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Milliyet bu adı alıyo· Milliyetin geni adıdır 

FlATI 5 KURUŞTUR 

giltere ve 
indistan 

Büyük batın büyük kaygusu o-
derler, Büyük Britanya lmpa

torluğunun da bu aralık büyük 
ygusu, Hindiıtan'a verilecek o
başyasanın (kanunuesasi) bi
idir. Hindistan deyip te geçme· 

ali. Burada üçyüz altmış milyon 
yqıyor. Yüz kadar dil konu

luyor. Her çetit din ve her biçim 
iimet vardır. Bir takım hüku

ttleri doğrudan doğruya İngiliz 
ilileri çevirmektedir. Bir takım· 
,.nm batlıırmda Hint beyleri var· 

. Bunlar sözde, batı hoşturlar. 
"ltere ile olan bağları bir and· 

dan ba,ka bir şey değildir. 
"bqıbot" Hint hükı'.imetle-

nin İngiltere ile olan ııeçimleri 
ribirine benzemez. Bir takmıla

a resident adı verilen elçi, vali 
idir. Sözün kısası, burası bir 
e değil, batlıbqına bir acun -
• itte bugün lngiltere'nin kar· 
fhğı sorak, bu karmakarıtık 
niçin bir bqyaaa yapmaktır. 

il itin ince yanı tudur ki, hem 
ı t ulusscverlerinin istediklerini 

r gibi görünerek, Hindistan':ı 
edl ına buyrukluk vermek, hem de 
~ndistan'da lngiliz çevrimini pek· 

• ftİrmek gerektir. işte lngiltere' • 
ru~ de bugün yapmaya çalıttığı bu-

.ar. 
lngiltere'nin Hindistan'a vere • 
i bu batyasanın eski bir tarihi 
dır. Büyük lngiliz imparatorlu
un her parçası son elli yıl için· 

1 yavat ya~, batına buyruklu-
kavuşmak yolunu tulmut ve 

ir takımı da kaVUfmUf iken, ara• 
i dil, kültür ve soysallık ayn • 
arı dolayısile, Hindistan' a bu 
lar verilmemittir. Bir çok lngi. 

lerin gözlerinde, Hindistan, lm
aratorluğun hafka parçalarile be-
her tutulacak bir ülke değil, sa• 
acak bir inektir. Ancak genelsa. 

içinde Hintlilerin lngiltere'ye 
ptıkları büyük yardıma kartılık 
mak üzere lngilizler, Hintlilere, 
ndi itlerini kendilerinin görme
ine uygun bir batyasa vermeyi 
arnıtlardır. Bu adağın yerine ge
"lmesi icin vimıi yıldır çalıtılıyor. 

adi ir kaç kon.erans Londra'da top
dı. Bir kaç komisyon Hindis-
, a gidip a.rathrmalar yaptı. 

d• di dıtitler bakanı olan Sir 
d• hn Simon'un batkanlığı altında 
rl den bir komisyonun yazdığı ra

~ r 750 yapraklık bir bqlangıç ile 
ril• bet kaplık (cilt) bitik (kitap) 

yor. Bu bitiğin lngiltere' de in-
, den sonra en çok satılan ve oku· 
n bitik olduğu söylendiğine göre, 
giliz geneloyunun Hindistan 

'mine kartı olan derin ilitikli
anlatılır. Bu kadar arattırmalar

sonra timdi bir komisyon Hin
an ba,yasasının ana çizgileri

bitirmit bulunuyor. Bu yasa 
le kısaltılabilir ı 

1 - Hindistan' da doğrudan doğ
a lngilizlerin çevirdiği on bir 
Uınet birleşerek bir konfede • 

iyon yapılacak. "Başı bot" olan 
"nt beyleri altındaki hükumetler· 
n her hangisi isterse, bu konfe
asiyona girecektir. 

2 - Konfederaıiyonun dıt aıya
ı ve süel (askeri) korunması 

giliz genel valisinin elinde bulu-
caktır. • 
3 - Bundan başka, iç ltlerinde, 
nel düzeni (umumi asayİt) az. 
!arın ( akalliyetlerin) haklarını, 

un (devlet) kredisini ve lngil-
r 'nin alım satımını korumak ta 

ıliz valilerinin ellerinde olacak· 

Uzun sözün kısaaı tudur ki po· 
lere kadar iç i,leri ve bütün dıt 

leri genel vali ile lngiliz valileri
e bırakılıyor. Geri kalan i'leri de 
intliler göreceklerdir. Bu biçimde 
r batyasayı bile çok ileri gören 
gilizler vardır. Lord Saliaburg ve 
y Winaton Churchill bafta ol • 
k üzere, bu batyasaya kıırtı o-

nlar diyorlar ki, bqyasa, başına 
yrukluk (istiklal) gibi teyler 
rk uluslarına yakıtmaz. Onlar 
cak ııkı bir çevrim (idare) altın
ya,ıyabilirler. Ancak lngiliz ge· 

loyunun Hindistan'a bir batya
verilmesini istediği anlatılmak· 
dır. Gerek parlamento, gerek 
rdlar kamarası yaaa verilmesini 
ayl~rnıttır. Bunun 9a91lacak yeri 
dur ki yasıı. itinde Hintlilerin ne 

.. tündiikleri i soran yoktur. 
Haklar 1Pnır, verilmez, diye bir 
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• Vapurcu/ar arasında Sarre Plebisiti Dün Yapıldı 
N elice Salı sabahı saat sekizde bütün 

dünyaya radyo ile ilan edilecek 
Plebisit dün sükunet içinde geçmiştir. Almanlar ka

zanacaklarından emin bulunmaktadırlar 

Denizyollarını paylaşmak 
için toplantı yapılıyor 

Ökonomi bakanlığından emir geldi, 
yeni vaziyette neler yapılacak? 

Sarre'da dün 24 •aat 
için bütün 

neıriyat tatil edildi 
SARBROK, 13 (A. A.) - Dün, lapa 

lapa yağan kar, yann da rey aandıklan· 
nı taııyacak olan kamyonlara, hele köy 
~ununda engel olacağa benzer. 

Git gide artmakta olan coıkunluğu 
yatııtırınak kaygusu ile, Sar hükiımet ku· 
rumu, bugün için Sar ülkeıinin her bu
cağında gazete ile benzerlerinin çıkarıl· 
ma11nı yasak etmiıtir. • 

Plebisit ba,Iadı 
SARBROK, 13 (A. A.) - Plebi.&it bu 

sabah saat 7.30 da batlamıştır. Büyük b:r 
kalabalık intihap dairelerini doldunnak
tadır. Saat ona kadar hiç .Or hadiıe ol-
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mam~:-;.;n niabeti ne olacak? Sarre mıntakasmı gösterir harita 
SARREBRUKEN, 13 (A. A.) _Bu 1 namağa hazırlanmaktadırlar. 1 Ulwlar Kurumununun beyannamesi 

gün 550 bin Sarlı kadın ve erkek reyle- Ecnebi gazeteleri CENEVRE, 13 (A. A.) - Uluslar 
rini kullanmak hakkına malik bulunuyor• BERLIN, 13 (A. A.) - Polis Fran1r.ıı Kurumu konseyi dün sabah ittifakla ka• 
lar. Plebiıit neticesinin ne olacağını ve gazetelerinin bir çoğunu ve Taymis mÜs· .bul etmit olduğu beyannameyi, dün ak-
lırkalardan her birinin toplayacaklan re• tesna olmak üzere bütün lngiliz gazetele- pm Sar halkına hitaben nel"etmlıtir. 
yin nisbetini şimdiden kestirmek müın- rini müsadere etmittir. Sar plebiıiti mÜ· Uluslar Kurumu tetekkülünden beri 
kün değildir. Tekmil fırkalar büyülı bir nasebetile Berlin halkı evlerini donatmıı- ilk defadır ki bir devlet halkına doğru-
faaliyet göıtermekte ve son kozlaruu oy• )ardır. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

lç kabotajda çalıfBU vapurculuk 
prketi ile denizyollan idareli arasın· 
da, ıubattan itibaren mutd>er tutul• 
mak üzere, 935 senesi için yapıla<:ak yo 
ni hat bölümü hazırlıklaruıa batlanma• 
11 dün ökonomi bakanlığından alaka • 
darlara tebliğ eclihmıtir . 

Ayni umanda her iki müesseeeye 
yapılan ikinci bir tebliğde de, vapur. 
culuk ıirketine clüteU kabotaj hiweai
nin (Bulgarya) ve (Kampodoglio) va• 
purlanrun aabn almmaaı dolayısile llrt• 
tığı, ıin<et i9İn yüzde 40, deniızyollan 
idaresi için de yüzde 60 tonaj niabeti
nin teabit edildiği resmen bildirilmiı· 
tir. 

Geçen yıl, 22,186 tonajla çalıtan 
vapurculuk ıirketi, aon aldığı yeni ge
milerle bu miktarı 29,900 tıonaja yüJı. 
aeltmit tir. 

Son vaziyete nıa;zaran, her iki de
niz miieaıesesi mümessillerinin bir top· 
Jantı yapmalan ve bu nisbetler üzerin· 
de bütün yıl itliyecdderi hallan ayır
maları icap etmektedir. 

Fakat, deoizyollan idaresi bazı nok· 
talar etrafmda itirazlarda bulunduğıı İ· 
çin, hat bölümü iti, ökonomi bakanlı· 
ğı deniz ve hava müsteşarı Bay SaduJ. 
lah Göneyi.n reiılik edeceği bir J<omia· 
yona havale edilecektir. 

Oğrendiğimize göre, Bay 
Göney bugÜnlerde §ehrimize 
tir. Bu komisyonda kabotaj 

Sadullah 
aclecek· 
müdürü 

r , 

Bay Sadullah 
Bay Ayet Altuğ, deniz ticaret müdü. 
rü Bay Müfit Necdet Deniz, vapurcu
luk ıiri<eti umumi müdürü Bay Muıta. 

(Devamı 6 mcı sahifede). .•......•.......•....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
inhisarlar S d . . hazırlanan son Bakanlığı teşkilatı oya ~ ıçın • 

Marmara adasında tama mile yıkılan Gündoğclu 
köyünde lel aketzedeler 

Marmarada dün de gene 
üç sarsıntı oldu 

Sarsıntı mıntakasını dolaşan heyet fe
lakete uğrayanlar için her tedbiri aldı 

Bay Salimin beyanatı 
ERDEK, 13 (Milliyet) - Uç gün

denberi ısarsıntı mıntakaıında bulu • 
nan vali Salim ve muhtelif teftiı he • 
yetimi adalarda tetkik ve teftiılerini 
bitirerek bu gÜn Balıkeaire geçınek 
üzere Bandırmaya gittiler. Vali ile bu 

huauata göriiıtüm. Bana tunları IÖy • 
Jedi: 

- Heyetler Marmara adalarında 
icap eden tetkikleri yaptılar. Saram· 
tıdan müteeaair olan köylere ve köy

(Dcvamı 5 inci sahifede) 

Cumhuriyet Halk Fırkaaı lstanbul vilayet kongresi yann saat on bflf· 
te toplanarak mesaisine devam ede cektır. Resmimiz konveJen ayrı· 
lan encümen/erden birini göıteriyo r. Encümenler her ııün toplanarall 

raporlarını konveye yeti, tirmeğe çalıııyorlar. 

söz vardır. Bu Hindistan batyasa· Gandi Londra'da toplanan birinci 
aı itinde bu sözün doğruluğu bir konferansa çağırılmıtken gitıne • 
kez daha sezilmektedir. Hakkı al- mit ve neden gitmediğini soranla-
mak için erkli (kuvvetli) olmak ra da fU kartılığı vermitti: 
gerektir. Hindistatı'da 360 mil • - Londra'da Hintlilerin .biribl-
yon adam yqamakla beraber, bu rile boğutmalarına bakmak tadını 

lngilizlere tattırmamak için. 
dağınık adam yığını, sıyasal bir Hintliler, istedikleri hakları el
erk değildir. Sonra Hintliler kendi de etmek için daha pek çok uğra-
aralarında anlatanıamı,lardır. tacak.lardır . 
Gandi'nin bir sözünü unutmamalı. A. Şükrü ESMER 

Memurlar için de bir ka- talıma tname geldı 
nun projesi hazırlandı 

ANKARA, 13 (Telelonla) - Güm
rük Ye inhisarlar bııkanlı1ı teıkilau 
liiina- .......... inci .......... bir -
lar kanun projesi ı.a-Jamııtır. 

Bu projede memurlann nasıl alına
cağı terfi ve clereoelerinin naıd teael· 
sül edeceii hakkında hükümler oJduğu 
gibi memur ve müiettitlerin barem 
dereceleri de teabit edilmektedir. 

Uıyihaya göre, müfettitlik için hu· 
kuk, ticaret ve mülkiye mezunu olmak 
fart koıulmakta ve ıtajiyerlik devresi 
kabul ediLnektedir. 

Boğaziçi için 
Yeni vapurlar 

-o-

Şirketi Hayriye müdürü
nün izahatı 

Şirketi Hayriye idaresinin yeni 
yaptıracağı vapmlar için, bir çok kum
panyalardan celen 
tekliflerin tetkiki bi
tirilmek Üzeredir. 

Şirketi Hayriye 
müdürü Bay Yu
suf Ziya, dün ken
disile görüıen bir 
muharririmize bu 
hu•usta ıunları .öy
Jemittir: 
"- Tekliflerin so

nunu aldık. Bunlar 
üzerindeki tetkik- • 
lerimW ayın yir
misine kadu bitir-
mit olacağız. Bay Yusuf Ziya 

SipariJ!er ay ba-
ııncla verilecektir. Bu i1in biraz uzama· 
ıı, iıt.eiiınize uygun vapur ıipariı ede
bilmek enditesinden doğmuttur, Şirket, 1 

orta boyda fakat azami sürat temin e
debilecek kuvvette vapur mnarlamağı 
kararlattıl'lllll tır. 

Yeni gemiler, ihtiyacı az çok kar
tılayacak, he" §eyden Önce boğll2 yo
lunu kısaltac .. ı,tır. Orta boyda, sürat· 
li bir vapurla, 1000 yolcu alabilen fa
kat ancak 300 yolcu ile kalkan büyük 

(Devamı 6 ıncı sahilcdc) 

Balkan antantı konseyi 
ATINA, 13 (A.A.) - Dıtarı itleri 

bakanı Bay Maluinıoı Balkan antantı 
konseyine baP,anlık etmek üzere bu· 
gü:ı Cenevreye hareket edecektir • 

Yarı reanıi maliımata göre, Roma 
anlapnalarından doğan yeni durum 
konsey tarafından tetkik olunacak
tır. 

Görünüşe aldanmayın! 
1 Evvelce oldul!u gibi timdi de 

Türkiyenin en muvaffak kumatı 

HER EKE 
fabrikasında yapılır. 

SACl.AM, ŞIK, UCUZ 

Dün yapılan tebligat bütün tered
dütleri ortadan kaldırıyor 

Kaymakamlar bir t~plantı yapacaklar 
Soy adı talimalname6İ en aon tek· 

tile dün vilayete gelmi4tir. Talimatna· 
me aoy edı mıntakaaını üçe ayırmak• 
tadır: Köyler, kaaabalar, tehirler. 

Bir çok nüfua daireleri bulunan her 
nüfua dııirMi ayn bir .ay adı mınta -
kası aayıLnaktadır. Bundan dolayı ı... 
tanbulda her nahiye bir aoy adı m.ın• 
tak•ıdır. Şehir dışı köylerde birer aoy 
adı mmtakuıdır. Soy adı iılerı, nü • 
fus itleri bakunından üç bölüfe ayn • 
)ır. Yerli, yabancı, miaafir. 

Yerliler, kendi aoy adı mıntaka • 
aında aoy adı a.lırlar. Y ahancılar: Ya
bancı kayd:n.in bulunduğu yeır (aoy 
adı mmtakaama ) bağlıdırlar. 

Miaafirler: Nüfua kayi.tlerinin bu
lun<luğu aoy adı mıntakıUıına bağla • 
dırlar. 

Once batka biriai tarafından alın
ını§ bulunan bir aoy a.dnu takmakta 
ısrar eden bu ada (Ak, Gök, ıBiiyük kü. 
çük Artık, Yetkin) gibi bir &ıfat ve
ya (man, men, li, a, çe,) gibi türkçe 
bir ek veya (er, alp, tekin, ataman) 
ribi önüne veya aonuna bir isim ko • 
yarak bunda bir değitiklik yaparlar. 

Alınan ;simler, nüfua ve beJed:ye
lerce herkeain göreceği bir yere aaı· 
lır. 

Soy adı almıyanlar, niifua idarele-

rinee gözden geçirilir ve listeai vilayet 
ve kaymakamlıklara bildirilir. Bunla· 
ra onlar tarafından ad konur. 

Vali ve kaymakamlar her ÜÇ ayda 
aoy adı yazunı için rapor gönderirler. 

Soy adı talimatnamesini birlikte 
tatbik etmek üzere ka,ymakamlann 
bir toplantı yapmaları düşünülmek • 
tedir. 

Öz dilden yazı örnekleri: 

AN KARADA .. 
Her yerde, her büyük kent aranıp sürünüyor .•• 
Yalnız hurda tam gövenç, tam inan görünüyor 1 
Burda her duygu kılıç: bilenmiş, anık, yalın •• • 
Ankara yükselıneyi hak etmiş bir ak alın l 
Parlıyor, giilümsüyor bulutlarla baş haşa .•• 
Oyle ki: basacakkOıD kaldırımda bir taşa 
O da devrim hızile çarpacakmış sanarak 
istersiniz onu da dinlemek için durmak .•• 
Neniz varsa kir ve pas; hepsi orda yanıyor! 
Orda gönül, baş, sinir esenle dağlanıyor ..• 
Gönderin bütün bütün yaşamaktan bılanışı, 
Olınezlik bağışlasın Ankara'nm bakışı! 
Bir verem gönül gitse, dersiniz: "Dönen, o mu?,, 
"Bedbinler"! Açık size Bozkır sanatoryomu! 
Onda her canın yeri, değeri, tutarı var; 
Orda yaradılışın o ilk zamanları var: 
Ayakta kış, başta yaz, kanda bahar oluyor; 
Orda her şey, her insan hep yoktan varoluyor ! 
Bir akşam ayrılıktan günün bağrı yanıyor ı 
Orda adam coşuyor, seviyor, inanıyor! 
Yaşamak denmez buna inansız sürün sürün 
Ey acun uluıları1 Gelin ona yüz sürün! 

B. K. ÇACLAR 
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Sultan Hamit imam Yahgadan 
niçin korkardı? ' 

imam Yahya halife olmayı mı kafasına sok• 
muştu ? • Zeydi erle 

olan ihtilaf ve anla{mamazhkların sebebi ••. 

Kadın tayyareci 

Hono~uludan 
Ameı ikaya vardı 
Earbard 3800 kilometreyi 

18 saatte geçti 
OAKLAND, ı3 (A.A.) - Tayya. 

reci Bayan Amelya Earlrard, saat 21 de 
burada yere inmiştir. Honolulu ile 
Oakland arasın<!aki 3,800 kilometrelik 
mesafeyi, 18 saat 16 dakikada katet
miıtir. 

Zaten maarif ve mektep mesele
si hakkında biraz evvelki sözler
den asabım bozulmuştu, bu sefer
ki sözlerim padifahın hiç te hoşu
na gitmedi, bir yandan da tatmin· 
edilmek istiyordu: 

kumethr de bu işe yardım etmekte
dirler • ., 

OAKLAND, 13 (A.A.) . - Bayan 
Amelya Earhard, Honoluludıuı Ame
rika kıyılarına tek baıına uçmuş olan 
ilk kişidir. 

- Nasıl, dedi, nasıl... mührüne 
hala (Enıirilmüminin) yazan ve 
hala (halife) lakabını kullanan 
bu asi hot tutulmakla fikri fasidin
den vazgeçer mi zannediyorsu
nuz? .. 

Asıl garibi tudur ki, bütün bu en· 
ditesine raameo Sultan Hamit Ye
mene layık olduğu ehimmiyeti 
veremezdi. 

Mademki oraJa kendisine rakip 
bir baş vardı. Bu.batı zararsız bir 
hale getirmek için, işi kökünden 
halletmek için nP yapınz/• lazım
sa onu icraya bir türlü muvaffak 
olamazdı. 

Bayan Earhard, yere indiği kertede 
Q.inlerce seyirci tarafından alkıtlamnıı
br. 

Yunanistan da 

Kaç defa uzun uzadıya yazarak 
paditaha bunların içyüzünü anlat- ı 
mıştmı, gene izah ettim: 

- imam Zeydi mezhebindedir. 

Paditab ıuamu~u, nihayet ma
lum hareketile huzurdan çıkma.klı
ğımı ihsas edinı:.e ben de harekete 
davrandım. Tam çıkarken seslen
di: 

Fırka reisleri toplanacaklar 
eski işleri görüşeceklc!r 

ATINA, 13 (MilFyet) - Fırkı re
islerinden mürekkep olarak toplana
cak siyasi meclis çartamba günü sa
at on birde hariciye bakanlığı daire • 
sinde toplanarak Yunanistanın aokeri 
müdafaa.81 ıiçin yapılacak §eyleri mü .. 
zakere edecekt 'r. 

Ve Zeydilere göre lalam yetmiş fır
kadır. Bu yetmiş fırkanın yalnız bi
ri fırkai naciyedir. Zeydiler de ken
dilerini bu fırka addederler. Fırkai 
Naciyenin tabii reisi de onlarca ha· 
lifedir. Fa.kat nihayet bir tabir ve 
ünvandan ibarettir. Yoksa bizim 
anladığmırz manada (hilafet) ile 
bir alaka ve münasebeti yoktur. 
İmam kaç defa fU suretle idarei 
kellim etmiştir: "Evet ben halife
yim, fa.kat sizin anladığınız ma
na ve mahiyette halife olmak asla 
akıl ve hayalimden geçmemiştir. 
Ben Zeydilerin halifesiyim, yani 
İmamıyım. Hatta Yemende bulu
nan Şafiiler bile beni İmam veya 
halife tannnazlar. Bu nihayet Zey
dilerle benim aramda bir iştir. 

(Eınirilmüminin) liğime gelince 
Fırkai Naciye efradı (mümin)dir
ler ben de bunların emiri olmak 
hasebile (Emirilmüminin)im. Aczi
mi bilirim. Zeydilerin amil ve me
talibi haricinde hiç bir emel ve ar· 
zum yoktur. 

imam Yahya bu fikirlerini esa
sen geçenlerde arzı atebei ülya kıl
mıştı . ., 

Sultan Hamit aükiinetle dinliyor
Cfu. Bu bildiği feyleri ben de bu 
defa daha açrk, daha kat'ı bir li
aanla izah ederken yeni bir fey din
liyormut gibi idi. Dayanamadı ge
ne sordu: 

- Siz ne fikirdesiniz? 
- Vakayi ve hadisat imamın 

yalan söylemediği kana.atini veri
yor. Vakıa imam arada sırada kı
yam ediyor. Fakat bu kıyamlarıpm 
sebebi böyle bir fikri faaidden ziya. 
de malU.m şikayetleridir. 

- Ne gibi şikayetler ... Bu tika
yetlerinde haklı ınıdır? 

- ••• Gizlemeğe cüret edemem 
ki imamı ve ahaliyi bazı memurla
rımızın nabeca hareketleri İgzap et 
mektedir. Arzeylediğim ve,;hile i
mam boş tutulursa. .• 

Sultan Hamit birden bire kızdı, 
ve adeta çıkıttı: 

- Daha nasıl hoş tutalım. •• Her 
istediğini yapıyoruz, Şimdiye ka
dar bir dediği iki oldu mu?,, 

Söz çetin bir maceraya dökül
müttü, hüukann huzurunda onun 
hiç te hoşlanmadığı bir tarzda ida
rei kellim ettiğimin farkında ola
rak çekiniyordum, fa.kat o da soru
yordu: 

- Arzeylediğim gibi oradaki 
bazı memurların harekatı ••• diye
bildim. 

- Mesela? •• diye sordu ... 
- Zeydilerle Şafiiler daimi bir 

ihtilaf içinde yaşarlar. imam Zey. 
dilerin reisi olduğu için daima on
lan müdafaa etmek mecburiyetin
de olduğunu hisseder. Bazı memur
larımız, ekseriya pek lüzumsuz ye
re bu ihtilafı alevlendirecek hare
katta bu!unurlar • ., 

Sultan Hamit ne denirse denıin 
imamı günahkar eddederdi. Bazan 
daha doğrusu ekseriya onu bizim, 
kendi hatalarımızla ayaklandırdı
ğımızı bir lıihza bile kab9l ~de
mezdi. 

Hünkarı bu kanaate aevkedenler 
çoktu ve bunlar bu kanaati müte
madiyPn bc!lerlerdi. Onun can da
marına dokunan bu hilafet itini 
ilk planda tutarak sağdan soldan 
gelen birihiriııi tutmaz fikirler, ih
barlar, telkinlt:r ortasında daima 
kafasına saplannııt olan endife au 
idi: • 

"İmam Yahya bir gün halifeli
ğini ilan ed!'cektir . ., "Çünkü battll 
Mısır HidiYi olmak üzere bir çok 
yerlerden bu hususta sarfı mesai e
dilmektedir. Bir takım ecnebi hü-

- Bana bu hususta mufaşaal bir 
şey kaleme alm ... 

Sonra ilave etti: 

- Maarif meselesi hakkındaki 
fikrim de muvafıktır, değil mi? 

Tam bu sıkan, boğan havadan 
kurtulmak üzere iken vaki olan bu 
sual kar11sında ne diyeceğimi şaşır
dım, fakat kendimi tutamıyarak 
cevap verdim: 

Bafhakan Bay Çaldaria siyui va· 
ziyeti iza.h edecek ve bu meselede ai .. 
yasi fırkalann birle~esi lüzumunu ;.., 
tiyecoktir. Maliye bakanı Macazoğlu 
da Yunan eshamı dayinleri ;le Lon -
drada cereyan edecek müzakerelt.r 
hakkında hükiimetin noktai nazarını 
anlatacakbr. 

Ciritte bulunan Venizelosa bu top
lantıda bulunmak için davetiye gön
deri lmi~tir. 

- irade efendimiziındir, dedim, 
ancak mekteplerimizin lağvı zan
netmiyorum ki Yemenlileri mem· 
nun etstn. 

Hünkar sinirlenmişti. 
Ve işte (gazebi tahane) denen 

afet hep böyle anlarda vukubulur
du. Mesela huzurdan çıkar çıkmaz 
bir yaverin yanıma yaklaşarak 
(biraz fU tarafa buyurur musunuz) 
diye beni bir yere tıkması ve sonra 
herhangi bir menfaya yollamaları 
hiç müstebad değildi. Kafamda bin 
bir dütünce esip duruyordu. Fa
kat elimde olmayan sebeplerle 
mevzu bir kere bu cereyanı ahnıt
tı. 

Padişah sözümü kesti: 
- Ne demek istiyorsunuz? 

Soğuk kanlılıkla cevap verdim: 
- Yemendeki mekteplerimizde 

yerli çocuklar okuyorlar, bunların 
ara"Smda oradaki memurlarımızın 
çocuklan da vardır. Fa.kat bilhassa 
yerlilerin mekteplerimize kartı bü
yük bir teveccühleri ve muhabbet
leri vardır. Bu teveccüh gün geçtik

çe artıyor, bugüne. kadar orada, 
hatta en uzak kazalarda bile mek
teplerimize kar,ı halktaın bir tika
yet varit olduğunu hatırlaınıyonım. 

- Ya .bana gelen şikayetler? .. 
- .. Ancak mahallinde vaki olan 

müşahedatıını arzetmek cüretinde 
bulunuyorum. 

Sustum. Sultan Hamit te susu
yordu. Biraz sonra ilave ettim: 

-Bitmedi-

1 

1 
_jl 

Ankara intibaları: 

1 - 2 - General Kazım Özalp, 
Bay Celal Bayar Ankara Ütasyo
nunda. 

3 - Yeni ltalyan Elçisi itimat. 
namuini vermek için Reisicumhur 
P.UÜtıe giriyor. 

Buigaristanda 

Okumuşlar arasındaki iş
sizliğe karıı tedbirler 
SOFYA, 13 (Mill"yet) - Bulgaris

tanda günden güne, hele okumu~lar 
arasında, a r tan iısizliğin önüne geç
mek için bir çok yollar düıünülmekte
dir. Bu arada bütün aanayi ve ticaret 
müe,.,..,..,lerinde çalışan yabancı işçi
ler çıkanlıp yerlerne okumUJ Bul -
garlar alınacaktır. Bu it için it müdü
rü Mu§Allof gazetecilere ıunlan .Oy. 
lemittir: 

- Aksiyonlu tirketler, aanayi bir· 
tikleri ve Bulgar ticaret b'rliği mıı • 
messillerile görü§.tüm. Kendileri, pren· 
sip itibarile bu teşebbü;ü gerçekleştir
mek için razı o:duldarını aöyled ler. 
Bu it~n :İyi neticeler venne•i onlann i
yi i&teklerine bağlıdır . ., 

Yunanistanda şiddetıi 
yağmurlar 

ATINA, 13 (Milliyet) - Dün ve 
evvelki gün More yanm adasında 
ıiddetli yağan yağmurlardan yarun a· 
darun bütün innakları oopnuı ve bir 
çok yerlerde hasar husule getirmiıtir .• 

Sellerin en çok hücum ettiği yer 
Pirgos tarafı olmut ve huralann zara· 
n pek fazla olmuıtur. 

Lindberg'ın çocuğu 
mes'clesi 

NEVYORK, 13 (A.A.) - Nev
yo~k - Post gazet~inin yazdığına ba
kılırsa, Haupbnana pek herrziyen bir 
adam, mahkemede plıitlik edecek va 
çocuğun çalındığı aktaın Lin&l>ergin e
vi yakınlarında b.İ:zzat yetil bir oto.uo
bj) ile dolapnıı olduğunu oöyliyecek· 
miı. 

Macaristan ve Yugoslavya 
BUDAPEŞTE, 13 (A.A.) - Yu· 

ııoslavya batbakanı Bay Y evtiç, Peoti 
Naplo gazetesine beyanatta bulunarak, 
batta en kötü vaziyetlerin bile nezaket 
ve itimat gösterilirse iyileıebileceğini 
aöylemİf ve demittir ki: 

Bizim istediğimiz hususi menfaatle
ri bir tara!'a bırakarak iki tarafın müı
terek menfaatlerini inkitaf ettirnııelı: i
çin muslihane anlam ve verimli bir 
beraber çalı§JDadır. 

Bir muhabir tevkif edildi 
ROMA, (lotanbul) - Timet gazete

sinin Roma muhabiri Mario Bona yaka
lanmııbr. Sebebi belli değildir. 

Amerika ve 
Avrupa işleri 

Acun üz:erindeki bulutlar 
dağılacak mı? 

VAŞiNGTON, 13 (A.A.) -Ame. 
' rika hükUıneti Avrupa itlerine karıt
mamak arzusunda bulunmakla bera• 
ber Sar Almanyaya dönerse acun ü -
zerindeki bulutların biraz dağılacağı 
mütaleasmdadır. Yine ayni dütünce 
iledir ki Amerika hükilmeti Macar -
Yugoslav ihtilafının hallini, Franaa -
ltalyan anlapnuınm yapılmasını 
memnuniyetle karıılamıttı. Amerika 
lıiik\ımeti bilhaua, Sar iııl halledil -
dikten aonra Silahaızlanma işin'n Al· 
manyanın da i§tirakile tekrar ele alı
nabil • es ne imkan görmektedir. 

Bay Ruzvelt aili.lı yarııınm önüne 
geçmek ve ayni umanda deru.e s'Jah
lan itini de halletmek için ailah&ız !an
ma konfcranıımm toplannıaaını çok.;.., 
temektedir. 

Flandin 'in söylevi 
--·--

Frangın istikrarı 
Muhafaza edilecek 

Sefalet, İşsizliğe karşı mü
cadeleye devam olunacak 

PARIS 13 (A.A.) -· Bay Flanden 
radyodaki söylevinde, "Amacının uJu. 
au ökonomiaini tahrip ve kunımlannı 
batırmak tehdidinde bulunan iki tehli
keden kurtarmak,, olduğunu b'.ldir • 
mit, hükiimetin beyanna.mesinde ya ~ 
zıh vaitlerinin ifa edilmiı olduğunu 
hatırlattıktan 110nra demittir ki: 

"Bir taraftan Marsilya sııikasti ile 
vahim bir §ekil alan harp tehlikeleri 
bertaraf olurken, diğer taraftan yeni 
yıl barııı u fku üzerine açılmış bulunu
yoruz. 

Dünkü Roma anlaşnaaı ve yarınki 
Londra görilfllleleri ancak bunu pek
leştirmek içindir. Başbakan tenkit • 
terden bahsederek tasarladığı icraatı • 
ru zayıflabnama.k hakkında kat'i ka· 
raruu bildirmif ve fU suretle devam 
etmiııt"r. 

Açıktan yapılan sanayi anlaşma· 
lan, mevcut ve gizlice aktedilen an -
latmalardan daha az tehlike! dir. O -
konomi bazı sanayilerin kartelize edil 
mit fiyatlarının te§kilatlanmamı' •e
nayilenle sefaleti, itsizliği tevlit eden 
pahalılığa kurban olmamalıdır. Oka· 
nomi hürriyetine riayet, ne aermaye · 
nin saye kaqı rücharu, ne de taaamıf 
sahipleri serm.a.yeainin ulusun ökono .. 
m 'k tetekkülü idare iddiası ile karıı
tırılmamalıdır. 

Her §eyden evvel bükü.metin, çıkl\
nlmış iatikrazları kıymetlerini dü~ür
meksizin ve ulusal ökonomi tetkilatı· 
ru yıkan uzun vadeli faizlerin yüksel
meaini muc p olmak.sızın bütçe ve ha
zine ihtiyaçlarını tab!Un ebneai 1 8.zım
dır. 

Bay Flanden, ilk safta bulunan es
ham sahiplerinin salim ve ameli is -
konto v e avanslarla h er an para teda
rik edeb' lmeleri lüzumuna işaret et -
mi~ ve daha sonunda dem.ittir ki: 

Neticeye, hiç bir enflasyon olmak
aızm vanlacak ve frangın iıtikrarı mu
hafaza edilecektir. Hükiimetin icraa· 
tı itimadı iadeye ve bütün fransızları 
tetebbüslere aevke matuftur. 

Bay Flanden, nihayet, dıtan •İya
aadan bahsederek Bay Lava! ile bir -
likte bant ve ulusların birbirine ya • 
kınlaıımaaı siyaaa.gına devam edeceği. 
ni aöylemit ve fU .suretle devam ettı1 •f· 
tir'. 

B liyorum ki, barıtı korumak için 
kuvve!!: olmak gerektir Ve buna ih • 
timam edeceğim. Fakat, yine biliyo -
rum ki, ulwlararuı münuebetlerde 
itili.fperver ve realiat olmak lizundır. 

Baıbakan son aö:ı olarak, sefalet 
ve iıısizl ğe kartı mücadeleye devam 
edeceğini söylemif ve ne §8.hsı ve ne 
de fıri<a farkı olıınabrzın bütün hüs
nüniytlerine müracaat edeceğini bil· 
dirmittir. · 

Türk Halk 
Şarkıları 

---
Bir Sovyet profesörünün 

bir yazısı 
MOSKOvA, 13 (A.A.) - Tasa· 

jansı bildıriyor: 

"Sovyet sanatı,, meemuaaında (Ye· 
ni bir kültür memıbalan) namı altında 
ne~rettiğı bir makalede profesör Vep
rik diyor ki: 

'fürk baık t8J·kıları büyük bir ala
ka ile karşuanmaya layıktır. Ve mu• 
hakkaktır ki bu tarkılar yeni bir Türk 
muıikisınin ,·ücuda getirdmesi için bir 
malzeme teşkil edeoektır. 

Ben ıahıen, lıtaıwul konservatuva
n tarafından derlenen halk ıarkılaruu 
tetkıke rırsat bulduın. Ve dütüncem, 
Türk muıikisine has ahenktar dili 
bulmak için Türk kompozitörlerinin bu 
4jarkılard..ki makam ve abenklerin bariz 
vasıflarını hareket noktası olarak alma· 
!arının çok ehemmiyeb haiz bulundu
ğudur. 

Genç Türk kompo;ı;itörleri, muhak· 
kak 6urLtte, Avrupa tekniğine fazla 
düşkün.ilk göstermek devresınde geçe
ceklerdir. lsugunk.ı muhtelif Avrupa 
musiki mektepl..-i hakkındaki teknik 
yokıuzluğu büyük bir tehlike te§kıl 

etmekte ve bu hal genç aanatkirlarıru 
her mezhepten müteeuİı' olup hep•;,,,· 
den birer parça almaya yani Eclectimıe
ve ancak gelecek nesillerde semere 
verı!bilecek vaktinden evvel bir teki.mü! 
göotermeğe yani ( epİgonisme') e götü
rebilecek bir mahiyette bulunmaktadır. 

Türk kompozitörleri eğer yalnız U· 

lusal çerçeveler içinde kalırlarsa hata 
etmiı olurlar. 

Filhakika, i.lam kültürüne ~e dini 
m ... asimine ait bırlunan yeknesak ve 
mağm,;m melodiler yeni T iltkiyenin 
mantaliteaiylc ahenkli değildir. 

Yeni Türkiye yeni hayatla ahenkli 
yeni bir musikiye muhtaçbr. Bu ye
ni Türk musikisi çok kuvvetli ihtimale 
esaslarını halk musikisi membalanndan 
alacaktır. fakat arzu olunu1' ki yeni 
Türk kompozitö~leri halk melodilerinin 
makrml:ırıru benim.emekle kalmasın -
!ar ve bu meolodilere dayanarak yeni bir 
musiki dili bulmağa çallflınlar. 

Taymis muhabiri balyada 
tevkif edildi 

ROMA, 13 (A.A.) - Taymis ga
zeteıinin Milfıno muhabiri dün gece tev
kif edilmi§ ve hap•oluwm11tur. Sebebi 
ı.elli değildir, 

Bakanlar heyeti dün toplandı 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Bakanlar Heyeti bugün saat o 

dide toplandı. Toplantı geç ılakta kadar sürdü. 

Amerikadan gelen malların bedel 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Amerika hükumetinin altın 

terketmiıı olmasını ve altın esasına müstenit nakitlerin kambiyo J 
ile ödenmesi esasının kabul ve bir kararla tesbit edilmiıı bulunm 
tibarile bu memleketten gelen mal bedellerinin altın veya kambiyo 
lar olarak tefrika tabi tutulmaman liizımgeldiği Maliye Bakanlı· 
ca alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Buğdayı koruma 
Tecil müsaadesi 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Buğ
dayı koruma resmi kanunu nizamna .. 
mesine göre, fabrikatörlere verilen 1,5 
aylık tecil müaaadesi, oabt için değir
menlerde un ôğüttüren tacirlerden un· 
larmı kasaba ve iskeledeki mağaza \"e 
depolarında .. abnağa mecbur olanlara 
da teımil edilmesi maliye bakanlığınca 
defterdarlıklara tamim edilmiftir. 

Maliye bakanlığı kanunun değişti• 
rilen ıekline göre hazırladığı kadrola
rı peyderpey valiliklere bildirmekte
dir. 

Dün geceki yangın 
DÜn gece uat dokuz buçuğa doğTu 

Sirkecide, Sirkecipalas hanının üst ka· 
tında yangın çıktı, ate§ üst kattaki o
.danın bir kısnu yandıktan .sonra söndü
rüldü. 

Ateşin , binanın damında bulunan 
elektrikli Bayer ilan çerçevesinden 
bir kontak neticeıinde çıktığı söylen
mektedir. 

Sovyet sanatkarlarının 
eserleri 

lSTANBUL, 13 (A.A.) - Vene· 
dikte açılan uluslar arası ııüzel sanat· 
!ar eergisinde gösterilen Sovyet Rusya 
sanatkarlarının eserleri, ilk kanun için
de Ankarada göstcrilmittir• 

Bu c.;ea Jer , ayın 15 mde önümüzde
ki salı gününden itibaren başbyarak 
f mdrklıda güzel sanatlar akademi11nde 
halka tethir edilecektir. Serııi saat 14 
te açılacaktır. 

Soğuktan ölen 
KARAKOSE, 13 (A.A.) - Daya· 

nılmıyacak kadar kuru soğuklar devam 
ediyor. Cwııa günü Çay nahiyesinde 
bir ıköylü yo.ua gıderiı:en soğuktan do
narak ölmüftÜr. l' ollarda hayvan tele
f.ıtı olmuttll<'. 

Y clkaıanan kaçakçılar 
ANKARA, 13 (A.A.) - Ayın bi. 

rinden dokuzuna kadar gümrük muha
faza teşkilitı tarafından biri ôlü, be
ti yarau 38 kaçakçı, ve biri ölü 12 si 
yaralı kaçakçı 'tıayvanı yakalanmıı ve 
124 kilo gümrük ve 57 kilo inhisar ka
çağı, 3 kilo 20 gram eiyon, iki Yunan 
tahvilatı ve iki tıil>an<:a ele geçirilmıt
tir. 

lımirde ruam savaşı 
IZMIR, 13 (A.A.) - Vilayetteki 

rüam savaıı bitmittir. lzminle 32, di
kili kazasında 21 ve diğer yerlerde 4 
beygir ruamlı cıaukları ıçin öldürül • 
miiştür. 

Sahiplerine verilecek tazminat için 
baytar müdürlüğüne• para l!"lmİJtır. 
Yakında dağıtılacaktır. Savaı yapıtdll 
kazalarda hastalık nisbeti yüLde sekız
dir. 

Onümüzdeki yıl baytarm: kazalar
da da rmıım mücadelesi açılacaktır. 

General Aıi Saidın soyadı 
ANKARA, 13 (Milliyet) - Şehri

mizde bulunan ordu müfettiflerindcn 
general Ali Saide Atatürk Akbaytu
ğan soy adını vermiıtir. Tem.iz ve a
ıil doğmut insan manasına gelen bu 
a-dla atatürk değerli kumandana itti • 
fatta bulunmuıtur. 

Yurtta hava vaz:iyeti 
ANKARA, 13. (A.A.) - Ziraat 

bakanlığı Meteoroloji enstitüsünden 
aldığanız malümata göre, son 24 saat 
'çlııde yurdun Trakya, Ege mmta.kala 
rmda hava bulutlu geçm ttir. En son 
yağı§ 63 milimetre olarak Edremitte 
ölçülmÜ§tür. Trakya, Ege mın~~ala -
rınm diğer yerlerine 8-4 7 milnnetre 
arasında yağı§ olmuftur. 

Gece ve gÜndüz aühunetleri orta 
Anadolu ve doğu Anadohıauıwlan ma
ada yerlerde hep &ıfırm üatünde kal· 
mıttır. Bu gece en dütük &ühunet sı
fırın altında olmak üzere Karata 33, 
Erzurumda 20, Kaatamonuda 16, Sı· 
vuta 15, Ankarada 10 derece olarak 
kaydedilmi§tir. 

En yüksek giindüz aühunetleri sı • 
fınn üstünde ıs derece olmak üzere 
Antalya, Adana.da kaydedilmiıt;r. 

Marsilya suikastı hakkın
da Macar notası 

CENEVRE 13 (A.A.) - Marsil
Y"' suikasti me'suliyetleri hakkındaki 
Macar mııhtn·ası fon Eckhardt tarafın· 
dan bu itin raportörü olan Bay Edeoıe 
tevdi edilmek fuıere uluslar kurumu 
genel katipliğine verilmittir. 

Bay edenin raporu gelecek hafta 
haztl' olacak ve orta Avrupa hakkında
•,; Roma anlafJllalannın tatbikini ko • 
layla,tınnak için bu devrenin nihaye • 
tinden evvel itin tasfiyesine çalışılaoak
tır. 

Saylav seçim 
Muhtelif yerlerde iki 
seçici seçimi başla 
ANKARA, 13 (A.A.) -

seçimi için uılan esas defterleri 
dirildiğine dair üç vilayetten b 
bütün vilayetlerin hepsinden D 
ye vekilliğ ne haber gelmiştir. 

Bir çok vilayetler ilWıci miio 
seçimine de batlamıılardır. Bunl 
ilkônce acçimi bit renler Çanakk 
Zonguldak vilayetleridir. 

Çanak.kaleden geçen 931 
de ikinci müntehipler yekunu 
kadın ve 359 u erkek olmak 
467 k '§iyi bulınuttur. 

ZONGULDAK, 13 (A.A.) 
guldak vilayeti dah !inde ikinci 
tf"ı,;.,.. intihabn tı tamamen bit 
157,211 müntehibi evvelden 1 
muntehip reye ıttira.k etmitt r. 
iştirak edenlerin 66, 144 Ü k 
57,819 u erkektir 

intihap günlerinde havanın 
ve fırtmnlı olmasına rağnıen int 
bata iştirak ni~et yüzde yetmil 
kuzu bulmuştur. 

Fırka namzedi olarak seçil 
ikinci müntelıipten 130 kadın 
erkektir. 

KARAKOSE, 13 (A.A.) -
lav seçimi için va! Bay lmad'ın 
liğincle toplanan tefti§ h eyeti at 
çalı~adan sonra bütün hazırlı!< 
nı bitinniştir. 16 Sonkanunda 
müntehip seçimine batlanacak 
gfuıde bitirilecektir. 

Hwıuai muhasebenin tahsili 
sene geçen senelere nisbetle çok 
dır. 

KASTAMONU, 13 (A.A.) 
pılan yoklamalardan sonra v la 
çinde 129 u kadm 709 u erkek ol 
üzere 838 ikinci seçici namzedi ı 
edilmit ve seçime batlanılmıştır. 
ci müntehip .aeç mi vil&yetin her 
fmda ayın 20 sinden evvel bitiril 
tir. ' 

SiVAS, 13 (A.A.) - Sayla• 
mi lrazırlrklan tamamen bitmit 
yet üç gÜn içinde b tirilmek üz 
kinci müntehiplerin eeçiımioe ba 
mıştır. 

BOLU, 13 (A.A.) - Saylav 
mine ea.aa olan ikinci müntehip 11 

zetleri için yapılan fırka yoklaD' 
bitti. Vilayet dahilinde 555 ikinci 
tehip tesbit edilmittir. Bunlardan 
ze an sekizi kadındır. intihaba 
bA§lanmak Üzere hazırlık yapıldı. 
!ayet adına yedi saylav çıkacakt 

Gümrük komisyon 
farının karneleri 

ANKARA, 13 (Telefonla) -
rük lnhi&arlar bakanlığı gıimrük 
misyoncu, ma.iyet memunı, ve tii 
müstahdemler; hakkında gümri:i 
bir tamim yapmıştır. Bu tamime 
komiayoncıu maiyet memuru ve tii 
müstahdemlerinin ellerinde me 
karneleri yenilenle değiştirilecek 
ğ ttirme muamelesi Gümrükler g 
müdüriyetince yapılacaktır. Li.ıı 
len vesaiki göste....,rek yeni karn 
mayan1arm eskı karneleri müsa 
edilecektir. Yeniden yabul edil 
ler de ayni muameleye tabi olacA 
dır. 

Alman eşyasına boyk 
VARŞOVA, ı3 (A.A.) - Kı 

vide toplanan siyonist kongresi Al 
e§yaaına karıı boykotaj meselesini 
müddet müzakere ebnittir. 

Sir Simon Pari:ste 
PARIS, 13 (A.A.) - lngiliz d 

n iıleri bakanı Sir Siman Cene . 
bu sabah saat 7 de buraya gelrnt 

Harici küçük haberler: 

* Viyana harp divanı, Nazi Rıı. 
Ottu hıyaneti vataniye cürmile 
bet hidemab takkaya ve kardeıi 
ter Ottu da on sene hidematı ıak 
mahkum etmiştir. H ... ikisi de 25-1 
ihtilalinde reisicumhuru tevkif et 
teşebbüs etmitlerdir. 

* Paris mıntakası itıizleri, P 
muhtelif yerlerinde mitingler yap 
!ardır. Bir işsiz heyeti, parlameıı 
kaıbul edilmiştir. Bazı ehemmi! 
kavgalar olmuşsa da sükun 
iade edilmittir. ..----·--_., 
TA 
M~LLIYET'in yeııi 

aQll olacaktır. 



- Gugin yazıları -

Sallantı!. 
Bu mektubumda biraz buradan, bi

raz da oradan kanştıracağım. Çünkü; 
~ memleketten haber aldun: Yer sallan

mlf. Yüreğim kabardı ve meraklan
dım. Sevmediğm şeylerin başında bu 

1 zelzele denilen tilet gelir: Ne zaman 
geleceği, neden geldiği ve ne yapaca· 
ğı belli değildir ı 

Ben bundan kırk sene kadar evvel
kini pek az; hatırlanm. Küçücük idim. 

Jt Evde bakır güğümlerin devrildiğini 
görmüıtüm. Ondan sonra hatırımda 
kalan yegane şey bir iki ay bahçede 
hat.larla yaptığunız; çadırda yatmak 
olımuştu. 

Aklımın erdiği tarihlerde bir ke· 
' re daha l•tanb.ılda zelzele olduydu 
J - aanınm - on on beı senelik bir fey. 

O zamandan da aklımda Beyazıttaki 
•ot ahi maliye binasının baca/an düı • 

müıtü. 
dı Fen bilginlerinin dü,ündüklerine 
.l göre Asyanın ortasından, Anadolu ve 
1' Marmaradan, Akdeniz kenarlan ve in' talyadan geçen bir çizgi üstüne dü -

J. ,.... yerler ara ıııra ııallanırmıı. Çün
,.11 Aü buralan hôlô aturmarmf bir rno • 

loz; tabakaaı üırtünde İmif. insanlar, 
l~ ne idüğünü bilemedikleri kuvvetler 
,,. kar,ııııında daima mônalar, ifadeler a• 
ali rarlar. Halk tabakaaı aıağı doğru in-

dikçe bu môna vermıtk rnübaUigala
iıı! fır, yukanya çıktıkça normalleşir ve 
ıd nihayet sade bir korkudan ibaret ka
jj,I lır. 

içinizde c ... ur adamlar vardır ya 1 
'/) Zelzeleden korkmam diyen varsa eli
,J ni kaldıraın t 

Babam merhumdan iıittim. Büyük 
zelzele olurken Y enicami minaresi -
nin alemini tamir ediyorlarmtf. Ale
min (Ay)ına at gibi binmiı olan mi
nareci bilmem kim, minare apllanır • 

ili ken: 
~ - Çekilin alt.ından, diye bağırmıf .. 
.. Bu bir cesaretten ziyade fQfkmlık a· 

lôrneti olsa gerektir. 
Bu lôlı uzatmıyalım. Hepinize geç

miı oUıın, T ann bir daha göııtermesin. 

••• 
Burada türlü türlü kadınlar görü

yorum. Görmemek kab:ı değil; bir ta
neai var: Her gün çehreainde b<I§ka bir 
môna ile ortaya çıkıyor. Katlarını ol
duğu gibi temizlemiş. Her gün bafka 
tekilde çwyor, tabii kaılann çizgisi 
değiıtikçe yüzün ifadesi de değişiyor. 
Bu bir Amerikalı İmif. 

Bir tane daha var: Saçlan beyaza 
yakın •CJ:Q. Almanca, lngilizce ve 
F!:mu~a güzel konufUyor. Çirkin ve 
curetlı. Kôh çok f'lı, kôh hırpani. Her 

· Ji kesle görüfiiyor. Girkin fey. Bana •or
~ aalar mutlaka: 
ıl. - Casıutur, derim. Hem Alman 
· ,1 casusu. Londraya kaçmlf olan Alman
"' lan gözlemek için olmalı. 

Bir iiçüncü hına -çı. var: Yedi • 
ğim lokantaya geliyor. Gözleri çipil 
ve yiizii •Önmüı çocuk balonu gibi. 
Diıleri ile katlan yok. Yat• elli ile 
altmıı araaı. Yanında çengel burunlu 
lıara aaçlı bir herif var. Gençler gibi 
giyiniyor lle lokantan<n bar kunıın • 
dahi yüksek ukemlelere tüneyor. Ri
ııayete göre bu bir (unvan) sahibi 
(ledi) İmİf. Yanındaki de kocası. A· 
dama acıyorum. Kadın çantasından 
aynaaını ve boya takımını çıkanp yü
zünü pudralamaya batlayınca, adam· 
caiiız hemen baf'l'l öte tarafa çeviri
yor. Çünkü yaradana kurban olayım, 
lıadın o kadar çirkin ııe aoğuk ki; o • 
nan kocaaı olınak halkın merhametini 
celbeden bir va;z;l.yettir. 

• * * 
Delimi ne? deriz. Halbuki onlar 

alıımıılar hoı görüyorlar. Bakınız; fU 
herife/ B"f' açık, eırtında palto yak I 
Ceket pantalon. Elinde içi ile dıp kürk 
lü, dirseklerine kadar uzun eldiven, 
ayı penceslne dönmüı ıJe bir femsiye. 
A deli lngilü. dese birisi!. Şemoiyeyi 
alcyor&a11, neden fapka giymiyorsun?. 
Kürklü eldiven giyecek kadar ÜfÜyor
ıran neden cekdle gez;İyoraıın? 

• • • 
Bir aya yakındır buradayım. Bir 

mühim futbol maçı neden görmediii· 
ol mi meralı edenler vardır. Gideceğim 

ama inat ediyorum: Şu ltalyanlara 
•" galip gelen /ngili:ıı milli takunına ye
~ di oyuncu veren ( Arsenal) takımının 

bir oyununu bekliyorum. Geldiğim ilk 

i 

ırünlerde yerimizi yadırgadık. Oyle 
ıeyleri düıünemedim. Ondan sonra da 
(Araenal) Londrada değil (Liverpol) 
da oyna4ı. Hep beklediğim o .. Yakın· 
da birinci aınıl lngiliz takımlannın bir 
maçını yaA1mak lır•atını bulacağımı u
muyorum. 

••• 
Bizim gazdede Akagündüz doıı • 

tumuz, yeni türkçenin eli bayraklısı 
olarak etrafa çatıp duruyor. O çatış· 
farı bir fey aklıma getirdi. Os111J1nlıca· 
;va veda eder etme.z ortada ne eser, 
ne de o eserlerden ıöhret ve /ıuvvet 
almıı adam kaldı. Demek düne kadar 
edip, muharrir, müellif dediğimiz; a
damlarla artık benim gibi eseri ve ıöh 
7Wtİ olmıyanlar hep müsavi ol~..ık. Os
manlıca ortadan kalkınca, Osmanlı<>a 
)'QZılnuı e•rler turfa sayılır ve onu 
yazanlar da hor görülmese/er bile ar-
tık dôhUik, üııtatlık gibi eokiden al • 
dıkları payeler ortadan kalkar. Yeni 
dil cereyanı • dediğim gibi · Osmanlı
"a yazarak ıöhret bulma§ olan bütün 
yazıcıları bızim pereseye indirdi. Şim 
di hep bir hizada hazır ol vaziyette • 
JIİ:ıı;. Bunu ben harpten sonra mark 
lnymetinin aıfıra inme ine ve eaki 
ınark milyonerlerinin J'lenciye dön-
melerine b n:ı:.etiyorum. Bunun tasa 

• &crna diıfmcz. 
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Ş EH i R 
• 

HABERLERi 
ı.................................................................................................... 

ôKONOMI 

Türk-Yunan 
Ticaret Anlaşması 
Müşkülat nizamname mad

delerinin 
yanlış tatbikinden geliyor 

Türk - Yunan ticaret anla§!1lllsında 
tuzlu balık ihracatına ait bazı hüküm
lerin tatbiki hakkın<la Türkofis, alaka
dar tacirlere yeniden tebligat yapmış
tır. 

Nizamnamedeki tuzlu balık ihracına 
uyan maddelerin yanlıı tatbik edildiği 
ve ıikayetlerin bundan öleri geldiği 
anlaıılmıttır. 

Yunanistana tuzlu balık ve konser
ve ihraç edecek tacirlerin, gönderecek
leri mala mukabil ne ithal edeceklerini 
evvelden tayin edemedikleri takdirde ih
racat kıymetinin yüzde ellisi nisbetinde 
kimyevi gübre, fahmi nebati ve isi ve 
pamuk ipliği ithal ed~ilmeleri iıi kö
künden halletmiıtir. Bu madde ile, ih
racat iti daha çok Jrolaylaımıı olmak
tadır. 

Diğer taraftan, bir kaç parti ihraca
ta ait takas beyannamelerinin birletti· 
rilerek ithalatın hep birden yapılamıya
cağı ve ithalatın malın ihraç edildiği 
gümrükten batka bir gümrükte kilbul 
edilmiyeceği yolunda, itilifnamede hiç 
bir kayıt ta yoktur. Bu hususlar tama
mile tü.ccann iıteğine bırakılmııtır. 

l.a;yanın ayırdığı susamya2ı 
kontenjanı 

1 talya hükUıneti susam yağı ve ne
bati yağlann ithalini kontenjana tabi 
tutmağa karar vermiıtir. 

Memleketimiz için 1935 yılına ayrı
lan kontenjan miktarı, 2 loental susam 
yağı, 31 kental de nebati yaidan iba
rettir. 

Almanyaya idbal edilecek 
rumurtalar 

Alman hükümetl, aon kanun ayı ;. 
çerisinde ithal olunacak yumurtaların 
100 kilosu için 25 mark muvazene t·eı
mi almağa karar vermiıtir. 

Bu remn evveke 100 kilo başına 
1 marktı. 

Türlrof:iain bildirdiğine göre, Al
manya ıon kanun ayı için Türkiyeye 
bin kental yumurta kontenjanı ayımııı· 
tır. 

Yunan şaraplarının saiıeı azaldı 
Atinadan gelen aon haberlere göre, 

Fransada Yunan ııarabı 1.atıılarmın a
zalmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Çdroalovakyada da yaban<:ı rekabe
tinin teıirile ıarnp eatışlan ekaildiğm
den buraya yapılan ihracat ta çok dlit
müıtür. 

Avuıturya ve Polonya pazarları da 
Yunan şaraplanna tarnamile kapanmış 
hir vaziyet almJ§lır. 

Türk kömür.eri için yeni 
mahreç 

lngiliz kömür ıirketleri ile Polonya 
kömür ıirketleri arasında, geçenlerde 
bir anlaşma yapılmıttır . 

Bu iki memleketten kömür alan di
ier piyasalar hem fiat ve hem de ih
raç miktarı balumından bir birlik kar
Jllında kalmıılar ve ihtiyaçlarını başka 
memleketlerden tedarik için teşebbü•ler
de bulunmuılardır. 

Ojt-endiğimize göre, garp memle
lıetlerinin bazı tanmmı§ firmalan da 
Türk kömürü almak için şehrimizde a
lakadarlara müracaatta buluımıuılar • 
dır. 

Bu finnalar, fiat ve nümune htiye
rek esaalı it yapılabileceğini de bildir
mişlerdir. Alakadarlar, kömür ihracatı
mızı çok yakından alikadar eden bu tek
liflerin, iyi bir sona bağlanacağını um
maktadırlar. 

• ANKARA, 13 (TelefrJa) - Mem
leketimizin ihtiyacındaı. artık olma
cltğı halde dıpnya çıkarılan giaıre 
miktarı her yıl artmakta olcluiundan 
Türk gübresinin memleketimizden dı • 
ıarıya çıkanlmaaı bakanlar heyetince 
yaaak edilmiştir • 

1 BORSA 1 
(ıı Bankaamcl.,. alınan cetvelclir) 

12 lkincikanun 935 
AKŞAM FlYATLAJtl 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
latik.raaı daihli 94..,2$ 
1933 Erıani 97 Rıi:ı;tnn 17 60 
Kuponauz 29167,00 An. mümesa.iJ. 51,80 

u 11 28,30 An. ta.hvili 1, 11 46,75 
.. 111 28,70 

ESHAM 
lı Baokau Nama 10 ı Reji kuponaua 
" " Hanıilio.e 10 Telefon 

,. " Mü .. aia ~ 1 T cır1'.o• 

2J20 
10,60 
18,75 
13,0S 
12,50 

Türki1• Cumhu· Çimento 
riyet Banka11 64,25 ltt.Jbat de1. 
·ı ı-am-vay 30,50 Şark dcı7. 
Anadolu hiııcı 25,55 Bal7a 
Şir, Ha1riye 16 $ark m. ecza 

0,97,50 
1,51 
4,65 

ÇEK FIYATLA.Rl 
Fransız F. 12,03 Prai 18,99,34 
Londra 618,25 Belarat 34,95,42 
Milino 9,28,65 Moıkova 10,92,25 
Nü.rork 79,50,92 Berlin 1,97,75 
Cencı'trcı 2,45,U VartoYa 4,19,95 
Atina 83,66 Budapeıte 4,25.13 
Briik-tel 3,39,38 Madrit 11,80,&0 
Amaterdam 1,17,45 Bükr .. 78,89 
Sof7a 67,15,75 Viyana 4,23 

NUKUT (Satq) 
x: ....... it anı -

20 F. Fran•ıa 1611 ZO 1. lnicr• a1a 
1 Dolar 125 l Pacıta .. 
l Kur. CC 98 l Mark '3 
1 Şile A•. 23.SO 1 Zloti Z2 
1 İatcırlin 618 20 L•>" 11 

20 Liret ZIJ 20 DU... IS 
ıo L .. a 23 l Cerno•iw 
20 F. Bcılçilı.a ııa Altm 
20 Dralt.mi 24 

l Floria &3 

Türk Cerrahi Kurumu kongresi, dün saat 16 da Şifli Çocuk hasta
nesinde toplanmıştır. Kongreye Dr. Bay Kemal riyaset etmif ve muh
telif hbbi mevzular üzerinde görii Ffleler olmuftur· Toplanh iki saat 
luıdar sürmüftür Bu arada, konu, ulan mevzuları alakadar eden film
ler de gösterilmiştir. 

lNHISARLARDA 

Afyon 
Görüşmesi 

Murahhas!ar bugün tek
rar toplanıyorlar 

Iran Afyon inhiaan namına tehri
mize gelen murahhaalarla, uyuşturu
cu maddelec- inhiaan idaresi arasın· 
daki görüşmelere bu gün devam ed:
lecektir. Oğleden aonra yapılacak tC>p 
lantıya Türk • Yugoslav mütterek bü
rosundaki Yugoslav mura.hha11 Bay 
Mihailoviç •te jttirak edecek.tir. 

Afyon aatıtmda Türk. Yugoslav. 
Iran anlaşmasını temine matuf olan 
bu görüpnelerin yakında neticelendi
rileceii umubnaktadır. 

B. Ali Sami Ankarayı gidiyor 
Uyuıturucu maddeler inhiaarı u -

mumi müdürü Bay Ali Sami, gelecek 
hafta içeminde, hakanlıkla temaa et
mek üzere Ankaraya gidecektir. Bay 
Ali Saminin bu seyah"ti, idarenin pi
yaaadan afyon alımına baılama.sı işi
le de alakadardır. 
---~--~·o-------~ 

Saylav seçimi 
Hazır ıkları 

-o--

Müntehibi sani namzetleri 
iç:n yoklamaya başlandı 

Yeni saylav aeçiıni hazırlıkları da
ha faal bir devreye girmit bulunmak
tadır. Int" ıap teftit heyet nde dün va· 
zife takoimi ys pılmış ve heyetten her 
a.zaya, tehrin bir kazaa.ı teftiı mınta. 
kası olarak verilmiştir. 

Fırka vilayet idare he)"Oli de, f:r
ka yoklama tal matnamesi muc:bince, 
yoklamala.ra başlamıştır. 

ikinci müntehip ~eçimine bu a.yın 
yirmi&inden .sonra başlanacağı mu • 
hakkak addedilmektedir. lstanhuldan 
bu sefer 17 aay lav çıkacağı anLşıl • 
maktadır. 

ViLAYETTE 

Maliye müsteşarının 
çalışması 

Maliye bakanlığı rnüsle§an Bay Fa
ik, dün de lstanbul maliye i§leri üze
rinde çalışmııtır. Milli emlak idareıine 
de giderek itlere bakmıştır. 

Yanan A11iye binası oın 
yığıntısı 

Y nan adliv• biraıırun yığıırtıaının 
kaldmhnau iıi bir müteahhide veril
miıti. 

Müteahhit bu iıi tamamen yapma
dığından mukavelesi kaldırılmıthr. 3 
bin lira dipozito akçasına da el konul
muştur. 

Bu paranın bir kısmı irat yazılacak, 
geri kalanı ile yıkıntı kaldmlacaktıt'. 
Bu para yetmezse müteahhitten geri 
kalanı alınmak için hukuki yollardan 
gjdilecektir. 

BELEDiYEDE 

Sinemalardan 
Alınan vergiler 
iç işler bakanlığı alınan 

resimleri ağır bu~uyor 
Aldığımız malumata göre, iç iıler 

bakanlığı •inemalardan alınmakta olan 
Darülitceze resminin, birahane, gazino 
ve emsali müesseselerden ahnmasmı da .. 
ha muvafık bubnaktadır. Bu hususta 
tetkikat yapılmaktadır. 

Sinemalardan alınan resimlerin ağır 
olduğu anlaşılmıttır. 

Ter .(OS müJUrlügU 
Evvelce yazdığnnız gibi belediye fen 

itleri müdürü Bay Yusuf Ziyanın, bele
diye ıular idaresi ~üdürlüğüne geti -
rilmeai tahakkuk etmektedir. 

Şimdiki müdür Bay Kastelkonun 
müddeti bitmektedir. 

Çocuk!ara o:ı-n3.nac3k piyeslgr 
Tepebaıı tiyatrosunda per~ ve 

cuma günleri çocuklara mahsus, ço
cuk edd>iyatmdan ..,çme piyeslerin oy
naMla•ı kararlaştırılmıştır. 

Bu hu•uıta tetkikat yapılmakta-
dır. ilk .aezonda 50 piyes temsili muva· 
fık görülmektedir. Temsiller çok ucuz 
fiatla oynanacaktır. 

Balkan konseyinin 
N ticeleri 

;Balkan birliii ökonomi kıonaeyi top 
lantıoma memleketimiz namına itti • 
rak eden Trabzon aaylavı Hasan Sa
ka dun akşam Ankaraya gitmittir. 

Hasan Saka kendisile görilıen bir 
muha.rririmize tunlan aöylemittir: 

- Atinada bütün meseleleri konUJ· 
tuk ve hallettik. Aramız.da tam bir 
anl~ina oldu. 

Nisanın birinde ele Ankarada topla
m cağız. O zaman bu meseleler üze • 
rinde daha etraflıca görüpnemize de
vam edeceğiz. ---MAARiFTE 

Göz hastalığı salgın degıı 
Melı.t<plerdeki göz muayeneleri 

bitm.iıtir. Bu hususta muayene ya.pan 
heyet bir rapor hazırlamı.Jlır. Evvelce 
zannedildiğ-i gibi mekteplerde göz hu 
talıiı &algın bir tekilde bulunmamış· 
tır. 

KUi tLr hakanının tet~ikleri 
Kültür bakanı Bay Abidin Ozmen 

dün rahabızlandığı için akşama ka • 
dar otelden çıkmamııtır. Kültür baka-

müddet meşgul olmUJlur. 
--o---

Bay Recep Peker gitti 
Cwnhuriyet Halk Fırkası genel ka

tibi Bay Recep Peker dün aktı"mki 
trenle Ankaraya hareket etınittir. 

Atlı Spor klubünün kış gezintileri 

'ANKARA, 11 (Huauıfi) - 'Atlı •por llulübü kış bini.flerine bafla
mışhr. Ve bugün ilk biniş Doktor Çiki'nin idaresinde yapılmlfhT. 

Çok. muntazam ve zevkli olan bu binişe havanın soğuk. olmasına 
rağmen dokuz Bayan, kırk alh Bay iftirak. etmiştir. 

Binif Yenifehir - Bal11at köyü. Çiftlik • Akköprü yolu ile kulüpte 
bitirilmiftir. 

Arazinin karlı fakat don olmay ıfı bini~n zevkini bir kat daha ar-
tırmıftır. ~ 

Resmifh" b. i t 

MAHKEMELERDE 

Sahte yüz 
Liralık yapanlar 

-o.-

Dün kalpazanların muha
kemelerine ha,landı 

Geçen eenc sahte 100 liralıkların pi
yasada dola§lığı gôrülınıi§, zabıta der
hal harekete geçmit ve kısa bir miıd • 
det zarfmda bu paralan piyasaya ver
mekten ve sürmekten •uçlu olarak 
lrakli, Vaıil Zarasi, Kleanti, Kozlo
veskı Ka•tantin, Mclıınet Şerafettin, 
man:!aturacı lbrahim, Tan:lŞ oğlu Pa
nayot, Raııit oğlu Rahmi, Kavaf Ab
dullah adlı adam!an yakalamııtı • 

·Bunlardan yapılan tahkikatta da bu 
paraların Yunanistanda bulunan, Kaı
taki Zalropuloı, Paminonda, Eftim, An· 
dirya, Parapulos, Mi§el oğlu Minos ad
lı adamların kurdukları bir kalpazan 
ku'ITlpanyası tarafından basıldığı ve an
cak 18 tanesinin piyasaya ıürülebilcli • 
ği anlaıılnut, birinci partide adları ya
zılı olan 9 kiti adliyeye verihni,Ier
dir. 

Adliyede yapılan ilk tahkikatta Yu
nanistanda bulunan Kaıtaki Zalropulos 
ile beı arkada§mın yakalaMlasına İm· 
kan olmadığından şimdilik haklarında
ki takibatın durdurulmasına, adliye - · 
ye verilenlerden lrakli ile kavaf Abdul
lahtan baıka11nın auçlan olduğu an -
!atılmadığından haklarında muhakeme 
yapılmaıına lüzum olmadığına, Abdul
lah İ6e sahte parayı bilmiyerek almak
tan, fakat sahte olduğunu öğrendik
ten sonra bile bile Selanik bankasına 
vennekten suçlu olduğundan onun da 
suçunun el kanunile affedildiğine ka
rar verilmiş, yalnız lrakli mahlttmeye 
aevkolurunuıtur. 

Dün ağır ce:-za mahkemesinde Irak
linin muhakemesine bqlarulmqtır. 1-
rakli mahkemede: 

- Ne böyle sahte para aldım, ne 
11erdim, ne gördüm, ne sürdüm. Ne a
l~ var, mı müna..,betim, bir feyden 
haberim yok demiıtir. 

Reis Bay Suadm: 
- Peki polisteki itirafına ne der

ain, orada hem itiraf etmit. hem. de 
birçok malimıat vemll!•in? Tarzındaki 
aorguauna da ı 

- Ben poliı le bir teY dememiıim, 
ne varsa onlar yazmıılar, ben imza 
koymuıum, çüıııkü orada 30 gün mah
pus kaldım ve ç<ık dayak yecl.im demiı
tir. 

Burulan •onra mahkemeye tevdi e
dilen evrakın bir kısmı okumrıuıtur. 
Bu evrak 66ô parçadan ve içlerinden 
bir parçan 800 aahilt;lik ilk sorsu ve 
ifadeleri .ihtiva etmektedir. 

Okunan ewaktan lraklin.İn aahle 
para yapdacağım daha imalden evvel 
bildiği, Mısıra kaçırdığı 50 okka eıra
nn paraslDI almak için Mmra gittıii 
zaman kendisine Jakopulosun: 

- Acele etme yakıoda zengin olur, 
çil çil yüz liralıktan harcamaya baılar
am dediiini söylediii anI,..ıJmııtır. 

Bundan .onra taJıitlerin clinlemnelİ 
icap ebniş, fakat ıalıitlere celp keaiın
cliji anlatılmıt, 11 .,.ıIBle celp kesile
rek çağırılmalarma lüzum olup olma -
cltğma karar verilmek üzere duruıma 
1ubatın ikinci cününe bırakılmııtır. 

Sevgilisini öldüren çocuk 
Tahtakalede çalııtıiı mağazanın 

önünde Ratel iııınindeki sevııilisini öl
dürmekten euçlu Leon Baharın duruı· 
maısma dün ain" cezada,devam edildi. 

Dünkü duNpna adliyede adeta bir 
hid;,,., oldu. Bu dava ile bütün iJsiz 
güçsüz yllhudiler alakadar olmutlar ve 
mahkemeye ıreJmiılerdi. 

.Aiır ceza aalonu mevcut mahkeme 
aalonlarından en büyüğü olmasına rağ
men bu kalabalığı almamıf, mahkeme 
reiıi Bay Suat ta muhakemenin iyi gö
rülebilmeti için hariçteki tehacümü 
menettimıİftir. 

Dünkü muhakemede 18 tabii dm· 
lenmiı, bunlardan müdalaa tahicli olan 
bir kısmı Ratel ile Leonun niıenlı ol
duklarını söylemitlerdir. 

Muhakeme Mizrahi adında bir mü
dafaa taJıidinin getirilmesi için baıka 
güne bırakılmıf!ır. 

Muhakeme bittikten ııonra da yahu· 
di kahıbalığı bitmem.it. kıııpıalb jandar
ma karakolundan Leon Baharın çlkan
lıp hapİahane otomobiline hıdirilme&İ· 
ne kadar bu kalabalık yahudi kütlesi 
adliye binasının önünde beklemittir. 

Kal.ı.alık tıir aralık o kadar a1m11-
tır ki yeni postane önünden otumobill&
rin geçmeai bile miitküıı"lmiıtir. Niha
yet Leon Bahar hapishane otumobiline 
bindirilerek Hürülmüı, bu nıanasız 
kalabalık ta .ı ğılıruştır. OavaClllı -veya 
dava edileni yahucli olan her c:İna)'et 
<lavumda yalıudiler bu manaaız kala -
balıiı yapmaktadırlar. 

Bir dolandırıcı yabancı 
Fişer adlı bir ecnebi memleketine 

gitmek üzere iken üç kifiyi dolandır-
1111ıtır. Bu edam 3 kiticlen birinden ga• 
yet kıymetli bir fotoğraf makinesi, cli
ierinclen bir saat, birinden de bin lira· 
ya yakın para almıthr• 

Fiıer yakalanmıı, adliyeye verilmİl, 
ve aorgu hakimi tarafından tevkif o
lunmuftur. 

Cezalar tecil ıdi!di 
Evvelce bir nqriyat davasından do

layı hapae mahkUın edilmit olan Talebe 
Birliii mecmuası neıriyat müdürü dok
tor Bay Sedat ile birlik rein Bay Zeki 
hakkındaki karar 1\akzedilmiı, nakzen 
yapılan durupna da dün bitmiıtir. 

Mahkeme hapis cezasını 150 şer 
lira para cezaıma çevinniş, fakat her i. 
ki zabn da içti111ai mevkilerini ve bat~ 
ka mahkilmiyetleri olmadığını göz önü-

1 

~ünün~. ·· ··· 
--İiiiiöi~«.~J. 
Sarreplebisitınden so • 

ra karışık vaziyet 
Sarre plebisiti dün yapıldı. Ver

sailles andlaşmasımn on sene isti
rahatte bıraktığı mühim bir mese
le böyle harga~alık bir şekilde bit
miş oluyor .. Bu satır/art yazdığı -
mı:z: sırada henüz; plebisite dair e
sash malumat almıf değiliz. Zaten 
neticenin ancak bu günden sonra 
ve hatta belki de yarın anlaşıla • 
cağı tahmin edilmektedir. Fakat 
reyler ister üç namzelten Alman -
yaya, ister Fransaya, ister U/ıular 
derneğine yani Statuko'ya veril
miş olsun, mesele bununla bitmiş 
olmuyor. Asıl mühim nokta bu 
reylerin tefsirindedir. Evet maale
sef açık, sarih rakamlar bile dip • 
lomatlann elinde telsire müsait bir 
şekil almaktadır. Versailles muahe 
desini yapanlar ve yazanlar ifi kes• 
tirip atmamışlardır. Y a/mz; plebi
siti prensip olarak kabul etmişler
dir. Bilahara bu prensibi itmam e
den 34 üncü madde "reylerin KO
MUN VEYA SANCAK itibarile 
verileceğini tasrih etmiş 39 uncu 
madde ise, "Eğer Uluslar derneği 
Sarre havzasının TAMAMINI VE
YAHUT BiR PARÇASINI A~man 
yaya ilhaka karar verirse,, diyerek 
Sarre'ın bir bütün olarak fU veya
hut buraya verilmesi ihtimalini de 
parçalamı,tır. 

Şimdi vaziyet ne oalcak? 
Reylerin verilmeıi ve tayini şek

li bu maddelerin sarahati dahilin
de yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
alınan telgraflara nazaran, Sarre
da bulunan 83 dairenin her birisin
de bir çok yerlere muhtelif sandıR
far konması, ve toplanan reylerin 
o dairelerin merkezlerine getirile
rek birbirlerile k.ar,ılaştırılmast, 
ve bundan sonra her kısma ait san• 
dıklann Sarrebrük'a nakli ııe ora
da aayilması lô.zımdır. 

Bu suretle 83 (Bourgmeıtrerie) 
den her birinin kimin nereye rey 
verdiği anlaşılacaktır. 

lfte karışık nokta buradadır. 
Ya bir yerde Almanyaya rey ve

rirmİf, öbür tarafta Fransa kaz-:ııı
mışsa? Ya ortada da Statuko'cular 
ekseriyeti elde etmiflerse? 

O zaman vaziyet ne olacak? 
Sarre bu üç namzet arasında par -
çal anacak mı? l 

Fransa hududundaki yerlerin 
Fransaya, Almanya hududundaki 
yerlerin Almanyaya ilhakı ve orta• 
da Statuko'culann kazanması tak
dirinde mesele yoktur. 

Fakat mesele gelip güzel şura
da Almanya, burada Fransa ka -
zanır•a, ve Fransadan Sarre'daki 
Franaa topraklarına gidebilmek i
çin Hitler bayrağı al'tında/..i ara • 
Ziden 11eçmek icap ederse ne ola -
cak? 

O zaman zavallı Sarre'ın yama
lı bir hırkaya döneceğinde yeni ye
ni propagandalara, karışıklıklara 
meydan vereceğine piphe edile -
mez. 

Sonra bir nokta daha var. ille • 
•ela bir yerde halkın yüzde 49 u 
Almanyaya, yüzde 47 •i Fransaya, 
yüzde 4 dü de Uluslar derneğine, 
yani Statuko'nun muhafazasına 
rey verecek olursa o zaman ekse
riyet ncuıl aranacak.? O yer Al -
manyaya mı verilecek. yoksa yüz
de 61 bir ekseriyetle Afmanyarım 
k.arıuına çıkan diğer iki namzet 
mi nazan itibara alınacak? 

lıin içinde ifte bunun gibi ka· 
nıık noktalar vardır. Onun İçin 
son •Özü •öyliyecek olan Uluslar 
derneğidir. Fransa ve Almar.ya 
iki iddiacı feklinde bir mahkeme
nin huzuruna çıkmı1lardır. Ifte o 
kadar. 

Mümtaz FAiK 

ŞiRKETLERDE 

Karaköyde tünel binası 
Tünel ıirketi evvelce hükumetle 

yapınıı olduğu mukaveleye göre, ıir
ket için tünelin Galata kısmında büyük 
bir bina yapacaktı. 

Şiıket meclisi idaresi binayi derhal 
inıaya kanır venniı ve Brük>eldeki mi
marlar arasmda bir müsabaka açmıı -
tır. Müıabaka netice)enmit ve binanın 
planlarının hazırlanmasına batlanmtş• 
tır. 

Plan iki ay içinde bitecek ve ilkba • 
harda inıaata ~şlanacekbr. 

• Tarifelerin teslıiti - Şirketlerin 
tarifelerini hu.-lamakla uğrafl'D bayın
dırlık bakanlığı teftiı heyeti yarın top· 
!anarak Kadı.köy bavagazı ve au ş.irke
tinin tarifelerini tesbite başlıyacaktır. 

ne alarak bu cezayi tecil etmittir. 
* Kutu barı cinayeti - Kutu ba

rında çalgıcı Samiyi öldürmekten ı:~lu 
Adilin duruşmasına dün ağır cezada 
devam edilmiş, Adilin kat'i raporu gel
memit olduğundan bu huıusta tevkif • 
hane tababetinden rapor istenmesine ka
rar verilmiş, durutma bunun için B)' ın 
31 inci gUnüne bırakılmı~tır. 
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Oamanlıca karıılıklarını yazdıiımız keli -

ıi g"' i melerin ö:ı. türkÇa rnukabilelrini yaz.arak ıek· 
şen limi&in bot hanelerine yerletlirerek kesiniz •• 

"Milli7et bilmece memurluiuna., aönderiniz, 
Bilmecemizi. doiru halledenler arasında kura 
çekiyor ve kazananlara hediyeler veriyoruz. 

insanlar ihtiyarladıktan vakit, gençlik· 
!erini hatırlamakla keyif duyarlar. Av· 
rupa medeniyeti de galiba ihtiyarladığı 
içın, geçmiıteki büyük adamların doğum_ 
yıllarını, tenlik yaparak, haıtrlatmak bir 
zamandanberi adet oldu. Her yıl başında 
Avrupa gazeteleri o yıl içinde böylece 
anılacak büyük adamların adlarını bildiri 
yorlar. 

Bu yıl içinde adı anılacak büyük adam 
lann en başında büyük Yahudi filozofu 
frenklerin MAIMONIDE dedikleri May 
mun oğlu Musa geliyor (bu maymunun 
bizim bildiğimiz hayvanla münasebeti ol· 
madığıru kolayca tahmin buyururıunuz. 
Buradaki maymun bizim türkçedeki mut· 
Iu adının karıılığıdır). 1135 yılında mar0 

tın 30 uncu günü Kordoba'da doğmuf 
olan hu filozofun sekiz yüzüncü yılım 
ıenliklerle selamlaınak üzere, acunun her 
yanındaki yahudi kurumları timdiden 
hazırlık görüyorlarmıı. Hatta kendi ya• 
hudilerini bir kaç yüz yıl önceden baıka 
ülkelere hediye etmiı olan, ispanya hü· 
kumeti de - filozof ıimdi l ıpanya olan 
bir toprakta doğmuı olduğu için - bü· 
yük yahudi ıenliğine ittirak edeceğini 
resmen bildirmiş. Bence, bu güzel niyetin 
asıl sebebi, ispanyadan kaçmıt olan fi 
lozofu se1Mnlamaktan ziyade, daha sonra 
oradan kovulmuş olan baıka yahudilerin 
bundan dolayı darılmayarak, gittikle•İ 
ülkelerde hala İspanyolca konuttukları 
için, bu vesile ile, onlara teıekkür etmek 
olsa gerektir. 

Yalnız, Almanyada büyük yahudi fi. 
lozofu için ıenlik hazırlığı yapıldığına 
dair ıimdilik bir haber yoktur. Vakıa, 
Almanyadaki yahudilerin ıimdiki hali bir 
büyük yahudi için ıenlik yapmaya pek 
elverişli görünmüyorıa da, ötedenberi 
filozoflar ülkesi ve büyük yahudi filozo· 
funun kitaplarından en çoğunu bastır
ıruı olan Almanyada, herhangi ırktan o· 
!ursa olsun, büyük bir filozof için şenlik 
yapılmaması, doğruıu, büyük bir eksik· 
lik olacaktır. Bari, akıllı bir yahudi bilgi· 
ci çıksa da, 30 marttan önce, koca may· 
mun oğlunun arya ırkından olduğunu 
(biraz yukarıda, parantez içindeki fıkra
ya bakınız isbat edebilse, böyle bir k•· 
§İf hem o eksikliği giderir, hem de Al· 
manyadaki yeni rejim ile yahudiler ara .. 
sında yeniden barıtıkhğa ıebep olurdu. 

Yahudiler arasında ilim adaınları, bu 
büyük filozofu öteki Musa' dan sor.•a en 
büyük yahudi diye tanırlar. Fakat, ünlü 
lngiliz baıvekili Dirsaeli'nin dediği gibi, 
yahudiJerin büyük kabahati de kendi bü
yük adamlarını tanıyamamış olmalarıdır. 
Yahudilerden başka herkes bilir ki, birin· 
ci Musa' dan sonra en büyük yahudi laa' 
dır. Onun için bu ikinci Musa, yani may· 
rnun oğlu en büyük yahudilerin üçüncü .. 
sü sayılmalıdır. 

lıtanbuldaki yahudi bemıerilerimizin 
de filozof için ~enlik hazırlayıp hazırla • 
madıklarını anlayabilmek üzere yahudi· 
lerden bir kaçma Maimonide'in kim ol
duğunu ıormuıtum. Bunlardan yalnız 
zengin bir komiıyoncu bu adı tanıdı: 

- Bilirim, dedi, Maymonide eıki za· 
manda Mmrda methur bir kuyumcu idi! 
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SOLDAN SACA 

l - Umumi (5), Ce..-iz (3) 
2 - Halis (2), Büyük bir rakam (3). 
3 - Zehir (3), Nota (2). 
4 - Te•'em, aynı babndan (4), Şir (5). 
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S - Kırmızı, Akıl (2). Eaer (2), Beyıir 2) 
6 - Çift deiôl (3), Yet (2), Sayt f2l. 
7 - Ayı yuvau (2), Yuc:e deiil (5). 
8 - T" (2). 
9 - Aile, hanüman (4) , Uzun dejil (4). 

10 - Yet (2), Vazife, fiyaka (4). 
11 - İlimleri aıfat yapan bir edat (2), Kö· 

pek (2). Cet (3). 

YUKARDAN AŞACI 

1 - Sema (3), E•p (2), yama f2l. 
2 - Ezmekten emir (2), Rabıt edatı (3). 

Bazu (:l). 
3 - Beyaz (2), Rabıt edatı (2). 
4 - Büluia ermit (SJ, Tatlı değil (3). 
5 - Ahbap (2) , Amca (3). 
6 - iptida (3), Rabıt edatı (2). 
7 - Bir meyva (SJ, Tabaka (3). 
8 - Bir rakam (2). Bir rakam c!a.ha (4). 
9 - Noıa (2). 

10 Füruht eden (SJ, Üst değil (3). 
11 - Ziraat (4). 
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bul üniversitesinde ıenlik yapılması için 
baıka bir ~ebep daha vardır. Maymun 
oğlu ispanyada iken baba11 ile birlikte 
korkudan Müılümaiı olduktan sonra Faa' 
a, oradan Suriye'ye daha sonra, Mrsır'a 
gitmiı. Orada ekmeğini kazanmak için 
kuyumculuk yaparken Türle paditahı 
Salahaddin Eyyubi'nin veziri Kadı Fadl 
onunla görüşmüt ve öyle parlak bir zeki
run, parlak ta olsalar, tatların ara11nda 
ıönmesini istemediğinden onu padiıaha 
hekim yapbrmıı ve böylece Maymun oğ· 
lunun yalnız fikir iılerinde çalııma.unı 
temin etmit. Daha sonra lıpanyada iken 
Maymun oğlunun müslümanlığa girdiği. 
ni bilen bir Arap Mı11rda onun gene ya • 
hudi olarak padiıaha hekimlik ettiğini 
görünce onu "mürlet,,likle itham ederek 
öldürülmesini iıtemiıler. Gene vezir Ka
dı Fadl, bir insan zorla Müılüınan olur· 
ıa onun ihtidası zaten makbul sayılmaz 
ki, sonra kendi dinine döndüğü vakit 
mürtet sayılsın, diye bir fetva vererek 
büyük filozofun kelleıini kurt:mnıttır. 

Bu suretle bir yahudi kuyumcu bir 
Türk vezirinin anlayııı üzerine büyük bir 
kehim ve daha büyük bir filozof olmuı, 
ölümden de kelleıini kurtarmış. Şu hal· 
de hu büyüle filozofun sekiz yüzüncü yı· 
lıru kutlulamak için de lttanbul üniver· 
ailesinden daha uygun hangi ilim kurumu 
olabilir? 

Şimdi bana, bu yahudi kuyumcu, fi. 
kir iılerinde ne yapmıı ta hekimlikte ve 
filozofluta bu kadar ün almıı, diye sora· 

Plebisit 
Bütün Avrupnın gözleri, (Sar

re)a çevrilmif, orada yapılan ge· 
nel danışmanın sonunu bekliyor. 

Bu dan!.fm.:l, (Sarre) toprakla. 
rının hangi bayrak altında y.:ışa • 
yacağını kestirip atacaktır. 

Ağızlarda, bir reyİam sözü do
laşıyor. Bu sözü her duyuşumda i
çime ürküntü gelir. 

Sanırsam Yunanın eli altında 
iken lzmirde de böy~e bir reyİam 
yapılmıştı. Yahut, yapılacaktı da 
yanda kaldı. 

O kara günlerden Bızan duygu. 
lar, bende bu reyiam ve plebisit 
sözletine karft derin bir tiksinti 
ve korku uyandırır. Sarre'da yapı· 
lan plebi.sitin haklı bir sona erişe
ceğine inanmıyanlardan değilim. 
Buradaki plebisit, belki kılı kırka 
yararak; hiç bir hak11zlığa yol bı· 
rakılmadan yapılıyor. Ancak ne 
de orsa; bir yerde plebuit var, de
nildi mi, beni bir düşüncedir kap
lar. Bunu Sarre'ı ele alarak değil, 
kendi ana yurdumda, bir vakitler 
yapılmasına üzeni/en plebisitleri 
anarak, içimin burkulduğunu söy
lemek i.stiyorum. 

O günlerde ki, bizde de yaban
cıların sö:iü geçiyordu. Yüzde dok
sanı Türkle dolu topraklarda top
luluğun bizde o~madığını utan . 
madan ileri sürenler vardı. 

Ellerinden gelse, Konya ile 
Kc:.stamonunun bile Türklüğün . 
den işkil!eneceklerdi. lstanbul gi
bi, çok uzak tarihte Türk atlıları
nın çiğnediği bir ülkede, bizi sığın 
tı yerine koymuşlardı. Ve günün 
birinde burada bir plebisit yapıl. 
saydı, latanbulluların beşte dör • 
dünün T ürkten özgeler olduğuna 
bizi de inandırmağa çalışacaklar
dı. Ben plebisit ve reyiam sözlerin
den ürktüm. Türk bayrağı altına 
girmif ülkelerde yaşayanlar, dile
rim ki tarihin hiç bir çağında: 

- Siz kimi istersiniz? Sorguıi
le karşılaşmaaınlar. 

Plebisit, ne kadar doğrulukla 
yapılırsa yapılsın, kılığını ve adı· 
nı değiftirmez: Plebiıit, dün de, bu 
gün de, yann da plebisittir. 

Salahaddin GONGöR 

DOGUM 
Iı Bankası lstanbul ıubesi ikinci 

müdürü Bay Salihattin Fatin Güven
diren· n bir kızı dünyaya gelmiştir. Y av 
ruya uzun ömürler ve ebeveyne aaa -
det dileriz. 

Sipahi ocağından: 
Ocağın senelik kongreıi 18-1-935 

cuma günü saat 16 ya talik edilmiıtir. 
Bu içtima kal'idir. Mühim müzakerat 

vardır. Azanın her halde teşrifleri riı;a 

Bu hemşeri vakia yanlıı ııöylemedi, 
çünkü filo7of bir aralık kuyumculuk ta 
etmiı. Fakat kuyumcular ne kadar meı· 
bur olsalar da onlar için ıenlik yapmak 
henüz adet olmamıştır. Zengin ve bilgi· 
li tanıdığım yahudi dostumdan bu ceva· 
bı aldıktan sonra artık bafka yahuc!:!or· 
den sormaya lüzum görmedim. Koca 
Maymun oğlu bizim yahudi hemıerilerİ· 
miz arasında galiba da tanınmıı değildir. bilirıiniz. olunur. (6964) 

Maymun op,lu, Musanın hekimlikte 
bir çok kitapları var. Kendisi- , 1 llı.l 
nin bir mektubunda yazdığına • e,Jıl' , .... '; ~!ıv y~ı göre pek çok hastaya da ba- ' 
karmış. Fakat asıl büyüklüğü rılozof-

Aksarayda eski padişahlardan kalma 
büyük ve köhne bir ev. Bu ev üç kısma 
bölünmüıtür. Sokak kısmındaki sağ tara• 
fm bir odasile bahçe üstündeki bir .oda 
ve bir kısnn ev altını bir arnavut itgal 
ediyor. Bu adaının bir karısı bir üvey oğ· 
lu, bir de Öz çocuğu vardır. Yaz günleri 
kağıt helvası, dondurma, kış günleri ise 
sabahlan salep, öğleden sonra cevizli he!. 
va, geceleri de boza satan adaırun adı 
Ramazandır. Karııı Fatma, üvey oğlu 
Müeyyet, Öz çocuğu Bekirdir. Müeyyet 
Beyazıtta kalaycı çıraklığı, Bekir ise mek. 
tebe devam eder. Bu aile halkı sokaktan 
bahçeye girilen duvar yanındaki bir bah
çe kapısından işlerler. 

ikinci kısım, sokak kapısından girdik· 
te bir ev altını müteakip geçilen bir ka 
pıdan sonra bir mutfak ve yukarı çı· 
lan bir merdivenin nihayetlendiği kar· 
şılıkh iki odadan ibarettir. Burada ise To. 
katlı bir sucu oturor. ismi Reıittir Te
fide isminde bir kansı, Barike, Seyyide 
adında iki kızı, Cenan isminde bir erkek 
çocuğu vardır ki mektebe giderler. Bu 
aile fakrü hal içinde olduğundan otur
dukları yerin bir odasını ibiş isminde de· 
li bozuk birine kiralamışlardır. Bu Alla· 
hın divanesi de bir eşeğe yüklettiği kü· 
feler içinde sabahtan akşama kadar viril
neliklerden paçavra toplar ve guya onla
rı satarak idaresini temin eder. Evin al
tında bu &ebepten Reşidin ve lbrahimin 
iki eşeği bağlı durur. 
o~üncü kısım bahceden istenilen ve 

kapıdan İçeri sririlince dar bir ev altı, 
bir yer odası, bir hala yirmi beş ayak :ner 
divenle yukarı çıkılan dar bir sofa ve ;ki 
oda ile nihayetlenir, bu kısım ile sucula· 
nn tarafının ortası İnce bir tahta perde 
ile bölünmüştür. Yukarı odaların birisin· 
de konaklarda hizmetçi'ik eder Bolulu 
Hüsniye isminde bir kadın, diğerlerinde 
hastabakıcı Mürüvvet hanını, kız kar· 
deşi Saniye, kızı Mervem. kocaıı müez
zin Necati otururlar. Öyleki bu üç taraf- 1 
lı evin ıakinlerinin her birinin ıöylediği 

1 
lakırdıyı ölekileri iıitir. 1 

Akşam olmut, ortalık kararmıftı. Ne
cati camiden geldi. Aşağıdaki küçük oda· 
ya girdi. Şapkasını çıkardı. Çiviye astı, 
Baıında penbe bir takke ile sofraya o
turdu: 

- Huu ... yemekten evvel bana bir su· 
ver. 

ibiş - hey ... heheyhey .... Bizim etek 
arpadan evvel su ittiyor. 

Ramazan - Kurt ne vakat kocar köp· 
peklerin maskara11 olur. 

Barike - anne benim canrm salep İs· 
tiyor. 

Cenan - baba, yem torbaıı nerede? ı 
hayvanı yemliyeceğim. 

Mürüvvet - Hay it hay .. koskoca Ar
navudu hayvan yaptı. 

Tenkide - Şıllık, sen artık çok olu· 
yorsun. Ramazanı demedi hayvanı dedi. 
iftiracılar. 

Meryem - Aa .. Ben kulağımla itil· 
tim. Zavallı aıncaını eıek yaptı. Asıl 
hayvan kendisi ... Ne olacak sucu parçası· 
mn oğlu .. 

Ramazan - Ha bre .• Sustunuz, ıustu .. 
~~- Yoksa alimallah çekerim altı patla- \ 

Saniye - Hele tu deli Arnavudun zo- ı' 
runa bak. Kızım fenamı ıöy!edi. 

Mü ey yet - Bo.l>am sö :;lemez yanlıı la 
kırdı. Bu Meryem her ak4am ne diye to· / 
kalaşır mekteıJi çocuklarla ... 

Meryem - Haydi sen de kalaycı par· 
çası ... 

Müeyyet - Sizinkileri yapmadım dj. 
ye mi bu ... 

Siaemanın, musikininin •• tekniğin bir ıabeseri olan 

ç 1 L G 1 N K A N 
f'!miııde en güzel rollerini bu"mu,lardır. 

ZfGAN SENFONiLERİ· Zll.JAN ve MACAR ORKESTRALARI 
Pek yakında l P E K Sinemasında 

• 
!:!iTMEMiŞ 8ENFONı'nin ÇARDAŞ FORıSTIN' in unutulmaz yıldı 

MARTHA EGGERT 
iLAHi SESİ ~ANA YAKIN NEŞESi 1Lf: 

GENÇLiK ARZULAR 
Filmiııde yeniden kalpleri teshir edecektir. 

Çarş-ı.m a akşamı M E L E K ·dnemaıında 

Had:se yapan 

• ., 
kitap 

Avrupa da Otomobil 
İle 9000 kilometre 

----
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 
ZAMAN 

kurut 

Kitap baştan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı su içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü E&mer arka 
daş1mız bu yorucu fakat fay· 
dalı seyahatten hoş görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle tesbit etmiştir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormut eibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

Avrupa'yı oturduğunuz yer· 
den gezmek, eğlenmek ve fay. 
dalanmak için bu kitabı alıp o
kuyunuz. 

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
)arda kendinizi seyahat etmit· 
siniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek· 
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesi:t 
elinde gerekli zarif bir kitap ol· 
muştur. 

·------5-1~ 

1 N S TAN BUL; 
18: Franaızca dera, 18,30: Danı ıno• 

plik, 19: lata.nbul balke•İ Soyıalı Yardı 
beıi namına doktor profesör Oaman Şıtr 
din Uludai. 19,30: Haberler, 19,40: Solo 
musikisi plik. 20: Yurdumuzu bileliıni 
Sırrı T arcan. 20,30: Gotama caz Ba1a1t• 
Şan 21,15: Son haberler. 21,30: Ba1an 
Tüzün t•n radyo caz ve tanıo orke• 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,35: Şarkılar. 18,50: Sözler. 19,tS: 

no (franaız eserlerinden.) 19,45: Kad 
Sözler. 21: Hafif musiki. 21,45: Haberi• 
Eski konıer•atu•ar talebeıinin kon• 
Konferanı, 23: Rekli.mlar, 23,15: Dan• • 

823 Khz. B U K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüz plak neıriyah. t8: 

muaiki. 19: Haberler, 19,15: Konıerin 
20: Üniversite. 20,20: Plil:. 20,45: Kon 
~l: Noel musikisi (A•rupadan ıeleıı 
pl&klardan.J 2lı: Haberler. 

ll95 Khz. F R A N K F U R T, 251 
18,30: Dana musikisi, 19: Gençlere. 

Kitaplara dair. 19,30: N•t•ll sözler. 
Haberler, aktüalite. 19,50: Eilenceli 
20,45: Aktüai.lte, haberler, 21,10: Elekl 
kile Leonc.avallanun (Palyaço) oper .. ı. 
Konferans, 23: Haberler, apar. 23,30: 
musikisi. 24: Şen aktaın konıer.i. 1: Ce 
ailıı:iai. 

Kbz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19,20: Halk t•rkrları, 19.SS: Pli.k (ask 

luları.) 20.35: Sözler. 21: Haberler. 
Orkeatra konaeri. 22,10: "Nikotinden ,. 
me,, adlı skeç. 23: Haberler. 23,30: Dao 

686 Kbz. B E L G R A T, 437 m. 
18: Orkeatr• i'efakatile ıarkdar. 19..26 

ler. 19,30: Den. 20: Pli.le. 20,05: Rokl" 
- Haberler. - Ulusal proaram. 21ı 
operaıındalci temsili nakil. 23: Son ha 

841 Khz. B E R L 1 N, 357 m. 
18,30: Opera pli.kları. - Spor. 19,311 

ve pİJano muaikiai. - Sözler. 20,20: 
20,40: Aktüalite - Haberler. 21,10: Sol 
riton ıarkıları. 23: Haberler. 23,20ı N•t 
rıırk konser. 

545 K~z. B U D A P E Ş T E, 550 
18: Salon muaikiıi. lS.55: Hiki.yeler· 

VaC'flerift "Die Meiıterıaneer ..-on Nii 
İıimli opera temsilini nakil 24,25: Çioıe 
aikiai. 24,05: Haberler. 

Yarınkı program 
1 N 5 TAN BUL: 

18: Almanca derı. 18,30: Jimnaıtik, 
Azade T arcan. 18,30: Da.na muaikiıi. 
Haberlt>r, 19,40: Viioloniat Bülent; Ke 
lo, 20,10: Orkeatra plak. 20,40: Stxdyo 
musiki orJceatraaı. 21,20: Son haberler. 
Radyo oTkeatraat. 22: Radyo caz •e taP 
keatralarr. .. ............... . 
Deniz yolla 

Ace!ı§J- ,Eı!.M, Efc~la 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihürd 

;lıı!ı--11> Han. Tel 22740 _,,. 

~SKENDERIYE YO 
ANKARA vapuru IS ikin 
Kanun SALI gunu 11 de 
kenderiyeye kadar. (138) -

Onun için, büyük yahudi filozofu için 
burada §enlik yapabilecek ancak bizi""' 
ilim ocağımız olan İstanbul üniversitesi 
vardır. Bu yahudi filozofunu yalnız ya· 
hudiler değil, hıristiyanlar da, Müslü
manlar da çok büyük tanırlar. Hıriıtiyan 
bilg_inlerinden Albert l• Grand ve Saint 
Thomas d' Aquin büyük yahudiyi pek bü 
yük saygı ile anmı$lar. Miislümanlardan 
lbni Ehi Usavbıa da Mavmun oğlunu 

lukta "yollarını şaşırmıı o[!ınlara klavuz,, 
diye türkçeye veçirebileceğimiz "Delale
tül Hayirin,, adında ve arapça yazmıf 
olduğu felsefe kitabında din ile ilmi bir
leştirmeğe çalı§mış, bu kitap bütün din
lere mensup insanlara, hakikatin mutlaka 
gökten İnmesini beklemiyerek ilim yolit .. 
hakikat aramak lüzumunu öğretmiş. lıte 
Maymun oğlu bu doğru sözü ıekiz yüz 
yıl önce soylemiş olduğu için insaıılığa 
hizmet etıniş büyük filozoflar arasında 

Aınn umdeıi " MiLLiYET " tir. 
ibiş - Lahna biber turşusu ... Hihihihi. 
Necati - görüyor musun şu herifi 

vakitsiz turşu satıyor, pişmiş: aşa su katı· 
yor, Bu sırada eşek haykırrr: Hiha .. hj. 
ha .. hiha ... 

....................................... _ ..................... . TRAAZON YOLV 

Erreis Musa diye anar. Arap tarihçisi 
böyle reis "dını ancak büyük Türk filo
zofu lbni Sina ile o büyük yahudi filozo
funa vermiştir. Bu tarihçiye göre May. 
mun o~lu Kur'an'1 da ezberlemi1tir. Bun
dan dolayı, çocukluğunda Müslümanlığa 
girme•İ gerçekten olmasa bile Müslüman 
]arın Tanrııı onun eünahını unutmuş ol
sa P-Prektir. 

Büvük yahudi filozofu ferefine latan-

M; •li tefrika: 72 

Telefonu bırakırken Abidin bey 
onun tatkınhğını fJlrketti: 

- Tabii kızı arayıp sormazsın ••• 
dua et ki gene mektep arkadatları 
lı:ızlarla dütÜP kalkıyor. Bir başka· 
aı olsaydı batına bir rakip çıkarır· 
dı. 

Ve onun bir cevap vermesine 
meydan bırakmadanı 

- Şimdi •. - dedi - otur da 
ciddi konutalım. Vesika iti suyunu 
çekmek üzeredir .•• 

- Nezaret mi müdahale etti? 
- Yok canım .• Almanyanın bu 

ay çok mal çekmiyeceği anlatılıyor. 
- Neden? 
- Ya abluka tiddetlendi. Yahut 

itilaf devletleri Danimarka ve lsveç 
in dü,man devletlere para kazan
dırmasını istemedi' er. Müşterek bir 
teşebbüs yaptılar. Bu ay komisyon 
ve•ika ,b;;ıtmağa lüzum görmüyor. 

okki ... . ':ı • ıtsa da ve•i1<~ lar 

sayılıyor. 

Acaba yahudilerin bekledikleri Mehdi 
o doğru sözü ıöylemiş olan filozof değil 
miydi? G. A. 

Müeılifi: Nazmi Şahap 
alanların elinde kalacak ••• . . . . 

- Dütünme canım... baflı:a İf 
yaparız. Hem mütarekenin de eli 
kulağında. Bulgar cephesi sarsıl
mak üzeredir. 

- Ne diyorsunuz? 
- Kader ... harbi kaybedece-

liz. Avusturya zaten inhilal etmit 
gibi. Bir Almanya bu kadar düt· 
mana kartı ne yapabilir? 

. . . . 
- Biz dayanabiliriz ama •.. Mem

lekette açlık var. T etkili.tsızlık, 
yolsuzluk, vasıtasızlık bizi adeta 
felce uğratmış gibidir. Bu vaziyet 
karşısında gemisini kurtaran kap· 
tandır. Biz de gemimizi kurta;.ma· 
ğa bakalım ... 

• • • 
- Ben şimdilik ... bütün memur· 

)ara yol vermeğe karar verdim. 
Yalnız sen ben ... ikimiz ba basa 

------·-· 
ABONE ÜCRETLERi: 

3 aylıiı 
6 .. 

12 .. 

TUrkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hat iç için 
L. 1(. 

b-
14 -
ZS-

Gelen evrak a-er-.i verilmez.- Müddet.i 
ıec;en nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü· 
racaat edilir. Gazetemiz ilanların mea'u~ 
liretini kabul •tmez. ' 

çalışırız. Mütareke olunca idhali.t 
işlerinde çok para dönecek. .. Ha
zırlanmalıyız. Elhamdülillah bir a
sır kaşık katık yesem sermayem 
gene bitmez. 

• . . 
Abidin bey saatlerce söylemitti. 

Fakat Nazmi ancak bu kadarını· 
duyabilmitti. Sonra oturduğu yer
de kımıldamadan, hatta nefes al
madan, gözlerini halının çiçekleri· 
ne daldırarak derin bir düşünceye 
dalmıttı ..• Bazan Abidin Bey yerin .. 
den kalkıp dol.atmıf, kafasına iyi 
girsin diye olaca.\ omuzunu dürte 
dürte konuşmuttu. Bazan yanma 

"oturmuf, gizli projelerinden birini 
kimse duymasın diye k_atJarını, 
gözlerini, elle,rini oynatarak ehem· 
miyetle kulağına fısıldamıftı. Fa. 
kat bunların hepsi Nazminin bir 
kulağından girmiş, öbüründen çık· 
mıftı. 

Ancak geç vakit birlikte so
kağa çıktıkları zaman bu dalgınlı
ğından biraz kurtulur gibi oldu. A
bidin Beyin; 

- Rüstemi nasıl olursa başım. 
dan atarım .. - dediğini duydu -

Sonra tüccar, 
- Allah ısmarladık yavrum .• -

dedi - bugünlerde beklerim artık •• 
- Allaha ısmarladıkAbidin 

Tefide - Efendi .• aşağıya bak e~ek a· 
j nırıyor. 

Necati - eıek ıenin kocandır asıl, yu-

1 

larını eline almışsın zavalh adamın. Po
lis Hurtitle aşne fişne yapar, herifin gö 
•ZÜnÜ korkutur, istediğin ıibi yemlersin. 

ibiş - Arpanın okkası otuza çıktı. 
Hi hi hi ... 

Mürüvvet - Şu kargayı suıturun. 
Tefide - Sen onu bunu düşüneceğine 

Beyefendi ••• 

Hanımefendile telefonda konuş
ması bütün neşesini, zevkini, her 
feyini kaybettirmişti. Calibe bir haf 
tadanberi Refika hanımın eveinde 
bulunuyordu ha? ve... Fahrünnisa 
ile herhalde orası senin, burası be
nim dolatıyorlardı da ••. 

Son gece, Bebekteki yalıdan ay· 
nlırken, kızın yastığı altında sak· 
ladığı hovardalar koleksiyonunu 
hatırlamıttı. Acaba Calibe koleksi· 
yonuna batlamıt mıydı? 

Biran Refikayı hayalinde yirmi 
ıene gençlettirdi. Sonra onu bire1· 
birer, resimlerini. gördüğü sevgili
lerile kafasında kartılattırıp dolaş· 
tırdı. Onlara Refikanın yirmi sene
sine sigacak bir takım muhayyel 
maceralar yafattı. Beyni neler ne· 
ler doğurmayordu! .• 

Birdenbire Calibeye atladı. Bü· 
tün bu maceraları bu sefer de ona 
yaşattı. Sonra onun yirmi sene son· 
raki halini tasarlamağa çalıttı. 
Ooh!. Onun da bir Fahrünnisası 
mı olacaktı? 

Serseri ve hedefsiz, sokak sokak 
dolattığını neden sonra farketti ve 
durduğu yere bir göz atınca hay
retle irkildi. Ayakları, onu "Galip,, 
in kapısı önüne kadar getirmitti. 

Gali Makrikö deki evin içini 

kulağını aç ta etrafı dinle .. doktor Şük
rü ile ıenin hakkında neler söylüyorlar. 

Mürüvvet - haydi sen de .. Sucu karı
sı ... dilinizi düzeltin de herkesle öyle uğ
raıın. 

O sırada yatsı ezanı okunur: 

Tanrı uludur, Tanrıdan başka yoktur 
tapacak. 

F .. tına - Sizin ayıbınızı topraktan 
baıka yoktur kapayacak! - O. N. -

en iyi bilen adam! - diye düfün· 
dü - Şuna bir sorsam mı? 

O anda sırtını yakan bir atef 
duydu. Pancar gibi kızaran yüzüne 
iki avucunu yapıftırdı. Ve birden 
geriye döndü. Utanmıştı. Calibe
nin nasıl yatadığını Galipten öğren 
mek fikri ona pek ağır gelmitti. 

Bir fey dütünemeden, bir fey 
söylemeden, koşar gibi yürüyüşle 
uzaklaftı. Ciğerleri alevli atette 
kavruluyormUf gibi, bir azap duy
muftu. 

Mari odaya girdiği zaman, o; 
- Ah ne fena! Ah ne kötü! Ne 

ayıp ! - diye söyleniyordu -
Laleliden Galatasaraya gelmiş, 

T ereza Galatasaraydan Bonmar· 
feye kadar ve Mari evinde giyin· 
dikten sonra apartımana kadar gel. 
mitti. O hali. Galibin evi önünde 
duyduğu acıyı unutamamıftı. 

Marinin elini öperken biran ha
pishane kaçkını Selimi hatırladı. 
Acaba onun korktuğu atk buhranı 
bu muydu? Böyle bir azaba mı da
yanamıyacağı için mi ahçı kadının 
damarlarını patlatacağını söyle
mişti? 
• Maamafih on dakika sonra ne 
kafasında dalgınlık, ne İçinde ya. 
kıp kavuran at~ ve ne de beynin
de, saatlerdenberi Bonmarşenin o-

KARADENiZ vapuru IS 11' 
ci Kanun SALI günü saat 20 
Galata Rıhtımından kalka 
gidi,te Zonguldak, İnebolu, 
nop, Samsun, Fatsa, Ordu, 
reson. Tirebolu, Görele, T ra 
zon, Rizeye dönü,te bunlara İ 
veten Sürmene'ye de uğraya 

tır. •-----(ılıl 7iıii2iiı)ııııf --
yuncak reyonunda, vantilot' 
rüzgarına tutulmut hacıyatnı 
gibi biribirine vurup biribirİ 
ayrılan Refikalar, Galipler, 
beler kalmıftı. 

Marinin içlerinde neşe kay 
gözleri, ruhunu yoran kabusla 
ğıtıvermitti. 

Onu, her adımda yanına bi 
ça daha sokularak, Beyoğ)uıııı 
labalığından geçirdi, Vinte 
götürdü. 

Erteai gece, ayni saatte, 
Mari ile kol kola Vinterbara 1 
ğini görenler oldu. 

On gün sonra saat 
çukta, barın ikinci kat local 
çıkan merdiveninde her 
bir garson tarafından selaJ11 
yordu. Bar sahibi fampanya lı 
eını getiren garsona oturduğıı 
nın kapısını kendi elite açırııt 

Yağlı müfteri ... 

Mari takrak kahkahalarla 
yor; 

Artistler numaralarını yapa 
hep ona bakıyorlar; 

Orkestra tefi gözünü loca 
yıramıyor; 

. Bit-nedi 
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1
. <~~~~~ sa~~~bisit~ 

dan doğruya bir beyanname ile hitap et· 
mektedir. 

Marthe Richard Tercüme eden ı M. F. 

Kasa mes' efesinin vakti geçmek 
üzeredir. Çok geç kalacağız 

Hülasa Fransız tarafından kiralandığını 
ve binaenaleyh burayı terketmemi 
rica etti. 

[Marthe Richard Fransa cas~luk 
şkilatı tarafından ispanyaya gonde· 
"lmiştir. Vazıfeıi orada Alman casus 
şkilatına girmek ve iki cihetli casus
k yapmaktır. Marthe bir sürü mac7·, 
]ardan sonra Alman casuslarının reısı 
aron Fon Krohn ile tanışmıştır. Bun
n bir çok ma!Umat almış ve bunları 

ransaya bildirmijtir. 
Şimdi Marthe bir fırsat bularak Pa· 

'se dönmüş ve şefini bularak ona Be· 
nu soymak için kurduğu bir dolabı 
!atmış ve tekrar İspanyaya avdet et· 
iştir.] 

Ertesi gün Sen sebastiyen konso· 
shanesinden bir mektup aldım: 
"Mülıizim Marie'nin hasta oldu· 
nu bildiriyorlar. Seyahat edebi-

ecek hali olduğu zaman İspanyaya 
elecektir ... Fakat çok geç olacağı
ı zannetınez misiniz? .. İspanyaya 
elince nereye gitsin? .. Cevabını'Zı 
ekliyorum .. 
Diğer cihetlere dair hiç bir cevap 
lmadım .. .,, 
Diğer cihetler pasaportum idi. 
Anlaşılıyor ki barut gibi olan 
lıikrm teflerimi adamakıllı ürküt 
üştü, çünkü hemen hemen hergün 
ni oyalamak biraz sabırlandır • 
ak için bir m-,1<tup alıyordum. 
"n Mösyö dö B .. yi görmü' ve o

tG.•ıa demittim ki: 
- Kasa meselesinin vakti geç· 
k üzeredir. Çok geç kalacağız. 

akat kapitenin müli.zim Marie'yi 
öndereceğini bilsem ~vine sevine 
adride giderdim. Acaba yeni bir 

alan mı? yoksa sahi mi? .. Marie 
elecek mi? 

Ertesi gün Mösyö B ... bir mektup 
öndermitti: 

"Sizi gördükten biraz sonra hak
kınızda talimat aldım. Bir kaç gün 
beklemeniz rica ediliyor ... Siz de 
ayırca la.limat alacaksınız... Mad· 
ride gidip dostunuzu bulmakta men 
faat vardır. istediğiniz oluyor de-

'9n<ektir ••• Mektubunuzu ırönclerdim., 
Filhakika kapiten Ladoux'ya 

tıönderilmek üzere ona bir mektup 
vermittim. Kapitene ıert bir ifade 

e pasaportumun vizesinin niçin 
ddedildiğini soruyor, tikayet edi-

7ordum. 
Mösyö B ... nin mektubundan son 

ra Zozodan da bir mektup aldrm. 
~rkadaşım, ben Madride gider git· 

ez kapitenin bana Madride birini 
lföndereceğini bildiriyordu. Fon 

rohna telefon ederek tetrinisani-
' n ilk günlerinde orada bulunaca
mı bildirdim ve bana rahat bir o
ide iyi bir oda bulmasını söyle
im ... Palasa dönmek istemiyor
um. Güzellik müessesemi satmış
ım, •imdi orada casusluk dalavire

:--'llneri çevrilmiyor felsefe dersleri
eriliyordu. ---· Baron İngiltere otelinde benim 
in bir oda tuttu ... Orada iki gün 
ldım. Hayret ki hayret: 48 saat 
nra patron gelerek odamın bir 

Alman olmamam ve Fransız ol· 
duğum halde Almanya için çalış· 
marn ve vatanıma ihanet etmem 
affedilmiyordu ... Haksız olarak it
ham ediliyordum. işte bu, beni büs· 
bütün kudurtuyor, ıstırabımı arttı· 
rıyordu ... 

Aradan bir kaç gün geçti ... Tanı. 
madığım bir şahsın imzasını taşı· 
yan bir mektup aldım .. Bunda de
niliyordu ki: 

"Madam, 
Martin hakkında, ve Paristen ge

len diğer bir çok havadisler hak
kında görüşmemiz için mümkün 
olduğu kadar çabuk bulu mamız 
Mektuplarınızı her zaman kendisi· 
ne tevdi ettiğiniz adam Madridi 
terkettiğinden onun ycdne ben ta· 
yin edildim ... Bir randevu tayin et
menizi rica ederim ... istediğiniz yer 
de istediğiniz saatte bulunacağım. 
Sağ elimde mendilim bulunacak. .. 
Esasen sizi tahsan tanıyorum. Ce
vabınızı beklemekteyim.. Bunu 
Fournier; Sor don Ramon Muji
cat lokantası, Calle Mayer, Madr:d 
adresine gönderiniz .. 

Hatiye - Mösyö dö B .. burasını 
terkettiği için kendi kendimi tak
dim etmek mecburiyetinde kaldım., 

Gene hiç bir parola yoktu .. Bu 
mektup beni tllfırttı .. Bir tuzak ol
madığını kim temin edebilirdi? .. 
Çalıtmama mani olmak için ellerin
den geleni yapıyorlardı. Şu hakiki 
hüviyetini bilmediğim don Ramon 
Mujicat'yı kontrol etmek için ge~e 
Madride M. dö N ... e yazdım. Hıç 
bir cevap almadığım için don Mu
jicatya bir mektup yazarak benim 
le konuflll&k istiyorsa bizzat bir 
randevu tayin etmesini rica ettim. 
Aldığım cevap fU oldu: 

6 T etrinisani 917. 
Madam, 
Madrid tubelerimizdeki adam1a

ra yazdığr.ıız iki mektup ta halen 
bende bulunmaktadır. Onlara ce-
vap alamadığınıza hayret etıneyi
niz çünkü tekrar ederim ki bu a
damlar şimdiki halde burada de
ğildirler. Bundan batka bugün öğ
leyin bana yazdığınız mektubu da 
aldım ... Kendi istediğiniz gibi ve 
istediğiniz tekilde bir randevu tes
bit etmediğimiz için müteessirim. 
Eğer isterseniz yarınki 7 Teşrini
sani çartamba günü akşam saat 
7 de Baja Esquierda 8, Marques 
del Duero Roneo'da sizi bekliyece
ğim .. Üç merdiven çıkacaksınız 

soldaki kapıyı çalınız ve don Ra
mon'u sorunuz ... buraya gelmek İs· 
temediğiniz takdirde F ournier lo· 
kantasına telefon ediniz, bana bildi 
rirler ... Hürmetler . ., 

Bir türlü karar veremiyordum. 
Şu Mujcat eğer hakikaten kap'.ten 
tarafından gönderilen ise bana ni-
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Konsey, bu beyannamesinde Sar hal· 
kından •Ükunet ve vikar ile reyini bildir· 
mesini istemekte ve Sarlıların bundan 
aonra da 18.kin kalacaklanru ve konseyce 
reylerin tasnifi neticesinde en kısa bir 
zamanda verilecek karan itimatla bekli· 
yecekleri üınidi ızhar olunmaktadır. 

Bu beyannamenin neırine sebep, Sar 
hükumetinin konseye gönderdiği bir ra• 
pordur. Sar hükumeti memlekette heye
can olduğunu ve halka plebisit idaresinin 
gene konseyin elinde bulunduğuna ve 
reylerin belli olmıuı ile bunun neticesinde 
verilecek kadar arasında hiç bir fasıla 
olmıyacağına dair teminat verilmesini is .. 
teınittir. 

I tal yanların fikri 
ROMA, 13 (A .A .) - Bütün ltalyan 

matbuatı Sar eJebisitinden uzun uzadıya 
bahsebnektedirler. Katolik gazeteler sta· 
tükonun muhafazasının katolikJer için iyi 
olacağını yazmaktadırlar. 

ROMA, 13 (A. A.) - Observatore 
Romano gazetesi Papalık makamının Sar 
meselesi önündeki durumunun ~' araflık 
olduğunu ve Vatikanın verebildiği hü • 
kümlerin tamamen dini mahiyette bulun· 
duğunu teyit eylemektedir. 

Bay Laval Bay T. Rüştü Araa 
ile görüştü 

CENEVRE, 13 (A. A.) - Burada hu· 
ıuıi konuşmalar devam etmektedir. Bay 
Lava! Türkiye Dıtarı işleri bakanı ve 
Uluslar 1'..:.urumu konseyinin şimdiki re
isi Bay Rüttü Aras ile görüşmüştür. 

Cenevre'de temaslar 
CENEVRE, 13 (A. A .) - Bay Laval, 

dül'\ uzun müddet Sir Con Saymen ve 
Bay Edcn'le ve sonra da Bay Litvinof ile 
görüşmüştür. 

Bay Lava! akşam yemeğini Bay Titü· 
lesco ile birlikte yemiştir. lngiliz resmi 
mahafili, Bay Laval'in, lngilz devlet •· 
dam' arına Roma anlaşması hakkında iza
hat verdiğini ve bunda barı~'n pekiştiril
mesi için mühim bir imil gören Sir Con 
Saymen•in kendisini hararetle tebrik et
tiğini bildiriyorlar. 

Sarre meselesine gelince; İngiliz mu
rahhasları, meselenin Avrupa müsale -
meli nef'ine olarak, bu ay ıonu!;'dan ev
vel ka1'i olarak neticelenmesi mütıalea • 
sında bulunmu!lardır. 

Nihayet Bay Lava! ve Flandenin bu 
ayın nihayetine doğru Londraya seyahat. 
ları hakkında görütülmüştür. 

Alman:va ve Uluslar Kurumu 
CENEVRE, 13 (A. A.) - Sir Say • 

men ile Eden Fransız Dı,an işleri baka. 
nı Bay Lava! ile görüttükleri sırada Al· 
manyıuun bir an evvel Uluslar Kurumu
na dönmesi hususunda ihtiyab elden fe
da edecek l!ibi gözükmemip ... dir. Roma 
anlaşmalarının Avrupa;va taalluk eden 
neticelerile doğu antlatmasının yapılma· 
ıı ve Almanya'nın Cenevreye dönmesi işi 
Bay Flanden ile Bay Laval'in ay sonun. 
da Londraya yapacaldan ziyarette uzun 
uzadıya tetkik olunacaktır. 

Fransa. Almanya 
öltonomi görüfmeleri 

CENEVRE. 13 (A. A.) - Roma'da 
ücler komitesinde Sar ökonomi işlerini 
halleden Alman mütehassm Bay Breguer 

çin "Aluet., diye hitap etmiyordu? 
Ak,am Baronla yemek yiyordum. 
Fevkalade bir havadis aldığını sı;;y. 
ledi: "Fransız casusluk tetkilıitr 
rei i Madride ge'mi, dedi. 

- Bu fef nasıl adammıt? diye 
sordum. 

- Oldukç::ı. uzun boylu, sakallı 
bir adammıf. 

Ladoux İspanyaya gelsin???? 
Filhakika Kapiten Ladoux'nun sa· 
kalı vardı ve Fon Krohn ekseriya 
oldukça doğru malumat alırdı şu 
halde bana gelen mektuplar onun 
emirlerini ta,ımıyordu .. Bu sakallı 
tef yalancı bir tef o!masın? Gene 
bir tuzak hazrrlanmasın sakın ... 

Her zamanki gibi tehlikeye gÖ· 
ğüs gerdim. 

-Bitmedi-
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VERiT, Damar, tamar, (Kara kan damarı man.,) 
Vk:RNIK, Sır, (Bak: Cila) hu1Ul, muvasalat, vuslat, visal, visd,) 

VUSLAT BULMAK, 1, Eri1met1 2, Kavuşmak, 
VUZUH, 1, Açıklık, 2, Belirlilik, bellilik, (Bak: Sarahat) 
VUZUH KESPETMEK, 1, Açık, olmak, 2, Belli, ol-

VESAiTi NAKLiYE, 1, Gölük, 2, Götürgü, 3, Kıllünalf, 
(Bak: Naki,) 

VESAYET, Atağlık, (Bak: Vasi,) 
VESVESE, 1, llinti, 2, işkil,' 3, Kuruntu, (Bak: Merak. 

ıüpbc, vchm,) 
VESVESE ETMEK, 1, Bulganmak, 2, Coşmak, 3, Çcnik

mck, 4, Gıcıklanmak. 
lit171... YETER, 1, Et kuyrui:u, (Teşrih. ıstılahı olan vctcr man). 

2,- Kiriı. 
VETET, 1, Kazık, 
VEZiR, 1, Atabey, (Aslmda "ata - baba .. ile "bey.,dea 

m rckkep olup bazı Türk beyliklerinde vezir ve bazıların• 
da naibi hülrUmct yerinde kullandmıştır.) 2, Atalık, 3, Ay• 
cuc-r. 4, Yarıcı, (Yk: Yarcl,uncı.) 

VEZN (Vezin), 1, Aiırlık, (Siklet, ınan.) 2, Çeki, 3, 
O~çev "Bu sözle onu takip eden ve hep "ölçü, ,YI yaklapn 
lkl karııhk, daha çok umumi olarak mikyas demeie setir.,, 
4, Olçüm, S, TartL 

VEZNETMEIC, 1, Boıurmak, 2, Çekmek, 3, Tartmak, 
ViCAHEN. YU. yüze, yüzüne karıı (Bak: bilmüvacebe) 
ViCDAN, 1, Bulııu, (Bu ve "bul kökünden &elen batka 

sözler, "vicdanm arapça manasmı ~ta'.) 
ViDA, 1, Burgu, Z, 8-rma, 3, Çivi, 4, Purp, S, Purma 

6, Püskül, 
VIFAK, 1, Anlaşma, 2, Buış, barışıklık, 3, Düzenlik, 

4, Uugunluk, uyarlık. S, Uzlaıma, (Bak: ittifak, muhadenet, 
oıüsalemet, sulh.) 

ViKAYE, (etmek, 1, Asramak, 2, Ayamak, 
ViLADi, 1, DoiJnaca, 2, Doiaıtan. 
ViRAJ, 1. Buramaç, 2, Burum, 3, Bük, 
ViRAN, - E, 1, Bozui, 
ViSAL, l. Buluşma. 2. Kavuşma, (Bak: Muvasalc,) 
ViSALE NAiL OLMAK, Pirikmek1 
ViŞNE, Çiye, 2, Şiye, 
VOLKAN, Yanardağ, (Bak: Bürki.n) 
VUKU, 1. Bolı:u, bulgu, 
VUKUF, ı, Anlam:ı, anlayı!;, 2, Diigı, 3, Bilim, 4, Bilme, 

(B k: Um, ift IJ, malÜrtlil.t) 

t 
VUKUF llASIL ETMETK, 1, Anlamak, Oğrcnmek1 2, 

uyunmak. 

V s AT 1. F:ri rnt- K "''" -" (I!ak: Vısal, muvasale) 
USLATA NAiL 01 .. M , Pirikmek, 

VUSLAT ARZU~U. Kil eme. 
VUSTA l Oıu 2. Ortanc , (B k: Vasat, mütcvaasıt, 

mak. 3, Süzülmek, (Bak: Tevazzuh) 
VUZUHLU, 1, Açık, apaçık, 2, Belirli, 3, Beffi, besbelli, 

(Bak: Vi.zıh.) 
. '{OCUH, Başa (Yk: paşa, eşraf, rüesa, mütCiicffizan 

Ztnufuz, man.) 
.. VO~uT., •-..Baz (Madde man.) 2, Bolgu, (Eski ese<lerde 
olmas:., fiih bolmalr,. ıeklindedir.) 3, Bu.lunu1, 

3 
VDurO~.';J! kBULMAK, 1, Bolınalc, 2, Dörümek, dürümek, 

, w..ıaa , 4, Kdınrnak, 
.. VÜS'ATi HAL KESPETMEK, 1, Geniılemek 2 Kin 

runmek, (Bak: Refah.) ' ' 
VOSO •. 1, Güç (kudret man. "ricü yeten.,) 2, Ommııma 

3, Yapabılme, (Bak: Kudret, iktidar.) 

v 
YAIJTS, 1, Kurcak, 2, Karııaz. 3, Kuru (Bak: Yubııoet.) 
YADES (tutıınalc) l, ÔCef111ek, 2, Ocüımelr, 3 Oç tut· 

ınak., öç tutuşmak, (Bak: Babs tutuşriiak,) ' 
Y ADIGAR, 1, Anacak, 
YAKUT, 1, Baraz, 
YANI, 1, Demek, 2, Demek ki, 
YAR, 1, Arkadaı (Yir ve •bar, Arkadaı ve yabancı) 2 

Balmı. 3, Bildik, ' 
VADETMEK, Anmak, 
YAVE, 1, Btlışd 2, Boı lakırdı, bot söz, 
YAVER, 1, Çora, 2, Yarduncı, 3, Yasavul 
YEG~NE, 1, Biricik, 2, Bir kiye, 3, Tek, 

1

4, Tekçe. (Bak: 
Munfertt yekta) 

YEGAN YEGAN,!, Bırer birer, 2, Tek tek, 
YEiS, 1, Acık, 2, Boyoiu, 3, Karanlık, 
YEKÇEŞIM, 1, Puçuk (Yk: Buçuk. Bir cözü kör olan ya• 

rnn adam sayılıyor), 2, Sokur, 
YEKDİC.ER, Birbiri, 
YEKNESAK, 1, Bir düzene, 2, Bir düzüye, 3, Bir türlü. 

4, Bir yolda. 

C~v~~ bu :::~~~r~:evam ede- 1 
cektir. Bay Berguer'in bu yeni vazifesi!e 
Alınanyanın Cenevrede Sar işinin halli· 
ne iıtirikten imtinaı arasında bir m~~ .. 
sebet görülmektedir. ltalyan mahafilıne 
göre Cenevre ökonomi konuımalan. Fr~
sa ile Almanya arasında daha genış hır 
ticaret anlatması ko .uşmalanna yol aça· 
caktır. 

Reyler nasıl tasnii edilecek? 
SARREBRÜK, 13 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Reyler şu suretle toplanmak· 
tadır: 

Muhtelif yerlere bir çok sandıklar asıl· 
mıştır. Bu sandıklara halk reylerini at.•· 
cak ve bunlar uluslar arıuı kuvvetlenn 
muhafazası altında o mıntakalann mer· 
kezlerine nakledilecektir. Bunlar orada 
gene sıkı bir nezaret altında biribirine ka
rıştırılacak ve otomobille Sarrebrük'e ge· 
tirilecektir. Sarrebrük'te Wartburg bina· 
11 dahilindeki bü;vük salonda altmış tane 
masa hazırlanmıştu-. Her masanın başın
da be!er tane bitaraf kimse bulunacak • 
tır. Bunlar reylerin tıunifi ile meıgul ola· 
caklardır. Diğer taraftan bütün salona 
hakim bir mevkide komisyon azası yer 
alacaklar ve her hangi bir ihtilaf halinde 
meseleye müdahale edeceklerdir. 

Tasnif pazartesi sabahı saat 8 de baş· 
!ayacak ve on üçe kadar devam edecek· 
tir. Tasnif işlerile meşgul olanlar yemek· 
!erini ayni bina dahilinde yiyecekler ve 
tekrar ite başlayacaklardır. Saat on d~-_ 
kuzdan yirmiye kadar gene yemek tatılı 
yapacaktır. . . . ... 

Bir masanın üzennde tasnJf bıttıgı za 
man netice bes bitaraf 8.za tarafından İm· 
zalanacak ve komisyona verilecektir. 
Hususi bürolıorda ayrıca yekunler tetkik 
edilecektir. Binaenaleyh netice bu büro· 
!ardan anlaşılacaktır. 

Masaların başında bulunan beşer bita· 
raf kimse yani cem'an yüz Holanda1ı 
yüz lıviçreli ve yüz Lüksenburglu v~
tandaş reylerin doğru bir sure!te tetkık 
olunduğunu teyit edecekle~ ve ondan 
ıonra netice ilin edilecektır. 

Salona 300 gazeteci alınacaktır. Bu ga
zeteciler neticeyi projeksiyonla görecek
lerdir. Gazeteciler an~ak bundan ıonra 
Watburg'u terkedip gazetelerine telgraf 
çekecekler veyahut telefonla malumat ve 
rebileceklerdir. 

Fakat komisyon evvelemirde kendisi 
bütün cihana rey miktarını radyo ile ilan 
edecektir. Bunun için bütün dünya mer• 
kezlerile muvasale temin olunmu!tur. 
lstanbul Oslo ve hatta Tokyo'da dahi 
ayni ~nda neticenin bilinmesi kabil 
olacaktır. 

yapılan hesaba göre neticenin sah sa· 
babı ilan edilmesi lizımgelmektedir. 

Sükünet 
SAARBRÜKEN, 13 (A.A.) - Plelıi· 

sit, son pnlerde görülen heyecanla ta· 
ban tabana zıt bir sükunet içinde cere · 
yan etmektedir. Seçim dairelerinde kala
balık o kaılM fazladır ki herkesin bugün 
reyini -kullanabileceğinden şüphe edil • 
mektedir. Dairelerin içinde muamele çok 
düzırü11 ıreçmektedir. Dairelerin önünd<O 
mlintelüpler sıra sıra beklemektedır le•. 
Ve Alman cephesinin beyaz '6'İtleri ile 
mÜ5terek cephenin kırmızı şeritleri derin 
bir ıe.,izlik içinde karı:ka•şıya .durmak· 
tadır. Müntehipler rey puslal~rını bitlU'af 
reiıinin gözü önünde sands~a atmA:ktll • 
dırlar. 

Sar tramvaylan asla, şimdiy~ kadar, bu 
kadar insan taşımamıtlardır. Müntehip 
kartını gösteren herkes tramvr.ı.ylara be· 
dava binebilmektedir. 

Ber!inde neler düşünülü)'or? 
BERLIN, 13 (A. A). - Sıyasal ma· 

hafi!, Sar müşterek cephesinin faaliyetle
rinde muvaffak o!amıyacağını ve Sar'ın 
Almanyaya dönmesinin Almanya için •ı
lusal bir meıele olduğunu ve bu mesele 
üzerinde bir iç sıyaıa yapılamıyacağı ka· 
naatındadır. 

Sıyasal mahafil Sar'ın Almanyaya dön 
meıi lehine verilecek reylerin en aşağı 
yüzde seksen olacağını tahmin etmekle· 
dir. Gazeteler Sar plebisitinin acun lçin 
olan büyük ehemmiyetini tebarüz ettir .. 
mektedir. ... 

BERLIN, 13 (A. A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

Burada plebisitin Almanya lehine n<'· 
tice vereceğinde hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Ancak atatükonun muhafazası 
için kuvvetli bir akalliyetin işi kanıtır· 
masmdan ve konseyi Sar' ı ikiye bölmeğe 
teşvik etmesinden korkulmaktadır. 

Almanya lehine mi? 
. LONDRA, 13 (A. A.) - Bütün lnıri· 

liz ~tbuab plebisitin Almanya lehine 
nebcelenmeoile Sar iıinin acun hanımın 
meııfaatına ugun olarak halledileceii mü
taleaoında bulunmaktadır. 

.. ~ * 
P~RIS, 13 (A. A.) - Fransız ıraze

teleri, Sar'cla Alman cephesinin man.,.i 
tazyikinin bikim olduğunu, mamafilı Al· 
man cephesinin bu tazyiki cezaya çarpıl· 
ma;vacak bir tekilde yaptığını yazmakta· 
dır. 

••• 
SARBRUKEN, 13 (A.A.) - Sar 

polisi Loren hududunda Roaeln civarın· 
da altı ıüpheli odam rötüren bir otu • 
mobili durclurmuı ve içindekiler Alman 
cepheıine mensup olduldannı itiraf et• 
mitlerdir. Bunların üzerinde çivi pa • 
ketleri ı...ıunmuttur. Çivileri yollara ılö 
le erek F ransadan plebiaite ittir alı: et • 
mel< üzere gelenl ... in otomobillerini 
durdurmak istemiılerdir. Bu altı kiti 
tevkif eclilmiı ve. isticvaptan sonra •er· 
beıt bırakıbnııtır. 

Saat 16,30 da 
SARBRUKEN, 13 (A.A.) - Plebi. 

ıit tam bir sükunet içinde yapıJmııtır. 
Saat 16,30 da Sarbrüken ve civarı mÜn· 
tehiplerinin yüzde 95 i reylerini kullan
mıı bulunuyorlardı ve hiç bir hadise de 
çııkınamıfb. 

lıtirak edenler 

' ) - P. 

POLiSTE 

Zor1amı \ 

ÇAGIRIŞLAR 

* Türk Mikrobioloji cemiyeti umu
mi katipliğinden: 

Girip a'mışlar? 
--o-

Eşya ile beraber beşi bir 
yerde altın da gitmiş 
Hoca Oveyai mahallell'nde oturan 

Şakir isminde biri saat yirmi dördü 
geçtikten sonra polise bat vurarak ka
yın biraderi Hayri ile d ğer kayın bi· 
raderi olan Mehınet ve Ahınet imıin· 
de birinin birlikte eve gelip zorla içe
r ye girerek evdeki ya.tak ve yorgan • 
ları aldıklannı aöylemiştir. 

Şakirin iddiasına göre Hayri kız· 
kardeşi Hidayetin boynunda asılı olan 
bir adet beşi bir yerde altını da alıp 
kaçmıştrr. Suçlular yakalanarak tah
kikata başlannuştrr. 

Sopa ile yaralamıf 
Mec'diyeköyiinde Dere sokağında 

oturan Mevlüt tat ocağındaki tarla • 
sına koyunlannı sokan ayni köyÜn 
Dikilitat deresinde çobanlık eden E
mine tarlaya koyunlan a.olcmamasını 

ihtar ebnesi Üzerine çoban Emin elin· 
deki sopa ile Mevlüdu yaralaınıttır. 
Mevlut yakalanarak lazım gelen ka
nuni muamele yapılınııtır. 

Kömürden zehirlendi 
Dün gece saat 2,5 da Metnıt'.yet 

caddeainde Karakol sokağında 144 
num!lra1ı evde Mehmet Nail odasında 
yal<.tığı kömürün iyi yanmamış olma • 
sından çıkan gazın tesirile zehirlenme 
al .. '.'TI..etleri göstermesi üzerine tedavi 
edilmek için Beyoğlu Zükur hastaha • 
ne& ne kaldırılmıttır. 

Bir camın kırılışından çıkaR 
Cinıyet 

Maltepede bir cinayet olmuştur. 
Maltepede Huan ve kardeşi Ahme • 
din bir gazinosu vardır. Bu gazinoya 
Ma:tepeli Tevfik oğlu Hayrettin ve 
izzet çavuş oğlu Mustafa gelerek içki 
içmeğe batlarnışlardır. 

Bu eınada nereden nasıl olduğu an 
laşılamıyan bir şek ide gazinonun lıir 
camı kırılmıştrr. 

Gazino aa.hipleri, camın Mustafa 
ve Hayrettin tarafından kınldığını 

söylemitler, aralarında kavga çıkını,. 
tır. Gazinocu Ahınet ve Haaan bıçak· 
la müşterilerin Üzerlerine saldırarak 
Hayrettini iki yer'nden ağırca ve Mus
tafayı bir yerinden hafifce vurmu, • 
!ardır. Ahmet ve Huan yakalanmıı • 
tır. Yaralılar hastahaneye kaldırılmıt· 
tır. 

Y alovada yeni büyük otel 
Akay idaresinin Y alovada yaptJncaiı 

büyük otel binumm y.-ini tayin için A· 
kay müdürü Bay Cemil ve mütehaurs· 
lar Y alova;va gİtmiılerdi. Heyet, büyük 
çağlayan civarında yeni otelin yapılma• 
aını münaıip görerek yerini tayin etmiı· 
tir. Kararlattırılan proje tekline göre hu 
otel Y alovanın güzelliğini bozmayacalc 
şekilde yapılacak ve albnıf odalı olacak
tır. Otelin bir gazinosu ve bir lokantan 
bulunacaktır. Yeni o!elin en mühim hu-• 
susiyeti banyo dairelerinin bina içinde 
bulunuşudur. Kaplıca suları, evıafını kay 
betmeden, otel bina11na kadar sevkedile
cektir. Banyo daireleri odaların yanında 
bulunacaktır. 

Boğaziçi için 
Y . l 
enı vapur, ar 

(Başı 1 inci sahifede) 
bir vapurun temin edeceği gelir ve 
faydalar meydandadır. Bu gemiler gel· 
dikten sonra, yeni vaziyete bakardk 
fiatların indirilmesi imki.nlarını da 
göz önüne alacağız. Siparişimiz, altı 
ayda tamamlanabilecektir. 

Esasen, istediğimiz çapta bir geınİ· 
nin normal imal müddeti 6 aydır. Buna 
gelit için geçecek zamanı ela ilave e· 
dersek, yeni vapurların eylül ortalan· 
na doğTu buraya gebnesi mümkün ola· 
bilecektir . ., 

Vapurcular 
Arasında 

(Bqı ı inci sahifede) 
fa ve deniayolları müdürü Bay Sadet· 
tin bulunacalı:larclır. 

Verilecek kanır 1ı... iki taraf için de 
kat'i olacak, bakanlığın bildirdiii nis
betler dahilinde iç hatlar ve bu hatla· 
ra yapılacak seferler bölünecektir. 

Yeni uapurlar teacil edili;ydr 
Vapurculuk tirketinin ;veni aldıiı 

ıremilerin tescil edilmeoi için Okonomi 
bakanlığından Deniz Ticaret müdürlü. 
iüne emir gelmi,tir. Deniz Tıcareli 

len heyeti, limanmnzda bulunan Gü
neysu vapurunu burün muayeneye t.q. 
hyacaldardır. 

Akau adım alaaık olan Kampoclor· 
lio vapuru buaiin Ceneveden hareket 
edecek ve cumarteıi günü limarumı.ıa 
relir relmcz muayenesi yapılacaktır. 

Her iki geminin de tubattan iti
baren İ!lemeğe konulmalan kararletb· 
nlmıııtır. 

Kabotaj müdürü Bay Ayet Altui, 
hat bölümü itl ... ile metıW olmalı: üze· 
re dün Ankaradan ..,ıırimize relmi!· 
tir. 

tir. Plebisite müntchiplerin ittirik nis· 
beti yüzde 95 ili 97 arasındadır. 

Plol>iait komisyonu salı ırünü Ce 
nevreye gidecek ve Sar meselesinin tet
kiki i in uluslar kurumu konae:rinin em 

Cemiyetimiz bu aym 16 ıncı çar . 
şamba günü saat 18 de Etıbba odası ••· 
!onunda toplanarak, başlamıt olduğu, 
d fteri te§his ve tedavisi mevzuu Üze
rindeki müzakere ve münaka.ş,alarC\ 
devam edeceğinden i•tiyen mcslektat· 
!arın gelmelerini saygıelarla dilriz. 

ı';tanbul Levaz;:m Amir· 1 
liği Satın Alma Komisyonu 

İlanları 

Maltepe Piyade Atış Mek· 
tehi için alınacak bir adet oda 
sinemasının tahmin bedeli dört 
yüz liradır. Son teminatı 60 li· 
radır. Pazarlığı 17 · 1 • 935 
Perşembe günü saat 11,30 da 
Tophanede Satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. istekli· 
lerin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (720) (169) 

• • Hastaneler ihtiyacı için 
8900 kilo yataklık pamuk 31-
lkincikanun. 935 Perşembe 
günü saat 14 de açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
4717 liradır. ilk teminatı 353 
lira 77 kuruştur. Şartnamesi· 
ni göreceklerin her gün ve ek· 
siltmesi için de belli saatte 
Tophanede Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. 

(721) (168) 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Burgaz için lkiyüz kırk beş 
ton Un kapalı zarfla satın alı· 
nacak, ihalesi 16 • ikinci ki -
nun • 935 Çarşamba günü sa· 
at 16 da yapılacaktır. Bunun 
muvakkat teminatı 2250 lira 
94 kuruştur. 

Kırklareli için yüz altmış 
dört ton Un satın alınacak iha· 
lesi 16. ikinci kanun· 935 çar 
şamba günü saat 15 de yapı ~ 
lacaktır. Bu Unun teminatı 
muvakkatesi 1525 lira 20 ku
ruştur. isteklilerin Lülebur · 
gazda Satmalma Komisyonu· 
na müracatları. 

(731) (8800) 86 
• • • 

J - 12088 kilo koyun eti 
açık eksiltmeye konulmuştur. 
T ahınin fiyatı kırt( kuruştur. 

2 - Eksiltme günü 20 i • 
kincik8.nun 935 _pazar giinü sa 
at 15 le Çorlu Satmalına ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk pey parası 363 li • 
radır. 

4 - İıtektler de kanunun 
emrettiği vesikaları getirmeli· 
dirler. 

5 - isteklilerin belli gün 
ve saatte Çorludaki komisyo· 
na gelmeleri. (44) 

191 . ~ . 
Ankara M. M. Vekaleti Sa· 

tınalma Komisyonunca 
12-1-935 tarihinde kapalı 
zarfla alınacağı ilan edilen 
155,000 pansuman paketinin 
münakasası 27-1-935 pazar 
günü saat 14,30 a ve 13-1-935 
tarihinde alınacağı ilin edilen 
seyyar hastane çadırının mü· 
nakasası 26-1 -935 cumartesi 
günü saat 14,30 a tehir edildi-
ği. (750) (132) 

336 
• • • 

10 • 1 • 935 de münal:.uası 
olan 8000 ili 15000 kilo gal· 
vanizli tele talip çılanadığm. 
dan münakasa on gün daha 
temdit edilmiştir. Taliplerin 
münakasa günü olan 20 • 1 • 
935 Pazar günü saat 10 da Er· 
zorumda komisyonumuza mü· 
racaatları. (751) (170) 

230 ton ef;.t ;kmeği kapalı 
zarf usulile ihalesi 24 • ikinci· 
kinun • 935 tarihine müsadif 
Perıoembe günü saat '>5 tedir. 
lsteı<liler şartnamesini görmek 
üzere her gün ve teminatı mu· 
vakkatesi olan (1294) lirayı 
muhasebe veznesine yatırarak 
teklif mektuplarını yukarıda 
yazılı günün saat 14 düne ka· 
dar Kayseride Cumhuriyet 
mahallesindeki Askeri Arttır· 
ma ve eksiltme Komis•r"nun· 
da bulundurulma1arı. 
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Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 
5 lira.· 

ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri i,tirak 
edebilirler. Y azılann gazete yazıaıyla azami 15 ve asgari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yazılmıJ bulunması lazımdır, 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
Güzel yazı müsabakasında birinciliği Fransa - ltalya anla,ma.sı 

•erlevhalı yazı ile Edebiyat fakültesinden Mehmet Numan, ikinciliği 
lngiltere - Fransa siya.sal anla,masına doğru serlevhalı yazı ile Galata
saraydan Mehmet Dursun kazanmıJhr. 

Kendilerinin hüviyet varakalaı ile idaremize müracaat ederek mü
kafatlarını almalannı rica ederiz. 

Fransız • İtalya Anlaşması 
Genel savaıtanberi dıı aıyasalarında 

görülen temelli ayi<mlıklar yüzünden 
bir türlü uzlaıamıyan Fransa ile ltal
ya, bugün anlqmıı bulunuyorlar. 

Alb aydanberi süren görüımelerle 
bu anlaflll&Dln temeli qağı yukarı a
nıldanmııb. Fakat son günlerde Roma 
koıaı~ kesilme korkusu, iıer 
yanda bir umutauzluk uyandrmırJb. 
Böyle bulanık bir havadan sonra Fran
sa clıı bakamnm birdeıüre Romaya 
gidip Bay Mu.Mılini ile, uluslar araaı 
barııı bakımından da değeri olan bir 
anlaıma yapması, beklenmedik bir ıey 
gibi karıılanclı. Bay Lava! bundan üç 
yıl önce ba§bakan iken tasarlayıp ta 
o zamanın aitr Jllrl)arı içinde gerçek
Jettiremediği dileiine böylece varmıt 
oldu. 

Bu anlaımanm amacı, Orta Avrapa
nın emniyetini korumaktır. Doğrudan 
&.ğruya anlaıan iki uluıa dokunan 
parçası İle pek o kadar değerli sayıla
maz. Burada yalnız Trablın ve Somali 
aırurlımrun 1 talya için biraz genitletil
cliğini görüyoruz. Bir de Tunuabııki 
Jtalyanlar, eskiden bir kuıakken timdi 
iki kuıak daha ltalyan yurttaşlığını 
lconıyabileceklerd:ir. 

Anlatmanın Orta Avnıpanm emni
yeti 1ıakmundan değerli olan yanı, A
vusturyanın bütünlük ve batına buyruk
luğunu korumal<tır. Genel savaı sonun
da küçülen, ırüçtcn düıen Avusturya, 
hele Almanyanın kendisine göz koyma
ıından sonra, gene Orta Avrupa 11ya-

sası üzerinde göze batan bir varlık ol
mu,tur. 

ltalya ile Fransayı bu ;,te birletti
ren, Alman korkusudur. Anlatma üze
rine Avuıturyanm bütün lromtulan, 
buoirlerinin iç itlerine kanf'l'81118k i
çin aralarında karıılıklı anlqmalar ya· 
paaddardır. Bir balatta basit görünen 
bu ana çizciler gözden geçirilince, bu 
rüne kadar iki uluı arasındaki anlaı
manm neden bu kadar uzadığı sonıla
bilir. 

Genel savattan donra Fransa Av
nıpa istatülroaunun korunmasını, Jtalya 
ise tersine olarak muahedelerin d~Jiı
tirilmeıini, dıt sıyaaalannın ana teme
li gibi büyük bir titizlikle ortaya sür
mütlerdi. 

Biribirine bu kadar aykırı sıyaııa 
güden iki uluıun birdenbire anlaııver
mesi, bu aykınlığm kalktığım mı gös
terir? Bunu dütünmek doğru deği.l<lir. 
Gene her uluı, diğer uluılarla olan 
doştluklarmı ayn ayn sürecektir. Bu 
da Fransanın küçük andlatma uluılan 
ile, ltalyanın da Macaristanla ol.ın 
baalılığıdu. 

Bu eıyaaal düzen caraılmadıkça re
viaionisme - antireviıionimıe aykınlığı .. 
nın ortadan kalkmasına imkan yoktur. 
itte Fransız - ltalyan anlapnasını za
yıf ve belki •Ürduu yapacak olan nok
ta budur. 

Universite Edebiyat fakülte•İ 
Mehmet Numan 

İngiltere-Fransa Sıyasal Anlaımasına doğrul 
Silahlan bırakma göriitmelerinde 

Frllllsa hiikUınetinin Almanyanm mü
savat hakkını tanımamaaı konfen.nsın 
bir netice alamadan dağılmaıına sebep 
olmuftu. 

Bunun arkasından eski Fransa dıt 
bakam Barthou'nun son Lonclra ziya
retinde ulu1unun Doğu antlaımasına 
(Şark misakına) verdiği ehemmiyeti an
latması, lngi}iz, FraMız görii! noktala
rı arasında ıreniı bir açıklık doğurmuı-
tu ... 

Londra bükümetinin Avrupa toprak
lannda:ki sıyaaasmın temeli olan batı 
Avrupa (garbi Avrupa) uluslarının uz· 
lapnaaı Fransa hükıimeti tarafından 
ta!ılikeye dütürülünce lngiltere bunu 
keneli diİfÜncelerine aykın buldu ve 
böylclikle Fransa ile aralannda bir u
zaklapna bat gösterdi. 

Bütün bu sebeplerden iki büyük u
lusun dıt bakanlan epice zamandır ğö
rü~ınenıiıJerdi. 

Fransa bükiimeıtinin son zamanlar
da uluslar derneğinde uzun görüıme-

Yeni fabrikaların 
Yerleri 

Sümer Bank umum üdürü Bay Nu
rullah Eaat dün Gemliğe gitmiıtir. 

Nurullah Eaat An.karadan gelirken 
lzmitıe yapılan kağıt fabrilauınm in
..,atını tetkik etmiJtir. Dün de Gem -
1 kte yapılacak olan aun'i ipek fabri
kaamın yerini gözden geçirmek üzere 

Gemliğe gibniıtir. 

Nurullah Eaat Geımlikten tekrar 
latanbula döncek ve Zafranboluda ya
pılacak olan demir fabrikasının yeri
nin tetkik etmek üzere Zafranboluya 
gidecekt"r. _.,_... 

Buğday işlerinin tetkiki 
Buğday kanunun tatb'kine memur 

olan Ziraat banka11nİn sattığı buğday
lar hakkında tetkikatta bulunmak Ü

zere tehrimize gelmiş_ olan Ziraat müs .. 
teşım Bay Atıf kendi ile görüşen bir 
muheu-riritnize deıniıtir ki: 

- Ziraat bankaaının •attığı buğ • 
day)arın muameJi.tını tetkik ediyoruz. 
Bankanın muamelatında yolsuzluk o
lup olmadığı hakkında henüz bir teY 
söylemek imkanı yoktur. Zira teftiı 
neticesi henüz b tmemittir. 

rttaaı:nafih 10 gün sonra vaziyet ta .. 
mamile anlaplacaktır. 

Jeri olan ( Sarre) havzası meselesinde 
Almanlarla uzlltJIDBlı, Yugoslav - Ma
car duruımasmda ltalyan - lngiliz siya
l8Slna uygun hareket etmesi, lngiltere 
hükümetinin kendisine karıı bakııını 
değiıtirmiıti. 

lngiliz dış bakanı Bay John Si-
monun Niıe giderken Pariıte Fransız 
chf bakanı Bay Lavalle yaptığı görüı· 
meler oldukça ehemmiyeti haizdir. 

Bu görüşmelerde ik; büyük uluıun 
görüt noktalarından doğu anlaıama
rnazlrğın kapatılması, Almanyanın 5j .. 

l:.hlanması gibi iki mühim sıyasal öz 
vardır. 

lngiliz dış bakanının, Fransız dıı 
bakanını önümüzdeki ayda Londrayı Z'İ
yarete davet etmesi iki ulus arasında
ki bathyan temasın devamlı olacağını 

müjdeliyor. 

Pariste baılıyan müzakerelerin 
Londrada hayırlı bir sona bağlanması, 
acun sulhu lçin uluılann beklediği bir 

şey olsa gerek! ... 
Galatasaray lisesi 614 Mehmet Dursun 

Kimlerden veraset ve inti
kal vergisi alınmayacak 

Türkiyede oturacak evi olan yabancı
larla vasiyet ve miras suretile geçen ve
ya her hangi bedelsiz ve İvazsız bir tu
tumla kazanılan taıııur ve taıınmaz mal
lardan yurt dııı..,da bulunanlardan vera
set ve intikal vergisi alınmayacağı Ma
liye Bakanlığından bildiribniıtir. 

Muhtelit mahkemeler için 
tahsisat 

Muhtelit Türk - Yunan mahkeme· 
ainin tahıisab bittiği için yeniden tah· 
aisat alınmak Üzere Ankaraya müra .. 
caat edilmi~tir. Tahs"ut gelince mah· 
kemeler yeniden faaliyete geçecektir. 
Muhtelit mahkemeler haziranda bü -

tün i~lerini bitimıif olacaklardır. 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

acı olacaktır. 

MiLLiYET PAZARTESi 14 fKINCIKANUN 193S 

Memlekette kış aporlarından: lznıit 
Y efil - Beyaz kulübünden Tahir 

kayak aporunda 

ÇORUM, (Milliyet} - Önceden 
yazmıştım; Çorum bucakalrında 
kıt belirdi diye .. kar, o, kadar çok
ki, ilk hamlede yarım metreyi bulu
verdi ... 

Kar, yağarken, türlü türlü orunç 
lu orunçlu, duyumlar, kulaktan ku
lağa çınlayıveriyor.? "Kentin yön
lerinde sürü sürü, aç kurtlar türe
mif, adamın birisini parça parça, 
etmifler ... Yollar kapanmış, posta 
gelmemi,.,, say sayabildiğin kadar. 
Yüreğim çarpa çarpa, yön yön 

koşuyorum, ne aslı var ve ne de as
tarı ••• Bu, korkulu duyumları ilet
mekten, ne kıvanç duyarlar, anla
mam! ... 

Karın en güzel eğlencesi avlan
mak ... Fakat ne yazık ki, Çorumda 
avlanmak, bir müddet içinde değil 
gelifi güzel yapılıveriyor. 

Halkevi spor kolunun bir sürek 
avı kurmağa öncülük etmesini ne 
dek büyük bir canlılık ve müftü ola 

Çin ede 
Fırka kongresi 
Fırka vilayet heyetine de 

ilk üye oradan seçildi 
ÇINE, (Milliyet) - Kazamız 

fırka kongresi vilayet idare heyeti 
b3.fkanı Bay Etem Kadrinin bafhğı 
altında toplandı. Kongrede .vilayet 
idare heyeti üyelerinden avukat 
Bay Netet ile Aydın Ziraat banka
sı çevirgeni Bay Muhterem Kaya 
vardı. 

Bay kaymakam ile bütün kaza 
memurları ve muallimlerimiz de 
kongreye gel.Jiler, dilekler konuşu
lurken kongre üyelerini aydınlat
tılar. Fırka bafkam Bay Atıf idare· 
heyetinin yıllık çalışma raporunu 
okudu. Öz türkçe yazı'.an rapor çok 
beğenildi ve onaylandı. Kazamız 
dilekleri arasında da müstahsilin 
korumlanması başta geliyordu. Bay 
Muhterem Kaya bu yönden söyle
diği sözleri arasında, satıf koopera
tiflerinin çoğaltılması ve aralarına 
rekabet girmemesi, müstahsillerin 
kurum içinde toplanmalarını öğüt
ledi. 

Sözlerine son verirken zeytin ü
rümümüz için dıt pazarlardan sı
cak tekliflerin geldiği, bugünlerde 
Çine zeytincilerinin Aydın ürünle
ri satış kooperatifine girerek fay
dalanmalarının gerekliğini anlattı. 

Hesab ve bütçe onaylandı. idare 
heyetine: Bayan lffet, Bay Atıf, 
Bay Sakip, Bay Tevfik, Bay Hüse
yin Bay Hidayet Ali, Bay Etem 
Kadıköylü, 

Vilayet kongresi mümessillikle
rine de; Bay Atıf, Bay Sakip,, Ba
yan iffet, Bay Hüseyin, Bay Mü
hendis Hıfzı, Bay Nihat seçildiler. 

Kor.grc: üyelerinin tapıklarımn 
büyüklerimize ulaştınlması alkıt
larla onaylanarak kongre bitirildi. 

Tü~kiyede ilk kadın muhtar Çi
ned• Demircidere köyünde aeçil
ıni~ti. Vilayetimiz çevresinde C. 
H. f i"are heyetine vilayet kongre 
müıne111illiğine gene ilk kadın üye
yi seçmek onurunu gene Çine ka • 
zandı. 

Sıvas bütçesi 
SIV AS, (Milliyet) - Şehrimiz 

yeni yıl için hazırlanması lazım
gelen bütcesi üzerinde bütün da· 
ireler mefgul olmağa batlamıflar
dır. Bu bütçelerin tamamlanması 
yakında irl:ınal edilecektir. 

ve kar 

1 ~aktı... • 
Her yerde olduğu gibi, Çorumda 

da bayram çocukların .. 
Nedendir bilmem; Çorum, umut

larının bayramdan yana ,ansları 
yok.. 

Atlı salıncaklara. tel kayaklara, 
döner dolaplara, çeşit çefit, eğlen-

1 celere iç acısı çekiyorlar. Ve takur, 
tukur, atlı arabalara binip kafa ti
tirmeği de avunmak sanıyorlar ... 

Çocukluk ne iyi .. 
-Eyvahhh •• yine mi yandıkkk?. 
- Eyvah, eyvahhh ... 
Merakla, orunçla yönlerime ba

kınıyorum. Hani, işin şaka götürür 
yeri yok, bayram, bu.. Kafaları 
dumanlayanlar, - acunu dümdüz, 
görüyor, eğerci dağlarının ak ak o
lan doruklarını biz, yarattık, di
yorlar ... 

Eklemekte ister ki, Çorumun de
ğerli konryucuları, külhani nesne
lere göz kıpırsiadbrmıyorlar •. 

. Efendim, (pardon) kıyak bir, 
ptyango yoludur bulmutlar?, Acun
da açık göz ve ankut mu ararsın; 
tümen tümen .. 

Cincik, boncuk, toplu ,topmz iğ
ne, mendil, çorap, teneke yüzükler, 
dakikaları, saat gibi &\lan saatler, 
bir de afili mızıka .. 

-Ne, o?. 
- Ne, olacak, zengin ikra -

miyeli piyango ... 
Önü tıklım tıklım, çevreli ... 
Gözlerinin bebekleri fıldır fıldır, 

dönen bir adam, yüzünde boncuk 
boncuk, olan terleri bir teviye eile 
aile, boğuk boğuk çırpınıyor: 

- Eyvah, gene mi yandıkkk ••. 
Abayla bakıyorum, bu, adamca

ğız neye yanıyor böyle, diye .. 
Yanan tutufan yok ama, kabak 

2avallı 5 lrunqun bafında patlıyor .. 
Dütünüyorum da, başkalarına de 

ğil, kendi kendime soruyorum: 
- Belliki, bu, dalavereli iti gö

renler yok, iyi ama, bet kurutun 
ne günahı var ... 

Sıvas şehir işlerı 
SIV AS, (Milliyet} - Şehrimiz 

belediye işleri hakkında Ankarada 
temasta bulunmak üzere giden 
belediye başkanı Bay Hikmet şeh
rimize dönnıüttür. 

Sıvastı kır 
SIV AS, (Milliyet) - Bayramın 

ilk gecesinde başlayan kar tarın 
her tarafını beyazlatnuştır. Gece
leri yakıcı bir soğuk her tarafı ya
lıyor. Sabahları yağan kar eriyor, 
Çamur, gene kar ... Sıvasa bağlanan 
yollarda yolculuk karın yağıfından 
zorlaşmıftır. 

Sıvısta t' pu işleri 
SIV AS, (Milliyet) - Merkez 

tapu memurluğu açık bulunduğun-
• dan bu vazifeye b""'katip Fehmi 
Baykan bakmaktadır. Yıldızeli ta
pu memurluğu vekiiletine açık ma
aş alan Su şehri Zihni, Kayseri ta
pu memurluğuna, Zara tapu katibi 
Rüştü ve Zara tapu katipliğine de 
Abdullah Cevdet tayin edildiler. 

ZOR 

-~larmarada diın de iıç d 
(Başı 1 inci sahi:rd o) 

lülere yardım için, yapılması geı·ekli 
görülen tedbirler alındı. Daha önce vi~ 
Jiyetçe sarsıntı yerine gönde rilen Er· 
dek kaymakamı Bay Eaadın başkan
lığındaki heyet felaket gören vatan
daşlara . lk yardımı yapmış olduğun -
dan bundan sonra yapılacak iıler üze
rinde tetkikaıta bulunuldu. Açıkta ka 
lan vatandaşların iaşesi için li.zım ge .. 
len maddeler temin edildi. Hutalar
dan yerinde tedaviai kabil ~mıyan • 
lar, Bandırma ha atahanes· ne gönde .. 
rilmiş, açıkta kalanlann barınması için 
kafi çadır bulunınuştur. Bir taraftan 
da bara kalar yaptırılmağa başlandı . 
F el.iiket gören vatand~ların ibtiya ç
lannı azaltmak için, d o ha iyi bir f<' -
kild e barınınalarını t,..-n'n etmek üze
re, daha erulı tedbirler düıünülüyor. 
Sanıntı gittikçe hafiflemektedir. HııJ
kın heyecanı azalmı~tır. 

Dünkü sar•rntılar 
ERDEK, 13 (Milliyet) - Bu gün 

üç aarsmtt oldu. Ziyan yoktur. 
Bay Sadrettin faciayı anlabyor 

Geçen çarşamba günü Marmara a
dalanndaki kazazedelerin yardımına 
giden Beyoğlu bastahanes: opera tör 
muavini Bay Sadrettin ve arkadaşı 
evvelki gÜn lstanbula dönmüşleı,di,, 
Adadaki sıhhi vaziyet hakkındl\ ma
lfunat almak için bir muhan-irimiz düo 
kend sini görerek konuımuştur. 

Bay Sadrettin adanın ta.mamile ha
rap olduğunu, bannacak bir yer kal
madığını ve diğer Türkeli (Avzar), 
P14alimanı adalannda da sığınılacak 
hiç bir yer kalmadığını söyliyerek 
demiştir ki: 

- Bütün adaların nüfus tutarı iki 
b ·n kadarmıf. Hali hazırda 7 - 8 ka
dar ölü zuhur etınj,tir. Bunların için
de bir anne kız birihirlerine earılı o
larak yıkıntı altından çrkarılmıttır. 

Yerliler bunlann mutfakta bulun
duklarıru ve hu kısım kagir olduğu i
çin yıkıntının ölüme sebep olduğunu 
eöylüyorlar. Çocuk 9 yaşında kadar -
dır. 

SaJ"llıntı baılayınca ananın kızına 
sarıldığı anlatılıyor. 

Biz adaya g:derken çocuklarda di
zanteri olduğunu ııöylemitlerdi. Kay
di ihtiyatla yanrmıza Balıkesir has.ta
ba.nesi çocuk tnüteha .. ıoını da alm•ş -
tıık. Fakat, adalarda dizanteri vakası 
yoktur. 15 - 20 kadar mecruha lazım 
gelen ilk tedavilerini yaparak Ban -
dırma hastahanesine yolladık. Biz o
raya gittiğimiz zaman sarsıntı artık 
durmuıtu. Fakat yerin altında top su 
!erine ve gök giirültülerine benziyen 
aeşJer gelmekte devam ecliyordu. 

Havaların çok soğuk olmaaı müna
sebefle derhal ahıap barakalar imal 
edilmesine ba.tlanmııtır. Marmara a -
d8"Jna 20 usta ile kereate ve daha la -
zım gelen ali.t ve edevat yolanrnııtır. 

Her adeya bir doktor ile bir sıh -
biye memuru bırakıldı. Bunlar, yeni -
den enkaz altından çıkarılan yaralı -
lann ilk tedavilerini yaparak Ban -
dırma haatahanesine yollan"!Dalarmı te 
min edeceklerdir. 

Feliiketzedelere yardım 
AYVALIK, 13 (A.A.) - Marma

ra adalan ve Erdek çevresi yer sarsın· 
tm felaketzedelrine Ayvalıktan ikin
ci parti yardım olarak l 50 lira Balı
keair yardun komite riyaaetince gÖn
derilm:it-f r. 

Felaketzedelere yardım teberrüatı 
devam ediyor. 

• lstanbul Erkek lisesi talebesi ken 
di aralarında Marmara adası felaket
zedeleri için 30 lira 30 kuruş topla -
mıtlar ve dün Hilaliahmere yatımııt
lardrr. 

Felaketzedelere yardım husuıun · 
da bir ;mtisal nüınuneıi teşl<il .. den bu 
gençlerin hareketini tebrik ve takdir 
ediyoruz. 

Bakanlığın tebliği 
ANKARA, 13 (A. A. - içeri itleri 

Bakanlığından tebliğ edilmiıtir: 
1. - Erdek, Kapudağ, Marmara ada

ları yer sarsıntıları ve neticeleri hakkın
da Balıkesir valisi ile dahiliye teftiı he
yeti reisi ve sıhbiye baı müfettişi tarafın
dan bildirilmektedir. 

2. - Yer teprentiıinden felakete uğ
rayan Marmara adalarındaki köyler he· 

l yelçe eezi.,rek tctı...;;,. ı yap ldı. 1 
rck et -! - ı. 935 cuma eunu at 4 
başiamış ve taıdaıar.a ı..u ~ Unc kadı 
vam etmiıtir. tiugunkU ~51ntılat 
tir. ilk sarsıntıyı müteakıp vilayet~ 
dek kaymakamile bir heyet adaıal'I 
derildiği ııibi vali de müteakıbcn 
giderek icap eden ı ertıbatı ald.rJl1ll 
yardımlar yapdmışlır. Yer tepr ... ntrt 
Erdek merkezinde birçok binalarııı 
varları çatlamış ve iki baraka yıı.ıJııl 
Narh, Alaklar ve Tura köylerinde ı 
tamamile yıkılmıı tır. Mamuıra ocı.l' 
da meskün olıı.;ı 570 evden 450 ıı" 
men yıkdmıftır. 

Nüfus zayiatı dört ölü 13 ynrO' 
ibarettir. ' 

Hayvanlardan: 6 ölü, 36 yanılı fJ 
Halkın zararları ve acil ihtiyaçlsl' 

bit edildi ve d erhal alınması ger"'6 
tedbirler kararlaştırıldı, Ve ballı .ıJ 
dan doğruya yapabilecekleTi iılerİJI 
na baılattınldı. Adalardaki man:zat' 
fecidir. Halkın yiyecek•eri ve eıYal' 
kaz altında kalmış ve kabili sükna I' 
mamııbr. 

. ilk ve ad] yapılacak it yıkılı' 
lerın enkazmdan istifade etmek fi 
kümetten çivi ve kısmen tahta ,-d' 
mek suretile bu kıt günlerinde fi 
ketzedelerin hayatlannı koruyabilt 
barakalar yapmak olacaktır. Kö1" 
bu barakaların yapılmasına halk il 
men baılamııtır. Fakat yaptıkJarl; 
ve muntazam olmadığından bu~ 
örnekte ve sıhhi ıartlara göre 1_! 
ması gerekli görülınüt ve her koJ• 
talar gönderilmesi ve barakalaJ111 
hate uygun olarak yapılmaaı içiP..: 
birler alınınıı ve halka da ÖJ' 
verilmittir. 

Hilaliabmerden , askeriden, .iJil 
idarei husuaiyesinden 335 çadır ı/ 
ve bunlar tevzi edilmiıtir. 

Halk bu çadırlardan çok ;.ıil' 
etmekle beraber kıt ıidetli otuP•' 
dın ve çocukların ve hastaların °' 
müddet bu çadırlarda harınmal~ 
imkan görülmediğinden bara~11 
da hemen yapılmaaı elzem gÖJ'l"'., 
ve ona göre tedbirler ahnmı~tır· > 
cak mahalli tedbirler ve yardııııl' 
barakaların derhal yapılması ıııi!' 
değild'.r. Herkes kııı geçirmek i~ 
ımı sokacak bir yer hazırlamak ~ 
guaundadır. Hükiımet merkezio.ı; 
heyetin kendilerini gönneğe ve ~ 
venetler yapmağa gelmiş olmaJI 
Üzerinde derin minnetle karşıl~ 
bir teair yapmııtır. Yer ıaraıntJIJ 
fjf ıurette devam etmekte ise d• r 
çöküntüler yoktur. Heyecan a:E•fllf 
tır. Şimdiye kadar yapılan i~ 
dımı hulasuı ıudur: 

5250 elanek, 75 çuval un, 29 .ıl 
dık §eker, bir sandık çay, iki ç~ 
pirinç, .iki çuval aalıun, bir çuv .. 
hut, bir çuval fa.Wya, 35 sığtr, :z5 
lo aucuk, on teneke kavurmadaJI 
rettir. 

Vilayetin merkez ve mülhak• 
felaketzedelerin tehvini i tiy 
çin Hililiahmer naı• ına İaneler 
!anmaktadır. Erdek kayma.kaıf'~ 
Marmara nahiyesi müdürü ile "'" 
rini arbbiyenin ve Hilaliahmer Jıt 
tinin Marmara adalarının her b~ 
deki felaketzedelerin yardımll 
kO§Jllaları ve ihtiyaçlarına ait le~ 
mın aevki için kazanın emrinde ~ 
ze mukavemetli bir motörün bul"'~ 
nılınası çok gereklidir. Adalar lı" 
nın kıaını azamı balıkçı, maden ..;t 
ocaklann itÇileridir. Bunlar '.ate~ 
yevmiyelerini temin eden kirnael 1 
Hareketi arz dolayısile köylerde 1 
lunan değirmenler ve fırınlar d• 
milen yıkılmııtır. H:Jaliahmerc•. 1 
nokıtanın bilbaua lazım ve zaruJ'I 
lunduğunu arzeyleriz. 

3 - Müşterek telgraflarınıJEJ ~ 
yeti vekilede okudwn, verilen l< 
tebliğ ediyorum: ~ 

Balıkesir ve havaliıi yer ...... t 
zararları hakkında dahiliyeden ~ 
edilen rapor icra vekillerince akil 1 

lntaata istenilen on hin liranın 
men vali emrine verilmesi, ra~ 
lüzum gösterilen iaıe ihtiyacının 
lalialımerce aynca temini müzal<::i 
dilmiftir. Bu maksatla bilaliah r 
sarfiyatı büyÜk millet me<:liaindeD 
aat olarak talep olunacaktır. 

108 ~V_E_R~~~~~~~~~--~ 
Tek, 4, Tekin (Cinlerden bili m ~.) 5, Yalnız. 
YEMİN, (Kasem man.) 1, Ant, 

mek, (Bak: Feragat, nükO:l, terk.) rl 

YEMiN (etmek), l, Andeunek, 2, Ant içmek, 3, Andık· 
m:ık, 

YETBEYET, !, Doğrır'C ı, 2, Elden de, 
YETlM, 1, Öğaüz, 2, Ôkıüz, 
YUBUSET, 1, Kuraklık, 2, Kuruluk, (Bak: Yabi11), 
YÜMN, (Yümün), 1, Bab, 

ZABITA, 1, Yasakçı (Zabıta memuru rnan.) 
ZABJT, Buyruk (Askeri kumandan, amir man.) 
ZAF, ı, Güçsü.dük, (Bak: Acz, zayıf), 
ZAFER, l, Baskan, 2, Kazanç, (Bu işte asıl kaı-anç bi 

zlmdir) 
zAHIR, !, Açık, 2, Belli, 3, Besb<olli, 4, Drş (Dışı seni, içi 

beni yakar.) 
ZAHİRE, 1, Ai:ırlık, 2, Aşlık, 3, Azık, 
ZAlT, 1 Artan, 2, ArUk, 

ZAMAN, 1, Vakit, 2, Çağ, 3, Kurun, 
7.AMlR, t, Gönül, 2. lç, 3, lç yüz, 4, Yürek, 
ZAMME, 1, Ötr, 2, Ötüre, 
ZARAFET, 1, incelik, 2, Yaraşıklılı:, 
ZARAR, 1, Artak, 2, Onay&ızlık, 3, Ya..:ık, 
ZARURET, 1. Yokluk, 2, Düşkünlük, (Selalet man.) 

3, Emsizlik (Naçarlık, mtırar man.) 4, Yokluk, yoksulluk. 
ZARURi, 1, Diler dilemez, 2, Gerekli, 3, İster istemez. 
ZA YALLI, 1, Acınacak. 
ZEHR, (Zehir), !, Atı, 2, Avu, 
JEKl, 1. Analğan, 21 Çeçen (Cerbezeli, natuk, ta1ikat1 

man.) 
ZELiL, 1, Alçak, 2, Aşağı, 3, Aşa.i:dık, 4, Düşkün. 
ZELZELE, 1, Deprem, 2, Deprenme, 3, Sanı:mtJ, 4, Yer 

deprenmesi, 5, Yer ır&alanması. 
ZEM, 1, Çekiştirme 
ZiLLET, !. Alçaklık. 
ZiRAAT, 1, Ekenek, 2, Ekim, 3, Ekin, 
ZÜMRE, Bölük, • 
ZÜRRA, 1, Ekinci, ekinciler, 2, Ekinçi, 

S O N 

VAZ' (etmek.) 1, Atmak, (Vaz'ı esas - temel a 
2, Bırakmak, 3, Katmak, 4. Komak, koymak. • r 

VAZI, 1, koyan, 2, Kuran, 3, Yasayan, (Bak: vaı t 
VAZiFE, 1, Borç, 2, Caka, 3, Düşerce, 
VAZIYET, 1, Bar buldılı: . 2, Becir. 3, Bi<im. 
VE, 1, Dahi, 2, Dakı, 3, De, 4, Hem. S. ile, , 
VEBA, ı~ Geçeklü (Sari illet, man.) 2, KırJn, ıoı• 

çan müstevıı hastalık man.) 
VEBA Yl BAKAR!, !, Çor (Umumiyetle 

man.) 
VEBAL, !, Suç, 2, Yazuk, (Bak : Gonah,) 
VECA, 1, Acı, 2, Ağrı. 
VECA ÇEKMEK, Kapınmak, 
VECA VERMEK, Ağrımak, atrıımak, ( 
VECiBE, 1, Borç, 2, Düşcrge., 3, Gerek, gcrek"İ, 

Vacip, vazife, elzem, mecburi) 
VECJZE, 1, Kısa söz, 2, Ula:er. 
VE(;T (Vecit,) 1, Azbuy (Halecan, teliş man.) ez" 
VEÇH (Vecih)., !, Alm, 2, An.i, enğ. 3, Beniz, 4, j)ıı' 
VEÇHE, 1, Con, 2, Yan, 3, Yon, 4, Yuz, (Bak! C 

tılı:amet,) · 
VEÇHE VERMEK, Yöntemlemek. 1 
VEDA, 1, Ayrtlık, Ayrıl13, 2, E"<n (Selim ıJJ"' 

Esenlik, 4, Tanrrya·ısmarlama, ..,,I" 
VEDA ETMEK, l AyrıJmak, 2, Es(nlcmck, 3, jlY 

mck, 
VEDiA, Oruncak (Bak: Emanet, iare.) 
VEFALI, Söziınde duran, (Bak· Sadık,) 
VEFASIZ, (Bak: Bivefa,) ıJ 
VEFAT, Olüm (Bak: lrtihal, nlılet, memaf, oıe• 
VEFAT ETMEK, l, Geçinmek, 
VEHHAM, 1, Alıngan. 2. lncrçin, 3, Kuruntulu, 
VEHHAP, Bağı'$layıcı. tBaJr: Hibe,) 
VEHM, (Vehim), 1, Alınganlık, alınma, ılı'' 
VEKALETEN, Ba1kasın1n adma, ba ka~ ye ~ 
VEKiL, !, Atağ, 2, Boluk, Poluk, 3. inanç, 4, il ı'il 
VELHASIL, l, Söz öğüş, 2, SOzün kısası, (Bak~ 

keıam-ı 
VELi, 1, Eğe, (Karı'13n, hakim man.) .ıf 
VELiME, 1, Dtiğün, 2, Küden. 3, Toy, (Bak: Sili 
VELUT, l, Anaç, 2, Doğurgan, O 
VELVELE, 1, Alcama, 2, Cıit, cı~mı&. 31 Çıilrk, 4, 

~ü. 5, Patırdı. 
VERASET, Mura ( Bak: Irs, ıniras, vlirtf.) , 
VEREM, (Bu sözün arapçada da asıl manası (tıt 

dur KarJ:dıkLar daha ('.Ok bu manaya ıtırcdir.) t, 
2. B .. , bers. 
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HOLANTSE 1 HASAN ITHIYAT TURHAL ŞEKER F AB İKASI 
BANK-UN/ N. v. 

H.ankası; IS Kanunusani 935 tarihinden itibaren gitelerile 
kasa dairelerinin Pazardan maada her gün apğıdaki 
saatlerde açık bulunduracağını muhterem müfterilerine 

ilan ile kesbi teref eyler. 
Galatadaki ll'İtelerimiz: saat 9 dan 16 ya kadar, 

İstanbul tubesindeki gitelerimiz: Saat 9 1/ 2 tan 16 ya kadar, 
Galatadaki kasa dairemiz: Saat 9 dan 17,SS e kadar. 
Pazar günleri afağıdaki saatlerde açık bulunacaktır: 

Galatadaki gitelerimiz ve kasa dairemiz: Saat 9 dan 12 ye kadar 

lstanbul ıubesindeki giıelerirniz: Saat 9 1/2 tan 12 ye kadar 

~Sümerbank 
Uşak Şeker F abrikas1ndan 

Terakkii Ziraat Türk Anon'm Şirketi hisseleri Sümerbank 
namına timdilik yalnız Utakda alınmaktadır. 

50 liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin tamamı. 

fazla hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek, diğer yarısı 

için hisse sahiplerine birer vesik >. verilecektir. 
Hôsae bedellerini alabilmek için ya hiHe sahiplerinin kendi

leri veya vekaletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat 
müracaat lazımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısile yalnız mek
tup ile tediye yapılamamaktadır. 

lstanbul, lzmir, Ankara gibi büyük tehirlerde satın alma iti 
ilerde Sümer Bank tarafından yapılacak, fekil ve tartları Sü
mer Bank tarafından gazetelerle ilan edilecektir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici muracaat edenler 
çoğalmıtbr. 

Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilmemesi ve 
müracaat edenlere cevap verilemeyeceği ilan olunur. (6248) 

2 ~ c:ı::ı:ırJ 

...--DAKT LO ARANIYÖR--

1 
Şehrimizin büyük bir ticari müesses esi; Türkçeyi layıkile ve lngilizce 
veya Fransızcaya aşina Türk bir daktilo arıyor. Maaş dolgundur. Mufassal 
tekliflerin " Mühim rumuzile lstanl>ul 176 No. 1u posta kutusu adresine 

gönderilmeM. 

HASAN KREM! 
İhtiyarları gençleştirir 

ve gençleri güzelleştirir. 

Hasan Kolonyası 
Dünyanın en nefis 

limon çiçekleri kolon
yasıdır. 90 derecedir. 

HASAN LOSYON 
ve 

LEVANTALARI 
Yuemiaa, L la, viyo:et, milf

lör ç·çrkleri bihpsidir. 

Nesrin kolonya ve losyonlar 

Hasan ko :onyasının 
yavrusudur. Çok güzel 
ve çok ucuzdur. 

Hasan Briganti ıi 
Genç!erin hayat ar

kadaşıdır. Likid ve ar
jantina yağlı ve yağsıı 
nevileri çok ucuzdur. 

HASAN S BUNLARI 
Cil ('i tueleşti ·ir u ge~çleş

tirir. V çhe ı;lireilik ve taravet 
bahşe 'er. 

HAS~ ~ SAÇ SABUNU 
Ş ~ FOA ve SUYU 

Saçların dökfilm ıini me.,e· 
der, kepekleri hmamile izalr 
• ,ı r. v .. s • 1 r k••'ivv·., n~•..lır 

ı.: ı urkça lnılll bının ı anki , 

)il; ·z· vn,I ~• ·url·AY1 f'lm•.,i~i · 

1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden ft1baren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FIATLAR: 

Fabrikada Teslim KÜP ŞEKERi 40 
KRİSTAL '' 37 Kuruştur. 

En Aşağı Siparit 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabr:ka TURHAL TURHAL - 15, 

AN OLU 
Türk Sigo ·ta Şirketi 

( (ne l \ a • ı: 1 a 1 : r ta n J J ı 

ihtiyat ve ~ermayesi: (1.000.00D) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer l.isse senetlerinin ( % 60l ı Türkler elindedir. 

1 lıl iye lı l anka5ı h ııdından leşdil c. unmu,ı·ır, ldar~ meclisi ve müdüder 
l.<:)t:li 'ile n:enurlan li.mılen 1iirkerde:ı müre4:'<;3, yegina Türk Sigorta Şirke
t•dir. 1 ürkiyen'n 1 er lara.fında (201)) ü j'.eçe2 acentalarınu. hepsi Türktür. für· 
ki) enin en mi him nıU ı.e11e erinin vebanka.arınn ıigortaları -ıı icra etme'deılir. 

Yangın, ayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
"tc.ılh.ı.nnı en ')' ~ur t.e ~ epar ha•:ı.: \UkuunJ.1 rararlırı ıllr'a! ve kolay,ı<lı ~Ju. 

1l'Trraf: tıv;T;YAZ - Telefon: fst. 20531 

Beyoğlu birinci ıutlı hukuk mahkc- \ 
rnesındcn: Yorgi, Kemal, Mün'p, A· 
tay, Vehbi, Osman lltıuıınr, Hal~de, 

, ___ 1_.v __ ı _____ 1 __ 1_n_ı_R_I_Y __ E_T_ı __ ı_L __ A_N_L __ A_R~I.;...ıl 
Kira Uzu 

1 ~ Boğaziçi, Büyükdere, Hacet so-
kak 13 No. lı Ev. 935 Mayıs bitimine 

2 - Eyüp, Rami Cuma mahallesinde 
42 No. lı dükkin 936 ,, ,, 

3 - Kartal, Yukarı Soğanlıkta dükkan 936 Mayıs bitimine 
lstanbul Sı hi Üe ae e er A ım 

Komisyonu Reisli~indenı 
Haydarpaşa Nümune Hastanesinin Elektrik, Telefon ve 

Sinyal tesiaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
ihale günü 29 - 1 - 935 Salı günü saat 14 tür. 
Muhammen bedel (16500) liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 

,

1 

·'0Z TURKÇE iLK OKUV,, 
Kitabını arayınız 

Türk dilinde ne 
Yaoılmak isteniyor? 

Kerime Ali Namık, Sup!uye ve Alıye
nin his;edar oldukları 34870 otuz dort 
bin ıcluz yüz yetmİf lira tırlımin ed;ı • 
mit kıymetli Beyoğlunda Nişantaıı 
Telvikiye co.ddesinde eski 96 yeru tapu 
140 belediye 142 No. lu Ön ve arkası 
bahçe birinci katta beş oda, bir ınut
l , bir hcliı, bir hamamlık, ikinci kat· 
la k ılık ı beş oda, bir hel&, üçüncü 
katta iki sofa, Üzerine üç oda, en alt 
katta bodrum ve terkos elektrik hava 
gazı tesisatını havi konak ve arkasın • 
ılaki bahçede üzeri çinko ve yanlan 
tuğla duvarlı içinde tamirhaneyi havi 
garaj ve ayni bahçede dokuz çam ağa
cı ve biri tuğla duvarlı diğeri çinko ile 
yapılmıı iki baraka birlikte tamamının 
izalei ıuyuu için açık arttmnaya .ko • 
nulduğundan 17 tll'bart 1935 tarihinde 
pazar ırünü saat on bcıten on altıya ka
dar ISeyoğlu ıulb mahkemdi baıyaz· 
ganlığınca müzayede jle satılacaktır. 
1 - Arttırma bedeli tahmin edilen kıy· 
metin yüzde yetrniı beşini bulursa o gün 
ihale edilecektir. Bulmadıiı takdirde 
on betinci güne gelen 4 mart 1935 pa• 
u.rteıi günü saat 15 ten ı6 ya kadar 
icra olunacak ve en çok arttırana ihale 
edih:c~<tir. 2 - ihaleye kadu birik. 
mit maliye, belediye vergileri ve vakıf 
icareıi ile telliliye mütteriye aittir. 
3 - Arttmnaya girmek İstiyenler mu
hammen bedelinin yüzde yedi buçugu 
nishetinde tenlinat .ı.çeai veya ulusal 
bir bankanın teminat mektubunu getir
meleri ıarttır. 4 - Arttırma bedeli iha· 
leden bet gün içinde mahkeme kasasına 
yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bo
zulaı-ak farkı fiyat ve zarar ziyan ve 

faiz bili. hüküm almacaktır. S - 2004 
oayılı icra ve iflas kanununun ı26 
·ncı madde•İne tevfikan gayri men • 
kul .._.delO ipotoek oe.lıibi alacaklılar 

ile diğer alabdarlar gayri menkul 

Yukarıda yazılı ev ve dükkanlar sıralarında yazılı uzlar
la kiraya verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. Tutmak is· 
teyenler 16 - 1 • 935 Çarşamba günü saat on beşe denlü Ev
kaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (1541 

Ketifname, Şartname ve projeler 82 kuru§ mukabilinde Has 
taneden alınabilir. 

' Talipler bu gibi işleri yap trklarma dair cari seneye ait Ti-
caret Odası vesikalariyle bu pazarlığa girebileceklerine dair 
Vilayet Nafıa Başmühendisliğinden tastikli vesika göstere. 
ceklerdir. Pazarlığa gireceklerin belli saatte teminat makbuz 
veya Banka mektuplariyle Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü 
binasındaki komisyona g~lmeleri. (106) 

Kültür Bakanlığı Terzilik ve Kürk
çülük Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimiz sipariş atölyesinde her çeşit Erkek kostüm ve 
paltoları, kadın manto ve tay yörleri azami özen dikiş temiz
liği ve ucuz fiatlar ile dikilmektedir. Yapılan işlerin güzelli-
ğini anlamak i\.in uf.k bir tecrübe kafidir. (160) 

ADRES: Sultanahmet Diz dariye Çeşme Sokak No. 13 
Telefon (22480) 

Öz TUrkçe meaelelerlnde 
Bl'yUk yanıı,ıar 

Ya·unlıır: 
MUZAFFER MUHiTTİN - HAY 

RI MUHiT fİN DALKILIÇ 
Yalnız TEFEYYÜZ k~tapha

aes'nrla lulabilirainiı. 

Fiy•t•: S'l. Ta,ra--a: 60 1·ur•11tu• 

lstanbut >Kınc. ıtıas 
memurlu~undan: 

Müflis Yuvan Murat oğluna ait ve lstan 
bul giimrüiü Hale antreposunda mev

cüt cinsleri muht-elif halılar Transit ola

rak ve açık arttınna suretile satılacak· 

tır. isteyenlerin 19·1-935 cumartesi gÜ• 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın oda başılığı ile kah
veciliği tesliıni tarihinden 936 senesi Mayıs bitimine denlü ol· 
mak Üzere 21 - 1 • 935 Pazartesi günü saat on beşte pazar· 
lıkla ihale edilecektir. Şartnamesini görmek ve artbrmaya 
birleşmek İsteyenler Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar 
Kalemine gelmeleri. (155) 

Alemdağı Taşdelen kaynağına kadar orman içinden geç 
mek üzere yapılacak yol eksiltmeye konmuştur. 

1 - 1+945 tulünde olan i§bu yolun bedeli 13456 liraclır. 
2 - Şartname, plan vesai r evrak bedelsizdir. isteyenler 

her gün saat 14 den sonra Evkaf Fen Heyetinden alabilirler 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 26 Kanunusani 1935 

Cumartesi günü saat 15 de İstanbul Evkaf Müdürlüğünde 
idare Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1O1 O liradır. 
5 - istekliler İstanbul Nafıa Başmühendisliğinden bu işe 

girebileceklerin~ dair vesika almış olacaklardır. 
6-Teklif mektupları 24 kanunusani 935 Perşembe gü. 

nü saat 16 ya kadar idare Encümenine verilmelidir. (96) 

htanbul beşinci icra memurluğun

dan: Bir alacaiın temini için evvelce 

baczedi1İp bu kerre aatıtına k3rar ve

rilen kasa, yazıhane, yazı makinesi ve 

saire ı9-ı-935 cumartesi saat 9,5 ta 

Azapkapı Taş iakeleai 6 • 8 nwnaralı 

intaat malzemesi mağazasmda açık art• 

tıtma ile satılacajiı ilan olunur. (6971) 

nü -saat ıo da mezkur antrepoda hazır 

hulunmalan ve fazla tafsilat almak iate. 
1 D ·vredilccek ihtira h-rah , yenlerin 934-885 numara ile dairemize 

"Bira köpük maya"" bakkındalci müracaatları ilin olunur. (6903 Nafıa Bakanlığından: 

Devredilecek ihtira beratı 
"Emtabm milbi veya sair mabliılle· 

rin esaı mübadilleri vautası üe i.bz r, 
tefrik ve tasfiyesine aid usul ve ameli· 
ye,, baklandaki ihtira için iktisat V c
kaleti aanayi müdürlüğünden alınmıt o

lan S 0<>n kiı.nun 1933 tarih ve ı878 
numaralı ihtira beratııun ihtiva ettiği 

hukuk bu kere batkasına devir ve ya· 
but icara verilmesi teklif edilmekte ol· 
malda bu hu•usta fazla maliımat edin
mek istiyen zevatın, Galatada, Perşem
be pazannda Aılan hanında S nci kat 
No. l • 4 idarehaneye müracaat eyle-
meleri ilan olunur. (6982) 

TIFOBlL 
Dr. lhııan Sami 

Tifo ve paratifo hastal:klarına tu
tulmamak için ağ1zdan alınan tifo hap· 
landır, Hiç rahatsızlık vermez. Her
ke1 alabilir. Kutuıu 55 Kuruı. 

127 

ihtira için iktisat V ekileti sanayi mü-
dürlüı;ünden İstihsal edilmit olan 30 
mart 1921 tarih ve 3184 ve 3ı85 nu• 
maralı ihtira b· ratlannın muhtevi bu
lunduğu hukuklar bu kere başkasına 

devir ve yahut icara verileceği teklif 
edilmekte olmakla hu hus .. ta fazla 
malUmat edinmek istiyen zevatın GAJa
tada P<r§embe pazannda Aslan hanın· 
da 5 nci kat 1 • 4 numaralarla mürak
kam İdarehaneye müracaat ey)emel~ri 
ilan olunur. (6981) 

vAPUKCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALJ(',J 
Lün.ı Ht1111, T el-1011: 22925. 

MERSİN Sür'at 
Postası 

GERZE ••puro 17 
İkiacl Kinan 

PERŞEMBE günü ıaat ı ı 
de Sirkeci rıhtımından kalkarak 
lzmir, Antalya, Alanya, Ana . 
mur, Mersin ve Payaıa eidecek 
ve avdetle ayni iskelelerle Ta
tucu, Çanakkale ve Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. 

~~~~~~~~~~~ u.ı .... ıım=:::::;mımııı;mı:ıımm•ı~mil 
u ... umi e riyal '.le Yc12:ı l~leri l'lll Doktor Vamık _ , 
Mı.düru tem izzet BENiCE 1 ~ ~üadiye, Bağdat cad~e•i. •· 10 • 12 1 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. ( 4673) - 17 ._.. 
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lstanbul asliye üçüncü hukuk malı
bmesinden: Haticenin mahkcmemiızin 
934 • 1929 dosya nwnar.,.ile koca., 
Kadıköyünde Hünkar imamında Kızlar. 
aS-aıı caddesi 52 numara1ı hanede sakin 
lzmirli Haydar oğlu lbrahimağa aley • 
hine açtığı boşanma davasının tahkikat 
günü S • 2 • 935 saat ona tayin kılınmıt 
olduğundan yevm ve vakti mezkürda 
muınaileyhin veya göndereceği bir ve
kilin mahkemede hazır bulumnası Jij. 
zumu tebliğ makamına kaim olmalı: Ü-

zere ilan olunur. (6979) 

üzerindeki haklarını hususile faiz vo 
nıasarifo dair olan iddialannı ishal 
için ilin gününden itibaren <yirmi gün 
jçinde evrakı mü•bitelerile birlikte satıı 
memunına müracaat etmelidir. Aka 
takdirde baldan tapu kütüğü ile ıebit 
olıruyanlar oatıı parasının paylaşma11n
dan hariç kalırlar. 6 - Şartname mah· 
keme divanhanesinin herkesin ıröre
bileceği yere asıloıııtır. Fazla malu· 
mat almak iotiyenlerin 934 • 31 
say111 ile batyazanlığına müracaatları 
ilin olunur. (6980) 

838 Tonu Derince istasyonunda ve 500 tonu lzmitte 
Aydın hattının alsancak istasyonunda vagon içinde teslim 
şartiyle muhammen bedeli 224784 lira olan cem'an 1338 ton 
çinko galvanizli tirfon kapalı zarf uıiulü ile eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 26-1-935 tarihine rast!ayan cumartesi gü
nü saat 10,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası 
ve 12489,20 liralık muvakkat teminatlarının malsanclığına ya 
tırddığma daır olan makbuz ile birlikte 26-1-935 cumartesi 
günü saat 9,30 a kadar vermeleri lazımdır. istekliler bu hu
sustaki şartnameleri 11,20 liraya Ankarada Bakanlık mal-
zeme Mudürlüğünden alabilirler. (90) 277 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan • • 
Sıra Semti Mahalleıl Sokağı Emllk Cinsi Hiuesl HiıHya ırllra mu-

No. ıu No. • bammen lı:ıymtU 

3194 Galata Kemankef Rıhtım CMI. 33-35 Klglr mağaza ve lstD baaa Tamamı 720!) T.L 
4059 İstaabul Mercaa Mercan Tıicılar 13 Kigir mağaza •e oda 561300 8.l2 .. 
4641 2akırklSy Yen!maballe İkinci 43/l Klgir hane Tamamı 2722 .. 
216() Kadıköy Oımanaia Çil11k 53/55 Yarım kı1glr hane ve bahçe 112 1032 .. 
3889 Büyükada Cami Nevruı 8 Alııap hana 561108 633 .. 
1024 Beyoilu Hilseyinai• Gölbaıı 54 Baraka ve ana metreıi 3S T mamı ısı .. 
1049 Ortaköy Ortaköy Karanfil 8 Ahfap hane l • 57 .. 
672 Be} oğlu Yeniıehır E. kllaa Y. bacı lıbey 45 .. 6o/72il 60 .. 

1240 Bilyil~dere Bllyilkdere Büylllı:dare Cad. E. 132 Mil Arsa metreal 163 250 " 
132-134 Y. 139 

292 Kocamustaf.a Sancaktar Kocamustafa paşa Cad. 238 Araa metresi 22 88 .. 
pa,ı Hayrelfn 

3194 numarah naklen va kapalı zarfla diierlerl açık arttırma ıuretile 
Galdada es~i Krediliyoae Bankaaında Satıı Komiıyenundan alıaır. 

eatııa çıkarıl•tıtır. ihaleleri 19/1/935 
(311 

dedir. Fazla tahillt 



' ' 

r MiLLiYET PAZARTESi 14 IKINCIKANUN 1935 

SôPI;:R KISA 
oiG~QL~RİNE 

• • • • 

DALGA A~IZl;:SJN.l 
T E RC r~ ı;: D ~ Q 1.M 


