 
207 Neca.t, oğlu kulelı asken lıse>ıın
den 26 Cihat (Edgii), Usküdar tram
vay Jirkeıinde pehlivan Etem (Yumul 
çay), Sultanahınet Akbıyık mahalle
• ' nde Değirmen aokağında oturan 
feriklikle tekaüt general M. Cemal 
(Kuter), lstanbul kuduz ~üeaaesesi 
müdür ve baıhekimi baktenyolog dok 
tor Zekai Muammer , aileai ve ço • 
cuklan ile, kardeıi Bakırköy barut 
fabrik~ında kimyager yüzbatı Rıdvan 

12917 12924 13060 13102 13113 
13119 13158 13163 13187 13192 
13213 13245 13412 13456 13681 
13847 14003 14132 14148 14211 
14420 14542 14622 14700 14719 
14817 14906 14967 15144 15234 
15308 15374 15504 15617 15658 
15743 15795 15831 15867 15938 
15948 15982 16098 16171 16176 
16282 16322 16389 16450 16506 
16608 16676 16813 16830 16910 
16982 17008 17115 17186 17556 
17815 17909 18081 18412 18455 
18487 18552 18613 18749 18944 
19172 19176 19194 19244 19254 
19286 19444 19610 19660 19753 
20188 20207 20508 20552 20698 
20867 20907 21067 21183 21229 
21338 21394 21759 21853 21903 
22166 22623 22635 22750 22778 
22972 23003 23337 23360 23429 
23578 23737 23806 23868 23903 
23903 23949 23950 24033 24121 
24304 24542 24573 24588 24601 
24639 24670 24772 24882 24887 
24892 24822 24960 

Sonları (09) ve (23) rakamlarile 
biten bütün numaralar yinniter lira 

amorti alacaklardır. 

Bir talihli daha 
Çanakkale inbioarlar yaprak tütün 

amiri Bay lsmail Halda da tele kollu 
Gazi ır:iıesinden aldığı biletle 50 bin 
lira kazanmıı ve dün paraıını a]mıt-
tır. 

Muamme aile& ve çocuklal'I 
man) aoy adlarını a'.mııl 

M. Kemal pata, ( Milli,.t 
adı almak iti b\D'ada gün 
hızlanmaktadır. Şimdiye 
!erce kiti aoy adlarını yaz 
dır. 

Ka.ymakam Fahri (Hız), 
dürü S. Sami (Uysal), v ' 
Fuat (Tüzün), C. H. F. 
dayet (Erdem), belediye 
Hala (Uzgur), ta.brirat 
tullah ve müstantik Sabri 
umumi meclia azaamda.n R 
enç), doktor Muhlis (0 
atliım Mustafa (Tarha.n), 
fetti,l Hamdi (Acar), be 
aibi Mahmut (Büyülı; .Tuna) 
m. muavini Rifat (Sayın), 
Musta.fa. (Ayvalı), tapu !lllo 
(Ertan), baytar Kenan (U•) 
birliği batkaru Münir ( Ç 
adlarmı almışlardır. 

• 42 inci süvari alay k 
(Akın) alay kumandanı m.,. 
( Güngör) Alay kumnclanı ın 
(Topuz) Alay komanclanı m 
(Gürsel) Alay bqbaytan 'f 
ıal) Alay bat hekimi O~vi ( 
Ievazim müdürü Sabri (Pos 
yüzbaşı Nuri (Çeliköz) • • 
(Fidan) üçüncü yüzbqı 
dördüncü yüzbagı Hikmet (l' 
makineli tüfek kımıandaru B 
br), birinci miilizmı Hayri ( 
)azim Nihat (Günay) m • 
(Kıran) mülilzim Ali (Evreıı, 
Fehmi (Tamkan) Tüfekçi 
maz) Nalbandbaıı Akif ( 
Kerim (Malkoç) Başçavuı 
&tçavuı lsmail (Okkan) B 
mal (Süner) Baıçavuı Mus 
Başçavıq Adnan (Attila) 
aat (Kızıltuğ) Başçavuş Ah 
Nalband Çavuı Mehmet ( 
bqyazığaru lıtanbullu Zekai ( 

Eski defterdarlardan Ali R 
si (A§ar) soy adını almıştır. 

Eıkite!Hr mütekait Avni ( 
soyadım almıştır. 

Esbak BahriY., muhasebe · 
mal ve oğullan Dev Jet d · 
ci iıletme elektrik tefi Nuri 
Deniz aatrnalma komiıyonıl 
Şevket (Akman) ıoyadını 

ÇINE, (Milliyet) - v· 
genel kurultayı Bozdoğa.n 
met Vefa, ka.rd~i Bozdoğ 
belediye ba§kanı Hakla ( 
Aydm belediye üyelerinden 
ya (Evren), ımwt!lim · 
len), Aydm gazeteaıi yaz 
Hilmi (Bilge), milli emlak 
Arif (Düden), Aydm 
(Çetin), Kutadaamdaki ha 
raber aoy adlarını almıflar 

Dr. Ali Şükrü Şav 
Çocuk hastalıkları müt 

Haseki hastahanesi çocuk 
aısı Bay doktor Ali Şükrü ( 
adını almıştır. 

Konferan• ve te 
Halkevinden: 1-14-1935 

günü saat ( 17) ele merkez 
dil, edebiyat ve tari.b ıu 
rinden Bay Hikmet Turban 
(Türk edebiyabnda dağ) 
konferans verilecektir. H 
tır. 

2 - Yine 14·1-1935 paz 
saat (20,30) da Gülhane 
ki Alaykötkünde temıül ko 
fından (Hmmıetin oğlu) piy 
caktır. Davetiyelerin her 
( 17) den sonra Alayköıkü iç 
virgenliğinden alınabilir. 

ÇAGIRIŞLAR 

Guzel San'atlar Birliği 
şubesi toplaatısı 

Güzel sanatlar birliği res" 
sinden: Ydhk kongre 16-1 
saat 15,30 da birlik merk ' 
nacaktır. Azanın gelmeleri 
nur. 

iş ve işçi 
Milliyet bu •Ütunda İf .,
yenlere tavauut ediyor• 
iatiycnler bir mektuplo_ 
mu~ muracaat etme 

ı, 
Şehiryatı mektebi mezurıO 

it arryur. Güçlü, kuvvetli . 
her it yapar. Şerait ebvenclil'• 
Ali Haydar rumuzuna müra 

* ~ * .. Bir it adamı fabrikatör, t 
teahhitler yanında it arıyor. 
N. N. N. muhaıip. 

KADIN ve ERKEKLERE 

Biçki ve dikiş oıe 

ayrıca 2 şeref 
aını haizdir. 1 
deti 3 ay oloP 

Kanundan itibaren tedriıata 
Beyoğlu Faikpaşa ıokak 90 fi 
apartımanı No. 6 ya müracaıa& 



zmr e!ed·yesi istikrazı • 

.'on keşide de kura isa et eden tahviller 
urk ye l" Bankasından: 10369 

t 10428 
103~ 

10443 
10469 
10503 
10576 

10385 10392 10420 
10456 10465 10466 

1929 senesi % 8 faizli lzmir BeJedi. 
TCJİ htikrazının 31 Kanun Evvel 1934 

ibinde icra edılcn keıide mu;:ımele· 
, ıinde kur'a iaabet edip piyasadan ref'i 
) .c~beden istikraz lahvillerinin numara· 
tarını zirde gösteriyoruz. 

Gerek amorti isabet eden tabvil bc
•lleri ve ı:erekse 5 No. lu ku;>on faiz. 
i lzmir ve lıtenbul Şubelerimiz kişc

,. inden tediye edilmektedir. 
İzmir Belediye 1929 senesi yüz

e 8 faizli istikrazına ait tahville
~ıin 31 Kanun Evvel 1934 tarihin
iiıf e çekilen kur' asında amorti isa

( et edenlerin numaraları ı 

7 
44 

168 
241 

!I 298 
407 
537 
648 
900 

1814 
1881 
1922 

• 1950 
2049 

',J 2130 
1' 2232 

2292 
2391 

b 2431 
2532 

• 2566 
2706 

' 2794 
2854 
2963 
4039 
4268 
4380 
4568 
4681 
4753 
4918 -5777 
5828 
6881 
6570 
6674 
6732 
6790 
6887 
6953 
7008 
7094 
7148 
7286 
7348 
7427 
7514 
'1587 
7665 
7751 
7846 
7921 
8522 
8593 
8754 
8846 
9095 
9166 
9215 
9451 
9504 
9652 
9842 
9958 

Yüz Liralıklarından ı 
10 33 37 
79 83 103 

170 198 211 
253 262 277 
302 
457 
541 
671 
906 

1035 
1098 
1157 
1229 
1333 

311 
487 
594 
673 
930 

1053 
1100 
1192 
1249 
1339 

326 
524 
636 
786 
932 

1068 
1142 
1266 
1263 
1366 

38 
110 
216 
292 
360 
529 
643 
865 
934 

1083 
1145 
1203 
1274 
1376 

1389 
1493 
1565 

1695 

1396 
1505 
1572 

1712 

1467 1480 
1506 
1590 

1717 

1512 
1616 
1719 

1739 1773 1792 1811 
1833 
1885 
1926 
1957 
2069 
2133 
2250 
2314 
2403 
2455 
2537 
2570 
2743 
2!!02 
2903 
2963 
4095 
4323 
4515 
4572 
4702 
4758 
5539 
6S93 

6771f 
5838 
6934 

6585 
6679 
6737 
6801 
6901 
6963 
7 . 
7117 
7195 
7287 
7360 
7433 
7519 
7610 
7667 
7776 
7858 
7941 
8532 
8684 
8763 

8857 
9102 
9175 
9231 
p,-54 

"629 
9720 
9846 

9965 

1838 
1896 
1930 
1964 
2100 
2166 
2266 
2354 
2404 
2461 
2543 
2586 
2744 
2808 
2934 
2968 
4130 
4357 
4522 
4599 
4710 
4771 
5542 
SS9S 

6796 
6851 
6969 

6639 
6687 
6751 
6837 
6926 
6965 
7029 
7121 
7211 
7304 
•368 
7·134 
7520 
7617 
7695 
7780 
7868 

1854 
1910 
f!J37 
2024 
2104 
2184 
227/J 
2362 
2418 
2462 
2546 
2606 
2766 
2830 
2944 
4006 
4207 
4375 
5431 
4604 
4744 
4774 
5559 
5691 
6821 
5869 
6970 

6644 
6688 
6761 
6843 
6928 
6973 
7037 
7134 
7217 
7311 
7417 
7508 
7521 
7618 
7713 
7783 
7879 

7956 7963 
8578 8579 
8730 8734 

8785 8795 
8874 9032 
9123 9129 
9195 9200 
9~2 9284 
9464 9469 
9628 96'.\.2 
9779 9789 
984'7 9857 

1864 
1918 
1938 
2029 
2111 
2203 
2290 
2374 
2429 
2483 
2559 
2656 
2788 
2838 
2951 
4029 
4213 
4378 
4559 
4633 
4748 
4908 
5560 
6757 
5826 
5870 
5988 
6673 
6712 
6786 
6871 
6941 
6977 
7085 
7143 
7274 
7329 
7426 
7510 
7545 
7639 
7735 
7837 
7914 
7994 
8586 
8749 
8799 
9061 
9147 
9212 
9324 
9470 
9643 
9798 
9!\27 

1 Beşyüz Liralıklardan : 
il 10007 10023 10036 !0047 10048 
il 10058 10060 10062 10066 10076 
. 10078 10079 10097 10101 10111 

10114 10138 10144 10145 10155 
10170 10180 10183 10194 10203 

~ 10208 10?10 10213 10228 10233 
10244 10255 10271 10281 
10285 10300 10305 10307 

10322 10332 10341 10368 

10467 
10501 
10557 
10611 
10644 
10696 
10785 
10841 
10952 

11074 
11044 
11076 
11121 
11141 
11159 
11177 
11206 
11226 
11236 
11248 
11276 
11309 
11323 
11351 
11365 
11414 
11445 
11473 
11497 

10,.•13 
10537 
10579 

10484 10489 
10542 10553 
10592 10608 

10618 10623 10624 10643 
10645 10651 10668 10684 
10724 10725 10742 
10791 10809 10815 
10857 10870 10880 

10781 
10830 
10903 

10954 10968 10970 10983 

Bin Liralıklardan 
11008 11010 11014 11041 11043 

11049 11050 11060 11067 
11092 11100 11102 11106 11107 
11122 11128 11135 11139 11140 

11149 11151 111ss 11158 
11163 
11194 
11207 
11230 
11240 

11166 
11195 
11209 
11231 
11242 

11170 11174 
11199 11201 
11211 
11232 
11245 

11218 
11233 
11247 

11253 11263 11268 11272 
11286 11295 11297 11298 
11313 11316 11318 11321 
11325 11344 11345 11346 
11352 11353 11357 11360 
11368 11375 11376 11377 
11417 11432 11438 11439 
11446 11447 11459 11461 
11482 11488 11489 11493 
11500 

lHTlRA İLANI 
"Her Çapta efvabi nariye için kabili 

tefrik ve tebdil kaplama usulü,, hakkın· 

da iıtihsal olunan 15 T. Sani 1927 tarih 

ve 594 numaralı ihtira berab bu defa 

mevkii riile konmak Üzre ahere devrüre

rağ veya icar edaeccğinden talip olan· 

lann Galata'da, iktisat hanında, Robert 

Fcrri'ye müracaattan ilan olunur. 
(6950) 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
1 potek cihetinde paraya çevrilme•ine 

karar verilip heyeti mecmuaaına onbe§ 
bin lira kıymet takdir olunan Boğaz i
çinde htinycde lstinye caddesinde es
ki 87 ve yeni 80-82 numerolarla murak

kam maa bahçe hane müıterek kuyuyu 
müıtemil müfrez depo mahalli ile n 
yine maballi mezkür ve caddede eıki 87 
Ye yeni 85 numerolu ve 486 metre mu
rabbaında bulunan bir kıta ananın tama
mı a:rttınnaya vazedilmiıtir. 16-2-935 ta• 
rihine müoadif cwnartesi ırünii nat on 
dörtten on albya kadar daire-
mi:ı--le aç k art ınnhı icra la .. 
lınacaktlT. Arttırma bedeli kıyme

ti muhamminenin yüzde yetmiı lieıınl 
bulmadığı takdirde son arlnaıım taah
hütleri b· kı kalmak üzere aatıı on bet 
gün müddetle temdit ve 3~935 tarihi
ne tesadüf eden pazar günü ıaat on 
dörtten on altıya kadar keza dairemizde 
yapılacak olan açık arbrmaımda mez· 
kiır gayri menkulat en çok arbran ub· 
desine ihale olunacaktır. Artırmaya iı
tirak ebnek İsteyenlerin (mezkür gay
ri menkul;ıtın) kıymeti muhamminesinin 
yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçe
si veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu bamil bulunmaları iktiza eder. 
Haklan tapu oicillile sabit olmrya.. i
potekli alacaklılarla diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan 
ve buıuıile faiz ve maıarife dair iddia .. 
tarını ili.n tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında evrakı miiıpitelerile birlikte daİ· 
remize bildirmderi lazımdır, aksi halde 
haklan tapu siciUerile sabit olmayanlar 
satış bedelinin paylaşmasından bariç 
ka.lır1ar. Miiterakim vergi. vakıf icareıi, 
tanzifiye ve tenviriyeden müteveHit be
lediye rüsumu müıteriye aittir. Daba 
fazla malumat almak isteyenlerin 
17-1-935 tarihinden itibaren dairemiz· 
de açık bulundurulacak artırma şartna
m~sine ve 934/6226 numerolu doıyasın:ı 
mü -acaatla mezkür dosya derununda mev 
cut ve mezkUr mahallenin evsaf, mesaha 
ve ·sairesİni havi vaziyet ve takdiri kıy• 
met raporunu görüp anlayabilecelderi. 
ilan olunur. (6930) 

ZA Yl - Beyoğlu eakerlik şubesinden 

almış oldugum terhis vesikam ile nÜ· 

fuı tezkeremi kaybettim. Yenileri alma· 

cağından zayilerin hükmü yoktur. 324 
doğumlu Yasin oğlu Yusuf. (6933) 

-- ADAPAZARI~ 

Türk Ticaret Bankası 
erkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermayesi: 

2, 200, 000 Türk Lirası 
TUrklyenln har yerinde •ube ve muhabiri rl vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
Ş:.ıbesl: Tal:ıfon 22040 
Şubesi: • alefon 43201 

MiLLiYET PAZAR ,_, IKINCIKANUN 1935 

Gedikpaşada Is .anbu) 1 ·~:y:e:~;:::re ,rabrikasınaai olu:::Y~;an· vea:l. 

a darına Sat nalına ğıda tarih, numara ve muhteviyatları yazılı on parça aynı •at 
tesellüm makbuzlarının asılları yerine kaim olmak üzere 
tasdikli birer suretleri m :.iteahhide verilmiş olduğundan asıl-

komı• syonundan· !arının hükmü 01madığı vesika ve müstenidat makamında 
• kullanılmıyacaktır. (743) (100) 

I - Şapka ve tozluğule beraber Altı Bin takım yazlık Bedel P. Kilosu Gr. Fiatı Tarihi 
jandarma e bisesinin dikimindt! kullanı mak üzere satın alına· !Lira Kr. Krs. 

No. sı U.No.sı 

cak olan cins ve mikdarları aşağıda yazılı on beş ka!em mal- 1 54 22 7 1-10-934 
3-10-934 

3,163 
3,166 
3171 
3174 
3177 
3182 

19523 
19526 
19531 
19534 
19537 
19542 
19546 

zemenin 28-1-935 tarihine gelen pazartesi günü saat on beş 1 76 22 8 
tc Gedikpaşada Jandarma eşya ve levazım anbarı binasında- 3 51 44 

" " " " ki ~omisyonumuzda açık eksiltmesi yapılacaktır. 2 69 33 600 
2 - Bu malzemeden her dnsinin biçilmiş bahalarile ilk 2 69 33 600 

1 10 " " 
" " " teminatları hizalarında yazılıdır. 2 69 33 600 
" 

13 
16 
20 
p 

" .... 
3 - Hepsi bir istekliye ihale olunabileceği gibi bir veya 2 69 33 600 ,, 

" ~186 -bir kaç kaleminin ayrı, ayrı isteklilere de ihalesi gerek oldu ı-----------
ğundan istekliler isteyecekleri kaleme veya kalemlere ait ilk 17 
teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ve hüviyet 2 
cüzdanı ile beraber yukarıda yazdı gün ve saatte Komisyonu 3 
muza gelmelidirler. 3 

. --. 

4 - Şart kağıdı Komisyonumuzdan parasız alinabilir. 

57 
69 
58 
73 

222 
33 
44 
46 

400YekUn 
600 " 
800 " 
600 " 

23-10-934 
27 .... 

30 " " 

3190 
3194 
3197 

19550 
19554 
19557 

(127) 27 57 347 400Yekuo 275 
Mikdarı 

Adet Metre 
Makine dikiş ipJ= ği 2700000 
Caket için bü- 36000 
yüii mat Öuğme 
Şapica için kü- 36000 
çük mat düğme 
Pantolon Ön 
düğmesi 24000 
Pantolon kop· 6000 "Çift,, 
çası "Büyük,, 
Caket yaka 12000 "Çift,, 
kopçası "Küçük,, 
Tozluk düğ- 60000 
mesi "Maden,, 
S!yah astar 
Beyaz a8tar 
Haki Şerit 
Pantolon tokası 6000 
Mavi çuha 
Kırmızı Çuha 
Şapka muşamması 
Şapka ve jandar· 
lna İşareti: için mu· 
kavva 

900 
2400 
6000 

60 
120 
270 
900 

Yekfuı 

Biçilmiş bahası 
Lira K. 
1350 00 

252 00 

180 00 

36 00 

15 00 

24 00 

300"00 

297 00 
624 00 

90 00 
ıs oo 

288 00 
576 00 

337 51 
108 00 

4492 50 

ilk teminatı 
Lira K 

101 25 
18 90 

13 50 

2 70 

1 12,S 

1 80 

22 50 

22 27,5 
46 80 

6 75 
1 12,5 

21 60 
43 20 
25 31,25 
8 10 

336 93,75 

İstanbul 4 üncü İcra Mem :rluğundanı 

Emniyet sandığı namına 
15ô lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup yemin

li üç eti'iivukuf tarafından tam amma 325 lira kıymet takdir 
edilen lısküdarda Kepçedede M. Karaca Ahmet caddesinde 
E. 65 Y. 331 No.lu bir k8.rgir dükkan açık arttırma vazedif. 
miş olduğu ve 21-2-935 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi Ü'ı:erinde bırak?lacaktır. Aksi tak
dirde en son arttırmanın taahhüdü ba;(ı kalmak üzere arttır
ma 15 gün claha temdit edi!ererek 9-3-935 tarihine n>usadif 
cumnrlesi ~\;nü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairenı",de ya 
pılal.ak ikinri açık arttı"'m<•sırı.da arttırma bPdeli kıym2~i mu
hamminenin yüzde 75 ıı'. bulmadığı takdirde satı§ 2281) No lı; 
kanun ahkaı-·iına tevfikan ı,:!'ri bırakılır. Satış peşindir arttır
maya istirak t:lmek iste~·cnlerin kıymeti muhamm.ncuin 
yüzde i ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın lı•mi
nat meklul>unu hami b:.ıluıımaları lazondır. Hakları tapu si· 
cilli ile sabıt "'lmıyan ipc..tddi alacaklarda dif er alakad~~ ·anın 
ve irtifak hada sahiple .. ;ııin bu haklarını ve hususile fRi., Vf 

masarife 'la•r olan iddial.r•ı11 evrakı mi.tııp
0

tt"leri ile biriil-:11:. i
lan 'arihin-:Jt>n itibaren nihavet .20 rrun n.ı fında dairemize 
bildirmeleri J;;zımdır. Aksi takdirde hakları l3.pu sicilli ile ıa
bit olmryrı,,br satış bed .. !inin payla~masınrlan hariç kah~lar 
müterakim vergi, tenviriye, tanzitiyeden mütevellit belediye 
rusurnu ve vakıf borçlan borçluya aittir. Daha fazla malfunat 
almak isteyenler 6-2-935 tarihinden itibaren her kesin göre· 
bilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnam~i 
ile 934-3045 No. lu dosyaya müracaatla mezkUr dosyada 

mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (142) 

Müsabaka İlanı 
Heykeltıraş ve Mimar'arımıza 

Esk(şehir Vilayetinden: 
Eskişehirde yapılacak Atatürk Gazi Heykeli 1-1-935 

den 1-2-935 tarihine kadar bir buçuk ay müddetle müsaba· 
kaya konulmuttur. Müsabaka şartları ile Abidenin yapıla· 
cağı mevkiin krokisi Istanbulda Gü:z:el San'atlar Akademisi 
Müdürlüğünden, Ankarada Türk Mim

0

arlar Birliğinden ve 
Eskişehirde Vilayet Makamından her gün alınabilir. (122) 

ZA YI HiSSE SENETLERİ 
Sıra numaru 

38762/74 
82861/8286' 

adet 
13 
40 

53 

( 
( 

lıi~ 
Arap Zado Said 

38775/79 5 Arap Zade Said kızı Nefiye Nedret 
38780/86 7 Arap Zade Said kanaı Hatice 
38787 /91 5 Arap Zade Said oğlu Cevat 

Murisimiz Arap Zade Said namına numaralan ve adedi yukarda yazılı elli 
Üç \·e numlarımı:z:a muharrer numaraları ve adetleri yukarda v.e isrnimiz ııraıında 
gÖ"teriJcn lt Bankasının IUEse enetlerini zayi ettiğimizden ve yenileri alacağımız 
cih tle eskilerinin hükmü olmadığını ıliı n eyleriz. 

Namıma eııaleten ve validem ile hem tirem namına vekaleten 
Beyc>ğlu, Elbıımra Han No. 3. 

Cevat 
(6932) 

,... . .. 
Beher metresinin tahmin be Açık eksiltme suretiyle eksilt

deli 264 kuruş olan ve yerli me günü 15 11.ki.nun 935 salı 
fabrikalar mamulatından elli $tÜnii saat 15 buçuktadır.Evsaf 
biırmetre kaputluk kumaş ka· ve şeraitini gönnek isteyenler 
pah zarfla eksiltmeye konmuş- her gün eksiltmeye girecek
tur. ihaleleri 31-1-935 per- lerin belli gün ve saatte Çorlu
şembe günü saat 11 dedir. Or- da Sahnalma komisyonı: .. 
neğ"ni görmek ve 325 kuruşa gelmeleri. (8871) 
tartnamesini almak İsteyenler • • • 78 

her gün öğleden sonra ve ek· Beher metresinin tahmin 
siltmeye gireceklerin de 7850 fiatı 244 kuruş olan ve yerli 
liralık teminat mektubları ve f b "kal A A d lli a rı ar mamu atın an e 
arttırma eksiltme kanununun hin metre elb:selik kumaş ka 
üçüncü maddesindeki vesika· palı zarfla eksiltmeye kon
larla birlikte tekt:f mektub.a- muştur. ihalesi 31-1-935 oer· 
rını ihale günü saat 10 da An· §embe günü saat 2,30 dadır. 
kara M. M. Vekalet Satınalma Orneği gönnek ve 305 kuruş 
Komsiyonuna venniş bulun- mukabilinde şartnamesini al-
maları. (745) (133) mak isteyenler her gün öğle-

• • • den sonra ve eksiltmeğe gire-
1 - 9 lkincikanun 935 çar· ceklerin de 7350 liralık temi· 

şamba günü saat 14 de kapa· nat mektub veya makbuzları 
h zarfla lzmit için (274800) ve arttırma eksiltme kanunu
ve Bolu için (125700) ki.o nun 3 cü maddesindeki vesi
Ekmeklik una istekli çıkma- kalarla birlikte teklif mektuh 
mıştır. Bir ay müddete pa- lannı ihale günü saat 1.30 da 
zarlıkla alınacakbr. Muham· Ankarada M. M. Vekaleti Sa
min bedeli ( 407 43) liradh · tmalma Komisyonuna venne· 

2 - Şartnamesi Eski§ehir· leri. (746) (134) 
de Kolordu ve Izmitte Fırka • • • 
Satınalma Komisyonlarında 1 - 9 Ikincikanun 9~"l 
görülebilir. çarşamba 'giinü açık eksiltmes· 
3- 19 Ikincikinun 9~"' yapılan Izmit için (4798), 

cumartesi günü saat 14 de ilk Darıca için (3504), Tuzla i
pazarlığı lzmitte r'ırka -~- çin (1440), kilo çekirdeksiz 
tmalma Komisyonunda yapı· razakı kuru üzüm istekliler a· 
lacakbr • rasında neticelenmediğinden 

4- Muvakkat teminat (10) gün sonra alınacaktır. 
(2705) liradır. Muhammin bedeli (1950) li· 

5 - istekliler mahalli ti- radır. 
caret odalarına kayıtlı olduk- 2 - Şartnamesi Eskişehir-
larmı gösterir ves.kalarmı bir- de Kolordu ve lzmitte Fırka 
likte getireceklerdir (749) Satınalma Komisyonlarında 
( 135) görÜıebilir. 

• • • 3 - ihalesi 19 lkinc ka-
l - 9 lkincikanun 935 car- nun 935 cumartesi günü saat 

şamba günü saat IS de aÇık 16 da Izmitte Fırka Satınal-
eksiltme ile Tuzla iÇin alma- ma Komisyonunda yapı a-
cak olan (52200) kilo ekmek- cakhr. 
lik una verilen fiat pahalı gÖ· 4-Açık eksiltme iledir. 
rüldüğünden on gün sonra alı· 5 _ Muvakkat teminatı 
nacaktır. Muhammin bedeli (147) liradır. 
(4698) liradır. 6'- lstekliler mahalli t-

2 Şartnamesi Eskişehir· caret odalarına kayıtlı olduk· 
de Kolordu ve lzmitte Fır· Iarına dair vesikalarını birlik-
ka Satmalına Komisyonların· te getireceklerdir. (747) 
da görülebilir. (137) 

3 - 19 lkincikanun 935 
cumartesi günü saat 15 de iz· 
mitte Fırka Satınalma Komis
yonunca alınacaktır. 

4 - Açık eksiltme iledir. 
5 - Muvakkat teminat 

(353) liradır . 
6 - istekliler mahalli tica· 

ret odalarına kayıtlı oldukla
rma dair vesikalarını birlikte 
getireceklerdir. ~748) (136) . . . .. 

Ankara M. M. Vekaleti Sa· 
tınalma Komisyonunca 

12-1-935 tarihinde kapalı 
zarfla alınacağı ilan edilen 
155,000 pansuman paketinin 
münl;lk:ısası 27 -1-935 pazar 
günü ııaat 14,30 a ve 13-1-935 
tarihinde alınacağı ilan edilen 
seyyar hastane cadırının mü
nakasası 26·1-935 cumartesi 
gÜnü saat 14,30 a tehir edildi-
ği. (750) (132) 

4 • • 

Kolordu için 800 adet Tele
fon direği alınacaktır. Beheri
nin tahmin fiatı 150 kuruştur. 
Birinci Pey parası 900 liradır. 

• • • 
1 - Pınarhisar kıtası için 

kapalı zarfla iki yüz bin kito 
yulaf eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin fiyatı yedi 
kuruştur. 

3 - ihale günü 20-1-93E> 
pazar günü saat 15 tedir. 

4 - Evsaf ve şeraitini öğ· 
renmek isti yenlerin her gün· 
ve eksiltmeye iştirak edecek
lerin belli gün ve saatte bin el· 
li lira teminatlarile birlikte ko 
misyonumuza müracaatları İ· 
lan olunur. 
(740) (71) 

••• 
212 

1 - 3000 kilo beyaz pey
nire istekli çıkmadığından ilk 
pazarlığı 20-1-935 pazar günü 
ıaat 15,30 a bırakılmıştır. 

2 - Tahmini fi ı elli ku· 
ruttur. 

3 - ilk pey parası 112 li· 
radır. 

4 Pazarlığı be li gün ve 
saaf·te Çorluda komisyonu • 
muzda yapılacaktır. 
(742) (76) ·16 
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öksUrUk, nezle, bronşit, boğaz ve gögOs 
Haıtalıklarile seıi kısılanlara şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Hasan Ecza Deposu , • 

Ampul ıabn aldığınızda bir 

• 
isterseniz 

T sarruf etmiş olursunuz. 
.., • . .;i .J 

ı'7-t::J 

~ - 4s, 

t. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

A IY 
FIATLAR ı 

Fabrikada Teslim K 0 P ŞEKERi 40 K t 
. KRiS TAL '' 37 uruı ur. 

En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 

15 
~ ~ • ~ • ' • •. - ·;., .. ,. • • . •• '1 - ""~ "r' 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Tahmin lhale 
1 -- Mektep Ambarında mev· bedeli tarihi Saati 

cut köhne etYa 96 21-1-935 14 
2 - Makkap ve saire 90 21-1-935 15 

Mektep ambarında mevcut köhne eşya 15 gün müddetle 
acık arttırmaya konulduğu gibi atelye için lüzumu olan Mak· 

kap ve saire de açık eksiltme suretile alınacaktır. isteklilerin 
eşyayı görmek Üzer~ her gün ambar memurluğuna ve arttır· 
ma ve ck'.nhme için de belli saatlerde komisyona müracaatla· 
rı )uzumu ilan olunur. (39) 195 

PARK OTEL .. 
Kıtlık Bahçesinde 

Her gün: 

Konserli Ve 
Danslı Taam 

. Cuma ve Pazer günleri 

Danslı Çaylar 
Her cuma ııaal 1 1·14 de 
MATiNE KONSER 

294 

--------·,, kitap ..................................... ..... 
, '. ·L . ,. t ' .. , .... . .,, . . . .,, . 

Hadise yapan 

Avrup a tomobil 
ile 9000 kilometre 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeriı Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatu 50 kurut 
ZAMAN 

Kitap bllftan sonuna kadar 
adeta bi\" bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka 
datımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hof görüfler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle teıbit etmİftİr. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormuf gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

A vrupa'yı oturduğunuz yer· 
den gezmek, eğlenmek ve fay. 
dalanmak için bu kitabı alıp o. 
kur.muz. 

HABER 

Kitabı okuduitunuz dakika. 
larda kendinizi seyahat etmİf· 
siniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini ıÜs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol· 
muttur. 

• 
1 Deniz yoll~rı 

Ac..!t~~ ,EıJ:!ıy ~~!batı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

1!111--l>Hım. Tel 2274Q ___ ıl 

ıSKENDERIYE YOLU 
ANKARA vapuru 15 ikinci 
Kanun SALI günü 11 de la
kenderiyeye kadar. (138) 

-·!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~~~~ 
İstanbul Levaz;m Amir· 

liği Satın Alma Komisyonu 
llanlan 

Levazım Amirliğine bağlı 1 

kıtaat için 32 bin kilo kuru so· 1 

ğan 17 • kanunusani • 935 per· 
§embe gÜnii saat 15 de açık ek· 
ailtme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2880 liradır. ilk temi • 
natı 216 lira olup isteklilerin 
§artnamesini görmek ve ekailt
meye gİnnek için belli aaatte 
Tophanede Satmalma Komis
yonuna gelmeleri. 

(698) (8862) 73 
.. * • 

Levazım Amirliği kıtaatı İ· 
çin 48 ton patates 17 • kinu • 
nusani • 935 Pertembe günü 
saat 14,30 da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
2880 liradır. ilk teminatı 216 
lira olup İstekl"lerin belli saat· 
te Tophanede Komisyona gel· 
meleri. (703) (8866) 
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1 Daima Ayni Seri 
Ve Kat'i 
Netice! 
r 

GRIPIN ' 
BütUıı ağrı, sızı va 

sancıları derhal 
dindirir. J 

'----
Romatizma baş, diş, al· 
nir adale ağrılarına , neı· 

leye, ııribe, üıütmeden 
mtltevellid bar tftrlll sızı 
ve sancı larla kırıklıia 
karşı en ml!euir illç bir 
kaşe G R 1 P 1 N' dir. 

Mideyi 
Hozmaz 

Kalbi 
Yormaz 

Bulunur, 
715 kuru 

G R i N 
Kullanınız ·-------111 

U lJMi 
Bankamıı ve Mnes1eaabada çalışmak tllera 

ıartlar içerisinde: 
1 - Bankamız ve mneaseaatı muhaaeba 1erviıl.ırinda çalıf 

mak üıre aagarf 80 lira maaıla, 
2 - Bankamız serviı ıef va mllfettiş muavinllklerl namze 

olmak üıre 120 lira maaşla va latihanla iki 11nıf memu 
alınacakbr. 

Namzetlerin ecnebi lisanlarına vukufu dereceılle lmtihand 
gl!atereceklarl liyakatler ve evelce buluııduklan mtıeaaaaelerd 
edindikleri tecrllbeler nazan dikkata alınmak ıuretile aagar 
olarak gllsterilen maaı ınıkdarlan umaml mldllrlllğtın takdiri! 
artı nlabilecektir. 

Muhasebe memurları için llsa Yeya liae darecHinda b" 
mektepten mezun olmak, 

Servis ıefligi Ya mllfettiş muavinliği namıetllil için Ali mek 
teplerden aezun olmak ıarttır. 

Her iki imtihana ıılrecekleria aıkarlik hizmetlerini 1ap111ı 
olmaları ve 35 yaşını geçmemİf bulunmaları IAzımdır. 
Muhaıebe memurluğu için 27 K. sani 1935 paııar güntı saat l d 
Serviı ıafliii ve milfettiı m111Yinllği namıatliil için 29 

Sani 1935 Salı gllntl saat 1 de Ankara •• lıtanbul'da ay 
zamanda imtihaa yapılacakbr. 

imtihana girmek iıteyenlarin imtihan proğramını 'fHalr ıatl 
anlamak ye isimlerini 1aıdırmak tııere nibayat 22 K. Sani 193 
tarihine kadar Aakarada umum Mlldlrlnk •emuri• ıubaala 
İstanbul' da Sllm•r Bank lataabul Şubesine mllracaatlan ilin olunr 

3 

y 

ayyare Piyan os 
18 inci Tertip 4 Gncü Çekiı 

11 Şubat 1935 dedir. 

üyüt i~ramiyı: 25, O Lir ır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikranıi 

yeler ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

.. -- Öksürükler çok defa tehlikeli hutalıklar gllıterir _ _.. 

R oLr~i~:;!~a-r-ın-ı-. KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin bronşitler ile 
nezlel erini kat'iyven geçirdil\i gibi nefes ıl arlıjı;ına da çok faydası vardır. 

arayım~; Çünkü ı 

R O L 1 
Kars sütlerirnizle yapılmıt 

en nefis çikolatadır. 

Deposu: Tatçılar 19 latanbul ............................. 
Umumi Neşriyat ve Y a:zı ı,reri 

Müdürü Etem l:z:zet BENiCE 

Belediye Sular idaresinden: 
14-1-1935 pazartesi günü yapılacağı geçende ilan edil 

kaldırım eksilmeainin görülen hizum üzerine 21 -1-1935 
zartesi gününe bırakıldığı alakadarlara bildirilir. ( 128) 


