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Bitler bir söylevle Sarlıları · kutluladı 
Sar Almanya'ya 
Dönerken 

-o-

Sar'da yapılan plebisit Ue Av. 
rupa genel barıf bakımından en 
büyil'k korkuyu atlatmıf oluyor, 
Dün gelen telyazıları plebisitin 
sonunu bildirdi: Sar'ın Almanya
ya katılmasını istiyenler yüzde 
doksanı geçiyor. Şimdiki duru
mun sürüp gitmesini iatiyenler, 
bütün Sar' da ancak 46 bin kitidir. 
Fransa'ya rey verenler ise iki bini 
çok geçmiyor. Seçimin yapıldığı 
seiksen kadar yerin hepsinde de 
Ahnanya'ya katılmak istiyenler 
kazaınmı.lardır. Almanların ayrı 
ayn her yerde kazanmaları, Al
manya ile Fransa arasında bir an
lllflllllamazlığın belirmesine yer 
bıra:knııyacağından barıt bakımın
dan çok iyi olmuftur. Çünkü bir 
takım yerlerde fimdiki uluslar ara
sı çevriminin sürüp gitmesini isti
yenler kazansalardı, Fransa bu 
yerlerin Almanya'ya katılmasına 
engel olmıya çalıtacaktı. Gerçek 
Versailles andlaşmasm<la bu ple
bisit iti için, on bet yıl uluslar ara
sı altında kalacağı, on bet yılm so
nunda plebisit yapılacağı, ulus
lar derneğinin de kanunun bu ple
bisit ile gösterceği dileğe uygun 
olarak Sar'ın bütününü veya bir 
parçasını Almanya'ya katmayı 
kestireceğini yazmaktadır. Fransa 
bu maddeye dayanarak Sar'ın par
çalanmasını istiyebilirdi. 

Almanya ise, Sar'ın parçalan
maz bir bütün olduğunda ayak 
basmış duruyordu. Almanların her 
yerde kazanmaları iki ulu, aruın
da yeniden ·bir aınlaşamamazlığın 
çıkmasına yer bıra:kmanuftır. 

Plebisit bitmekle beraber, Sar 
çabucak Alma<ıya'ya geçmiyecek· 
tir. Sar'ı Almanya'ya verecek o
lan plebisit değil, uluslar deme
ğtdir. Plebisiti yaptıran bu kurum. 
dur. Amaç ta Sar'ldarın dilek. 
]erini anlıyarak ona uygun bir bi
çimde ve yapacağını kestirmektir. 
Şimdi uluslar derneği Sar'lıların 
dileklerini anlamı' olduğundan ül
kenin bütününü Almanya'ya ve
recek. Ancak vermezden önce ya
pılacak bir takım itler vardır. Sar 
madenleri Versailles andlqması 
ile Fransa'nın malı olmuftıır. AJ. 
manya'nın bunları satın alması 
gerektir. Sonra Sar'm Almanya'ya 
katılmasına kartı çalıtanlar var
dır. Bunların konmması da ulus
lar derneğinin kendi üzerine aldı
ğı bir yükümdür. Şunu söyliyelim 
ki, bütün bu işler üzerinde Al. 
manya ile Fransa plebisitten önce 
anlaşmıt bulunuyorlar. Baron A· 
loisi'nin batkanlığı altmda Roma. 
da toplanan üçler 1comitesi, Sar 
Almanya'ya katılacak olursa ne 
yapılacağını ince uzun arqtırmıf 
ve vardığı fU kesimleri Almanya. 
ya da onaylatmıttır: 
1 - Almanya Sar'deki kömür 

madenleri için Fransa'ya do
kuz yüz milyon frank vere
ceJ.,-tir. Bunun bir parçası kö
mür olarak verilecek, geri 
kalan da yıldan yıla öde
necektir. 

4 2 - Almanya, oir yıl içinde bü· 
' tün Sar'lılar arasında hiç bir 

din ayrılığı gözetmemeyi, 
Sar' da yafıyan hiç bir kim
.eye, plehiaitte kartı rey 
verdi diye kötülük yapma· 
mayı adanuttır. Bu söz ile 
Sar' daki dört bin kadar ya
lıudi ve Hitler. rejimini be
ğenmedikleri için katılmaya 
karşı yürüyenler korunmak 
istenmittir. 

3 - Almanya Sar memurlarının 
tekaüt haklarını ianıyor. 

4 - Plebisit yapılırken çıkacali 
olan zorlukları dinlemek j. 
çin bir mahkeme kurulmuş
tu; bu plebisit mahkemesi 
bir yıl dağılmıyacak ve Sar: 
lılar için Almanya'nın tanı
dığı hakları koruyacaktır. 

Görülüyor ki, Sar işile uğraşan 
üçler komitesi, her ~eyi clü~i\n
müstür. Bundan sonra artık Sar'ın 
hiç bir sar.mtıya yer vermiyerek 
durgunluk İçinde Almanya'ya gec
mesi beklenebilir. Sar'm Almany~. 
Ya geçmesile F'ran•a ile A'manva 
arasındaki bütün işler de bitiy~r 

Sar Almanyaya döndü 
Uluslar derneği Sar'ın Alman-

/ara teslimine hazırlanıyor 
Şehrimizdeki Almanlar dün bayrak 

çektiler, konsolos-
hanede bir suvare verilecek 

En son netice 
Almanya 477,109, Fran 

sa 2, 124 rey aldı! 
SARREBRVK, 15, ( A.A.) - Sar'-

da. verilen reylerin umumi neticeai: 

Almanya için 477,109 Rey 
Statüko için 46,513 Rey 
Franıa i,in 2,124 Rey 
Boı 2,246 Re;y 
SARBRUK, IS (A.A.) - Rey sa-

hiplerinin yüzde p7 ,9 u rey vermişler
dir. Almanya lehine verilen reylerin 
nicbeti yüzde 90,8 dir. Statüko lehine 
rey verenler yüzde 7 ,87, Fransa lehine 
rey verenler de yüzde 0,4 tür. 

MONIH, 15 (A.A.) -
Bugün Sar ahalisine bi. 
tahen radyo ile nqredi· 
len nutukta b&Jbakan 
Bay Hitler eon on beı ıe· 
ne zarfında gösterdikle· 
ri cesaretten dolayı teb
rik ettikten sonra demi~· 
tir ki: 

- Sizler unutnuya. 
caksmız ki, biz dünya 
sulbünü muhafazaya ka· 
tiyen azmetmiı adamla· 
nz. Almanyanm berabe1 
!iğini temin için her teYİ 
yapacağız. Fakat ban§ı 
tehi: keye dü§Ürebilecek 
olan her teYden çekine
ceğiz. 

'Gümüş paralar 
Taklit edilemez 

Bundan sonra Hitle'I' Sarre'Ja Almanyaya kaırlmak lstiyenler re• 
disiplini muhafaza lüzu- ye h<n:ırlanırken 
muna İ§aret etmi§ ve ilave ebniıtir: yanın Fransa üzerinde hiç bir arazi 

- Bu hadise 20 sene evvel birbiri mutalebe&i. kalmamıştır. Bizler Al • 
Üzerine atılıruş olanlan barııtınnağa manya için müsavat ve emniyeti ko • 
doğru en kati bir adımdır. Sizler bu nımak huauanda kati karar vennit ol-
gÜn anavatan olan Almanyaya avdet makla beraber ulualarm tesanüdüne 
ebnit bulunuyor&Unuz. Artrk Alman- (Devamı 6 ıncı sahifedel 

Buğday satışı işleri üzerin
deki tetkiklerin ilk neticesi 

T alıkikat bitinceye kadar müdür 
B. Alısen 'e izin verildi 

Umumi müdür B.Kemal Zaim istifa
mı ediyor? - Müsteşarın beyanatı 

Ziraat baD'ka3ı lstanbul ıubesinin 
!buğday satııları için tuttuğu hesap 
ve muameleleri gözden ıreçirmek üzC-: 
re, Ziraat bakanlrğı müıte§'ITI Bay A· 
tıf Bayındırın reisliği altında teııkil e
dilen komisyon teftişlerini bitinnit ve 
kannui tahkikata baılamııtır. 

Komisyon, on beş gün süren bq 
teftitlerde, anbar ve depolardaki buğ
daylann kayıtlarına göre mev<>Ut olup 
olmadığım, ıilolarda temizlenerek Av~ 
rupaya ihraç olunan ve aatıfian Iıtano 
bulda yapılan buğdayların besaplannı, 
Tekirdağ ve Uzunköprü ımbarlarmdaki 
bir kısmı buğdayların htanbula getiri• 
lip un yapıbna11 vaziyetine ait muame
latı ve Anadoluclan Haydmpa§8ya ya
pılan buğday oevkiyab itlerini inceden 
inceye aratbrmııtır. 

Oğrendiğimize göre netice, buida. 
yın alım, satım ve un haline ıretirilme
ıinde wüstimal vaziyeti mevcu.t oJdq. 
ğunu telhit etmiıtir. 

Teftiılerin aonıt bir raporla aliılla-

Bay Ahaen 

dar malmmlara bildiriJmit ve dünden 
itıl>aren de tahkikatın kanuni cephe
den <lerinleıtirilmeoine baılamnııtır. 

Diğer taraflıan tahkik komisyonu -
nun gördüğü lüzum üzerine, buğday 
satıı heyeti reisi bulunan Ziraat ban
kası lstanbul §Ubeaİ müdürii Bay Ah
sene arattrrmaların ton.una kadar izin 
verilmiıtir. 

mu? Hitler, bir söylevinde, Alman
ya ile Fransa arasında toprak Ü· 
zerinde Sar'dan başka hiçbir an-

• laşamamazlık olmadığım bildir
mitti. Hele şu anlaşamamazlık ta 
ortadan kalkıyor. Ancak şimdi 
Almanya ba;;ka bir amacına ulaş
mak istiyecektir. Bu da belik (si
lah) beraberliğidir. Gerçek Al
manya 1933 yılı ilk tetrininde u
luslar derneği ve beliksizlenme 
konferansından çekildikten wnra 

Bay Kemal Zaim 

Bay Ahııenin yerine de vekaleten 
müdür muavinlerinden Bay H8.nıit ge
tirilmiıtir. Bay Hamit, dün eabahtan ;. 
tibaren müdürliik makamında falırma· 
ia hatiamııtır. 

Tahkik lromia.yonu, buğday auüsti· 
mali etrafındaki kanuni tahkikata bü
yük bir ketumiyetle devam etmekte
dir. Oğrendiğimize göre, ıimdiye ka· 
dar bu meııele etrafmda yirmi kadar 
kimsenin ifadelerine müracaat edilmiı, 
kendilerimlen ıo~gulaNla lıulunulmuı • 
tur. 

Ziraat müstqan Bay Atıf Bayındır, 
tetkiklerin ıeyrini soran bir muharriri· 
mize dün tunlan ıöylemittir: 

~·- Aııkaclaılarınuzın teftiı kısmı 
bitmiıtir. Şimdi kanuni tahkikatla met· 
gul olunuyor. Çalışmalarnnızın on bet 
gün da:ba süreceğini mnarnn.H 

Müstqar, Ziraat haınkası umum mü
dürü Bay Kemal Zaimin istifa edeceği 
yolundaki haberler hakkında hiç bir ma
IWııatı olmadığım ıöyleıniıtir. 

Bay \Kemal Zaimin istifaıı ıayiası, 
henüz teeyyüt etmiı değildir. 

kendiliğinden belilı:lenmektedir. 
Son yıl içinde bunu gizlemiyor 
bile. Ancak Versailles andlaşma
ıına karşı olan bu beliklenmeyi 
Fransa tanımamıştır. Roma görüt
melerin<le Musaolini de Fransa'nın 
yoluna girmiş görünüyor. Sar işi 
ortadan kalktıktan SQnra timdi 
Almanya'nın belik bakımından 
beraberliğini tanıtmıya çalışması 
beklenebilir. 

A. Sükrü ESMER 

--Maliye müsteıarı bir 
çok itleri izah ediyor 

Liman ıirkcti kadroau • 
mali teş-

kilat - mübadil bonoları 
Bir müd dettenberi şehrimizde bulu

nan Maliye müateıarı Bay Faik bir 
kaç ırüne kadar Ankaraya dönecektir. 

Bay Faik, dün öğleden l<l!Jlra Darp
haneye fİ.tmİ! ve yeni ııi.imüı paraların 
ba111ması itlerile meşgul olmuıtur. 

ı&y Faik, dün kendisile görüşen biı
muharririınize muhtelif qler hakkın· 
da ıu beyanatta bulunmuıtur. 

Maliye iyidir 
" - Iatanbul maliyesi için hll2Jl'-

1-n tetkilat kanununun tatbikatı çok 
iyi neticeler vermiftir. 

T "§kili.tın iıleyiı vuiyeti mükem· 
meldir. Son tetkiklerim , bunu ııöat•r· 
miıtir.,, 

Gayri mübadil qleri 
,ççrl mülıadil itlerini üzerine aı.. 

... :peni komiıyon yakında ite '-th • 
yııcaktr. T11Pu ve eınl4lı: müclürlerile i
ki c81ri mübadilin ittiriik edecefi 
bu kıomiıyon, takdiri kıymet iıilo met· 
,gu1 heyetin çalııma11nı da üzerine ala-

(Devamı 6 ıncı aahifedc) 

Yunanlılarla 
Askeri mukavele 

Atina ıaıetcleri aramızda
ki görüşmelerin 

haylı ilerlediğini 1azıyorlar 
Atina gazetelerinin Yenliil habere 

görs dıı işler lıakaıu Bay T evlik Rüt· 
~Ü Araı, IAtinayı ziyaretinde, Türkiye 
ile Yunanistan araaında bir askeri mıa
kavele aktı lıalı:kmda Türkiyenin nok
tai nazarım Yunan hükiimetine bildi· 
recektir. 

Atina gazetelerine göre bu muka. 
velenin alrti hakkında ilk mükaleme
ler Yunan Hariciye nazınnın Al>karayı 
ziyaretinde vaki olmuıtu. 

Atina hükWııet mahafili, lıu huıuı· 
u müzakerelerin çok ilerlediğini beyan 
etmektedir. Tevfik Rii§tü Araım avd• 
tinden ıonra iki hülrumet araamdaki 
mesai birliği !Mllarmın teferriiabnı 
tesbit için erlı:am baıi>iyeye l&zmı ırelen 
telimat verilecektir. Müzakerat hillıa.
sa Trakya müıterek hududunun tııhtı 
temine alınması etrafında cereyan et
melıtedir. 

Fırkada 
Yeni çalışma 
Bay Refi Celal Bayar 

Halkevi reisi oldu 
Jgtanbul halk fırkaaı vilayet idare 

heyeti azası araııncla yeni vazife tak· 
simi yapıhnııtır. 

1Bu taksime gö
re, esnaf teşekkül
leri ve itçiler büro-
ıu Ole propa:ganda, 
neşriyat bürosu tef· 
liği jdara heyeti bat· 
kam Bay Dr. Ce· 
malin emrinde o
lacaktır. 

Diğer büroların 
şefleri de §U ıekil· 
de ıeçilmiı tir: T eı· 
kili.t tefi Bay Ali _ 
Rıza Erem, iktisat 
şefi Ahmet Kara, mu- Bay Refi Celal 
haıebe ıefi Necip Ser- Bayar 
den geçti, hukuk şe-
fi Faruki. 

Fırkanın kültür ıubesi olan balke
vi ba§kanlığına da gane fırka idare 
heyeti azasından Bay Refi Celal Bayar 
seçilmiıtir. 

Seçim Cuma HÜnÜ 
• 
ikinci müntehiplerin lis-

telerini neşrediyoruz 
Seçimin Cuma sabahı beşlayıp üç 

gün sürmesi kararlaştı ... 
ikinci müntehip seçimine cuma &a• 

babı bqlanıyor. lstanbuldan aec;ilecek 
1434 ikinci müntehibin adlannı bu • 
gün 11ra ile yazıyoruz. Bir kısım adla· 
n yazmağa, yarm devam edeceğiz. 
Rey sandrklarınm yerler.i de t-eabit e
dilmiıtir. Sandıklarm nerelerde bulu. 
nacağIDI yarınki .aayonızda neırede • 
ceğiz. 

Ka:aaı Eminönü 
Nahiyesi Beyazıt 

Agah Levent istiklal lisesi müdü • 

İstanbuldan 
17 saylav çıkacak 

lstanbul Saylav seçimi tef lif he:ye
tindenı 

s,;ylav seçimi için yapılan nüfus 
ya:ı:ımr.nda lstanbul ve mülhakatında 
675913 nüfus tesbit edilmif olduğun
dan intihabı mebusan kanununun ba· 
zı maddelerinin deiiiıtirilme•ine ve 
kanuna bir madde ilavesine dair olan 
5 birincilıanun 934 tarihli ve 2598 nu
maralı kanuna göre lstanbul vilayeti· 
nin on yedi saylav çıkarmd.sı gere'lr. -
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

ikinci münt•hip namndi gösterilen· 
lerden: Bay Edip Servet, lbrahim 
Alôattin, Asım u,,, Akil Muhtar, 

Hakkı Tank Us. 

Fadıl Tüccar, Dr. Ferit Sey<lan L.tan· 
bul Tephirhane&i. doktonı, Kazım E· 
minönü temizlik iıleri memuru, Halil 
Nimetullah Oztü~k Haydarp&f& li..e.si =----------------.: muallimler.inden, Haııan Gümrük u

rü, Ali Rıza Umuıni meclis aza.smdan 
(Doktor), Ali Rıza Avukat, Aliye Fe
rit Seydan, Dr. Burhan Alaca Maarif 
sıhhat müfettifi, Behice Dr. Talat Oz
kak, Cemal Eminönü belediye 
muhasebecisi, Emin Ihsan, Ali Rıza, 

mum muhafaza müdürü, Hatice Raif 
Tek, Hüsamettin Fuat DiJ doktoru, 
Hüsnü Kösele taciri, lbrahim Miralay 
mütewdi, Otelciler cemiyeti reW, lh· 
oan Mukbil inhisarlar Utanbul ba+mÜ• 

(Devamı 7 inci sahifede), 

Fırka kongresi dün son 
toplantısını yaptı 

Teşkilatın hükumetten, belediyeden 
istediği şeyler nelerdir? 
Yasada bazı detişiklikler iste11lyor 

Fırka kongresinin dünkü 
Cumhuriyet Halk Fırkası vilayet 

konpeai dün öğleden sonra, aa.at 15,30 
da, Fll'ka vilayet merkezinde devam 
etmittir. Kongre batlı:anlığıru dün bi· 
rinci celsede doktor Bay Cemal Tun
cay yapmııta. Riyuet d:varu katiplik-

Oz tiirkçe )'CIZI 6rnekleri 

loplantmndan muhtelif intibalcn' 
lerin<le Bay Tevhk ve Meki Hikmet 
vardı. 

Geçen toplantı zaptı okundu. Bay 
Avni Yağız bazı tashihler yaptı. Za· 
bıt kabul edildi. 'Bundan aoımı. kon. 

(Devamı 6 mcı aahifede) 

TÜRK SÖZLÜGÜ 
Türk dili .c;zlüğünü anıklamak ıçın 

Ankarada toplanan Kurum, her ırün da· 
ha artan bir verimle, durmadan • çalışı· 
yor. 

Dünki kar topu yavB§ yavaı bir çığ 
gibi büyümektedir. Y eıil örtülü bir ma
sa batında, her türlü tatafattan uzak, 
yalnız bilgiye ve inana dayanan bir el 
birliği, gönül birliği, dütünce ve amaç 
birliği içinde (Büyük it) e bu aarılıt 
kapalı bir ırözün aydınlığa açılmasını, 
durınuı bir yüreğin çarpmağa batlama· 
•ını, dalgalar içinde bocalayan bir gemi
nin bir fener ııığı..-aönnesini andırıyor. 

BugÜn üzerinde yürünülen ana çizgi 
tudur : Y eryiizünün en eski dili ve he
men büt>in dillerin anaaı olan Türkçeyi 
Öz kaynaktan çıkarılacak köklere göre 
pürüzsüz, düzgün, itlemnit ve itlek, 
zeııgin ve enırin bir kılığa ıokmak ... 

Bütün öteki kurtuluılar gibi Dil 
kurtuluıu da ıonuauz (Genie) nin 
ıpiı altındadır. Ankara Dil laboratuvarı 
çözüp düğümleme, dizip ııralama, ele
yip ayıklama yollarile iyiyi kötüden, 
temizi kirliden, doğruyu yanlıftan, ıağ
lamı çürükten, özlüyit koftan ayırarak 

bize bir kılavuz anıklıyor, 
Şuruı da bilinmek gerektir ki bu 

iıte hiç bir adım raaırele atılmıyor, hi9 
bir kelime özlü bir bilgi ıüzgecinden 
geçmedikçe sıraya girmiyor, hiç bir 
düşünce en arı bir özellik içinde yuğ • 
rulınadan kılık almıyor ... 

Bu işin sonunu jnan ve güvenle beJc.. 
leyebiliriz; çünkü en Büyük Türkün 
gözü ıönünde ve Ondan aldrldarı hızla 
bu ite aarılmıı olanlar dilimiz bozulu· 
yor korkuıile yürek çarpıntı11 duyan • 
!ar kadar Türktürler; ve çünkü bu !ftı. 
rwnda çalı§lllılar • en azı - onlar kadu 
türkçe bilen ve seven Türk yazmanla· 
ndır. Bu 1"ürk çocuklarımn ne bilgilerin• 
den ne de duygularından kuıkulanmağa 
hiç bir hakkımız yoktur. 

'Burada, benim kendi payıma, kuşku· 
la01ıhileceğim tek ıey her eline makaa 
alanın dll kwna§ını keılp biçmeğe, her 
İğne deliğinden iplik geçirebilenin ken· 
dini teni sanmağa kalkışmasıdır. Bun• 
lar gölge etmeseler de çalı§anlarm ba· 
,ım dinç bıraksalar daha iyi olur gibi· 
rne geliyor. 

lsmail Müştak MAYAKON 
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TA RIHi TEFRiKA : 12 

Her hakin mahlu:ııdur. Ycızan: Son Yemen valisi Mahmut NEDiM 

imam Yahganın almak istediği kız 
ve Sultan Hamit 

' •...... 
Padişah niçin ve neden korkuyordu?· Kızıl. 

sultanla karşı karşıya 
bir an • Yahudi meselesinin iç yüzü 

Bizim yahudiler kim? lstanbul
'da tanıdığım bir çok yahudiler var
dı, bunlara dair bir jurnal mı veril
mitti? 

Yoksa Yemendeki yahudilerden 
mi bahaediıiyordu, fakat onların 
bir fey oldukları yoktu. Y em~nde 
iş güçlerile mefgul bulunu;-orlar
dı. 

Gene anlama.dığımı görünce Sul
tan Hamit bu sefer izah etti: 

- Şu Yemendeki yahudiler ..• 
Onlar da imam Y ahyadan ibret mi 
aldılar yoksa. •• Neye rahat durmı
yorlar? 

- Yahudilerin Yemende bir şey 
yaptıklarından haberdar d~ğilim. 
Burada iken bir şey mi olmut aca
ba ... 

Diyecek oldum. Sultan Hamit 
kızmıstı: 

- Binbir gaile yetmiyormuş gi
bi bir de ta Yemenr'e yahudiler yü
zünden kan dökülmesine, hele bu 
yahudilerin bize sadık kabilelerin
de ihtilaf çıkarmalarına asla taham 
mül edemem. 
Yavaş yavaş meseleyi anlayor

dum. Fakat bu, eski bir hadise idi. 
Acaba ondan mı bahsetınek istiyor· 
du. Apğı yukarı iki ıene evvel bu 
mesele hakkında saraya da, Babıa
liye de yazılınıfb. Şimdi onu taze
lemekte ve bunwı için beni çağır
makta ne mini vardı? 

- Söylesenize, dedi, nedir bu 
it? 

- Y cmendt' bir yahudi yuzuıı
'deıı iki kahileı°iin biribirine girerek 
çarpıftığım ve bu yüzden bir çok 
kisinin vurulduğunu hatırlıyorum. 
F~at bu, eski bir hadisedir ve VU· 

kubulduğu zaman mufasıralan ar
zeylemittim. Dedim. 

- Söyleyiniz, dedi. 
- Y ahudinin biri koıntu bir ka-

. bileye giderek orada ihtida etmitti. 
Mensup olduğu kabile bunu hot 
görmedi, madamki ihtida edecek
tir, gelain bizdt' ihtida etsin dedi
ler. Yahudi hem korktu, hem de 
kabile taraf •ndan bırakılmadı, ken
dilerine iltk a etmit addedildi. Bu
nun üzerine iki komşu kabile gün
lerle harbettiler kırk elli kiti öldü. 
Nihayet biz arayıa girdik ve ima
mın tavassutile mtilafı hallettik, 
Yahudi kabilesine avdet etti. Şim
di Müslümandır ve bu mesele unu
lulmuttur. 
-Başka? 

- Hadise bundan ibarettir. 
Sultan Hamit benim bir teY giz

lediğimi anlamıt olduğunu ihsas 
eden bir tavırla ve asabi bir halde 
tekrar etti: 

- Batka. .• başka? 
Hafızamı bir daha 

Bafka bir teY yoktu. 
dim: 

yokladım. 
Cevap ver-

- Başka bir şey hatırlayamıyo-
rum. 1 

Paditah gittikçe artan bir asa
biyetle adeta bağırdı: 

- Ya yahudinin kızı? 
Y ahudinin hangi kızı bunu hiç 

i,itmemi~im. 
- Y ahudinin kızından haber

dar değilim, dedim. 
- Nasıl olur, bütün bu mesele 

bu kız yüzünden çıkmıt değil mi
dir? 

- Hadise arzettiğim tekilde ce
reyan elmittir. O zaman mahallin
de yapbğımız tahkikat ve bizzat 
yahudinin ifadatı ortada bir kız me 
selesinin mevcudiyetine fÜphe et
tirmeyecek kadar sarihtir. 

Paditah mutmain görünmüyor
du. Ben de bu kız meselesine hiç 
bir mana veremiyordum. 

Birdenbire hiddeti geÇrtıit gibi 
eükunetle sözüne devam etti: 

- İmam Yahya bu kızı almak is
tiyorınUJ, bu sebeble babasının 
Müslüman olmasını talep etmif, on
dan sonra da kızı Müslüman edip 
alacakmıı;, mensup olduğu kabile 
razı olmaınıt imama yahudi kız ya
kıtmaz demitler. 

Hayretle dinliyordum. Bu asıl ve 
esası olmayan şeyleri bahusus iki 
sene evvel bambaşka bir tekilde 
cereyan etm.İf olan bu hadiseyi bu 
tekilde hem de taze ve mühim bir 
vaka imit gibi tahrif ederek kim
bilir kim paditaha jurnal etimitti. 

Benim lstanbulda bulunduğum 
bir sırada verilmif olan bu jurnalın 
hedefi be li idi. Muhakkak ki Ye
men vali muavinliğine göz dikmit 
olanlardan 'birinin veya mensubi
ninin eseri olan bu jurnal gülünç
tü, fakat o anda vaziyetim hiç te 
takaya tahammülü olmayacak de
recede nazikti. Sultan Hamidin ka
fasına kendisinden bir tey gizledi
ğim ve bu ııeyi gizliyerek imamı 
himaye ve sıyanet ettiğim ve böy
lece imamla elele verdiğim fiiphe
si sokuluyordu. Bu, vakıa çoktan 
Paditahm içine girmit bir füphe 
idi. 

Demek timdi bu füphe beslent
yordu. Ben böyle dütünürken Sul
tan Hamit susuyordu. Ne diyebili
rim? 

Gene ayni ağır eda ile o söze dP
vam etti: 

- Ve, dedi, lr.ıamm bundan 
m,.1,nclı yahudileri de kendine ta
raftar kılıp hini hacette onları da 
aleyhimize tahrik imif. 

Bir lahza susutu. Sonra; 
- Siz bana imamın Yemende 

Zeydilerden bafkasma hülanetmek 
emelinde olmadığım söylemi~inİ'z. 
Bu defa İmamın orada nüfuzunu 
tevsi etmek arzusunda olduğunu 
i.bat etmez mi? 

Padişahın bu yeni vehmi kartı· 
smda dona kalmıştım. Jurnallarla 
altüst edilen bu kafa bir kere inan
dığından nekadar zor, nekadar güç 
sıynlabilir, kurtulabilir, bunu da 
iyice biliyordum. Ve bu sebeple tim 
di onu, bu haberin uydurma oldu
ğuna nasıl inandıracağımı dütünü
yordum. Cevap bekliyen bir tavır
la gözlerini bana dikmitti: 

- Yahudilerin, dedim, Yemende 
hiç bir ehemmiyet ve mevkileri 
yoktur. Vakıa ticaret ve sanat he
men hemen ellerindedir. Fakat 
yüz binlerle müse~lah Arabın orta
şmda nihayet on bin yahudi ve ek
serisi silahsız yahudi imam içinken 
di tarafına celbedilmeıi istenecek 
bir mevcudiyet değildir. 

Sultan Hamit sordu: 
- Ekserisi &ilahsız, dediniz, 

müsellah olanları da var demek? 
-Bitmedi--

Universite rektörü Bay Cemil, dün akşam Tıp lakülteai •on sınıf ta
lebesine bir çay ziyafeti vcrmiftir. Çayda, rektör, talebeye bir aöytevde 
bulunmuf ve alkışlanmışhr. Rektör bu gün de Hukuk fakültesi •on •?1ı· 
lına, yarın da Edebiyat ve Fen fo ı.iltesi son sınıllanna çızy verecektır. 
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HARİCİ HABERLER 
Almanya için konulan as
keri kayıtlar hafifleyor 

Fransız baş ve dışişleri bakanlarnın 
Londra seyahatine ehemmiyet veriliyor 

LONDRA, ıs (A.A.) - Röyter a-

1 
say muahedeaindeki ~eri. hükümlerin 

jansı bildiriyor: Dün alqam t.ı..t<alade ortadan kaldırıl.-u JÇ>D bir uyuşma. &• 

bir toplantı yapan kabine bir buçuk lanı bulmıya çalIJmalan me.·kezın-
&aatten fazla müzakerede bulunmuı • dedir. Bu halde Almanyamn uluslar der 
lur. neğlne girmesi ve ailBhlan azalbna uz. 

Fransız başbakanı Flanden ile dıt !aşmasına iştirak etmesi ıarttır. 
itleri bakanı Bay Lavalin önümüzdeki Emniyet meselesinde ise, Flanden 
hafta lngiliz nuırlarile yapacaklan hüküınetinin daha uzlaın:ı bir sıyasa ta-
konutnıalar Avrupa devletleri arasında- kip edeceğini ümit ettiren deliller var-
ki münaıebatı ve bilhassa silahsızlanma d 

ır. 

ve Almanyanın uluslar kurumuna tekrar Fransız bakanlarile yapılacak konuı-
dönmesi meseleleri üzerinde hasıl cde-
cekleri tesirler itibarile birinci derecede maların .Büyük Britanya tarafından 

her hanwi taahhüt altına alnımaama ehemmiyeti haiz olacaktır. " 
Uluslar arası vaziyeti hakkında in- meydan vernuyeeeği zannolunmaktad,r. 

gilterenin noktayi nazarı Büyük Bri- Bu konuımalar daha ziyade bir tetkik 
tanyanın , Fransanın ve ltalyanın Ver- k ,ruıması olacaktır. 

Her yıl 4 milyon 
Ton petrol 
Açılma resmi yapılan Mu

sul petrol borula-
rı hakkında yeni tafsilat 

KERKUK, ıs (A.A.) - Kerkük 
petrol alanlarını Suriyede Şam Trah
lusuna ve F ilistinde Hayfaya bağlıyan 
Payplayn boruları dün Kral Gazi ile 
lngiltere hariciye nezareti müa.te§&n 
Lord Stenhop huzurunda açılmı,tır. 

A vusturyada 

Gene ne oluyor? 
ViYANA, 15 (A.A.) - Linç aske

ri kıtalan bir tabur Heimwelır askeri 
ile takviye edilerek karargihlanna top
lanma emrini almıflardır. 

Balkan konseyi 
Cenevrcde bugün toplan

ması kararlaştı 

Tekaüdiye ikramiyeleri kalkmıyor 
ANKARA, 15 ( A.A.) - Matbuat Umum müdürlüğünden bildiri1· 

diğine göre, bazı gazetelerde tekaütlük müddetinin indirileceği ve teka· 
üdiye ikramiyelerinin kaldırılacağı hakkında intişar eden haberler asıl· 
nzdır. 

Askeri ders muallimleri hakkında 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Maarif bakanlığı askeri ders mual

limleri hakkmda bir talimatname hazırlamaktml~r. Yeni tailmatname
de askeri ders muai"iimleri ücretlerinin tediye suretleri tesbit olunmak
tmlır. 

Bakanlıkların geni sene bütçeleri 
ANKARA, 15 (Telefonla)- Bakanlıklar ve umum müdürlüklet 

bütçelerini hazırlıyarak Maliye bakanlığına ;yollamağa başalmışlardır. 
Bu ay içeri.;inde B.ıkanlar kendi ara.farında bir. toplantı yaparak bütçe
:eri etrafında görüşeceklerdir. 

Türk-lngiliz ticaret uzlaşması 
ANKARA, 15 (Telefonla) - lngilizlerle ticaret uzlaşması etr~ 

fındaki müzakerelere bu günlerde başlanacakhr. Gümrükler bakarılıiJI 
halen gümrüklere gelen malların bir listeaini yaparak bu gün lktiMıl 
bakanlığına vermişti•. 

Sivas-Erzurum istikrazı tahville
rinin hepsi satılmıştır 

ANKARA 15 (Telelon':a) - Sivas - Erzurum istikrazının 2 mil• 
;yon liralık A. :ertibi tahvil erinin aa tış muamelesi bu akşam bitmiştir• 
Maliye bakanlığına gelen haberlere göre tahviller tamamen satılmıştır· 

Aydın demir yolunun satın alınması 
için görüşmeler başlıyor 

IZMIR, 15 (Milliyet) - Aydın demiryolunun satın alma mü~ak.e· 
relerine iştirak etmek üzere umum müdür Bay !tlozat Ankaraya gıtmtf' 
tir. Evvelce bu mese:e etrafında bakanlıkla Ankarada tema. ettiktetl 
sonra salahiyet almak üzere Londraya giden idare meclisi azasındaJI 
Bay Eclin de Ankaraya gitmiştir.Müzakerelere Ankarada derhal bapa• 
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Boruların geçt ği beş menılekette 
yani frak, Suriye, Lübnan, Filirtin, ve 
Maverayı Şeriada buna mümasil me• 
raaim yapılacaktır. 

ATINA, ı5 (Milliyet) - Cenevre
ye gitmekte bulunan dıt itleri baka
nı -Bay Maluimos Belgratta bir kaç saat 
kalarak Yugoslavya başbakanı Bay 
Y evtiç ile göriipnüıtür. 

Bu görüşmelerden &onra Balkan mi
sakı devletk.rini.n Ccnevrede toplana -
cak konsey için ayın ıG ıı tayin edil
miştir. 

takı nacakhr. . . . . aaJıi Bu auretle senede 4 milyon ton pet
rolü 800 ve 960 kilometre mesafolere 
nakletı:nek üzere çöller, nehirler ve dağ 
silıileler! arasından geçirmek sureti • 
le yapılmı§ olan bu muazzam sanayi 
eseri bibnit olacaktır. 

lıin batında tesadüf edilen çok na
zik siya.si mÜJkülattan aonra en hüyÜk 
ıı;üclük evvela Dicle ve Fırat nehirle
rin ' ve ondan sonra geçilmeai son de· 
ı·<'ce ır.üşkül olan çölleri &§mak olmuş .. 
tur. 

Bonı!an:ı bitmesi için ucuca eklen· 
mi~ ve lehimlenıni, ıS,000 çelik boru
ya ihtiyaç görülmüı ve bu borular ge
liş · güzel toprağa ve kumlara gömıül
m~ştür. 

Rorulann geçtiği yolda 12 tulumba 
vard•r. B.u bonılarm ve tulumbalann 
yapıJmıf o'ması §Üphe y~': kioral~da 
yafa)'an göcebe '1al'..ın yaşayışların -
da b•iyü!t dci: i~iklikler yapacaktır. 

Uluslar derneği 

Konsey dağı ıyor 
CENEVRE, ıs (A.A.) - Uluılar 

derneği konseyinin işlerini cumartesi 
bitireceği bildiriliyor. 

Bay Flandin ile Bay Lava!, gele • 
cek hafta ortalarına doğru Londraya 
gitmek için ıerbest olabilceklerdir. 

Bir katil Amerikaya teslim 
edildi 

CENOV A, ıs (A.A.) - Amerika 
hükiunetinin talebi üzerine Viyanada 
tevkif edilmiı olan Yugoslavya jandar
ma yüzbaım Ivan Pedorsaz bugün A
merikaya doğru vapura bindirilecektir. 

Yugoslav yüzbatm 1933 te evlennıiı 
olduğu kadın avukat Egneı Tutverso
nun katili olmakla :ı:an altındadır. 

Bayan Tutvcraon evvelce Am1'rika 
sefiri Bay HC'ITickin kitabet vazifesini 
yapmakta ve Miıigunun en güzel kızı 
ıöhretini kazaıınuıtı. • 

U.uslar dc.rneği mübadele 
komisyonu dağıldı 

CENEVRE, ıs (A.A.) - Uluslar 
kurumu Türiı-Yunan muhtelit mübadele 
komi yonu dün iılerini bitirerek dağıl· 
mıılardır. 

ı<aportör Bay Laval, komisyonun va
zifesini hüsnü suretle bitirmiı olmasın· 
dan dolayı gerek komisyonu gerek Türk 
ve Yunan hükumetlerini tebrik etmiı -
tir. 

Küçük Lindberg davası 
FL.EMINf.TON, 15 (A.A.) - Lind· 

bergin çocuğunu kı çırmakla maznun 
Haupru'nın dünkü muhakeme,inde el 
yaz111 mütehass111 Dal>orn Lindhergin 
verdiği paraya ait bütün makbu:ı:lan 
Hauptmanın ya:ı:mıı olduğunu katiyet
le tekrar etmjıtir. 

Bu f'\İdin ifadesi kar-111mda Haupt 
man lo:ı:armıt ve karıa da sap un ke
•ilmittir. 

Harici küçük haberler: 

• Irak hükümeti Pariate bir orta 
elçilik ihdas etmiıtir. Elçi gelinceye ka
dar müsteıar Ahmed Be' Kabri, vekil 
elçi imıile vazife görecektir. 

* ı934 senesinde lngilterede 204 
bin seyrüsefer ka·;ası olmuı ve ı4ı8 i 
Londra şehrinde olmak üzere bu kaza. 
!arda 7088 kiıi ölmüıtür. 

* Yakında muhtelif paraların kıy • 
metlerini tesbit etmek için uluslar ara
sı müzak•relere baılanacaktır. 

• Amerika birleıik hüktimetlerinin 
Lahi adalet divanlll4 ıirmeııi mesele • 
ıi dün ayan meclisinde müzakere edil
ııkıtir. 

Hcth ve tesisah tetkik etmek ıçın Bay Cemal Hıdayetın başkanlıl' •z 
altında bef kirilik bir heyet gelmi~ ve İşe başlamışhr. 

Yunanistan harb mal:ıe
mesini kendi yapacak 

Bu 

Fak··ıteye devam saatlerllti, 
Başbakanlığın bakanlara tam· nıi ATINA, ıs (MiiUyet) - Kara ve 

deniz erkim harbiyeleri Y unanistarun 
ihtiyacına kifayet edecek harp malze • 
mesini kendiı;i yapmak için fahrikala • 
rın tesiıi lüzumunu hük\unete "bildir • 
mitlerdir. 

~~~------~~-
Fakülteye kayıtlı bulunan memurlarıJJ 

mağduriyetlerine mey~a.n verilm~yecekti~· 
ANKARA ıs (Telefonla) _ Bat· dirlerıne bırakılmak u:ıere halen fakü!• 

Den:zyolları başlangıç 
konferansı 

bakanlık, ı,aı.;.nbklara ve müstakil ma· teye kayı~lı. bulunan memurl~ın bit 
•---lar t · · y pmııtır· ders yılı ıçmde (ıOS) yanm gun fr 

LONDRA, ıs (A.A.) - Uluslar a
ra11 deniz yollan baılangıç konferan
•ırun toplantıları hir kaç gün sürecek 
sanılıyor. l .>plantıların hepoi. hususi
dir . 

aaıu a ıu asnımı a • külteye devamlarına me-..euniyel vcrilıo"' 
Fakültede tahsilde bulunan talebe • . dli .__._ 1ı· · ( _ · tir' • . . . . . . sı a ye UA&an gınca ı .. ınııı . 

ain daha iyi yetitti.~memı~ t~mı.'.' ıçın ı _ Fakülteye, .dersıerine muntaı' 
gerekli olan ve fakultede bu!ük. ~z;,nle ınan devam edip etmedikleri falu.ilte" 
takip olunan dev~ mec:t>~rıyetını~ ~:'· ve dairelerince kartılıkh kontrol edil • 

Asıl konferansın gelecek ilkbahar • 
da olacağı zannedilmektedir. 

ha esaslı bir tekilde takibı gerekli go· mek tl.ı 
rüldüğünden ~ültede ~yttb ~~una_n z _ Fakültede geçirdikleri çalıtrnl • 
tale"min imtihana glrehılmek ıçın bır ti · · d · · ı · · k ... .. saa erme aıt aıre ış erını a şam r: B 
elen yılı içinde en az ıos yarım ll'Un lıpnMında daire &mirlerin.in lüzum ı:ôl '1 

Pnsta ve Telgraf umum devam saatlerinde f~ü~tede d~sıer.de ıerdikleri ıekilde fazıa ça1.,.,.raı. teıi.fi 
l'I bulunmaları meoburıyeti kondugu cı • etmek, 

müdürlüğünde lıetle fakültede kayı!lı bulunan memur- 3 - Bu suretle müsaade gören.,,.,. 
ANKARA, ıs (Telefonla) - p.,._ ların da bu m~bu~ıye~ u~malarına murlaNlan sınıflarını geçemiyenler v• • 

ta ve telgraf umum müdiirlüğÜ mua• imkan v</ orek rr,1.1rd~rıyet~erıne .~..: zifelerinı veya fakülteyı terke medıu~ rih 
melal müdürü Bay Fazıl ba.fD'Üfettiı· kalmamak ve ulus daıreleı:nde yuk_s. olmak !"rtİI~ adliye b.-Juuılığının t.,kli' d 
liğe tayin edilerek yerine Dahil~!e tahsilli memur .. sayısını _çogaltmak ıçı.n fj gibi bugüne kadar hukuk fakül,ıesiu•. a 
hakanlığı meclisi idaresi genel mu • gelecek yıl ~~ültelere gırecek tal~enınd kaydedilmiı bulunan ulıq m mur!~ı1 ~ IÖ 

lerind muayyen mudde! de_v~laı;na .m.usaa e run ıo5 yanın gün derslerine devaı!I ., dürlüğü tube müdür en !Say ::ıa- edilip edilmemeaı daire amırlennın tak- melen'ne mu" .,.de edilı i ve bu mu# 

•=im~t!a!yın:·:.:e:w:·ı:m:i~:;:ir~· .. ,..,.. ...... ,...,:..;;;;,;,;........................... ~ ~ 
denin htanbul hukuk ı~:.ultesine 

Sovyet san'atkarları re 
sim sergisi dün açıldı 

Sergide Sovyet san'atının bütün varlı
ğını canlandıran kıymetli eserler' ar 

" t natkarlıwt aergiai, Fın- 1 Bu resimler, Savyet Ru~yanıı_ı çabt· 
Sovy~ ısa ti akademisinde ma ve imanını gösteren akislerdir. Rus 

~da G~~ Sana ar inkilibını realist fırçalarile pek muvaf· 
dun saat ikıde açılım§lır • fak bir tekilde gösteren bu eserlerde 

Akademi müdürü tarafından açılan em1 k ti · · kültür ve a·1 .. nı va-. • d lrru m e e erırun ll""' 
ısergide son ıon beı ~.ı ıçın ~. yapı. 1 zıhan görüyoruz. Güzel sanatlar aka.: 
ve Moskova ile Lenıngra! mu:ı:elerın • demisinin üç ...Jonunu dolduran b•! bu: 
de teıhir edil.mit kuvveth eserler .b~- yük eıerleri dün ~r . çok nyaretçı 
lunmaktadır. Bilhaısa Brodıkirun hayranlıkla seyretmııtır. 
"Smolni sarayında Lenin,, isimli tab- ~ergide ayni zamanda dört hey-
I011u büyük bir muvaffakıyetle yapıl· keıu·aıın da heykelleri bulunmaktadır. 
mıt klasik bir eserdir. Bilhassa küçük heykeller şayanı hay • 

Brodski Sovyet Ruıyada bu eseı-1• ret derecede güz.cldir. 
rile son d Lenin nİf&DIDI almııtır. Efinov, 1 vanın iılenmiı b~r~.an 
Gerek Ger~;amof, gerekse Petrof Vod- (Hindi) si L~ev'.'>. S~anın _ dız çok-
kin'in eserleri Sovyet ressamlarırun en miit kadını teknik ıtıbarile guz,I eser-
başlıc& eserlerini yapımı olanlar.ur. "'on- lerdir. • .. 

K · Samoh al Vilyamı her Sergiye halkım1zm ragbet go•te\'e • 
ra upnn, v ov, -· . tk" l 1 t•~ik ede-
biri kendi janrında çok güzel eserler ccgıru umar ve sana ar ar ~ 
teşlıir ediyorlar • l'iz. 

teşmili uygun görüldüğü tamim olu • DO 

1 Şirketlerin faiz 11e ~· 
temettü hisse·eri 

Maliye bakıın;ığı bir kar 
name p:ojf s hazırladı 

ANKARA, ıs (Telefonla) - M~. ( 
ye u.-.uı. .. ı..• !'• .. a~ı: ..... r .. , .. aız ve bi.stt' • 
temettüleri hakkında bir kararu•"" d" 
projesi hazı .. lamıştır. ~ 

f' aiz ve tem 1 ü hisseleri u t•k 
• ""'1.lnde tesviye olunacaktır: 

ı - Maden işletilmesine tahıio ol ~j 
nan paraların ilıraı; olunacak maden , • 
yiz)eri yüzde 40 nın hariçte bıl'~!ıt. lı 
ması ve yüzde 60 mn memlekete d > • ı 
olarak ithali "'rtile. tıi' 

2 - Kereste, zeytin tanesi, hab, 
lim nebati boyalar, sumak, mazı.. kitrl< 
gülyağr, taze sebze ve meyvanın ıirke!'. C 
ler tarafından ihracı ve döviz bedel·•~ • 
nin faiz ve temettü hisselerile kapat 
maıı. , , 

3 - Yerli ve ecnebi bankalarla J! d 
gorta !irketlerinin faiz ve temettü "t:. ~ 
seleci döviz olarak İstisnai tesviye 0 M 
nacaktır. 

---o-~ • i 
Bir kararname projesi 
ANKARA, 15 (Telefonla) - J;,,< 

ponyadaki fahri konsoloslanmız t" 
1 

• ıl ' 
fından vize edilmiş menşe tahadell' 

1 
ı f c 

melerinin gümriiklerimizce kabul~ 
dilmesi hakkında gümrükler balı• ,ti "1 

ğı, bakanlar heyetine bir karam" D 
projesi sevketmiıtir. "fıl lı 
ispanya menşeli pamu ~ 

mensuc"lt ,,_P 
ANKARA, tS (Telefonla). -1'

1 
,1 B 

tenjanı bitmiı oldu fundan dort be tJ'I 
danberi ispanya menşei pamukldit• ni 
ıucat memleketimize airememekte ''in 

Bakanlar heyeti yeni bir karıır"rfl 
me ile ispanyaya lSO bin kilo 1<0;ıf ıi 
j..n verilmesini ~ab_ul ~!n?i! ve ~ 
riik! r genel mudurlugu ispanya ~ 
ıeli pamuklu mensuca.t bakk.•0 "i/ ~ 
müracaatların kabul edilmesin• S 
rüklere telyazısı ile bildirmiştir• 



• 

,, 

- Gezgin yazıları -

Kt&lalar arasında! 
Bir ıehri bir seyyah 11ibi 11ez.ip gör

menin bir klô.sik çizgi.si vardır. Mese
lci latanbu/a gelen "eyJIClh için klcisik 
ırezinti: Ayasofya, Topkapı saraJll, 
aıalıti varsa Kariye camii, Kapalı çar
,., Binbirdirek, .Müze, bir kaç me§hur 
cami, mevsim yaz.sa Adalar, Boiaz.içi 
falan. 

Bu kadro her fehirde fÜphesiz. baş· 
kadır ama işin kokusu, çeşidi aynidir. 
lnsanm önüne düşerler ve bir sürü yer 
Bezdirirler. Gezdirirken de anlatır • 
lar •• 

- Şurası 31 inci Luinin tükürdüğü 
yerdir. Burası kraliçe lalan kokana • 
nm cımbız.landığı odadır. Bu kase Vol
terin :r.erde lıôsesidir .• Falan gibi bir
biri arkasından gelen ve zaten (oto
matik) bir ıekilde birteviye herifin 
ağ:mıdan dökülen bu malıimattan siz

e- de bir §ey kalmaz. .• Ancak bir ıey ka-
lır: Memlekete döndüğünüz. z.aman 
~rarlarsa: 

- Volterin zerde k..i.sesini gördün 
ınıii?. 

a- - Gördüm! derainiz.. Fakat ne bi
ğı Pmi• ne de nerede durduğu hatınnız-
1 claılw, · 

Buna bir şehrin (meraklı ıeyleri) 
ni 11ezmclt denir. Görmek denmez.. 
Ben bu aiatemin olduğa Bibi aleyhin • 
d.yim. Çünkü bu bQftan 04ağı ü.:riin • 
tüden ibarettir. Buna raimen bu se -
,,..,.at vaciplerinden bir çoklannı Uı-
ter iat•mu J!Clparım. Muela Pariae 
llitmif seyyahlardan ( Eylel) lıuleaine 
plımayan pek tuıdır. Halbuki Pariate 
tanıdığım bir çok Parialiler bu kuleye 
çıkmamıılardır. Ben çıktım. 

I U;ıatınıyalım: Bir ıehri hek Lan -
clra ~i ulıi ve her kiifede bir müu-
• olan böyle bir ıehri iyiden iyie gör

k "" anlamak aylarca oturup uğ • 
ftıfmakla olur. Ona da benim ne valı

e· · var, ne iıtihaml 
iş· 
efl 

* •• 
Pariat• büyğk bulvarlar üatünde 

afi 1ıfr (G,,..,~ mü:ıreai) c>ardır. Pariıe 
la• llitmit olanlar ll'önniiffÜr: Bu müze bir 

takmı balmumudan heykeller, tarihi 
ığı ealıneler ll'ÖSterir. Biz. oraya ilk defa 

924 de • sanırım Çelebi Saitle • ll'İf • 
lftİftik. Dofruau pek hatırımda değil. 
Bu heykeller o kadar iyi yapılml§fır 

j iti; içlerinden, ellerinde gaz.ete oldu· 

J fa halde Uyumuı olanları, hakiki U• 

)'Uyanlardan güç lark edilir rıe baz.an 
in.an balmrımuna dokunuyorum diye 
llJ/UYan canlı adamın bumuna da do
ltaırur. 

Pariııtcki bu mü.ze tuhaftır, fakat 
'Londrada ayni '"'fitten gördüğüm 

JJ (Madam Tu*8aud) - Tiiso okumalı • 
·.zerinin düz.enine kabil değil yak
amaz. 
Londradaki (Madam TUSMW.d) 
usi Baker caddeainin mükemmel 

fr Jir yerinde ( ıeddadi) bir binadır. Bu 
ıt>f' miiz.eyi ltWiçrenin (Bern) ıehri.nden 

Curtiw iaminde bir sarıatkônn kar -
cleı çocuğu olan Tuaaaud isminde bal-

"'" heykeltrafl bir kadın kurma§" 
• Vaktile amcasile beraber Franaa

.. a kurduğu bu müzeyi ihtilal müna • 
o>' •betile oradan kaldırmQJla mecbur 
ı;I>' elmuı ve 1802 de Londraya nakletmİ§ 
ı;:~ '1835 de ıitrlf1ilıi sokağına daimi ola -
;Jı yerlefmıf. 

Müzede neler ııar?. 
Bu müzede dünyanın, bilgi, edebi-

va • , politika, tayyarecilik, askerlik, 
bU' r, tiyatro ve sinema ıöhretlerile ta• 

• .,ı.Ji rihin meıhur aimalannın babnumun -
·,io' illan yapılm'f heykelleri vardır. 
!art · T anrdıiınu;ı aimalara kıyaa ederek 
ıtt ıJ. ylüyorum, bunlann hepsi muvaffak 
ii;.ı' lllnıuı sayılamaz.. Balkanlara ait yal-

e d• Romanya kralının muııaffak olma• 
ıu • heykelini gördüm. Lakin rahmetli 

0 
DOl/u,.•u pek benz.etmiıler. Bütün in- · 

ere hanedanı lıraliai orada. İ€ra • 
" den en ulak prenslere ve yeni 11elin 

Nv ( arina)ya kadar. Yalnız. (Prens dö 
• Qal)in heykeli tamir için lıaldrnbnııl 

J Meıhur lordlar arasında Lord Kür
•n'u göremedim. Siyasiler içinde 

Loyd Corc) ve fimdiki bafııekil çok 
ar IS emiı. Milli ln11ili;ı kabinesi olJu-
dt ll'ibi masa baı•nda oturuyor. Şüp • 

p ' meıhur (Dejenere) Lord Byron 
~3.,ı • (Bayrrn) okumalı - orada. (Tralal· 
"" •"')kahramanı Lord (Nelson)un hem 

uaııı' clirilik h•ykeli, hem de bir harp il'•· 
ıJ lllisinin kamaraa•nda ölü§Ünün kalıbı 

,. -· (Hindenburg) ile (Stalin) yanyana 
ol~J bir boy ile bir kalıpta. U z.alYmya • 

Jeo • Bütün lngiltere ııe Aıırupa tari • 
aı.ıl .' itinin en meıhur simalan. 
d5'~ Beriye geçince Bleroit'tenberi en 

,,; har tayyareciler, ııe o arada Lind-
' "' rg ve Mollisonun heykelleri var. 

"t"' Meşhur kutup aeyJIClhlan içinde 
irk•~ Captain Scott ll'ÖZÜme ilişti. Tanıdım, 
ı;•~ o beni tammadı. 

pat• Artistler içinde meıhur aktör 
• , &:::ecrn • ( Kiyn) okumalı - den tutun 

·~ da Ramon Novaro, Greta Garba, Mar
.. tıil' e Dietrich, Mae Weıt, Georges Ar
e cılıt' ' • hep orada, lcikin içlerinde yalnız. 

lllae We•t benzemiş, üst tarafını be· 
ienmedim. • 

eSl Zamanın meıhur •imalan arasında 
....- J•,.. (Gandi) ile fU ainemada resmini gör
~ tı•~ •düğümüz sıçan Mikey var. Bu lnll'il -
~etıı, •terenin en meıhur adamlannı topla -
f>ul ıJf müzede sporculara da yer ayni -
~k• .fi lnlf. Boksör Jaclt Petersen, Tanney, 
rı• Dempaey, tenisci Astin, Perry' den baı· 

ı ıl lra 1934 senesinin en ileri futbolcüsü U" olan Everlon kulübünden Dikie Dean, 
ancheater City'den Sam Cowan ve 

Portıımouth'dan Dave ThackrQJI ismin· 
1'o:/ üç 11encin heykellerini koymu§lar. 

:'1ıet !Bununla lngilterede bir adamın mut
~lll ı<' a politika ile de8il, spor ile de ay· 
.,dir• , ni derecede yükselebildiğini gösteril • 
ır.ıs.rııi'meai yüzünden çok mônalı. 
koıı;, Buraya her 11ün yüzlercesi gelip gi-
~·.1~cı lngili:z çocukları müzenin b:r ta

a ı'.I rafında kraL·n, öbür taralı da bir fut
'f P~~6olcü Ve)'a teniscini.n heykelinin ayni 
<.' giir' · "ltkat ve itibarla seyredild ğini gö • 
a.ı "nce ne düsünur ora.,ını hep ora)'' 1 • 
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Ş EH i R HABERLERİ 
~ ................................................................................... .. 

öKONOMI 

İspanyada 
Türk malları 
Teşebbasümüz üzerine 
munzam vergi kaldırıldı 

Memleketimizden ispanyaya ırönde
rilmiş olan mallardan, 933 yılımn 2 İn· 
ci teırin 1!'Ününden önce ithal edilmit 
olduğu vesika ile hlıat edilebilecek o
lanların bloke edilmiş dövizleri tama• 
men serbest bırakrlmııtır. 

Bundan ba1ka, timdiye kadar la- . 
panyada parası altına niabetle düıiik 1 

olan memleketlerin mallarına "e bu a· 1 
rada Türk ithalabna tatbik edilmekte -

;~aı:.:: ::f~d!:lrof::!"eı.!::ı Şarkdemiryollarında tasfiyeye başlandı 
neticesinde kaldmlmıştır. Şark fÜnendiferleri itletiml kumpan· Baıkanlığa idare meclisi reİIİ Bay 

Burılıan, ı.atipliğe de Bay Kenan eeçil
nıiılerdir. Neticede, '!lındiki 'fİrketten 
önce bu lıatb qleten (fark ıimendifer
leri iıletimi kumpanyası) nın feshine 
karar veribnittir. 

Bu hu•usa ait kararnamenin resmi yası heyeti umuınİyl!lôİ dün Sirkecide-
lopanyol gazeteainde çıktığı alakadar • ki merkezinde fevkalade olarak tOt>lan-

. !ara bildirilmiıtir. mıJbr. 

B t 1 1 Bu to;rJ.anbda, Nafia 'Vekaleti mua-
ar I n 8 ma arı melat müdürü Bay Ziya, Şark demir. 

Son haftalar içerioinde Bar.tmdan yolları lıqmüfettiıi Bay Salalıatıin, 
lstaıılıul piyaaaama mühim miktarda iktisat vekaleti komiserlerinden Bay 
elma gönderilmeğe baılannn1tır. Fuat, direktör Bay Pukal ve hine• 

IBartında elmanın kilosu bir kuruş· darlar hazır bulmırnuşlardır. 

Bu arada, hesapların tetkiki için 
dört kitilik bir tasfiye heyeti aynlı4rı, 
mürakipliğe ele ıBay Cevdet seçilmiı
tir. 

tan ıablnıalrtadır. Fakat, aon zaman - -----------------------
!arda dıt piyaııalardan yapılan inekli 
sipariıler, ıebrimizcle elma 6atlarının 
yükselmesine sebep olmuftur. 

Ceviz ihraca!ımız 
Kabuklu iç çeviz ilırııcatımız devıım 

etmektedir. Son iki .hafta iç.oris.iııde 
muhtelif dıı memleketlere 60 ton ka
buklu 60 ton iç ceviz ihraç edilm.iıtir. 

Kabuklu cevizin geçen lıaftalı:i top • 
tan orta fi&tı 8 lnmıttur. 
~-----~o------~ 
l'OLISTB 

Kahveye 
Giden esrarkeş 
Üzeri aranınca elli beş 

gram esrar bulundu 
Neali§alı Sultan mahallesinde Kü

çiikçetme eobğmda 19 nwnarada 5ii • 
leymanın e•rar kaçakçılığı yaptığı ha • 
ber alınını§ ve kendisi evvelki sabah 
Sarmaııktaki Mustafanm kahvesine gi
derken yakaJanrnıı, üzeri aranınca 55 
Vl"am esrar çdmuıtır. 

Süleyman yakalanarak, hakkında Ji
ızmı gelen evrak tanzim edilmİftİr. 

" Zorlu çırak - Küçükpazarıla 60 
numaralı tatlıcı dül<:kiinmda lokma ye
meğe giden Hayri ile dükkanın ÇU"ağı 
Emin araoında 5 kurut yüzünden kav
ga çıkmrı ve çırak .Eınin eline geçir • 
eliği bir demir parçası ile Hayriyi ba
ıından yaralamııtır. Emin yakalamnıı· 
br. 

ı · " Meyhaneden .anra !kavga - Fa
tihte oruran ::>Urtli Mehmet oğlu sabı
kalı takımından Kamil dün gece bir 
mey'banede içip sabıkalı t<>pa) Hayrinin 
kahvesinde oturmut. kahveden çıktık· 
tan oonra Raa.im, arkada§ı Veli oğhı 
Behçet ve topal Hayri ile aralamıda 
kavga çdmnı, hep beraber dövüıürler-
ken yetifilerek yakalanmıılarclır. 

* Teneke hıroızı - Asma.altı~ Ça· 
vuıpaıa hanında Haci !Babaya ait tene· 
ke fabrikaarrun önünde duran iki san
dık teneke Alhmet isminde biri tara • 
hndan çalmmıııa da Alımet yakalan • 
mtrbr. 

• Dükkanda hırsız - Beyazıtta o
turan aalnkalı V abram gene sabıkalı • 
!ardan Taksimde oturan Nihat ile be
raber Arnavutköyüne giderek Beyaz • 
gül solrağmdaki A.ktar Madam Avan -
tiyenin dükkanından bir paket mak~ra 
çalıp kaçarlarken yakalanmıılardır. 

-o--

Kültür bakanı 
Bugün bazı mektepleri 

2özden geçirecek 
Şehrimizde bulunmakta olan kül

tür bakanı Bay Abidin Ozmen dün de 
üniversitede tetkiklerine devam etmiı
tir. 

Bay Abidin Ozmen buwün bazı 
mektepleri gezecektir. 

lım. j 
Bu müze 925 te yanmış, -'Onra ye• 

niden yapılm•ı rıe 928 de tekrar aç•l· 
mtf• O ;ıamandanberi 4 milyoıtdan laz. 
la seyirci geçmİf .. 

Bu güz.el koleksiyonu seyredip ç• • 
karken aklıma biz.im eski ~iceri kı· 
yafethaneai geldi. Onlar da balmum· 
dan denirdi. Pek İyi bilmiyorum. L8· 
kin tarihi canlandırma itibarile çok 
kıymetli ıeylerdi. Sanırrm ıimdi aske· 
ri müzede bir kötededir. Biz.im mem
leket gibi • tarih ölçüaile - bir ll'Ö" a
çıp kapayacak kadar zamanda bin 
türlü değifiklilıler ı:eçiren bir yerde 
bu çeşit bir müze ne kadar lüzumlu
dur. 

Bir lngili.z çocuğu Tussaud müze. 
sinin her hangi bir salonuna pdiği 
zaman tarihin bütün krallarını orada 
görür. Bir saatte, altı aylrk malumat 
iğrenir. Acaba biz. böyle bir müz.e 
yapmak için pek fakir miyiz.?. 

Geçmişi bir bakışta görmek bakı
mından bu biçim bir müft çocuklar 
~in ne iyi bir derohane olur?. 

Londra, 11 Sonkanun 935 
B. FELEK 

ŞiRKETLERDE 

Et parası 
Artacak mı? --Kasablar dün kilo Üze

rinden alına-
cak resmi görüştüler 

Mezbahada kesilen hayvanlardan ki
lo üzerine 9 kurut reşİm almacaiı yo
lundaki karar bu işle uğraf&Dlan meı
gul etmektedir. 

i pn içinde bulunanlar, karar değiı
tirilmezse et fiatlannm artacağını ısrar
la söylemektedirler. 

Dün bu iıi tetkik etmek üzere Jra. 
u.plar cemiyetinde bir toplantı Y8"ıl
mııtır. Ka~aplar ve celepler cemiyetle
rinin idare heyetlerinin ele i!tirak etti
ii bu toplantıda yeni mezbaha resmi • 
nin ağırlığı göriiıülmüıtiir. 

idare heyetleri, Ankara ve lmıirde 
mezbaha resminin 5 kurut olma11na 
rağmen Jstanbulda bir misli fazla alın
masının hayat pıilıalılığma tesir ede -
ceiini ve bu itibarla alakadar bakan • 
lıklara müracaat edilmesi.ni kararlaıtır• 
mıılar<lır. 

ViLAYETTE 

Yeni soyadı nizam· 
• namesı 

Yeni soy adı ta!imatname&i de gel
diğitıden dolayı her kazada bir İ§ ya
pılmasını 1!'Örüımek üzere dün öğleden 
önce vilayette vali muavin vdrili Bay 
Rükneddin Sözerin başkanlığında l s -
. tanbul kaymakamları toplanmıılardır. 

l ki saatten fazla süren bu toplan • 
tıda ıoy adı kanunu, nizamnamesi, 
talimatnamesi ~zden geçirilmiıtiı-. 

ikinci bir IOt>lantı daha yapılarak 
soy adının her yerde bir y&21lmas1 için 
esas1arı kestireceklerdir. 

• Takdirname alanlar - içe! vali
ıi Bay Harun, Bolvadin kaymakamı 
Bay Rüıtii, Hafik kaymakamı Bay Ce
lal, Lüleburgaz kaymakamı Bay Kemal 
takdirname elıruşlardır. 

* Polis memurlarııım nakilleri -
Birçok polis memurları, ya kendilerinin 
ve yahut ailelerinin llhhıi ahvallerini 
ileri ıürerek lstanbul, lzmir, Buraa 
gibi sahil veya mutedil iklimli viliyet
fe..e nakillerini istemektedirler. iç it • 

CEMiYETLERDE 

Kaçakların 
Em'aki 
Satışlar ve diğar işler Zira 
at bankasından alınarak 
yeni komisyona devredildi 

Gayri mübadillere ait bütün itle -
rin bilhMsa kaçak malJar Hlıtmm Zi
raat bankasından alınarak, gayri müba
diller iılerile mefgUI olmalı; üzere teı· 
kil ed.ilmi§ olan bir komisyona ver.il&o 
ceiine dair olan iheyeti vekile karan 
tebr.imizde alakadar makamlara bildi
rilmittir. 

Komisyon reisliğine de !Bğvedil-
mekte olan takdiri kıymet komisyonu 
reisi Bay Faik Nüzhet tayin edilmiı • 
tir. 

Bu komisyona Bay Faik Nüzhelten 
maada .ilci gayri mübadil, tapu ve an
lak müdürlerinden mürekkeptir. 

Ziraat bankasına verilen bir emirde 
de gayıa mübadillere ait bütün İflerin 

bankadan alındığı, bütün evrak ve he
sapların. saldığa çıkarılacak olan lca • 
çak mallar kay.tlarrrun, yeni tqkil edi
len komisyona devredilmesi lüzumu biJ. 
dirilmiştir. 

Maliye bal<anlığınm bu kararı he
men te3irini g&tenniı bonolar, dün 
19,30 a kadar çrkmqbr, 

Yeni teşkil edilen komiıyon İte 
başlayıp ta mal satı§ı artbnlınca, bono
ların bir kat da.ha yükselmeli ümit 
edibıK:.:edir. 
-~~--~~·-----~~ 

Deniz ve hava müsteşarı 
ıehrimizde 

Okonomi bakanlığı deniız ve hava 
müoteşarı Bay Sadullah Güney, dün 
Ankaradan ıehrimize gelmiıtir. Bay 
Sa<lullalı Güney, dün IDenizyollan ida
re•.İö•e gel.,..ck bir müddet me§iul ol
muıtur. 

!eri bakanlığı bundan dolayı vilayet· 
!ere bir tamim yapDIJ§tır. >Buna göre: 
Hakiki ve uhlıi bir aebep olnıada.n na· 
kil yapılmıyacaktır. Bu gibiler de tam 
teşekküllü sthhi heyetten alacaldan 
raporlarla müracaat edeceklerdir, 

Afyon değerli satılacak 
lrandan sonra Sovyetler de grupa girer 
)erse kartel büsbütün sağlamlaşacaktır 

Afyon inhisarında 
lranlr afyon murahhaslan ile yapr· 

lan görüımelere dün de deV8lll edil· 
miıtir. 

Oünkü toplantıya, Yugoslav mu
rahhası Bay Mihailoviç ile ökooomi ha
kanlığı namına Bay Mümtaz da i1tirak 
etıniılerdir. 

Oğrcndiğiınize göre, iyi bir safhada 
gıden göriiımeler, lnn azasmdan bazı 
ihsai ~alUmatJn $Orulması için, cu
mar!esıye bırakılnuşbr. 

Telgrafla istenen bu malümat, mü
zakerelerin esasını teıkil edecektir. 

Afyon müzakereleri hakkında dün 
ırörüştüğümüz alakadar bir zat tunla
rı s'' 1 i 

dün yapılan toplantııhı 
"- Türk - Yugoslav afyon satıı 

karteline lranm da ilavesile §81'kın üç 
elemanı bİJ\le;miş olmaktadır. 

Bu iiç taraflı kartel, müstahs.il grup· 
!arının en kuvvetlit.i olacaktır. 

Baılıca raki:p olan Hindistanm 
taahhüdü mucibince, 936 senesinden i
tibaren afyon ihraç etmemek mecburi
yeti bu karteli büsbütün kuvvetlen
direcı>ktir. 

Bu vaziyette başlıca müıtahıil ırrup 
olarak Türlr, Yugoslav ve Iran kalacak
tır. Sovyelleıin bu anlaşmaya girme
leri ile kartel en sağlam mcvkiini bu. 
lacaktır 

MAHKEMELERDE 

Haksız tahrik 
olduğu için _ _,,_ 

Bir katilin cezası bir hay
lı hafifletildi 

Samatyada arabacı Mehmedi öldii • 
.. en Zaferin muhakemesi <lün bitmiş • 
tir. 

Mahkeme, Zaferin, Arap Mehmedi 
kavga sırasında haksız tahrik teıirile 
öldürdüğü neticesine vannıf, ceza ka • 
nununwı 448 inci maddeoine göre ve
rilen on bet •ene ağır hapiı kararını 
yedi sene altı aya indirıni§tir. 

Suçlu af kanunundan da istifade elti· 
ğinden neticede dört sene altı ay hap
se mahkıim ofmuıtur. 

Kasap dükkanındaki cinayet 
Muradı, kasap dükkanında öldüren 

Agop, evvelce altı seneye mahkiiın e • 
dilmit. Qınıyiz bu karan bozmuıtu. 

Diin yeniden yapılan muhakmıede 
müddeiumumi mütaleaaını söylenıif, A
ccl>ım, Muradı balun tahrik teoirile bı
çakladığı ııöutilerek cezalandırılma • 
•mı, YllJının küii<;k.Jüğünün de göz ö • 
aiine ııdmmaaını .İslemİ§ÜI'. Karar baı
lra güne lralmııtır. 

Amerikalı seyyah kadının 
öldllğU kaza 

Geçen yaz f<!hrimize ıelen Ame-
rikalı seyyahlar otomobil ile gezerler
ken Şelızaddıa§ında bir tramvay ile 
8eyyahlann bindiği bir otomobil çarpıı
mıt. Amerikalr ıeyyalılardan bir kadın 
öhnüttii. 

Bu kazanın muhakemeoine dün ağır 
cezada balulrnııtır. Suçlu yerinde o • 
torııobilin §Oförii Kegam ile tramvayın 
vatmanı Melmıet bulunmuılardır. 

Şoförün gösterdiiji iki müdafaa ıa· 
hidi .ıinlenecekti. Bnuların yalnız 
numaraları verilmİ§tİ. isimleri ile ad. 
reıleri.niıı de verilerek çağmlmalan için 
muhalceme lıa§ka güne brrakılmıthr. 

Afyön kaçakçılığı 
Diin odôzinci ibtiaaı malıkeıneaİn• 

de afyan kaçakç>lığmdan ıuçlu Kemal, 
Köse Hüoeyin, Mustafa Şevket ve Hay
rinin dırvalarına devam edilmiıtir. 

Diin bazı hukuku amme phitleri 
dinlendikten sonra mulıakeme baıka 
güne brnıKılmıttır• 

Eroin davası na devam ediliyor 
Dimitıi Arılanidiı, Y orgi ilsakidiı, 

Apos.tol Kiryalridia, F raso, Mihal F aço 
'Ve Y orgi Kaço ve arkada§lanna ait 
eroin kaçıakçılığı dolayıeile açılan da • 
vada Yorgi J..ı..idi.ten Dimitri A..-la
nidise yazılan el yazısı yazılarla gene 
Y orgi laalöd.iıin y821 makinelerinden 
biri tarahndan yazılarak Dimitriye gÖn· 
.derilen mektubun ehli vukuf tara • 
fından tetkik edilmesi kararlqtınlmı§• 
b. 

Dün sekizinci ihtiaaıı mahkemesi 
tarafından çağınlmı ehli vukuftan Bay 
hmail Halda ve iki yazı makinesi mü
teba,.sm tetkiklerini yapmrılarchr. 

Ehli vukufun venıceği rapor dava 
dosyası meyanma konularak cumartesi 
ırünü yapılacak dunışmada tetkik edile
cektir. 

Bir Yunan artiıtinin 
resitali 

Geçen ay Union França.iıe' da mu
vaffakıyetli bir resi
tal venni1 olan 
Yunan artistlerin
den Yoıı&i Drako
puloı yakında ıeb· 
rimizde tekrar bir 
reıitıı! verecektir. 

Yunan gazete
lerinin de kıymet 
verdiii Lu basso 
mühim ve mÜt• 
kül Pl'Oll"81DID1 bü
yük bir aan'at ve 
briyo ile ba§a çı· 
karmaktadır. 

1 BORSA 1 -----.Ot Ben1ra._ı.n almam cetveldir). 

15 lkincikinun 935 
AICŞA/11 FIYATLARI. 

IST tıı:RAZLAA 1 T AllVILA T 
!.tiluau .taibli 94.ZS 
1933 Eraani 91 lltıb- lT llO 
Kuponıus 30.SS An. mümeııil 52,.,S 

,. Jl 29 An tah•ili 1, JJ, 47,40 
.. 111 29.47.SO 

ESHAM 

it Banlc.aı N&a:1a ıo Reji kuponıu..z 11.zo 
• ,. Hamilin• 10 Telefon il 
,, " Mü.eııb 95 Terkoı 19 
Türkiy• Cwahu .. f.imento 13,30 
riyal Bankası 64,7$ ttibat de7. 12 
lramvay J0,50 Sark dey. 1,05 
Anadolu hilao 25,90 lial7a 1,55 
Sir. Hayriye 18 Şark m. ea:a 4,66 

Ç6K. FiYATLARI 
Franaız F. 12,03 Prai 19,01 
Londra 615,75 Bel erat 34)18 
Mil&no 9,27,95 Moskova 10,90 
Nüyork 79.Z&,87 Berlin \,!17,75 
Cene•r• 2,44,90 Madrit G.S0.64 
Atin• 84,04 Budapeıte 4,25,13 
B.-ükıel 3,39,3~ Madrit 6,80,"3 
Am•terdam 1,17.Jl Bük.ret 7:1,09 
Sof ya 07.33 Viyana 4,2.1.65 

NUKUT (Satq) 
Kurut Kanı 

20 f, Fr11n11z 169 ıo ı. lı•icr• aıs 

1 Dolar 125 1 Poel& ıs 

1 Kur. Cok 96 l Mark 43 
1 Şile A•. 23.SO 1 Zloti. 22 
1 lıterlin 618 20 Ley 17 

20 Lir~t 213 20 Dina,. 65 
20 Lo,.. 23 1 Çerno'fİıg 

20 F. Belçika 115 Ahın 9,32 

20 Drahmi 24 MuidiJ'• 41 
l Floruı. 83 Banknot 240 

Günü.~---1 
~~,,. 

' \ ' ' : -. .·~ ''ı•.· 

Greko - Rcmen uı· 
türü ve Greko -

Romen medeniyeti 
Unlü bilginlerimiz.den Ağaoğlu 

Ahmet son ya.zd<ğı bir makalede yur
dumu~daki münevver .zümre mesele
sini anlatırken «fam kültür seviye.sini 
kurabilmek için memleketim z.e Gre
lıo • Romen kültürünü sokmalıJll;ı,, di
yor, Ve bu kültürün uz.un bir methi· 
ye sini yapıyor. 

Ustadın yaz.ısını derin bir alôlıa ve 
.zevkle okuduk. Bu makalede hemen 
bütün Avrupanın, naS!'l Yunan 1.hı 
Romen kültürlerinden kuvvet ald.ığı, 
ile onun için buralarda bu kültüre e
hemmiyet verildiği uz.un boylu i.zah 
edilmektedir. 

Şüphe yoktur ki evvela Akdeni.z 
lıavz.a.sında ba§layan lıuııııetli bir kül
tür cereyanı git,ide genifliyerelı bir 
medeniyet kurmağa hizmet etmif ııe 
o medeniyet bu giinkü Avrupa mede
niyelinin eSGll obnUftur. Hattô onun 
içindir ki Avrupa medeniyetinden 
baha•derken Gnko - Oropeen mede
niyeti derler .. Ancak bi.zim için bu • 
ı:ünkü rerait ifinde Gre/ıo -
Romen kültürünün derhal ka· 
bul edilmesindeki môna ve lıih· 
meti anlQJIGtRıyoru;ı. Bahuau önü • 
111üz.deki ka<:a bir Sumer medeniyetl 
ve Sumer kültürü gibi mua.z:.z:am bi• 
kuv""t dururken .. 

Eı>et AvnıpalJann Greko - Roma. 
kültüründen pek çok istifade ettikle
ri muhakkaktır. Fakat onlann bir çok
larının dillerinde kelime köklerini dt> 
ha ;ıiyade Yunanca V• Lôtince kelime
ler teıkil eder. Mesela bu ll'Ü1I Fran
a=ada Y-ancadan binlerce kelim• 
bulmalı mümkündür. Bu dilde Yunan• 
ca ile Latince olmaJICln kaç kelimeye 
rastll'elinebilir? 

Grelıo - Romen kültürünü, ıurası 
kabul etti, burası aldı diye biz.im de 
hemencecik kabul edip hazır elbiae 
gibi ü:zeri.miz.e ıreçirmemiz. "" sonra 
bunun potlarını düultmelıle uğraf -
mamu ne dereceye kadar doğru olur? 

Bir kültür üz.erine tesir yapan bir 
çok aebepler vardır. Ayni sebepler ba
kalım Türkiyemi.z için ııarit olabilir . ., 
mı. _ 

Eııet, mekteplerde ııe bilhassa lise
lerde Yunanca ve Latince öğretilmesi. 
ne muarr;ı olamayr;ı, Şüphesiz. bir çok 
ilmi ııe fenni ıatrlahlar için ilmi tetkilı 
1,,,. için bu, lô:ı:ımdır. Mesela latince 
bilmeyen bir kimıenin Roma hukuku· 
nun derinliklerine nüfuz. etmesi im -
kan dahilinde değildir. 

Bu kültürü tetkik etmek baıka, bu
nu aynen almalı yine bDfkadrr. Çocuk· 
lanmım bunu tetkik ettirmiyelim de· 
miyorus. Çünlıii hif fÜphesiz. Yunan 
medeniyetinin kaynaklannda bizim i
çin çok lıqmetli reyler mevcuttur. 
Bunlar belki bm ıiatem haklmıda reh 
berlik yapab;lir. Yunan hitabet tarzı· 
nı öğrenmek, Yunan filoıroflannı ta -
nımak, Yunan e•atirini bilmek hepi -
mi.z hakkında istifadeli olabilir. Aria
tonun mantığını anlamamı;ı, bilm" • 
miz llWmdrr. 

Şüphe yok ki on ıekizinci asrın en 
büyük dehası olan Kant eğer meılıur 
Yurıan Sofiat'lerinden Prota11oraı 
d' Abde, .a'in kurduğu felsefeden kuv· 
vet almamıı o.lsaydı, belki kendi fel
aefesinde müıkülcita uğrardı • 

Fakat bu gün Milattan asırlarca 
evveline ait olan ve Avrupalılar tara· 
lrndan her devirde lazım11eldiği lıa • 
dar istiamar edilen bu kültürün yal· 
nrz tarihi ııe ktkiki bir kıymeti kal • 
mtfhr. lıte o lıadar. 

K.ültiir de bir tekamüle tabidir. E
ier Fransa büyük ihtilalini idare e • 
denler Yunan hatiplerinden ilham ve 
örnek almıılarsa, Türlt inkılabını vü • 
cude getirenler istedikleri atef ve he
yecanı yalnız kendi ö.z kaynakların • 
da bulmuılardır. 

Sonra telakkilerde büyük değifilıliA 
ııardır. Mesela kadim Yunan giizel 
aanatlannda üluhiyete kadar giden 
pz.ellih telakkisi bu günkü makine 
devrinde ne hale girmiıtir. Hiç dikkat 
ediliyor mu 1 

Tarihi tetkik etmeği kabul ediyo
ruz. Fakat tarihi olduğu ll'ibi bu /IÜn 
lçin de alma.Y< doğru bulamıyoru;ı. 

O halde Yunanı kadimden beri bu 
ana kadar pçen binlerce ""neyi ne ya 
palım; niçin seri. dönelim? Tekamülü 
inlıôr mı edeceğız.? 

Makin• devrinde, aanayile§me dev
rinde insanlann umumi kültüründe de 
büyük bir değifiklilı h&sıl olmuştur 
Banu nazan itibara almak mecburı· 
yetinde;yU. Dün için varit olan bir ıe
yi bu giin derhal kabul etmekte ma
ı:uruz. Bu giin Akdeniz. havzası ll'eniı
lemiftir. Gö;ıümüz.ün önünde yalnı;ı u
lalı bir ll'Öl yok belki mua:ı:.z:am Okya
nuslarile büyÜk bir arz. vardır. 

Mümtaz FAIK 

Sivas - Erzurum 
lıtanbulda mühim mikdar

da tıthYil satıldı 
Geliri Sıva• - Erzurum demiryolu • 

nun inşasına aarfedilecek olan 30 mil
yon liralık i•tikrazın 2 milyon liralık 
kısmını teşkil eden tahvillerin kayıt 
müddeti dün akııam bitmiıtir. 

Şehrimizde, tahvil satJıırun mühim 
bir yekuna vardığı anlatılmaktadır. 
Merkez bankası, lstanbul salı§ını te .. 
bit ederek dün akşam geç vakit Anka
raya bildirmiştir. 

YURTTAŞ! 
Her günkü kazancından yarın 

için bir pay ayırırsan hayatında 
darlık ve sıkıntı çekmezsin. 

Ulusal ökonomi ve 
Artırıın Kurumu ·-----------
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'"Hanım,, dan "Bayan,, a 1 
ıı-------·---------• Küçükken ninelerimiz, sonrala
rı analarımız bize bildikfori gibi 

hanımlığı anlalıınıf, gördükleri ha· 
nımhğı öğretmitlerdi. Bizler de 
daha düne kadar, hanımlık yap • 
mıt. hanımhk sürmüştük. 

Ninelerimiz armalı sedirlerde 
bağdaş kurmuş, analarımız Frenk 
örneği kacnapelere kurulmuş, biz· 
ler de kübik koltuklara yaslanmıf, 
günü gününe yaşamıftrk. Çünkü bi 
ze, hanımlara evde oturmak yakr
şır, demişlerdi. 

Ninelerimiz mangal kenarında 
samur kürklere sarınmışlar, anala
rımız kollu mumlukların ışığı al • 
tında İpek eteklerini savurmuşlar, 
bizler de hep giyinip kutanmayı 

düşünmüş, elektriğin göz kamaş· 
tırıcı aydınlığında lame tuvalet • 
!erle hep görünmeyi kurmuştuk. 

Çünkü bize hanımlar ancak süsten 
anlar, ancak giyimden söz ederler 
demişlerdi. 

Ninelerimiz kocalarını ortaklar
la payla,mağa katlanmışlar, anala· 
rımız çocuk yetiştiremiyecek çağa 
girdikten sonra boşanmalara bo • 
yun eğmişler, bizler de "sex • ap· 
peal" i olgunlaştırmağa koyulmuş· 
tuk. Çünkü bize, kadın ancak eğ· 
leındirmek, ancak dişi olmak için 
yaratılmıttır, demişlerdi. 

Bir gün Anadolunun ortasından 
parlak gözlü, ceylan yürüyüşlü 

Bayan ortaya çıktı ve çevik adım
larla kapı kapı dolaşarak, hanım
arı yaslandıkaları koltuklardan kal 
dırdı, İmrenerek baktıkları vitrin
lerden uzaklaştırdı, yüz yıllardan· 
beri taşıdıkları dişilik yaftasını a· 
lınlarından sıyırdı attı. 

lşte buııün, Aınadolunun ortasın· 
dan çıkan Bayan gibi hepimiz ba
yan olduk. Koltukları, vitrinleri 
bot saatle~imize bıraktık, ·kadınlı
ğımızı elden .bıraknuyarak ditilik
ten kişiliğe geçtik. Türk erkeğinin 
dengi, Türk ulusunun anası, Türk 
toprağının verimli kadını olmağa 
çalıfıyoruz. 

Elzayif Suat Y ALÇlN 
--------o---------

MEVLUT KIRAATi 
Guraba hastahanesi hekimlerinden İ· 

ren vefat eden doktor Süleyman Etemin 
rtthuna ithaf o!unmak üzere bu cuma gü .. 
nü öğle namazmdan sonra Çenberlibı§
da . ·-kiili paşa camiinde mevludu terif 
okunacağından merhumu sevenlerin teı· 
rifleri rica olunur. 

MEVLlDl ŞERİF 
Ticaret Vekili ve Gaziantep Meb'usu 

merhum Ali Cenani'nin ruhuna önümüz
deki cuma günü öyle namazından sonra 
T.eşvikiye camiinde mevlidi ıerif okuna
caktır. Arzu edenler teırif buyursunlar. 

Merhumun oğlu 
(70ı9) Ekrem Cenani 

YENi NESRIYAT 

İdare 
Dahiliye vekaleti tarafından çıkarıl

makta olan (idare) aylık mecmuasının 
81 f..,ır.i sayısı neşredilmittir. 

Yurdun iç iılerinin idaresine taal
IU.k eden karar ve talimatnamelerin bir 
külliyatı olan bu mecmua, ayni zaman-
da gayri re•mİ kısmında çok faydalı 
makalelerle bezenmi~ bulunuyor. 

tefrika: 74 

Kız kapılardan birini çaldı. Bir 
taşlığa ikı üç hasır koltuk koymuş· 
lardı. 

Kapıyı açan hizmetçinin kulağı
na bir şeyler fısıldadı. Oradan iyi 
döşenmiş bir yemek salonuna girdi
ler. Gali be ; 

- Sana •. - dedi - kimi göste· 
receğimi bir düşün bakayım. 

- Sürprizin bu mu? 
-Evet ..• 
- Yallah görür görmez bende 

lıayret uyandıracak birini hatırlaya 
madım. 

- Büyük söyleme •.. 
Sonra başını tavana kaldırarak 

bağırdı: 
- Haydi çabuk ol canım .. 
Nazmide yavaş yavaş bir merak 

urnmağa başlamıştı. Yukardan 
ses , ada çıkmayınca o da bir per 
dı> daha yüksek bir sesle haykırdı: 

- B .. .,fendim •.. Gel .~rtık. .. kim-

s ....... ll ı --..,~-,.--- 1111 '4 ............. H K AVE .. 1 ~M~~ı~ı~ı~~ 
Yutulan •İnek! jlıll W ~.®•~Jl.Ji ·3 

I[ ,1 2z dilimizle J 
Za va Ilı " gündoğdu,, 

Marmara adasının zavallı "Giin
doğdu,, köyünün iskeletini gazete
lerde görünce yüreğim acı acı sız. 
ladı. 

Heyecanlı bir mevzu iizerinde Asnn umdesi " MILUYE1' 

Düşümlüm ki, adı da kendi gibi 
güzel olan bu gün doğusu köyü,dü. 
ne kadar, yeryüzünün en kaygusuz 
bucak/arından biri icli. 

Ağaçlannda bülbüller şakırdar, 
ovalarında koyunlar otlar, kıyıla· 
rında balıkçılar avlanırdı. 

içindekiler, tasa nedir bilmez
lerdi. Yeşil Marmaranın dibinde 
unutmuş ve unutulmuş olarak yaşa· 
manın tadına ermiş kimselerdi. 
Günün birinde korkunç uğultular
la başlayan yıkıcı bir yer sarsıntısı, 
öteki köyler gibi, bu köyü de apan
sız altüst ediyor. 

Kaçabilen kaçıyor, kaçamayan, 
yıkıntılar altında kalıp cansız ye-, 
re seriliyor. 

Köyleri biribirine bağlayan tel
ler yıkıldığı için Marmara adaların
da ne olup ne bittiği öğrenilemiyor
du. Geçende teller yapılıp, yollar 
açıldığı için oraya gidenlerden, bu 
korkunç yer sarsıntısının çok acıklı 
olan İç yüzünü öğrenebildik. Bu 
öğrenişi, öğrenmemekten iyi imiş. 
Ne olurdu, bilmesek, görmesek, an· 
lamasaydık! 

Salahaddin GUNGöR 

Bugünkü program 
1 N S TAN BUL, 

18: Fransn:ca ders. 18,30: Jimna•tik: Selim 
Sırrı Tarcan1 19: Dan• musikisi, plik. 19,30: 
Haberler, 19,40: Piyanist bayan Kari Oskan 
piyano solo, 20,10: Hafif rnuıiki: pli.k. 20,30: 
Balalayka orkeıtraıı, 21,15: Son haberler. 21, 
30: Münir Nureddin ,an: Rad,-o orkaatraaı. İ· 
la beraber, 22: Radyo caz ve taoso orkestra••· 

223 Kbz. V A R Ş O V A, ı345 m. 
18.35: Şarfnlar. - Spor. 19: Sözler. 19,15: 

Trio kon•er. 19,45: Ekonomik konferans. 20: 
Plik. - Sözler. - Plak. (Sakıofon.) 20,so, 
Spor, 21: Koro konseri. 22: Chopinin eserle .. 
rinden konıer. Z-2,30: lrqili.zce konferans, 22,40 
Piyano • keman fconaeri. 23: Danı. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
l 3- 15 Plak. ıündüz neıri7atı. 18: Radyo 

orkestrası. 19: Haberler, 19,15: Ra.dyo orkeat
raauu devamı. 20: Konferans. 20,20: Revü 
muai.ki.ai. 20145: Konferans. 21: Johann Straua 
auun operet musiki parçaları. 22: Müta.lea .22, 
15: Strauaa konaerinin devamı. 23: Haberler. 
23,ZS: Kahvehane konıeri. 

1195 Khz. F R A N K F U R T, 251 m. 
19: Aktüalite. 19,45: Haberler 19,50: Musi

ki. Z0,45: KonuJmalar. 21: Haberler. 21,10: 
Bizim Saarın:nz. 21,45: Saar ıençliğine ulusal 
neıri.yat. 22,10: Karı41k provam. 23: Haber
ler. 23~30: Dana. 1: Gece konseri. 2 • 4: Gece
konaeri. 

Khz. L E 1 P Z 1 C, 382 m. 
18,10: Sesli filmlerden pl.iklar. 18,30: Söz

ler. 18,50: Okonomi bahsi. 19: Keman konse
ri. 19,40: Sözler. 201 Macar musikisi, 21: Ha· 
herler. 21,10: Uluaal neıriyat. 21,40: Gençle
re. 22,10: Şarkı:lı Macar musikisi. 23,JO: Ha
berler. 23,30: Oda musikisi. 24,10: Dan• 

841 Khz. B E R L l N, 357 m. 
18,40: Kıt sporu hakkında doktor tavııiy e le· 

ri. 19,05: Skeç. 19,30: Musiki ve !•rkılar, 20, 
40: •Aktüal.ite. - Haber!er. 21,45: Sa.ar senç· 
lerine uluaal netriyat. 22,10: Radyo orkestra· 
aı. 24: Sesli film ve operet parçaları. 

545 Kbz. B U D A P E ~ T E, 550 m. 
18,30: Macar ,arkıları . (Pjyano refakatile .) 

19: Ders. 19,30: CazbAnCI. 20,10: Sözler. 20,30: 
Muaikili karıtık ne,riyat. 21,.50: laviçre musi
kisi bakkıuda aö;ıder, 22: Bernden naklen J •• 
viçre muaiki•i. 23: HaberJğer. 23,20: Pertia 
çi.nıene takımı. 24,15: Fransızca haberler. 21, 
OS: Salon ve caz musikisi 24,30: Son haber· 
ler. 

Yarınkı ~rogram 
1 N S TAN BUL' 

18: Almanca dera. 18r30: Dan• nıu•ikial. 19, 
30: Haberler, 19,40: Viyilonist Jakender, laınet 
Hayrullah ıololar, 20,10: Ses musikisi pli.k, 
20,30: Stüdyo sigan orkestrası. 21,15: Son ha· 
berlC'r, 21,30: Radyo orke•traaı. 22: Radyo
ca:r; ve tanıo orkestraları. 

•öz •öylemeğe hazırlanıyordu. Fa· 
kat cümle.ine b"flamalı i.izere iken 
birdenbire mütlıif •urette ilğürme
le bcqlaılı. 

- Ne oıilyoraun? diye yanına 
;yaklQftıh. El ile mld eaini bastırarak 
gırtlağını yırtarcasına çabalayıp 
durduğunu görünce sorduk: 

- Boğazına bir fl!Y mi kaçtı? 
ôğürmesinde devam ederek: 
- Evet, dedi, bir sinek yuttum! 
- Ne?. Bir ainek mi yuttun .• 
- Evet, kendi küçük, lakat kü-

çüklülile beraber mide bulandıran 
bir ainek •• 

Gülmeğe başladık: 

- Sinek te yutulur mu yahu ••• 
O da güldü: 
- Kül yutmayalım ela, zarar 

yok, arada bir böyle sinek yuta. 
lım.. ~ 

Kulakmisafiri 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oamao!ıca kartılıklarını yazdıiımıx keli· 
me1erin Öz türkçe mukabillerini yazarak tek
Jimizin boı hanelerine yerleıtirip kesiniz. Ve 
Milliyet bilmece memurluiuna. gönderiniz. 
Doğru halledenler arasında kura çekiyor ve 
kazananlara hediyeler veriyoruz. 

Müddet: Pertembo günü aktama kadardır. 
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Milliyet bu sütunda İf ııe i;çi isti· 
yenlere ttı;uassut ediyor. l§ ve işri 
istiyenler bir mektuplc; Jş bür~ • 
muza müracaat etmelidirler. 

aranıyor 

Ev iş:eri, ütü.;i, mekteplerde, hastaha .. 
nelerde çamaşırcıJık ve saire, bir hanım 
it arayor. 25 No. Büyük Bayram soka
ğında Dr Nehabasyan. 

- Vallahi hanımefendiyi bir yer 
de gördüğümü hatırlayamıyorum ... 
- diye kekeledi Nazmi -

- Ben dedim ya ... Kusuruna bak 
ma ismet! Bu oğlan ihtiyarlamağ:ı. 
haşladı. Biraz oturalım bakalım. 
Belki kendiliğinden bulur. Sen de 
ama kadifeli gelin gibi duruyor
sun a kuzum .. Biraz çıtlat .. 

_.ı,üeııııı: l\azmi Şeil_ap ismet, Galibeden yaşlı görünü-
yordu. 

sin, nesin? İn miıin? cin misin? Yemek mamasının etrafındaki is 
görelim bakalım. hemlelere oturunca gülümsedi: 

- Emredersiniz beyefendi.. . - On bir sene evvel nerede idi-
Bu cevap bal gibi tatlı bir sesle niz? 

verilmitti. Hayretle kapıya baktı: - Kavalada i-clim. 
- A kız ... Hiç ses çıkarmadan - Kavalada bir çiftlik vardır. 

nasıl indin merdivenden? Deniz kıyısında ... 
Gelen bir kızdı. Sade, fakat çok , - Evet ... 

düzgün giyinmitti. Koyu lacivert - Bir çiftlik ki pazar günleri 
elbisesi yakasile kollarındaki kola. rumlar oradaki ayazmaya gelirler. 
lı keten parçalarından anlaşılıyor- - Evet, Kalemitsa çiftliği ... 
du ki bir mektep üniformasıydı. - Oranın sahibi karpuz ekmeğe 

Esmerdi. Koyu kumralla siyah a· meraklıdır. taa Diyarıbekirğen to-
rasmda düz saçları vardı. Hiç bir hum ve Çinden güvercin gübresi 
tarafında cımbızlatma kabartısı gö. getirttiğini söylerlerdi.· 
rülmeyen İnce kaşları, biraz solgun - Babam... · 
yanakları ve yeşil gözlerile bu kız - Hemen her sene bin emekle eki 
çok manalı, ince ve olgun bir tesir len tarlaları sel basar, ve çiftlik sa-
yapıyordu. Nazminin içini hoplat- hibinin oğlu, bir çe,me başında 
mıştı. İkisi•nden de bir ses çıkmadı- keleklerin içini oyarak bardak gibi 
ğını görünce Galibe; kullanır, kendi yaşında bir kıza su 

- Eeee? - dedi - efendi ... Na- içirirdi. 
nl tanıvaıbildin mi? - ? ? ? ..•• • 

Bir gezinti ABONE OCRETL 
Türkiye için ti 

L K. 
4-AH Vadt piyasada it yapmak

la geçıimr. Rahmi Nadir hi'l" mahke
mede zabıt katibidir. Kamil Sokul 
işsizdir, fakat nekreli ko1'1utur, fık
l'alar anlatır, esprisi !kuvvetlidir. 
Bu üç kiti biııibirlerinden hiç ay • 
rılmayan üç aııkadaş.tı. 

Bir yaz gün bu üç arkadat fÖY· 
le bir kır eğlentisi yapmağa karar 
verdiler. Dütündüler, ta.,mddar, 
en nihayet Büyükdereyi münasip 
ı;;ördüler. Eğlenti tam olsun diye 
hatta vapurdan da vazgeçerek, o
tomobille gitmeği göze aldılar. 

Eğlentiye hepsinin de kanları· 
ru beraber getirmeleııi aralarında 

ıkararlaşmıştı. 

Ali V acit kendi kendine dü,Ü'1· 
dü: 

- Hepsi iyi, güz.el ama.. Mas
raf müthiş olacak. Şu işten hafif 
tertip ucuz kurtulabilsek iyi bir şey 
olacak. 

Bu zamanda piyasada iş yapıp 
para kazanan adamı göz önüne 
getirmeli .. Kafasında ne kombi • 
nezonlar bulac~k da Alinin fesini 
Veliye, Velinin fesini Aliye giydi
recek, arada egçinip gidecek. Böy
le bir gezinti aleminde Ali Vacit 
başka bir kombinezon bulamaz 
mı? 

O sabah sözleştiklel'i ye:l'de bu
lundular. Altı kişilik koca bir oto
mobile bindiler. Oç çift doğrusu bu 
güzel havadan, şehirden şöyle bir 
dıtarı uğrayıştan pek mesut görü
nüyorlardı. Gülüyorlar, ikonufu • 
yorlar, hatta mektepli çocuklar gi
bi fB.ııkılar da ısöylüyorlardı. 

Yarı yolda motöre bir lrıza mı 
oldu, ne oldu, otomobil durdu. Şo
för yerinden indi. Motörün kapa • 
ğını kaldırdı, arızayı aramağa bat
ladı. 

Bu sırada Ali Vacit dedi kıi: 
- Yahu, fU motör tamir olun

caya kadar biraz yürüsek.. 
Erkekler kabul ettiler. Giderler· 

ken Ali Vacit z,abıt katibi Rahmi 
Nadirin kulağına yaklaştı: 

- Sana mühim bir şey söyliye. 
ceğİm, dedi. Ki.ımil dün akşam ku· 
marda bir hayli içerlemiş. Üstünde 
metelik yok. 

- Eh, aşağı yukarı o her za • 
. man öyledir. 

- Onun için sana bir şey teklif 
edeceğim. Sen gideceğimiz yerde 
sofra ve içki parasını ver. Ben de 
otomobil parasını vereyim, olmaz 
+mı? 

- Olur, neye olmasın? 
Rahmi Nadir kafasında iki mas

rafın da ,öyle böyle denk olaca -
ğını hetap etmitti. Bu aralık arıza
sı düzelen motörün gürültüsü du-

yuldu. Yürüyenler durdular. Arka
dan yetişen otomobile tekrar bin
dielr. 

Büyükdereye vardıkları zaman 
Ali V acil yeni bir kombinezon da. 
ha düşünmü~tü. Kamil Soıkulu bir 

- Çiftlik sahlbinin bir ikinci 
merakı daha vardı. Kümes hayvan
ları yetiştirmeyi severdi. Hele bir 
hindi cinsini o kadar üretmişti ki, 
bunların da tıpkı koyunlar ve ke· 
çiler gibi bir çobanı vardı. 

- Felek. .. 
- •.. Ve bu çoban topal'!t. 
- Evet ... Topal Felek.. 
- Güneş batarken, büyük bü-

yük gü'lerle dolu çardağın altın
da toplanılır ... 

- Kız ... sen ... 
- ... Ve on beş yirmi adım ötede, 

sıra sıra ahırları dolduran Macar 
katanalarının, bir iki Aarap tayının 
ve damızlık aygıralrın kişnemeleri 
ititilirken yemek yenirdi. 

- Kız ... anladım.. Dur! .'\ir de 
kara sakallı şalvarlı adam vardı. 

- Çalar bir saati vardı. Kulağı· 
mıza dayardı, babam ... 

-Aamcam .... 
- Cevrilen çevirmelerin kekikle 

rini, d'"enizden gelen yosun kokula
rını hala duyar gibi olurum. 

- İsmet ... Küçük lsrpet ... Ne de 
büyümüıtsün 1 ne güzelletmitsin ls-
11\et ! 

- Büyüdün tabii.. Ben o zaman 
on iki yaşında idim. Aramızda iki 
y~ fark vardır. Ben senin büyü
ğünüm. 

kenara çekıtıi. Kederli bir tavır a -
larak, yavqca kulağına eğıilerek 

dedi kiı 

- Aziz dostum, sana mühim 
bir şey söyliyeceğim. Her halde 
bilmiyorsun. 

- NedİP, söyle bakalım! 
- Şu Rahmi Nadir hiç yapmaz-

dı ama, dün gece kumar oynamış 
ve kaybetımif. 

- Allah Allah, ne diyorsun? 

- Vallahi .. Acemi oğalnı bul -
muşlar, son meteliğine kadar ben
zetmişler. Şimdi üstünde beş para· 
Si yok. 

-Vah zavallı! 

- Zavallısı mavallısı bu! Onun 
için sana ıbir fey teklif edeceğim. 
Sen şu otomobilin parasını ver. 
Ben de sofra ve içki masrafını ve
ririm, olmaz mı? 

- Olur, neye olmasın? 

Kamil Sokul da otomobille sof
ra masrafının aşağı yukarı denk 
olduğunu zihnen şöyle bir hesap 
edivermi,ti. Otomobilin parasını 
verdi. Zabıt katibi Rahmi Nadir 
de sofra ve içki masraflarını gör
dü. 

Ali Vacit ise on para sarfetme
den hem otomobil safası sürmÜf, 
hem de mükemmelen yeyip içmit
ti. 
----·---·--------

Açık teşekkür 
lstanbul Basın kurumundan: 

htanbul Basın kurumu küt'Üpanesine 
bütün neşriyatından birer nüsha hediye 
etmek ıuretile büyük bir yardımda bulu· 
nan Kanaat kitaphanesine bütün lstan
bul matbuatı namına açık olarak teıek· 
kür edilir. 

3 ayhfı 
6 7 50 

---!!...~~"--~~--ı~·--~~--
Gelen evrak ael'.İ verilmıcz.

aeçen nüahalar 10 ku.ruı.tur.- . 
matbaaya ait iıler İçin miidirıJ 
racaat edilir. Gazetemi% ili.oları• 
liyetini kabul etmez. • 

...... 
Yazan : Ekrem Reılt. Be 

Cemal Reşit. 
DELl DOLU 

22-1-935 sah akşamı bir def 
BiR KAVUK DEVRiL 

ÇAGIRIŞLAR 

Parasız tiyatro 
Cumhuriyet gençler mahfilin 

beş günde bir verilmesi söz · 
len parasız tiyat.-o oyunlarının 
•Ü 18-1-1935 cuma günü saat 
de kurumumuzun Beyoğlu T 
arkasında C. H. F. binasındaki 
da verilecektir. Bu Tiyatro toP 
için davetiye yoktur. Her .iıtey 
lir. Kapılar yer bitince kap 
cuk alınmaz. 

Şişli nahiyc?ıinde to 
C. H. F. Şif]i nahiyesinde 

şam saat 21 de bir toplantı 
tır. 

Bu toplantlda Meliha Ad 
dan bir konferans verilecek, 

.sı bir konser takip edecektir. 

Bu akşam MELEK Sinemasın 
Halkımızın ın çok aevdiji, iıeieudiği 

MARTHA EGGERTH 
tarafından nefis bir ıarette yaratılan 

GENÇLİK ARZULA 
Neşe • Zevk • E&-:ınce ve uadet filaıi takdim edilecek 

llavı:hm: Dünyanın gözll ve kulağı 

Pran:ount Dünya Havadisleri Gazete 
1 - Roma'da imza ıclilen Fransıı • ltalyan anlaımuı. 
2 Lindberg'in çocujun•• katli muhakemııi. 
3 Su rev:amı terahFratı vesaire ... 

Ha yat Kaza ve Otomob 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafaııla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere u~ramadan sigorta yaptırmayını:r. 

T..elefon : 4.4888. 

- Ne garip kızsın - diye söylen 
di Galibe - iki yaş büyükmüt··· 
Hiç te göstermiyorsun ... 

Nazmi gözlerini kızdan ayıramı
yordu. Bir şey söylemiş olmak için; 

- Ne mükemmel akrabalık! -
dedi - i•nsan bir kere olsun amca
sına uğramaz mı? Babam seni gör
se kim bilir"ne kadar memnun olur .• 

lsmet güldü: 
- Öyle mi zannedersin? 
Yüzünde hüzünlü bir eda vardı. 

Bir kibrit çöpü ile oynuyordu. Göz
lerini ona daldırarak kendi kendine 
söylenir gibi ilave etti: 

- Belki de sevinir... Ben nasıl 
sevi•ndi isem, şimdi nasıl seviniyor
sam ... Kimbilir belki de söylediği 
doğru ..• ne kadar olsa amca bu .. 

Nazmi, bu kızı uzun seneler gÖ· 
remeyitinin acı yerleri olduğunu 
hissetti; onu biraz eşelemek istedi: 

- Kuzum İsmet amc~m nerede ı 
fimdi? 

- Ne yapıyor ? 
- T 0::-Kirdağında.. • 
- Eskisi gibi ... çiftçilik. 
- Çalar saati gene yanında mı? 
İsmet, gözlerini kibrit çöpünden 

ayırıp ona dikti; hayretle sordu: 
- Sen kimden bahsediyorsun 

kuzum? amcam dediğin kim? 
- Baban. •• 

Kız, acı acı güldü: 
- Ne mükemmel aıkrab 
-??? 
- O amcanı, Karaorm 

garlar, boğazladırla Nazın 

- Annen ne oldu? 
İsmet öyle ani bir hüz 

muttu ki, mendilini bulun 
dar, gözlerinden fışkıran i 
yat masa örtüsüne düştü. 

- O da ... kahrından öl 
T ekirdağındaki küçük a 

dır. Hani bizi katırlara 
gezdirirdi. 

Nazmi yavaş yavat bir b 
vanıh içine girdiğini hisse 
Başı boş geçirdiği hayat, 
yakınlarından o kadar uz 
mıştı ki, senelerdenberi bir 
bile hatırlayamadığı bu i 
dan bahsedilince şimdi yeıı 
keşfetmi{ gibi olmuştu. 

hmet onu görünce se 
Kendisi de herhalde lsmet 
la.tığı için olacak içinde b 
lık, bir başkalık, bir em~ 
yuyordu. Yakın kandan b• 
yanında duyulan emniyet .. 

Fakat niçin kendi evle 
yakın insan1 arın hiç bahsi 
du? ani bir isyan ile; 

-Bit 



Sar havzası ve radyol~..r 

Sarre' a yüksek bir 
Saar'da halk reylerini vermekte 

olduğu 13 sonhanun günü akşamı 
bütün Alman radyoları faaliyette 
bulunaralı her saat başında Saar'· 
dan aldıkları son vaziyeti gerek 
uzun ve gerek kısa dalgalar üze
rinde çalışan istasyonlarla neşre
dip durmuşlardır. Bu hususi servi
sin menbaı Berlin idi. Berlin rad
yosu daimi olarak bağlı bulunduğu 
Saar'dan aldığı haberleri bütün 
radyolar üzerinden müştereken neş 
rediyordu. Bu esnada ateşin propa
ganda konferansları da işitilmiyor 
değildi. Almanlar radyoları ile ay
larca önce bu uğurd~ dinlenmez, 
durmaz nefriyatlarda bulunarak 
Saar'daki halkı elde etmek için el
leı·inden gelen fedakarlıkları yap
maktan geri durmamışlardır. Ayni 
maksatla Fransa da Almandili ile 
Strasburg radyosundan Saar hal
kını kendine celbetmek üzere uzun 
zamandan beri ne1riyat yapar du
rurdu. 

Arı kovanı gibi muntazam iflİ· 
)'en Alman radyo istasyonla
rı bu hususta aylardan be
ri yaptıkları emsalsiz ve ku
wr1uz propagandalarının oradaki 
Alman halkı üzerinde büyük bir 
tesir yapmamıı olmasını sanmıyo
ruz. Yapılan propaganda nefrİyalı 
yalnız "tekrar ana vatana dönü -
nüz" gibi ,ok işitilen sözleri tek
rarlamaktan ibaret kalmayıp Saar 
halkına hitaben milli duyguyu u
yandırıcı piyeıler, şarkılı skeçler, 
ulusal Saar havalarından mürek
kep konserler neşrederek Saarlı
ların kalplerini kazanmak için ,ok 
çalışılmıştır. Bu meyanda Saarlı • 
lara birçok vaitlerde bulunularak 
kendilerine istikbalde ümit verici 

.... 

tepeden bakış 

sözler söylenmiştir. 
Hitler Almanyasının bu ümit ve

rici büyük propaganda neşriyatı
mn Saar seçiminde büyük bir te
siri olduğu muhakkaktır. Saar'da 
epeyce radyo dinleyen olduğu ge-
çen seneki bir İstatistikten anl~ıl
mahta idi. Bu itibarla yapılan rad
yo neşriyatının ehemmiyeti bir kat 
daha artmış oluyor. 

Görülüyor ki radyo her şey için 
kullanılan en modern ve emsalsiz 
bir propaganda aleti olmuş ve bun
dan istifade etmesini bilen uluslar 
çok fayda temin etmişlerdir. 

Turgut BLEDA --·--
50 kilovatlık kısa dalgalı 

merkez 
Kna dalgalarla nefriyat yapan 

raclyo merkezlerinin uzaktan i•i -
tilme kabiliyetleri kudretlerinin 
çokluğu ile kaim değildir. Müsait 
havalarda 16 metre ile 50 metre tu
li mevç aralarında çalışan merkez
lerin kudretleri bir kaç kilovat bile 
olsa dünyanın en uzak semtlerin· 
den dinlemek kabil olur. Netekim 
bir kilovatın dörtte biri nisbetinde 
gayet zayıf o!an O E R İfaretli kısa 
dalg'alı Viyana merkezinin 49,4 
metre üzerinden yaptığı netrlyat 
gündüzleri 100 kilovatlık büyük 
Viyana merkezinin alınmadığı aa
atlarda mükemmel olarak ititile • 
bilmektedir. 

Şimdi Amerikadaki kıaa dalgalr 
istasyonların 50 kilovatlıkları ya • 
pılma ğa batla~tır. 

MILLIYET ÇARŞAMBA 16 IKINCIKANUN 1935 

Saarbrück'ten ---Dün sabah dinlediğimiz 
neşriyat 

Sah sabahı saat 7,30 da 31 ve kü
ıür metrelik Berlin kısa dalgalı l'ad • 
yosu son haberleri neırettiğinde Al
manya için verilen reylerin büyük bir 
ekse.-iyeti teıkil etmekte olduğunu 
ilan etmekte idi. 

Saat 9 zu 14 geçe spiker söze baş
lıyarak kısa dalgalı merkezle bütün Al. 
man radyolanmn Saaıbrück'e kablo İ
le bağlandığını 1"' buradan seçim ne
ticesinin mahal, mahal rakamları iıti -
naden neıredileceği bildirilmiştir, 

!Bu ne!-Tİyat Holanda, Danimarka, 
Japonya, ıSrezilya, Venezuela kr&a 
dalgalı radyoları tarafından da nakl~ • 
diliyordu. 

ı83 seçim m.ıntakasından alınan ne
tice Saarbrüktan birer, birer okunmuş. 
tur. 

Bunun üzerine reis Rode mil<rofon .. 
dan neticenin Almanyanın lehine ol .. 
duğunu Almanca olarak haber vere • 
rek kendilerinin heyetle birlikte he
men Cenevreye hareket edeceklerini 
söyledi. 

9,40 geçe Sarda bulunan (Gau) 
teşkilatı reisi Josef Bürke! neticeden 
Hitleri habe<dar ederek Alnıanyamn 
yüzde 90,5 gibi büyük bir ekseriyetle 
rey aldıgını haber veriyordu. intihaba 
528,000 kişi iştit·ak etmiş, ı·eylerini veı·
mek üzere Çinden gelen Almanh -
rrn bile bulunduğu ismile zikredilmiş
tir. 

9,45 te Hitler cevap vererek Saar 
halkına teşekkürlerini 7 dakikalık bir 
nutukla bildirdi. 

Bunu müteakip Saar Almanların· 
dır marşları çalınmıı ve tam 9,57 de 
bütün Almanyadaki kiliselerin çanla· 
n çalmmaya baılamııtır. 

Alman propaganda bakanlığı 
radyo almak iktidarında olmayan 
bazı kimselere binlerce halk rad
yosu hediye eder. Resmimiz Ber • 
lin radyo binasında bu makirıele
rin bir kısmı ile makineler veril • 
mezden evevl konferansta bulunan 
Gau propaganda teşkilatı reisi 
Bay Schulze W echsungen' i gös 
termektedir. 

Sovy3t radyolarında denizcilik 
reportajı 

Sovyet radyoları bir yenilik diı
şünmüşlerdir. Memleketin her ta
rafında deniz olmadığından hal • 
ka sahil kenarında oturup çalıtan
ların yaşayışları hakkında bir fikir 
vermek için karadeniz sahillerin
den nakiller yapılarak buradaki 
yaşanışı sahilden uzak olanlara 
radyolarla neşredilecektir. Bilhas
sa bahkçılık reportajları olacak
tır. Bunnu için Odesa ve Senferi
pol radyolarına yakın olan deniz 
kenarlarında lazım olan tertibat 
hazı~lanmıftır. 

Berlin raJ;yo,ıunda iradın •aatlerini idare etlen: Ba;yan Paula Knüpfer (ayakta) 
ve ıoldan: Bayan Ursula, Ba;yan Pfarrer Petri 

--.--1~1----H-A-FT_A_L_IK--PR--O-G_R,_A_M----~ı--.-- 686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
18: Konferans. - Sözler, - Derı. 20: Pli.k. 

20,05: R-ekli.mlar. - Haberler. 20,30: Ulusal 
n&frİyat, 21: Radyo orkestrası. - Sözler, 22,15 
Kopenhar'tan naklen cenel Aprupa. konseri. 
23: Radyo orkestrası. 23,30: Orkestra birlijile 
ıarkılat', 20 ikinci KAnun Pazar 

1 S TAN BUL: 
18ı T<tkatli,-an otelinden tr•n•mİayon; ç.&l' 

&aAtiı T eh it caz. 19: Jimnaatik Selim Sırrı 
Tarcan. 19,30ı Haberler, 19,40: Tiyatro mnıi· 
kisi, 20,401 Havayan kitar. Zekeriya ve arka
daıları. 21 1151 Soıı haberler " borsalar, 21,30: 
Bayan Emine lhıan ıan radyo c:&'Z ve tana:o 
ot-keıtraıı ile birlikte .. 

223 Khz. V A R $ O V A, 1345 m. 
18: Danı. - Söxl.r. 19,45: Korıff'rans, 20: 

Hafif muıikl. 20,451 Sözler. 21: Senfonik orkeı
b'a kon.seri. 21,40: Haberler, 21,55: Neıeli neı· 
rirat. 22t25: Budapeıteden na.kil. 23; Sö:ıler -
ltekli.m, 23,45: Dant. 

6Ş6 Ku. BEL G R AT, 437 m. 
18; Asker mızıkası. - Söder, 20; Orkestra 

refaJcatde halk ıarkıları. 20,30: Ulusal neıri-
7a.t. 21: R .. dyo ork••traaı. 21,30: Radyo piyosi. 
22: Halk t•rkıları, - Haheırler, - Şarkılara 
~evam. 23,40: Plik. 24ı Konser nakli. 

ROMA·NAPOLl-BARI 
18: Senfonik konsa. - Sözler. - Pla.k. 21 1 

46: Halk muıiki;.i. 23,130: Danı musikisi. 24: 
Son haberler. 

Khz. K 0 N 1 G S B E R G, 291 m. 
19: Çocuk konıerl. 20,15: Piyano konseri. 

20,40: Parten Kirchenden naklen kıt sporları. 
21: Büyük karııık netriyat. 22,30: Schumann' 
ın •Mtlerinden orkestra birliiile piyano kon· 
teri. 23,05: Haberler. 23,30: Danı. 
B U D A P E Ş T E, (iaaa dalıal•) HAS 19,52 

15,000 .. 15,45: La.jo• Rajte.,in idaresinde 
opera orkeıtratı. 15045 • 16,00: Gazete •ıaberJe .. 
ri. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Çift piyano lı:onıPri. (Macar ha.He: fllrkı

ları.) 20tlO: Spor ve koro haberlerL 20,45: 
Orkestra. 22,05: Haberler. 22,30: Goldmarkın 
süvilinden mi.irekkap konser. (Bazı yabancı 
İıtaıyon:ar da nakledecektir.) 23,05: Şandor 
Bura ç.inıene ork ... ıtra111, 24,10: Ca-x musikisi. 
1,0S: Son haberler. 

175 Khz. M O S K O y A m. 

18~0: Kıznordn için konsıer. 19,30c Kolkoı: 
teıkil.Z.h programı. 21: Senfoni.k konser. 22ı 
Muht.Iif diJlt!rde neıriyat. 

832 Khz. M O S K O VA, (StalU.) 361 m. 
17: Liı:r:tin eserlerinden konser. 19,30: Ede .. 

biyat, 21: Radyo temıjli. 22: Karıtık konsel'. 
ve danı muıik.lsi 

658 Khz. L A N G E N B E R C, 456 m. 
17,55: Opera musikisi. - Solo flüt. 18,30: 

l:arıtık n~triyat. 19,15: Schubert ve Brahms'ın 
eseı·lerinden konser. 20,15: Sözler. 20,40: Kıt 
aporları. 21: Danı. 22,05: Şiirler. 2:Z,~: Schu .. 
manın eserlerinden konaet'. 23,05: Haberl•r. 
2.4,10: Gece lconseri. ve dana. 

823 Khz. BÜKR..E..:>, 365 m. 
12,30 Orlceılra, IJ,30 Sözler, 1.J,35 Konserin 

devamı, 13,S.5 11arif mutıiki, 14,15 Hı:ıbel"ler, 
14,30 Pli.k, 11 K<iylü netriyatı, 18 Ç .. y mu•İ.· 
kisi, 19 H•herler 1-laf 1rk, 19,15 Konserin de
'Yamı ,20 Konferatıs, 20,_0 p(;;k, 20,45 Rad~ 
J'O piyesi, 21,45 Operet ha.va.ları, 2.2,05 Or
lke11lra konseri, 22,3!\ Spor 22,45 kon .. ln 8 
••rııı. 23 1 erl .. r. 23 40 Pli.k. 

2 1 ikinci Kanun Pazartesi 
1 S TAN BUL: 
11: F1anuzca ders. 18,30: Daus musikiıi 

p1ik. 19,30: Haberler. 19,40: Mehmet Mü.nir • 
Şaı piyano ile birlikte. 20: (Yurdumuzu hile• 
lam) Selim Srrn Tarcan.) 20,30: Denir caz 
ıan. 21,15: Son haberler .. borsalar. 21,30: Ba
yan Bedriye Tüzün ıan, Radyo tanıo ve caz 
ork.eıtraıile birlikte 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
16,45: Popüler orkestra konseri. - Ders. 

18: Piyano konseri. - Sözler. 18,35: Şarkı
lar .. - Sözler. 19: Sözler. 19,10: Film revüsü 
19,15: Pl.ik - Çocuk. 20: Askeri neıriyat. -
Sözler. 21: Şarkılar. - Çocuk.. 20: Aıkeri net
riyat, - Sözler. 21: Şarkılar. - haberler. 22: 
Senfonik konser. 22,45: Konferans. 23,15: 
Danı. 
6Ş6 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
17,30: Şarkılar, - Derı ve ıözler. 20: Rek• 

IAmlar. 20,10: Plak. 20,15: Haberler. 20,30: 
Ulusal netriyat, 21: Opera temsillni nakil. 

ROMA-NAPOLl.BARI 
18,30: Filharmon.i tarafından konser. 19,50: 

Sö:r.ler. - Ders. 20: Plak. - Sözler ... Plik. 21,20: 
Yunanistan için netriyat, 21,30: Sözler. 21,45: 
Campari programı. 22,45: Sö:zler. 23: Varyele 
24: Haberler. 

Khz. K Ö N 1 G S B E R C, 291 m. 
18,20: l•vİçre ıarkıları. 18,50: Sözler. 20.10: 

Mandolin konseri. 21: Haberler. 21,15: Aakerl 
konser. 23: Haberler. 23,20: Pli.k.. 23,35: Nete
li musiki. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Orkeıtra kouıeri. 19,30: Der•. 20: Pi

yano konseri. 20,40: Sözler. - Haberler. 22,30ı 
Pli.k. 23,30: Opera orkestra, 1,05; Son haber
ler. 

175 Khz. M O S K OVA, 1714 m. 
18,30: Kızılordu neıriyah. 19,30: Kolkoz pro

•ramı. 21: Karııık proıram. 22: Muhtelif dil
lerde neıriyat. 

832 Ku. M O S K O V A. (Stalin) 361 m. 
18,25: Bir opera temsilini nakil. 22,30: Dans 

•e karııık lconaer. 
658 Khz. L A N G E N B E R G, 456 m. 
20,30: Plak. 20,50: Enıtantane. 21: Haber

ler. 21,10: Ne,eli akıam musikisi. 23: Haberler. 
23,15: Sözler. 23,30: Mecmualara bi.r bakıf<. 
24: Şarkılı neıriyat. 

823 Khz. llÜKREŞ, 365 m. 
13,15 Gündüz pl8.k netriyab, 18 Musiki ba· 

hisleri, Hayd'in eserlerinden konser, 19 Ha
berler, 19,l!t Konserın devamı, 19,45 Konfe .. 
rans, 20,10 Şarkı plil<lart, 20,45 Konferant, 
21,05 Piyano konıeri, 21,35 Şarkılar (Viyana 
operetler:ndenJ, 22 Konferans, 22.15 Caz, 
22,45 Haberler 23,10 Kahvehane konseri. 

22 ikinci ~ a un Salı 
1 S TAN BUL: 
18: Almanca der11. 18,30: Bayan Az11.d~ Tar

aan jimna•tik. 18,50: Dans nıusikiıi pl.ik. 18,30: 
Haberler. 19,40: Şehir tiyatı-oau artisllerinden 
~ayan Semih. tarafından şan. 20,10: Maliye
Vekilf'ti namına konferans. 20.40: Bayan Jij. 
l:id• tan. Pi~·ano ile. 21; .Şiir. 21,15: Son ha.her
ler - Bor•alar. 21 130: H.adyo orh.~ılraııı. 22; 

Radyo caz ve tanıo orkestraları. 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Senfonik konıer. 18,35: Piyano refaka

tile ıarkılar. 1850: Sözler. 19,15: Hafif musi· 
ki. 19,45: Sö:ıler. 20: $arktlar. - Aktüalite. 
20,30: Çinıene romanları (pli.k.) - Sözler .. 
21: Salon orkestrası. - Haberler veaaire .. 23, 
15: Pli.le, - Söxler. 24,05: Dant. 

6Ş6 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
18,15: PlAk. - Sözler. - Ders. 20: Rek

li.mlar. 20,10: Pli.k. 20,15: Haberler. 20,30: 
Ulusal neıriyat. 21: Orkeıtra birliiile tarkı
lar. 21,30: Belgrad filharmoniıinin ıenfonik 
kon•eri. 23130: Pli.k. ı 

R O M A • N A P O L I - B A R 1, 
18,10: Kaıtık konser. - Sözler. 19,40: Yuna

niıtıa.n için neıri.yat. 20,15: Plik, 20,35: Haber· 
ler vetaire .21: Haberler. 21,10: Yunanittan 
için neıriyat. (Bari) 21,10: Pli.k. (Roma) 21, 
45: Karışık konser, - Sonra: "L'ora dei soı4 

ni,, isimli piyes. - Dana musikisi. 24: Son ha
berler. 

Khz. K 0 N I G S B E R G, 291 m. 
20,10: Plak. 20,40: Aktüailte. 20,40: Skeç. 

21: Haberler. 21,15: Karıtık dan• muıiki•i. 
23: Haberler. 23,20: Sıy.tr;aal neıriyat. 23,35: 
Cece musikisi. 24,20: Dan• muaiki•i. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,45: Plik, 19,15: Dera. 19,45: Keman kon

ıeii. 20,30: Sözler. - Haberler. 22,20: Orkes
tra konseri. 22.SO: Tam ıaat. 23: Opera orkes
trası konseri. 24: Çinıene orkaıtraaı. 1105: Son 
haberler. 

175 Khz. M O S KOVA, 1714 m. 
19,30: Kolkox netriyab. 19.55: Konser. 22: 

Mulıtelif dillerle netriyat. 
832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
18,30: Geneç amele için neıriyat. 22: Danı 

mu•İkİ•i ~e karıtık program. 23,30; Muhte
l)( dillerde netriyat. 

558 Khz. L A N C E N C E RC, 546 m. 
19,50: Haberler. 20: Neteli sö2:ler. 20,50: 

Enala.ntane. 21: Haberler. 21,10: Romantik 
konser. 22,15: Spor hiki.yeleri, 23: Haberler. 
23,20: Satranç oyunu. 

823 Khz. BÜKREŞ, 365 m. 
13,15 Gündüz netriy_tı pldk, 18 Pl3k. 19 

H ... berlel', 19,15 Pl8.k, 2C Ders, 20,ıo Plik 
(operet ınusikisi), 20~45 Konferans, 21 Sen
fonik konser, Söır:ldır, 22, 10 Konserin devamı, 
22,50 HaberJer, 23,10 l{ahveh1tne konseri. 

23 Hinci Kanun Çarşamba 
1 S TAN BUL: 
18: Fransız.ca ders. 18,30: Jimnastik. Selim 

Sırrı Tarcan. 19: Dans musikiai, plftk, 19,30: 
H<\berler, 19,40: Umur Baba, fllın piyano ile 
birlikte. 20: Hafif musiki plik. 20,30: Balalay • 
ka orkestrası. 21,15: Son haberler. - borsalar. 
21,30: Radyo orkealrau. 22: Radyo caz ve 
tango orkestraaı. 

623 Ku. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Piyano - lı:eman son1t.tlal"1 ,- Konferans. 1 

18,35: Koro konseri. - Spor. 19,15: Orkeı· 1 
lra. konseri. 19,45: Konferans. 20: Şarkılar. 1 
20:45 Sözler, 21: Plik. 22: Chopinin eserle· 
rinden konser. - Konferana. (almanca), 22,40: 
Leh 4arkılıırı. - Sözler. 23,15: SaJon muıiki
•İ 24:05: Daıuı. 

ROMA-NAPOLl·BARI 
18,10: Kuartet konseri (Bari) - Sözler. 

20,05: Derı. - Pli.le:. - Sözler. 21,10: Pli.k. 
21,2S: Yunanca. neıriyat. 21,30: Sözler. 22: 
"fedra,, iaimli üç perdelik musikili piyes. 24: 
Haberler. 

Khz. K 0 N 1 G S B E R G, 291, m. 
18,50: Beethoven'den konser. - H•berler. 

19,30: Tarihi ıkeç. 19,55: Haberler. 20,10: Ak
t•m rnuıikiıi. 21: Haberler. 21,10: Saar. 21,30: 
UluıaJ neıriyat. 22: Solist konıerj, 23: Haber
ler. 23120: Tel11i:r. lelıra.f dersi. 23,45: Dans 
musikisi. 

545 Khz. B U D A P E Ş TE, 550 m. 
18,30: Çingene orkestrası. 19: Konferans. 

19,55: Amele aaat. 20,30: Buda.pefte operasın· 
~n na.klen opera temsili. 22,30: Haberler. 23, 
30: Bachma~ salon o.r.keıtraaı. 24,30: Kahveha· 
ne nakil konseri. 1,05: Soq lu.berelr, 

175 Khz. MO S KOVA, 1714m. 
18,30: .Edebiyat, 19,30ı Senfonik konser. 22: 

Muhtelif dillerde netriyat. 
823 Kh<. M O S K O VA, (Stalin) 361 m. 
17: Soli•tler tarafından oda mu•İkiıi. 18,30: 

0
Yedi dakika,. isimli piyaı. 

658 Khz. L A N G E N B E RG. 456 m. 
20: Scbubertin eserlerinden konser. 20,50: 

Enstantane. 21; Haberler. 21,10: Saa.r netri
yalr. 22: Sözler. 23: Haberler. 23,20: Danı. 
24, Ske<. 

823 Khz. BÜKREŞ, 365 m. 
13. 15 Gündüz pli.k netriyatı, 18 Orkestra 

kon•erl, l9 Haberler, 19,15 konserin devamı, 
19,50 Ders, 20,10 Konferans, 2-0,35 Fre-derik 
isimli Lelıar'ın opereti, haberler. 

24 IKinci Kanuıı Perşembe 
1 S TAN BUL: 

18: Alrnanca ders. 18,30: Danı musikisi plak. 
19,30: Haberler. 19,40: Bayan Sabahat Hüsnü 
t•n: Piyano refakatile. 20: Ziraat veki.1eti na 
mına konferan-ı. 20,30: Stüd10 •lıan orkeıt· 
rası. 21,15: Son haberler - borsalar. 21,30: 
Stüdyo orkeıtrau. 22: Stüdyo tanıo •e U& 

orkestraları. 
223 Xı.z. V A R Ş O V A, 1345 m. 
19,15: Piyano n1uıikisi. - Sözler. 20: Pli.k. 

- Sözler. 21: Hafif m~~kiıi- 21,45: Haberler. 
22: Orkestra konseri. 22,45: Konferans. 23,15: 
Dans, 23,45: Konferans. 2tl: Sözler. 24,0S: 
Dans. 

686 Khz. B E L C R A D, 437 m. 
18: Orkestra birliğile popüler tarkılar. 19,40 

Sözler, 19,45: ReklAmlar. 19,55: Sözler. 20,15: 
Haberler. 20,30: tllus"I netriyat. 21: Tiy11.tro 
azaları tarafından konser. 23: Ha.herler. -
Pl&k. - 23,30: Konser nakli. 

R O M A • N A P O L 1 - B A R 1, 
18: Şarkı!. konaer. 18,55: Sözler. 21,10: Plftk. 

- Spor Oaberleri. 21,10: Pl8.k. 21,10: (B:ııri): 
Run1ca netriy;;ıt.) 21,30: Süzler. 21,45: Şal'kdı 
konser. Danı nusikiıi. 24: ti• erl~r. 

Khz. K O N t G S 8 E R G, Z91 nı. 
18,45: Atk -larkılar~. 19,15: ! öı.ler. 20: Pi.ya· 

no konseri. - Sözler. l1: HaLerler. ıt,IS: Ne• 
teli ne4riyat. 21,40: T"mıil. 22: "Bach uleıiı11 
isimli ınuıikili ~ 1 \f'Ç. 23: H b~rler. 23,20: ·v..,. 
tingtond.aıı nak?I! ·~3,20: HarH musiki v• dlln& 1 

5 

Kadın mı, Yoksa erkek mi daha 
fazla radyo dinliyor? 

Kadının radyodan istifadeleri 
Alman radyo idaresi bazı dinle

yicilerinin arzuları ve sorgularını 
nazarı dikkate alarak Almanyada 
radyo dinliyenlerin ekseriyetini 
teşkil edenlerin kadınlar mı, yoksa 
erkekler mi olduğunu tesbit etmiş 
ve bu hususta Breslau radyosunun 
mürevvici efkarı olan "Ostdeu • 
tsche Funkwoche" haftalık mecmu 
ası sütunlarına da a.şağıda yazdık
larımızı geçirmiştir. 

Radyo idaresi bunu tesbit için 
bir anket açmak ihtiyacım bile his. 

Katl,ınlıla dair yapılan n•frİyan ..I!· 

uinçle dinliyen Alman kadınları ça;y 
şaatlerini radyo konserile gefİrİyo1 la,·. 

aetmemit ve emin olarak neticeden 
dinleyicilerini haberdar etmittir. 

Kadınların, erkeklerden çok da
ha fazla radyo dinledikleri mu -
hakkaktır. Çünkü günün her saa
tında netriyat yapan Alman rad
yoları bilhaa&a pazardan gayri gün
düz programlarının ekserisini ka
dınların dinliyecekleri netriyatı ih
tiva etmektedir. 

Sabahları ciinnastik denile bu
nu takip eden sabah konserini din
ledikten aonra aktama kadar rad
yosu yanından ayrılıp iti batında 
bulunan erkeklerin gündüz prog • 
ramlarmdan istifade edemiyecekle 
ri tabiidir. Bu itibarladır ki Avru
pa radyolarında gündüz netriyatı
nın çoğu kadınlara münhasırdır. 

Bunun için Alman radyoları ye
mek pifimıe, elitleri, dikit, ev te
mizleme ve döteme usullerini gös
terdikleri gündüz saatlerinden bi
listifade Alman kadınlarının bilme 

parçaları. 
545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Orkestra konseri. 19, Sözler. 19,35: 

Şarkılar. 20,10: Konferans. 20,45:~ O'Ckestra 
fantazileri. 21,30: Harici uyasa. 22,10: Çinıe
ne orkestraır. 22,55 Sözler. 23,15: Piyano kon· 
aeri. 24: Franaızca konferans. 1,05: Son ha
berler'. 

175 Khz. M O S K O v'A, 1714 m. 
18,30: Şi.mal bestekarlarının eıerlerinden 

konıer'. 20,30: Senfonik konser. 22: Muhtelif 
dillerde netriyat. 

832 Khz. M O S K O V A (StaHn) 361 m. 
17: "Katherina lımailova, ,isimli piyesin 

radyo için adapteıyOnu. 18,30: Gençlere. 19.JO 
Sö:ıler. 22: Danı ve karııık konser. 

658 Khz. L A N G E N B E R G, 456 m. 
20: Şarkılı konser, 20,25: istirahat. 20,30: 

Köniııbergten nakil. 21: Ha,erler. 21,10: Halk 
ların ya§ayr4larından sahneler. 21,45: Atker mı 
%.ıkau. 23: Haberler. 23,20: Vaıinıtondan nak
len haberler. 23,30: Hafta haberleri. 23,35: 
Gece konseri. 

823 Khz. BÜKREŞ, 365 m. 
- 13·15 Gündüz pl&k netriyatı 17 Çocuk saa
tı, 18 Fan~ca Luca orkestrası, 19 Haberler, 
19,15 Orkestranın devamı, 20 Ders, 20,20 ? .... 
21 Romen koro musikisi, 21,35 Popüler tar~ 
kılar, 22 Romen muıikiıi, 23 Haberler, 23,25"'\ 
Plak. 

25 ikinci Kanun Cuma 
1 S TAN BUL: 
12,30: Karııık musiki - pl&1c. 18: Çay ıaatİ• 

Otel Tokat1iyanda.n transmisyon, telsiz ca& or• 
keıtraaı. 19,20: Çocuk hiki.yeleri, 19,30: Haber· 
ler. 20: Demir caz. 20,SO: Havayan ki.tar, Si
ret ve arkadaıları. 21,20: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkestrası. 22: Radyo caz ve tanıo or
keıtraları. 

223 Khz. V A R i O V A, 1345 m. 
19,15: Danı, - !.li.ler. 20: Piyano refakati• 

le ,arkılar. - Sözler. 20,30: Keman mu•ikisi. 
- Spor haberleri. 21,15: Solistleri& iıtiralır.ile 
senfonik konaer. 23,30: Şiirler. - RLeklamlar. 
24,05: Dans. 

686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
18: Kültür fizik. 19,55: Sözler. 20: Reklim

lar. 20,10: Pli.k. 201 15: Haberler. 20,30:: Ulu· 
sal neıriyat. 21: Pl&k. 21,05: Sö:zler. 21,30: 
(Sremıki Karbovci)den nakil. 23: Haberler. -
Konser nakli. 

R O M A - N A P O L 1 - B A RI, 
18,10: Karıtık konser. - Sözler. plik ve• 

saire. 21,45: Karııık konser. 23: Halk musi
kisi. 24: Haberler. 

Khz. K ö N 1 G S B E R G, 291 m. 
17: Hafif mu•iki. - Sözler. 20,05: Beden 

sporu. 20,35: Dünya ııyaıa•ı. 21: Haberler. 21! 
15: Uluıal netriyat. - Opera tem•İli. 22: Yenı 
Alman aenfonik muaikiıi. 23,10: Haberler. 
23,20: ParlenkirchendPn k14 sporlarına dai.r. 
23,35: Haberler; Spor, 23,45: Dan• · 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
lS,35: Chııırly Gau-Jrio ..-ax orkf"straaı. 19:. 

S~enoırafi dersi. 19,3~: Spor. 19,50: Re-portaJ 
20,30: Oı-kestra lernsilini nakil, 23,30: Caz ınu• 
cikisi. 24,IS: Çingene orkestra. 1,05: Son ha
berlr-r. 

175 Khz. M O S il O V A, 1714 m. 
7.30: Sözler. 18,30: Kt:r.ılorduyll koser. 22: 

Muhtelif d llerd• n~+riraL 
~3~ Kh:r.. M O S K O V A, St11.lin) 361 aı 
lt<i,ZS: D~n• "• kıu'ttık konıer. 

si lazrmgelen birçok mühım husu
sat ta kendilerine neşredilmekte
dir. Bunların batında kadının si
yasa hakkında tenvir edilmesi dü
şünülmüştür. Ev itlerile pek fazla 
uğraşan Alman kadını siyasa ilı. 
meşgul olama-makta ve gazeter.ın 
her kısmını okumaktan cam sıkı
lırdı. Halbuki gene ayni terbiyeyi 
ve tahsili gören ayni kadın timdi 
sevdiği ve alakadar olduğu kadın
lık netriyatı arasında günün siya. 
sasım da radyodan dinliyerek bu
nunla da alakadar olmağa başla
mış ve artık bir erkek kadar bu 
itlerde tenvir edilmiş ve kimler ta
rafından ulusun idare edil<lığini öğ 
renmişlerdir. Hükumetin elınde bu 
lunan radyolar böylelikle kadınla
rın da emniyet ve itimadını kazan. 
mış oluyorlar. Yalnız şehir kadın
ları ile kalmayıp Alman radyoları 
köylü ve amele kadınlarına mah
sus netriyatta da bulunarak bu se· 
viyedeki kimseleri de siyasal ba
knndan tenvir ederler. 

Bu suretle heyeti umumiyesi iti-
1barile Alman radyoları erkekler • 
den ziyade kadınları alakadar eder 
ve sonraki saatlerde erkeklerin 
hotlandığı n~riyat kadar gündüz
leri de kadınlar ne neşredileceğini 
sabırsızlıkla beklerler. 

İıtan bul radyo.iunda 
17·1-935 perşembe ak~mı lstanbul 

r:raat mektebi muallimlerinden BaJ 
Necati tarafından bağcılık hakkında 

bir konferans verilecektir. 

24 ki. saoj 935 perıembe günü ak-
şamı küçük .,hhiye memur mektebi 
maullimlerinden Bay Muıtafa Santur la 
rafından sü•çülük 1- •kkında bir kon
ferana verilecektir. ---
Yani bir Avusturya mer: ezi 

yapılıyor 
Bir seneden fazla bir zamandan 

beri 120 kilovat anten enerjisile 
neşriyat yapmakta olan Viyana 
(S..iaamberg) büyük radyo istas
yonundan evvel bu merkez yerine 
Viyana programını neşreden 20 ki
lovatlık (Rosenhügel) radyosu bat 
tal bir halde kalmıştı. Şimdi bu 
merkezin batka bir Avusturya teh
rine kurulacağı haber veriliyor. lı· 
tasyon ayni kudreti muhafaza ~t
mekle beraber batka bir dalga u
zunluğunda çahııtırılacakmış. 

658 Khz. L A N GE N B E R G, 456 m. 
18,45: Piyano birliiile çocuk tarktl11rı. 19• 

30: lnıilizce sözler". 19,45ı Haher!er. ve aktüa• 
lite. 21,l!S: Ulusal" neıriyaL 22: Spor hiki.ye~ 
leri. 23: Haberler. 23,30: Film köte•İ. 24: Ge
ce musikisi. 

823 Khz. BÜKREŞ, 365 m. 
13-tS Pli.k ıründü:ı neıriyatr, 18 Salon or

kestrası, 19 Haberlor, 19,15 Konser.in devanu, 
20 Oerı 20,20, Pli.k, 20,55 Senfonik konsere 
dair 11özler, 21.0S Konserin devamı, 23 Ha
berler, 23,25 Pli.k. 

26 ikinci Kanun Cumartesi 
1 S TAN BU Lı 
18: Fransızca dera. 18,30: Bayan Ax•de; 

jimnaıtilı. 18,30: Danı musikisi pl.ik ile. 19,30: 
Haberler. 19,40: Spor (Eıref Şefik) 20,10: 
Orkestra plAk ile. 20,SO: Bayan Nimet Vahit 
ı•n piyano ile. 21,15: Son h.aberler. borsa 
Zl,30ı Bayan Bedriye Rasım Tüzün ,an radyo 
caz ve tanao orkeıtraıile birlikte. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Piyano - ıarkı konseri. - Konferans. 

- Sözler, 19,15: Opera pli.kları. - Sözler. 20: 
Viyolonsel - piyano il.enseri. -- Spor. ha
berleri. 211 Eski operetlerden parçalar .. -
Haberler. 22: Fransı:1 eserlerinden senfonik 
konser. - Sözler. 23: Dllnı. - Sözler. 24,35: 
Danı. 

686 Ku. B E L G R A O, 437 m. 

17: Oılc:ar mızıkası. ıg,55: Sözler, 20: Plik 
20,05: Reılimlar. 20,15: Haberler. 20,30: Ulu• 
sal neıri)"9.t. 21 015: Popüler. Şarkılar. (Sırp ha
vaları) 22,45: Haberl•r. 23,0S: Radyo orl..e•tra· 
11, 24: Orkestra birliille ıarkılar. 

ROMA-NAPOL(.BARI 
18: Orkestra konseri. - Söder. - P1.ik, 19, 

40: (Bari): Rumca neft'İyat. 20: Sözler. 22ı 
Karıtık plikl.r. Sö:ıler. 221 Roma operasındao 
naklen Verdinin .ıDon Carloı11 operası. 24: Ha .. 
berler. 

Khz. K 0 N 1 G S B E R G, 291 m. 
19,30: Ors ve koro konıer.i. 20,10: Avcılık. 

20,30: Operet muıi.kiıi, 22,10: Hamburstan na~ 
kil, 23:Haberler. 23,20: Partenkirchten: luı 
sporları. 23,35: Haberler. 23,45: Dana. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Filda Racz tarafından J&rkılar. 18,35: 

Sözler, 19,05: Opera orkeıtra11. 20, 10: Söxler. 
20,40: Pli.k. 21,10: Stüdyodan bir komedi. 23: 
Haberler. 23,20: Ch•rly GaudTio cax orkeıtrau 
24,10: Perti çingene orlcestr&ıı. 1,05: Son ha.· 
beri er. 

175 Khz. M O S K O V A, 1714 m. 
17,30: Sö"Zler. 18,30: Kı%.ılordu için ıolist kon 

seri. 19,30: Kolkoz neıriyat. 21: Seufon.i1',._kon 
ıer. 22: Muhtellf diflerde neıriyat. 

832 Khz. M O S K O VA (Staiôn) 361 m. 
17: Yeni musiki parçalal"ı ve ıarkılar. 18,30: 

Çocuk netriyatı. 21: Sözler 22: Dan• ve ka
rııık konser. 24: lıpanyolca neşriyat. 

658 Khz. L A N C E N B E R C, 456 m. 
20: Yeni musiki (orkeıtl'a) 21: Haberler. 

21,10: Karnaval netriyRh, 23: Haberler. 23,llJı 
Spor bahisleri. 23,35: Dans musikisi. 

823 Khz. BÜKRfŞ 368 m. 
13-15 CüncHi:r. pli,k r•~riy-.h, lG El!•ucell 

n1usiki, 19 Hab",.'!.rr, IP,15 .Kon•~,.ın de.,aını 1 
20 Ders 20,20 Ph•lt, 20..fj K•tof"r•n•. 21 
Ca:r., 22 Söıfl!r, 22,25 Salon or"-••lr•~ı, :'.!. 
Habet'ler, ZJ.25 Or i.• .. lranın <ievamı 



MlLLIYET ÇARŞAMBA 16 IKJNCIKANUN 1935 ~ __ ,;._ ________________ "!!'!'!!!!!'!'!!!!!~"!'!'-!!!!!"!!!!'!'!'!!'!~!!!'!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!'!!!!!~~~m..i:;;;.m.;~~-..;~~~~~~~----'!'9"!~----------~------------- , --

1 il iyet'in Romanı: 85 

Y a zan : Marthe Richard Tercüme eden : M. F. 

Yi"zbaşı Ladu'ga uzun bir mek-
tup yazarak vaziyeti bildirdim 

Hüiasa 
[Marthe Richard Fransa cas':'sluk 

teşkilatı tarafından İspanyaya gonde
r ilmiştir. Vazılesi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mac7-_ 
ralarclan sonra Alman casuslarının reısı 
J::jaron Fon Krohn ile tanışmıştır. Bun
dan bir çok malumat almış ve bunları 
rransaya bildirmi;tir. 

Şimdi Marthe bir fırsat bularak Pa
rise dönmü~ ve şefini bularak ona Ba· 
ronu soymak için kurduğu bir dolabı 
anlatmış ve tekrar İspanyaya avdet et
miştir.] 

Baron aa.bahleyin bir telgraf aJ. 
mıttı fena halde aıkılmıfh. Bu can 
sduntısmm aebebini öğrenmek isti
yordum. Her istediğimi öğrenmek 

günden güne güçletiyordu. Güzel
lik müessesesemde olsaydık itim 

ne kadar kolay olacaktı fakat tim 
di Baronun evinde oturuyordum. 
Hem zaten onun evinde kalmağı 

ben kendim istemittim bir çok kur 
nazlıkla kenaı.ni aavet ettirmittim. 
Kasa itini burada hazırlamak çok 
daha kolaydı. Benim yattığım ye. 
mek odası yazıhane oaasınaan oır 
antre ile ayrılmıfl:ı. Kapıdan girer 
girmez mantomu portmantoya as
tım duvarın ötetarafında cereyan 
etmekte olan mükalemeyi buradan 

bir türlü ititemiyordum. Tam gi
dip kulağımı kapıya dayamağa ka
rar verdiğim zaman yazıhane oda
sının kapısı açıldı. içeriden Vale 
dö şanmbr, Johann çıktı .. İçimden 
bu münasebetsiz adama lanet yağ
drrıyordum. Ne vardı sanki hemen 
kapıyı açacak ve böylece benim i

time mani olacak?. Antrede niçin 
bulunduğumu ona izah etmek ve 
•üphelenmesine meydan vermemek 

için elimi sokak kapısının tokmağı 
na koydum ve: 

- Barona dıtarı çıkacağımı ha
ber "reriniz, dedim. 

Johann: 

- Mösyö. kim olursa olıun, 1 ~n
disini rahatsız etmemesini emir bu
yurdu. diye mınldandı. Baron dı
tardan sesler itittiği için geldi. 

- Benim, dedim, ıize dıtarı çı
kacağımı bildirmek istiyordum. 

Vazifem güçlettikçe güçle,iyor
du. Uzun zamandır en ufak bir 
malfunat bile alamamıttım. Şefle
rim de beni büsbütün unutuyorlar
dı ve itimi kolayla,tırmak için hiç 
bir teY yapmıyorlardı. 

Baronla Barcelone'a kısa birse
yahat yaptık. Madride dönütümüz
de F ransadan haber alacağımı U· 

muyordum. Adresime hiç bir mek
tup gelmemitti. Fena ha1de kız. 
dun ve hala betinci büroda zannet
tiğim kapiten Ladoux'ya bir mek
tup yazdım: 

Kapiten, 
Barselone'dan döndüğüm za. 

man, size Sen. Sebtutiyen'den gön
derdiğim mektuplann cevabını bu
lacağımı ümit ediyordum. Kuman
dan R ... yı gördüm bana: "Fon 
Krohn İfi için mülcizim Mari gelene 
kadar sabretmemi., ıöyledi. 

Size evvelce de bildirdiğim üze
re Fon Korhn'un mülcizim Mariye 
itimat etmeme imktVı yoktur •. Di

ğer taraftan ben, ,imdiye kadar çok 
ıstırap çektim, arhk sabr.,,., taham
mülüm kalmadı .• iki seneye yalan 
bir zamandanberi bu adama taham 
mül € •meğe çalı,ıyorum. Fransız 
gururumu ayaklarımın altına al
dım. Birçok şeyler feda ettim bü
tün izzeti nefsimi çiğnedim .... Bü
tiin bunları ne için yaphm? .. Na
sıl bunlara tahammül edebildim? 
En zayıf anlarımda intikamımın 
hr.yali bana bütün kuvvetimi iade 
ediyordu. Mücadeleme devam ede
biliyordum. Çektiklerimin acısını 
Fon Krohn'dan kat kat çıkaracağı
mı ümit ediyordum. 

Geçen nisan ayında buraya tek
rar gelmeği ne şekilde ve ne şartlar 
la kabul ettiğimi hatırlarsınız. Bü· 
türı mevcucliyetime nefret ettiğim 
bu adamı mes'ut etmek için gelme
diğimi tahmin edersiniz. Hiç iste
mememe rağmen zannedersem bu
raya geldiğimdenberi onu mes'ut 
etmekten başka bir şey yapama
dım ... Emirlerinizi bekledim ... Ve 
hep ümit ettim! Siz de bana yal
nız, hep: "sabrediniz ... ,. dedirtti
niz. Sabrettim; bunu inkar ede-
me75 rır- intikam 

ı Krohn bUTadan gidecek diye içim 
sızlıyor. Bunun böyle bitmesini hiç 
istemezdim. Şuna da emin olmanı
zı isterdim ki kasa meselesinde hiç 
bir fahsi menlaxı:t gülmüyordum İs· 
tediğim sadece manevi bir mükıi
fattı. Davrichevry'nin bana anlat
mak istediği gibi içindeki parayı 
elde etmek hiç aklıma bile gelmedi. 
Sertim için bin veya iki bin peçeta 
nedir ki? •. 
Eğer bu lıa.anın içinde para 

bulsaydım onu da diğer evrakla be
raber pencereden hrlatacaktun. 
Kendime alıkoymağı düfiinmek kü
çüklüğünü yapmayacağımı tahmin 
edersiniz. 

Kapiten, Fransaya dönmeme ni· 
çin mani olduğunu öğrenmek isti
yorum. Ben her zaman, doğru ola
rak raıı,tım. Frarm:r. hiuiyatım, 

Fon Krohn'a karfı duyduğum nef
ret ölen kocamın hatırası, sizin 

tevdi ettiğiniz vazifeyi bana sonu· 
na kadar takip ettirdi. Bundan son

ra buna devam etmek istemememin 
sebebi de teskilatınızın devam ede
bilmemi gaYrl mümkün lnlmasıdır. 

Şimdiki vaziyet bura.da daha 
fazla kalmama mıini ... ya Fransaya 

avdet etm-:>h, yahut ta avdetime ni· 
çin mani olduğunuzu öğrenmek is
tiyorum •.. Hürmetlerim.,,, 

Buna da hiç bir cevap alamayın
ca Mösyö Mujicat'ya bir mektup 

yazarak, intikamımı Fon Krohn'a 
hakiki tahsiyetimi bildirerek ala

cağımı. sonra da pasaportsuz Fran
saya hareket edeceğimi bildirdim. 

24 Saat sonra kumandan R. .. den 
•u cevabı alclıre: 

"Madam; 
ilk mektuf.unuzu cümartesi gü

nü akşamı aldım. Fransadan bu 
sabah taleplf-rinize dair bir cevap 
alacağımı ümit ediyordum, size 
bu sabah kat'i ve müsbet bir mek
tup yazmak istediğimden mektubu
nuza derhal cevap vermedim. Şi
mendifer servislerinde vukubulan 
gecikmeden dolayı sizden bahse
den mektubu ancak yann sabah a
labileceğim. Alır almaz size bildiri
rim ... Kuvvetle tahmin ettiğime 
nazaran sizi memnun edebileceğim. 

Karar verdiğini-z hattı hareketi 
24 saat sonraya bırakrııanızı bilhas
sa rica ederim. 

Yarın görüşmek üzere ••• ,, 

Beni hiraz sakinleııtirmeğe uğra. 
•ıyorlar. Bu gecikırıelerin ne oldu
ğunu pek ala biliyordum. Artrk ye
titir ... Barona telefon ettim: 

- Akşam gelip benimle bir çay 
icersen;z o kadar memnun olurdum 
ki •.. de-:li.n. Sevinerek kabul etti. 

Las Cal&travas kilisesinin yanın 
da Calle del Alcala' da küçük bir 
çay salonunda bulutmağa karar ver 
dik. l)ah'l ne söyleycı:P.ğİmi, naul 
hareket edeceğimi biJmiyordum. 
Hadiselerin ittiği tarafa ııiılecek
tim. 

leh bin Französin ••• 
Von krohn! 

Baron aa•nna girer girmt'z yeni 
bir tehlike sezdi. 

- Bana alelacele söyleyeceğiniz 
nedir? diye f.Ordu. 

Ben kendimden ge~nı'.ftım. .. Ha
rekatımı artık kontrol edemiyor
dum. Fakat etrafımdakilere so
ğuk kanlılığmır kaybettiğimi his
&attirmcı-;ıelı idim. 

Ağzımdan daha laf çkmamıftı .• 
Son kuvvetlerimi kendimde topla
mağa çalışıyordum. Tıpkı fırtına
dan evvelki sükunete benziyen ve 
beynimin içindeki karıtıklıkla ta
mamen tezat tetkil eden bir süku
netle Barona ,nihayet: 

- İspanyada artık yatayamıya
cağıın. .. Vatanımdan uzak kaldı
ğım yeter ... Ben Fransaya dönmek 
istiyorum. 

Kararun kat'i idi. Fon Krohn te
lişlanmıftı: 

- On bet gün daha sabrediniz. 
Sizi Tunusa gönderirim ..• 

O da, o da bana: "sabrediniz!,. 
diyordu. 

- Hayır, hayır! Ben Fransaya 
gitmek istiyorum ... Vatanımda ya. 
•amak istiyorum ... Yaşadığımı bil-
mek istiyorum. 

-Bitme ı-

Sar Almanyaya 
Döndü 

(Başı 1 inci sahifede) 
yardım edecek vazifeyi yapmaktan Öa 
çekinm'yeceğiz. 

Uluslar derneği Sar'ın teslimine 
hazırlanıyor 

LONDRA, 15 (A.A.) - Ulu3lar 
derneği konseyi, bu abah, Sar seçimi 
resmi neticelerini dernek genel yazga· 
nmın ağzından dinlenıek iç· n, Cenev
rede bir hususi celse yapmı§br. 

lngiliz gazeteleri, üçler komitesi -
nin Baron Aloisi'nin ba~kanlığı altın
da toplanarak Sar'm A!manyaya geç
mesi ı ıinin teferrüatıru tesbit ebnesine 
karar verildiğini yazmaktadır. 

Ote taraftan da Fransız ve lngiliz 
tioaret müteha 5313Jan ökonomik ve ti· 
cari bir çok tefer :üatı tewit iç'n top· 
lanacak1 ardır. 

Hitlerciler boı durmam,şlar 
SARBRUK, 15 (A.A.) - Dük8.n

lann çoğu bu gün kapalıdrr. Sar'ın 
kurtuluşunu tenliklerle kutlulamağa 
davet eden drvar ili.nları yapı§tml • 
mıttrr. Her taraf gamalı bayraklarla 
donamnııtrr. 

Matbuat erkanı, dün Hat 16 da 
reylerin tunif edilmekte olduğu Vart
burga gjnneğe izin abnıılardır. 

Rey sandıklan, üç çet' t reyleri ay
n, ayrı toplamağa mahaua kutuların 
bulunduğu 55 maaanm yanına aıralan
nuştı . 

Reyi8.ın komisyonu reiai, taanif me
murlarını vazifelerini dürüst bir tarz
da ifaya davet etmiı ve bir gün evvel 
takdire değer b r aükun muhafaza et
mit olan Sar ahalisinin bundan sonra 
da ayni tarzda hareket edeceii funi -
dini :izhar eylemittir. 

Reyler n taanifine aaAl 17,08 de bat 
Ianmıştrr. Gerek tasnif memurları ve 
gerek komisyon a.zuı hiç kimse ile te
masta değildir. 

V artburgda bir lokanta teais olun
mUf ve kimin oluna ola.un, dıtanya 
çıkınuı yıuak edihnitt'r. 

Binanın üatünddô galeri<len, 500 
kadar gazete muhabiri, fotoğra.fçı ve 
aineanacı, ta"&nif num.aralnru takip et -
mitlerdir. 

Reylerin pek çoğunun Almanya le 
h"ne kullanıldığı görülüyor idise de 
bundan bir netice çrka.r=na!< imkiru 
yoktu. Sa.dece, işin ıüratle görüldüğü 
ve muayyen vaktinden önce biteceği 
anlaşıhyoırdu. 

Kulaktan kulağa gelen rakamlar, 
uluslar arası maha.filin merakını tea.
kin etmekle, anca,k neticenin bu gün 
Sar hıı.lkı tarafından nasıl karşılana • 
na.cı cayısual gôriilmekte idi. 

Sar'm Almanyaya ilhakı için kili • 
selerde dualar ediim;ş, bu da halkın 
efkirı üzerinde müea.a.ir olmuttur. 

Sarbrük başpapazı, diğer bafp& -
pa.zlara bir kolayım bularak bir be • 
yanname imzalatarak, rey aah'pleri • 
ne, Almanya lehine rey vermeJerini 
tavaiye ettirmittir. 

Münferit tethit hareketleri durma
dan devam etmit ve Naziler b ·r çok 
kim•eleri dövüp yarala.mı§lardır. 

Reyiiun komiayonunun ihtarları, 
Hitler fırkasının gizli faaliyetine en -
cel cbıamı§trr. 

Konıüniıtlerin tevlıifine baılanJı 
SARBRUK, 15 (A.A.) - Reuter 

ajansından: Sar• k(]l'llüniı.tlerinin tev .. 
kiflerine bu sabah bıqlanrnıttır. Te,... 
kif edilen 16 komünistin ellerinde id· 
dia edildiğine göre, Amerikan mut • 
talan ile başka aili.blar bulunmuttur. 
Şehrimizdelıi AlmanltıT sevinç içinde 

Yapılan reyii.m neııiceai olarak Sa· 
r'ın Almanyaya dönmek üzere ohnıuı 
tehrimizdeki Alman koloıılli tarafın· 
dan aevinçle kartılaıımıtbr. Alman 
müeueseleri bayra.klarlıi dona.tılmıt • 
tır. Bu alqam, Alınan konaolodıane • 
ainde hususi bir auvare verilecektir. 

CENEVRE, 15 (A.A.) - Bu gün 
öğleden sonra Bay Aloai'n"n ba+lı:an
lığında toplanan üçler kcımiteai, Sar 
halkının verdiği rey neticesi olarak 
Sar'ın Almanyaya geçmeai 18.zım cel
diği fikrindedir. 

Neı• '"' uvinç 
SARBRUKEN, ıs (A.A.) - Ple

bisitin neticesi ilan edilir edilmez bü· 
tün kiliselerin çanlan çalmaya başla· 
mıı ve bütün binalar Ahnan ve Hitler 
bayraklarile dcınablmqtrr. Şehir ne • 
te ve sevinç içindedir. Yoldan geçen· 
ler Nazi vari ael&mlarilnakta ve" Al • 
manya her teYin fev_kinde,. marıı IÖY· 
Ieıunektedir. l 

Franıız baıbalıanbimın ıözleri 
PARIS, 15, (A.A.) - Havas ajan· 

· aı bildiriyor: 
Başbakan Bay Flanden reyii.nı hak 

kında ıu beyanatta bulunmu§tur: 
Fransa, reyiimm icraamda andlaı· 

maların tamamile tatbik eclilmit olma· ı 
aından dolayı çok memnundur. 

Fırka kongresinin 
Son top' an tısı 

(Başı 1 inci sahifede) 
gre münaaebetile büyüklere çekilen 
telyazılarına gelen cevaplar oıkundu 
ve alkıılarla karıılandı. 

Bundan aonra, d :lek encümeni ra
poru okundu. Dilek encümeni r apo • 
runda her kazanın muhtelif itler hak
kındaki dilekleri sayılıyonlu. ltık, su, 
yol, kültür, toprak, ekim, ökonomi ba
kmılarmdan 'kazalar muhtelif istek • 
Ierde bulunuyorlardı. Bu d:Jeklerden 
mahalli olanlar ve belediyeye taalluk 
edenler tefrik edilmişti. Bakanlıklar • 
la münaoebeti olan ve hükılmet mer
kezinde halledilecek olanlar da tea • 
b it edilerek, bunların da fırka cenel 
merkezine b:ldirilmesi kararlaştınl • 
dı. 

Kazalann dilekleri ara.sında, San~ 
yer kazası ve Burgaz n ahiyesinde b ir 
posta merkezi ihdası vardı. Silivri ka
zasında köylüyü müteeaa.·r eden ipo • 
tek meselesinin halli isteniyordu. Us • 
küdar kazasrnm dilekleri arasında, 
Bağlarbaşında olan Elmalı ıu dep06U· 
nun alçak l»r yenle olmaıı dolaYJ$i • 
le, auyun daha yüluek mmtakalara ÇI· 

kamadığından ıikayet edil' yordu. Fa
tih kaza.sı dilekleri araaında Eyubun 
Kemerburgaz ve Mahrnutbey nahi • 
yelerile birleıtiriterek bir kaza olması 
iateniyordu. Bakırköy kazaaında ara
zi tevzi iı1erinin tanzimi, Çatalcada 
yine arazi tevzii itinin tıalledilme.i is
teniyordu. Betiktat kazaaı dilekleri a
raımda 'ş kanununun bir an evvel 
Meclisten çıkanlarak tatbik edilme • 
ğe b&tlanmıuı işa~ ediliyordu. Be • 
yoğlu kazıuı <lileğ; meyanında intihap 
kanununun değiıtirilerek vatandaşla
rın daha ko1aylıkla reyler'ni a.tmaları 
isteniyordu. 

Kadıköy kaza&J dilekleri aruında 
Kadıköy au tirketinin halka daha fay
dalı ohnıuının temini iatemnektedir. 

Kartal kazıuı da, Pendiğjn tam 
te~ekküllü b r nahiye olmuını iste · 
m .. .J<tedir. 

Beykoz kazuı da, nahiyelere birer 
cihayet memuru tayin edjJm~im, or
man husu~yetlerinin taadik edibnes: .. 
ni İttemektedir. 

Kazaların daha bir çok dilekleri 
vanlır. Bu dilekler araaında, yeniden 
orta mektepler açılması :..ıerunektedir. 
Bu arada Ka.amıpa§Ada, Bakırköyde, 
Beykozda, Y alovada, Sanyerde, Kar
talda birer orta mektep açılına.sı ia • 
tenmektedir. Bir kısım kazalann eli • 
lek.leri meyanında, dispanserler açıl • 
ması, bazı diıpanserlerin hastahaneye 
çevrilmesi ileri sürülmektedir. 

Dilek raporu okunduktan sonra, 
cehe iatira hat için beş dakika tatil e
dildi, 

lk"nci celse latanbul aaylavr Bay 
Sadettin Rızanın başkanlığında top • 
landı. Celse açılınca, kaza mura.b.ba.a
lan, yapbklan dilekler hakkında İza• 
hat verdiler. Murahhaslardan Bay Av· 
ni, Hibı.i, Tevfik Niyazi, Abdullah, 
doktor Talat izahat verdiler. Ver'len 
izahatın dilek raporuna ilivesi muva
fık görüldü. 

Bundan ıonra, reia, tahriri ve tifa .. 
hi, serdedilen dilekleri madde madde 
reye koydu. Frrka merkez 'ııe bildiri • 
lecek ve latanbul Belediyesi nezdinde 
tC§ebbüsler yapılacak meseleler ayrıl
dı. Reye konan dilekler okundu ve ka
bul edildi. 

Bundan aonra, bütce encümeni ra· 
paru okundu. Rapor kabul edildi. Kon
a-reye geç vak.it nihayet verildi. 

... ................ 1 .. .. 

Deniz yolları 
A..!Jl' .ı=:ıc!!ı, \~1.11 

Tel 42362 - Sirkeci Miibürdarzade 
__ .. Han. Tel. 22740. .._ __ llİİ ı 

TRABZON YOLU 
GOLCEMAL vapuru 17 i
kinci Kanun PERSEMBE 
saat 20 de Hopaya kadar. (212) 

BARTIN YOLU 
lNEBOLU vapuru 16 ikinci 
kanun ÇARŞAMBA aaat 19 
Sirkeci rrhtımından kalkacak gİ· 
ditte Ereğli, Zonğuldak, Bar· 
tın, Amasra, Kurucatile, Cide
ye. Dönütte ya1nız Kuruca,ile 
Amasraya uğramıyacaktır. 

(184) 397 

Gümüş para ar 
Tak1it edi1emez 

(Başı 1 inci sahifede) 
caktır. 

Emlakin çok ve mümkün olduğu ka
dar aüratle &atı§a konulma .. için ted· 
birler alımmtbr. Kıymet takdiri j4leri 
sürüncemede brrakılmıyacaktır . Gayri 
mübadil bonolarının borsaya kabulü 
bir temenni •aziyetinde kalmıştır. 

Bonolar ümtedavil bir kıymet ifa. 
de etmekten ziyade muayyen bir ma· 
lın satrıma iştirak vesikasıdır.,, 

Gümü§ paralar taklit edilemez 
ıBay Faiık, gümüş paralar ve yeni 

liman te,kilab hakkında da i"nları ıöy-
lemiştir: 

"- Yeni gümüı paraların taklit e· 
dilmesine imkan yoktur. Bilhassa ke
nar yazılannın taklidi mürnk5n değil
dir. Para alırken, kenarlarına dikkat 
etmek kafidir. Ortada endişeye mahal 
yoktur. 

latanbula yarım milyon liraya yalını 
gümüı ıpara çıkarıldığı halde tedavülde 
pd< ender raatlandığı görülüyoı-. Bau
lan paralann peyderpey ve tertip aı
raaile vilayetlere dağıtılmasına dev- n e
dilmektedir. Yeniden htanbula bir mik
tar ıı-ümüı para daha çıkarılacaktır. 

Rıhtım ifleri 
Yeni rıhtım teP,ilatı, verimli ıekil· 

de çalıımaktadrr. Şubattan hazirana ka
dar muteber olmal< üzere, muvakkat bir 
bütçe ve kadro hazırlanmııtır. 

Yakında Vekillet- Heyetinden ııııeçe
cddir. Kadroda · eaaalı bir cleğiıiklik 
yapıknamıt. aylmz müıterek itler bir
lqtirilmiıtir. 

Eski iki ıirketin muhasebe, hukuk 
ve iıletme teıkilab bir elden 9öriile
c ... tir. Liman ve nbtım umum müdür
lüğünde bir muavinlik ihdası takar • 
rür etmiıtir.0 

T a.zminat iatiyen ücretli memurlar 
ıBay Faik, rdıbm şirlcetinden tazmi. 

nat iatiyen ücretli memurlarm vaziyet
leri hakkında da demiıtir ki: 

" - Onların bütün iateklerinin tir· 
ket tarafından nazarı itibara alınmaaı 
Iİlzımdw. Mukırvelede böyle bir mad· 
ele vardır. Kendi memurlarının tirket • 
çe taahhüt edilen haklan, tamamen 
ıirket tarafından ifa edilecektir. Bu it
le vekaletin bir alakası yoktur.,, 

Kadıkqy Sulh icra daires.inden : Müd
dei lamail'in Müddcialeybim Nimet, 
Hikmet ve Hayri ile şayian ve müıtere· 
ken mutasarrıf olduğu Kadıköyünde Os· 
man ağa mahallesinde eaki vapur iskele
•i ve yeni lıkele ve Koltukçular •oka· 
1,ında eski 75 yeni 59 numaralı haricen 
karcir ve 2000 lira kıymeti muhamme
neli ve bazı aksamı muhtac/tamir bet o
dalı ve bir matbah mahalli ve bir kuyuyu 
havi hanenin izalei ıuyuu için Kadıköy 
1 ci Sulh hukuk mahkemesinin ilamına 
müateniden Kadıköy Sulh icraaınca n 

itbu tarihi ilandan itibaren dairede Ytl"

mi &'.ÜD müddetle eahabı müracaata açık 
bulundurulan ıab! tartnamesinde yazıl 

olduğu üzere satıı tarihine kadar haliey 
ve 3abıka bina ve belediye ve evkaf v.,... 
gi borçları hiaaedaı-Janna ve ru'9umu do! .. 
laliyeai ıatıcılarma ve ihale pulu nıüıte
risfoe ait olmak üzere ve pe§İn para ile 
20 Şubat 935 tarihine tesadüf eden çar· 
İamba günü aaat 10 dan 12 ye kadar aa• 
tılacaktır. Yevmi mezkurda aabt kıyme· 
ti mubammenenin yüzde 75 aini tubna
dığı takdirde en çok arttınmuı taahhü
dü baki kalmak üzere müzayedenin on 
bet gün temdidi ile 7 mart 935 tarihine 
tesadüf eden perıembe günü aaat 10 
dan 12 ye kadar en çok artbrana ibalei 
kat'iyye&i icra kılınacaktrr. icra ve ifl&ı 
konunun 126 cı maddeu mucibince ipo
tek ıah!bi alacaklılarla diğer al8kadarla· 
nn gayri menkul üzerindeki lıaklannı 

ve buouıile faiz ve masrafa dahil olan 
iddialarını evrakı miitbiteleri lle yirmıi 

cün i9inde icra dairesine bildirmeleri ak
ai takdirde haklan tapu aicillerile aabit 

olmadıkça aat!ıf bedelimn paylaıınaaınclan 
hariç kalacaklan ve fazla malUnıat almak 

iatiyenelrin dairemizin 934-2119 numa· 

ralı doaya.aına müracaat ebneleri ilin 
olunur. (7025) 

lııtanbul Birinci · Ticaret 
Mahkemesinden : 

Hft~SA 
Öksü ü~ Pastirleri 

Öksürük, Nez'c, 
Bronşit, Boğaz ye 

ti~ğüs iı.astalık' arile 
Sesi kısı ~an !ara 

Şifai tesirleri çoktur. 

30 kuruştur. 
HASAN 

ECZA DEPOSU 

HASA 
Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumi 

Kansızlık ve keıııi~ 
haı;tahklarıaa ıifai te
sirleri çoktur. Çocuk• 
lar, gençler, genç kıs• 

lar ve ihtiyarlar bet 
yaşta istimal edebilirler• 

HASAN 
ECZA DEPOSU 

Sancılannızla 
Mücadele 

EtmelisiniS 
Romatizmadan muztarip ııİ 

•İniz? Vücudunuzda kırıklık ,; 

bi.ediyorsunuz ? Kanıldanaııı' 
yacak bir halde misiniz ? Heııı" 
gayet basit ve pra;ik bir ted•~ 
metodu olan delikli Allcoclı ~ 
kısım lrullarıunız. 

Allcock yakısı, tevlit ettiği hl' 
raret sayesinde hemen kanı il' 
hadim ettirir. Bir Allcock 
tebahhur eden ve Ç&m&frrı 

ten mayilerin mazarratından J. 
olarak ağrıyan maha1lin etrJI' 

na kanı tehacüm ettirmekle 1' 
t.eharrit asabı teskin, adelatı ~ 
mutatır. Bel'eder. Allcock'un tr 
airi mütemadi, nüfuz ve te.lıİ' 
eder. Eczanelerde 40 kUIUf& .iP 
lır. Mühim ı Taklitlerinden ff' 
kınmak için Kartal markalı ve 111 
mızı daireli Allcock yakılarııı' 
ınuıirren isteyiniz. 

Fransa ile Sar araamda bir müba· 
dele rejimi teaiı ebnek ve Fransa • Al- Iİıı•••t••••••••••• .. 

Mahkemece ıattlmasına karar verilen 
Galata'da Gümrük Antrepoaunda 1 No. 
lu anbannda bulunan 15 aandık ve 5 bal. 
ye Japon Yün ipliğinin açık arttırma ıu 
retile ve transit olarak 17-1-935 per§"Dl· 
be gÜnÜ aaat 14 den 16 ya kadar aatıla
cağr ilna olunur. 

lstanbul altmcı icra memunutunıı-

Mahmutpaıada Hammn sokajmda '(~ 
lrotaj Han 16-17-19 numeroda H..,
Mahdumu lımail'e ı Telefon ,;n.ebıı' 
Sultan Ahmet birinci ıulh hukuk ~ 
lcemeainin 30-6-934 tarih " IJ34/~ 
num«olu ili.mma müatenJden lıorcıı" 

nuz olan 160 liranın taı..ili ,,. 109 !it' 
80 kuruı hakkındaki Telefon ~ 

nın teal.imi hakkındaki vukubulan ~ 
iizeriııe ve namınıza çıkanlan fcra ~ 
ikametgibmızın meçhul olduğundan il 
layı bilatebliğ iade edildiii mübafiı'İI' 
verdiği me,ruattan anlaıılmıı " bir ,f 
müddetle ilanen tebliğat İcrasına Jı;aıfl 
veriJmittir. Tarihi ilandan itibaren bit ,f 
zarfında borcunuzu ödemediniz ve tel' 
fon makinasmı da iade ebnediniz ve ıct' 
kanununun 32 ci maddesinde yazıh Jııl' 
auslar dairesinde haraket eylemedi~ 
takdirde cebri icraya devanı olunac:d' 

man mübadelelerini yeni vaziyet" uy
durmak için yakında ticari görüşme
ler ba§layacaktrr. 
"Fransadan toprak namına hiç bir ta-

lebimbı kalmamııtır.,, 
BERLIN, 15 (A.A.) - Sar'lıların 

yüzde 90,8 i anavatan için rey verıniı
Ierdir. Onlar, bu suretle bin senelik 
mücadelenin bitmiş olduğunu tered • 
düt ve şüpheye yer kalmıyacak auret
te ilan etıniş bulunuyorlar. 

Bay Hitlerin Sar'daki murahhası 
olan Bay Y oseph Brucel, intihabat ne• 
ticeleri maliim olur olmaz Hitlere hi
taben iradetmiş olduğu nutukta aıa • 
ğıdaki aözleri aöylemiştir: 

"Rhin, bir Alman nehridir, fakat 
Almanyanın hududu değildir. Onlarm 
imanı Almanyadrr. Hitler, sen ki Al • 
manyıuın ... Vatanda onların hamisi 
ol.,, 

Bay Hitler, kendisine cevap vere • 
rek §Öyle demittir: 

"On beş senelik bak31zlık nihayete 
ermiıtir. Sar'daki vatandaılarrınızın İz· 
tirapları bitıniştir. Bu gün onların ba
yatı, bütün Alman milletin'n hayatı • 
dır.,, 

Bay Hitler, Versay muahedena • 
meıinin tazammun etmekte olduğu 
haksızlı' ı bir kere daha hatırlattık • 

BULANA 100 LİRA mal be . dahi diır.;nil ve yannamesı venne a--

14 ikinci Kanun Pazartesi gÜnÜ eaat ZA Y l - İstanbul Darülfünun Edebiyat de hapisle tazyik ve hapiılo de ceıal" 
dmlacağmız icra emri makamına l<ııİ"" 
olmak ve itirazınız varsa albncı i~ 
934-3514 numerolu dosyaaına bil?, 
mek Üzere ilanen teblii olunur. c1oJO 

10-12 raddelerinde Bebek ile Hisar ara· Fakülteıi Reisliğinden verilen 1-2-931 
sındaki yolda derununda mühim bir para tarihli tasdiknamemi zayi ettiğimden ve 
ile senetlerim bulunan ciizdanuru zayi yenisi alınacağından diğerinin hük • 
eyledim. Bulan zatın zirdeki adrese ge- mü yoktur. Kadıköy'de Sen Joıef Lise-
tirdiği takdirde helalından kendisine 100 s;nde Bay Dölaroş. (7020) 
lira vereceğim. Bebekt'e Cevdet Paıa cad fJ 
desinde 75. 77 nuınerolu krraathanede / 
Abdulalh oğlu Yusuf. (7021) 

tan sonra Sar halkının gÖ$lerdiği sa- 1 

dakat ve cesareti methetmit ve aözle
rine fU suretle devam eylemİ§tİr: 

"Avrupada gerginlik zail oldu. 13 
kanunusani 1935, burulan yirmi acne 
evvel hadi3 olan vaziyetin ortadan 
kalkmıt olduğunu göıteren b.ir tarih • 
tir. 

Sarlılar, 3izin vermiş olduğunuz ka
rar bana §Unu ili.n etmeme müsaade e· 
diyor; Sizin Almanyaya avdetinizden 
sonra bizim Fransadan toprak namı
na. artık hiç bir talebimiz kalmamıı· 
trr. Biz Almanya için hukuk müsava
b iatiyoruz. Fakat ayni zamanda mil
letler ara3ında tesanüdü tahakkuk et
tirmek arzusundayız.,, 

• • _ c , • ,. • • • L · ~ • " - ' ~ ;.lr-"'°f ' "'-' 

BÜYÜK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertip 4 üncü Çekiı 

11 Şubat 1935 dedir. 

Büyü~ i~ramiye: 25,000 Lira~u 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikranıİ• 

yeler ve 20.000 liralık mükafat vardır. Yi1 
• < ' • .. .. • • ' ' t• 4 .. -. ,..~ 

• 
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ikinci müntehip isimlerini neşrediyoruz MEM- KETJa:)~~ j Yunan_~ra.cııarı 
(Ba§l 1 inci sahifede) murlarından. Fehmi kapıcılar cemireti katibi. yüz.batı . T cvrik. Yatman inbiaarda meınur, s s 1 k 1 T h" } •• 

fzürzelut· ıruAk· · ~=aantı.A!""'yo:t.~yı:: •• L~:-:t: m[,t~!~.m;::;r~~r:;tl.?.~·ı: T:,~:~.!'.:y;:::: Tab;r Atal<k K~~-=· ü!ctı::ı:..u Moral. ı· vasta e çu Al eser erı· eza t~rhleı' rkeedrcağmdeeg~ı·ı reJım 
Beıiktaı Sipor klübü rei.ıi, Hadice Güney N h• U d M k ,._ 

re Halil Nimetullah Oztürk, Nurettin muallim, Halil Karamı:urak mütekait Dr. maa· a ıyesi : skü ar er e.z: 
Muallım, Nurinnisa. H. Fuat, Osman rif ııhhiye müfettiıi, HAlit Naci Dr. Tabibi Aıah lıtanhul tapu müdürü, Ahmet Ahmet ATINA, 15 (~iojlliyet) - Ftızar 
Nur, Akaung 1r latanbul belediyesi mü adli. Halim müakirat icl.reai mernurlarmda•, çelebi. mü.meaalli, All Rua nikiı.h memuru, Ş"f h" d • ı günü Alina ve Patrasta kralcılar ta-

R Y \
• Halit Sulh mabkemeti baıkitibi. Hamdi Ra· Akif Gümrük yeznedarı, AJi Rıza Baytar \ı· } a ıye me resesı oyma arı ve moza f d 1 fettişlerinden, Orhan emzi ı\dıze ı •;m Metin tüccar, Haydar latanbnl maar;f mum noületHt~ Baari binb.,, mütekaid;, Bed· 1 - ra ın an yapı l t tezahürat hakkında 

Sum.er Bank fatanbul ıubesi vezne tefi, müdürü, fiayri Gazhana memurlarından, Ha• ri Belediye veznedarı, BaJcir ınaarif mf'mura., kl ı b- -k b" • d• batbakclı Bay Çaldariıten ne düş,ün .. 
Ömer Haznn Klz orta mektebi mÜdÜ· un CemH aaylav, Hükmü itiraz kom;ayonu a· B•but dit hekün;, Bü•b.anethn aaliye ma!4e- Vl arıy a uyu ır sanat eserı ır düğü ıorulmuftur. 

T k d H .. ·· Bel d" · faal fuLa•· .. ıneti az.aaından, Celil eczacı, Cevat rettam B 
ru,.. Raif ek Eminönü kayına amı, ntın an, uınu e aye ın ue mu.. • ay Çaldariı, kendisi iktidar mev • 

dürü, lhrahim Fehmi Halc.imiye Milliye melıtte- Cevat Toyd"mir mü.telu.it deniz miralayı, 
Eminönü ka~aı bi müdürü, tcliJ Anadolu ajansı memuru., tn. Cemile muallim, Dilara Şefik Şefik ka.rı&i; kiinde kaldıkça cumhuriyet için teh· 
Nahiyesi Bey~t haan Namık Umumi Medis aza.tından. Jhaan Enver Gümrük memuru, Fabr.i Can Adli tip like olmadığı cevabını Vennİ§tir. 

Recep Emlak aa.hib l (Süleymaniye Ak.ay itletme muavin.i, İsmail Hakin Baro doktoru, Fasiha Tahir avukat Taltir karıaı, 
ocak rei~i), Rifat Beyazıt nahiyeıi mÜ· bat kitipliiinden mütekait, İsmet Gönen zÜ.r· Ferit Adliye lı:i.tibi, Galip miralay mütekaidi, 

rada.n, General KU:ım Öı.alp Büyük Millet Hilmi üniversite idare memuru, Hurtit adliye 
dürü, Tali.t Ozkan lr.tAnbul Verem Mecliti Baıkaıu, Kıymet muallim, Li.mia Re· memuru, Hazım General doktor, Hulus pro· 
diapan&eri baş.hekimi, Rıza Nuri Bir· ' tik Kadınlar birli.ii aza~ından, Mahmut Alçı· fesör, Hüsnü Düyunuumumiyeden mütekait, 
gİ Doktor. te.,. Piyanıo memu.rlanndan, Makbule 20 in· Hüsnü Şakir doktor, Hamdi lstanbul taylavı, 

Kazası Eminönü ci i.lk mektep batmuaUimi., Mazhar muallib Hüaeyin Atı memura, lbrah.im Hakkı Türk· 
Ahmet Azr,i Cünay lır.omiayoncu.. Mehmet E· rılmaz mühendis mektebi leva~ım memuru, 

Nahiye~; Eminönü merkez ·ı ş • • ı ·ı H-'..__ '--~ min fırıncı, Mehmet Em:n sünnetçi, P..Teliha smıu evKet a•uı.cat, ıma..ı. ıur.ıu aa.yma· 
Abdullah Eraılan Eminönü nahiye• Eıat Nüzhet.iye raddeai, Mustafa K•rakadı kam mütekaidi, lamai! eczaneler müfetUti, 

ai müdürü, Aaım u. Artvin ıaylavı, MilH ••raylar idaresinde, Muvaffak Anadolu ltmail Hakkı Emlik Bankaa1 VeEneda.rı, ••• 
Atıf Yürük Yükıek ticaret mektebi Ajansı müdürü, Mür:r İstanbul icra dairesi mail Hakkı llattat~ lsmall Arif mütt-1'.ait nÜ· 

d k
• 5 F.m memu .... • Naciye 24 üncü Uk mektep hatll' ··-t.. fna memuru, ismet M. Naili anıkat Nailin 

muallimlerin en, Be ır ami lak · ~ '-"' ı • lh -h d. limi. Nafi;;ı Beykoz: kundura fabrikası daire k•rıaı, haan Rü4tü avuKat. san mu en ıa, 
aah bi, Celil Moral Osmanlı Bankuı müdürü, Nail Z2 inci mektep baımu..allimi. Ki.mil noter. Kadri tekaüt hinbatı muallim, 
ıe.'lerinden, Feridun Dokakin latanbul Be1iktaf Mer/ıe~ nahıyeai LUtfi kaymakam, Nac.ôt avukaı. Mahmut Ce· 
Umumi meclis azaaından, Hakkı 1·a.. Nail Halit ec:zacr, Nete't Belediye varidat 18.1 bathe\dm, Muharrem Naitl: avukat. Mt!h· 
_ı_ U G' 1 H Ş k mümeyvizi, Nur.i 23 üncil mektep müdürü, met Ali müteahhit, Mahmut Elıtrem doktor, 
,.,. s ıreaun aay avı, aaan ar ' M r b ··b d" M ı f o · k Nuri odun kömür tüccarı. Nuri Dem,jrraj mü• uıta a atmu en ıt, uı a a enı:z •J"· 
ecza deposu tirketi meaul müdürü, teahhıt, Uıman Uayıal ltavagau .;trketi me- mak•mı mütekait, Mümtaz Paketpoıtahane*i 
Kemal Kalmık Tayyare pİyangoe.u muru, Recep Ferdi Takay Dolıttor, Reel'& Nu.. batmemuru, Nazmi h-1adamoğlu ma1U1 yÜ:c· 
Mü. ıeflerinden, Mehmet Emin komie.a ri M-rif memunıı Refik Dr. u.ylav, Rt>m· batı mütekaidi, Nec.m•ttin Şah1r Otlır.üdar 
yoncu, Nesime Moral, Sıdıka Dokakin, ziye Orta mektep muallimlerindPn, RüttÜ. Zi· tramvay müdürü!, Ne"·~h•t dbolı:t.o~, NOedh;m 'sınl· 

raatçi, SaHh mütekait ••keri memur, Saffet li.m, Nuri Beyoi u. mu aıe ecıaa, r an e-
Şevket Karoa.i oteli aahibL Calaıa .. ray Haeti tube müdürü, Sami latan• lediye varidat müdürü, Rasim Bilir mekt,..., 

Nahiyeai: Alemdar bul tel1rra( müdürü, Selahatt.in tuhafiye tüc· müdürü, Rüttü maliye •eznedan, Sıblu.tull lı 
Akil Muhts Ozden profesör dok· c.u, Seyfettin f..leral ••liyedea. mütekait. dolıttor, Senet Ye .. ri noter, SaJ.i.hattin De· 

Suat Erki.ruharp miralay mütekaidi. Sülor· miryollar muhaaeheciai, Sa.adet Hüınü HÜGıtlÜ 
tor, Ali Şükrü Şavlı Çocuk hekimi, blan Recep eczacı, Şakir olnın kömür tüccarı, lran••• Seyide Nuif Naki( kt:u, Saadet Mut· 
Bahri ismet Temiz r KuJak hekimi, tala Mustafa lu.nsı, Saffet ilk mektep müdürü, 
Bea.im Omer Akalm General doktor, Sami adliy• icra ki.tihi. Şefik Baiman maa rif 
Burhanettin Yula Jatanbul Halkevi j.. müfettiti, Şefik mütelıtait .Umrük müdürü, 

Şek.ip icra rejt mua•ini, Tahir avukat, Talat 
dare müdürü, Cemal Erel Belediye tef.. doktor, Te•fik maarif müfrttit i, Tevfik «"•ki 
tit heyeti, mümeyyizi, Cemnl Tı:nca helediy• az.atı, Turan tü.cc.ar. Vahdet komİt· 
Antalya aaylavı doktor, Cevat Abbaa yoncu. 

Kazası Usküdar 
Nahiyesi Kuıklı Bolu aaylavı, f ahrettin Yalım Amaı • 

ya nakliyat amban sahibi, fahri Ar· 
gun Alemdar nahiye müdürü, Fuat 
Hamit Bayar doktor, Fuat KÖprülü E· 
debiyat fııkült • dekanı, Halil Nihat 
Yalık Gümiifhane saylavı. 

kaza•: Eminönü 
Nahiyesi: Alemdar 

H alis Sirkeci Binb1t.t1 mütekaidi, Halit O i ua 
Belediye İ&tatialik mümeyyizi, Hq.im Osmanlı 
hankaaı memurlarından, Haydar Mal; ye tab· 
ai.l batmemurlanndan, Hüsnü Sadık Durukal 
Beyrwlmilel yataklı vagonlar Ş. Tür'k.iye- mü· 
mesaili, lbrahim Alaettin Eray ~.:.vaa saylavı, 
İbrahim Blrinıen Kaymakam rnüıekaid.i, Ka• 
mile llüanü Duruk.al. Kazım Yorulmaz. Mual
lim, Mehmet lzztıt Şirketi Hayriye hatmüfet• 
titi, Münevver Batar Adliye icra memurların.• 
dan Mustafa Hakkı Kimyager, Mustafa Hay~ 
rullah Doktor, Mrakerrem Eray Sivas ıaylari 
Eraytn eti. Nf'hiye Bürh•nettin Yula Bür• 
banettin YulallfD eıi . Necati Aktan Belediye 
müfettiılıerinden, Necmettin Evkaf müme1yiz· 
lerinden, Nuri Türlr:lıtan Belediye rei• mnavini, 
Osman Şerafeltin Doktor, Retit Aksoy Asker 
mütekaidi. Ratit Gökdemir Emniyet Sandıir 
bat müra.kibi, Recep Peker Küt.a.ı;, .. saylıtvı, 
Refilıt Ahmet Sevenıil muharrir, Rttfik l\.1Ü.· 
nür c ... .-.ı Doktor, Sadık Barkm, Saibe TeY· 
fik Uraa, Süf!da Recep Peker, ŞolUr Odua ta• 
ciri. 

Nahiyeai: AlwmJar 
ŞeYket Adli.1• memurlarından, Tahıin Geç.ay, 

lat. Utkild İtiraz lc:onUayona raportörü, T.,,. 
(ik Uras Beledi1e teftit be7eti müdürü. Va•· 
fi Hikmet Urutturucu maddeler lnhi., ıefle
rinden, Yunus Nadi Muğla saylavı ve Cüm.
huriyet ıu.eteai aahlbi, Ziya Nuri Birsi Af. 
7011 K.rahiaar NYla•ı. lrfaa F•r.lt M..rdia 
sayl•n, lımail Şebinkarahiı•r .. ylavı, Ahi~ 
din Da..-er Cümlıariyet G. Y au lıleri Müdürü. 

Nahiyesi: Kumkapı 
Ahmet Nar ... kat,. Ahmet Nuri Maarif le

..-azım müclü.rii, Ali mütekait yÜZ'be.iı. Ahmed 
maraaıoz atelyeai sahihi, Edip Maliye m ... 
murlarua.dan, Emin Çetin, Fatma Ş&k.ir Mimik 
Doktor, Feridun Cerrahpafa hastahanesi bat 
ecza.cısı, Ha .. n F ıahmi Umumi Meclis aza· 
aındtın. (a•ubt)1 Hüteyin Avni a.ukat, Hay• 
ri Tulıar Belediye h•aao itleri b111"' "';; .. ' 1, 
Haaan Batri Oiua Belediye Seyr\ı.tefer ma• 
haaehecıai, Hasan !)elahatı: ı .... o " ,,. • 
Hikmet llk mcılıttep bat muallimi, Halil Cew~ 
det Sanatlar mekt~bi müdür muavinİ1 Hasan 
Tahsin Komi•yoncu, llanti Be-lediye zat itle· 
ri mümey1W, Haydar Kumkapt nahiye mü· 
dürü. 

Nahiyesi: Kumkapı 
Hasan Şakir Mim,i.k fınnc.1, tüccar, Hüae· 

yin, Bahriye u.bitllj:inden mütt'kait, Huıeyin 
Cahit Aykant komiserlikten mütekait, izzet 
maranıoz atelye.i sahibi. lımail Hurtit Ci.an 
Eyüp Dispanseri bat hekimi, Kemal Tulrar 
Beledi.ye lleaap itleri müdüriJ, Muhıin Erıin 
Bele-diye Emlik. müdürü. MetkUre Ergin. 
Muazcez Tinç, Makbula Oaman Şevki Uludai, 
Mahir Evkaf memurlarından, Muı:aff~r Er· 
mit, Mehmet mürettip, Mf'hm"t Alj ~ski B~e· 
lediye mü.clürlerinden, Mtız.:ıı.fft•r mualhm. Mur• 
teza Belediye iktisat i1IC'ri mtımuru, Münür 
Çorum taylavı, Mazhar Belediye ıular idareai 
memuru, Nazmi komisyoncu, Niı&r Şevki, 
Nafia Cün. Nuri mahrukat tütcart1 Nurl yüa• 
haıılıktan mü.teka.it, Necip Eahabt emli.kun, 
Nihat tütün inbi ... n memurlatn dan. Osman 
Şevki. Uludai Doktor, Osman Süreyya mual· 
lim Otman Faiz Bakkallar Ce n' ye t1 k&tibi, 
Oı.;._an Vili.yet memurlaTından, katil Atı\ıan, 
Belediye mezat iıleri memurlarınd. n, 

Nahiyesi: Kumkapı 
Riiıtü. Öztaaı Kad.aatro memurlarından, Su· 

\eyma.n Sırra Canı tüccarı. Salih mul\ltİnl mÜ• 
tekaidi, Şakir Mimik fın-nCJ, tüca.r, Şe-vket 
Çetin vııa,.et memu.rlarrndan, Şevki. fırıncı, 
Şevk.i. KeN&le tüccan, Tevfik Tinç Beled.ıye 
me.a.t Uti~iJ Zehra Rüttü Özt&a. 

IVGhiye:Jı: Küçiılıpa%ar 
Ali Reml':İ mütekait miralay, Ali Kartal tüc • 

car Akif Ziluııi Özer Mallre memurlarından, 
Ah:net Kahre•an korniıyoncu, Ahmet Saffet 
Gülen emli.k sahibi Aptul1ah Yükaek Devlet 
Damiryollan memu'ru1 Adalet Sabri. Çalam, 
Fa.hri.J• Kemal Totun, Cevher Sad_!tlln, ~urtç, 
Hulusu Tuxuner Maarif tılıhat mufettıt•ı la• 
met Kbım Altan, Ki.zım Altan Hili.I .,e Tan 
tek~r fabrikası aa.hibi, Kemal Tosun, latan• 
bul tütün inhiMn levazım tefi, Mehmet Al· 
tan Hil•t ••Tan telı.er fabrikası aahibi, Müm· 
taz Emlak aehibi Nazif emlak tahihi. Niyazi 
Oian Deniz bin~tılıiından mütekait, Nadiy• 
Zeki Göz. ıüc.ü. 

Nahiyesi: Küçükpazar 
Oımiln Kıvıç tüccar, Osman Ö1türk l'I • 

çü1c.pa1:•r nahiyl'ai müdürü. ÜÖmer Lntfi ha· 
malba,ı, Remsi Çamlıca Pottahane menıurla· 
rıodl\n, Mukad(lea Saflf't Gülf'n. Sah6 Ça· 
lum Gümrük mt-m1',.l~n.-~ " ~ ' ' - .. , 
Rrl.-diye zat iti-erinde memur, Süleyman s .. 
yınkul ba.mıı.ll>a,,, .;ı , u 
iindf'n mül le.ait, Sabiha Akif Öser, Zeki 
Gozıücü, Zehra ~ernz- Çamlıca. 

6efıklaf kazası 
Merkez. nah ·ye.si 

AbdUlkadir Karaınürıel &Y'\lkat, Ahınet Ev· 
lu.f' müdürlü ..ı memurla.nndan, Ali Rıza latan• 
bul sıhhiye müdürü, Ali Rıı: 11 18 inı:i Mekt"1> 
nıudürü Ali Rıı:a r.1üli !'>&raylar ülareıi, A· 

Rn 'Vidin Vidin ecI. nesi sahibi, Aab 
Emnı)':l müdÜrlüııunde. Aaıı.f. Nuri flozok I~ 
maa tırketi muhaaıbi. Bıı.hattın . B.ahrlye mtı· 
tekaidi, Uaha Kiı.mıl Belediye ık~ııat _ş. mu• 
rakibi, Bedia Kız orta mektep mudu u, Bt'!~· 
ri avukat Bedriye Orta mektep muallt.ınlerın 
df'n, C nip aıgorta mrmuru. C vıt Ura• mu l 
tekait b nbatı Cavide T etvikiye No. 21, Cema 
Piyanıo me...:urların<bn, Ce\ldf't K_erim .. Fır 
ka umumı idare heyl'tİ azıı.aı, Emın Şulcru 
Doktor. Eni• Osman, • t BurM ıay~T!ı 

r ukuk ı . 1ni..ıdür mu vını, 

ikinci müntehip namzedi gmterilen
lerden: Bay Köprülü Fuat, Cevat Ab· 

ba.o, Esat, Besim Omer 

Şaziy• 15 inci mektep müdürü, Şaziye Be-ledi· 
ye memuru, Şevket Altınalev B~t~ktV. kay .. 
mllamı, Şe ... lıtet mütekait memur, Şe•lıtet mİ• 
ralay mütekaid~ Vecihe Ziya muallim, Zahide 
muallim, Ziya sayla•, Zühtü Çubukçuoilu. 
Belediye muamel&t müdiırü. 

Arnavutköy nahiyesi 
Ahmet F eri.t avukat., Belir Sıtla Kaleli, 

Edip Servet Gümüthane ıaylavı, Fitnat 26 cı 
ilk mektep müdürü, Haaan Basri Cöker nabi· 
ye müdürü, Haydar Afyon aaylan, Nuri 
Mustafa tüccar, lama.il Hakkı Şarlıti Karahi· 
ur ıa7lavr. 

rnavutköy nahiyesi 
Ki.mil tüccar, Mahmut Siirt taylan, Mah" 

tnut Cöktalay Liman ıirkeh ıu ıubeai miidü· 
rü, Mehm•t Kınacı oilu tüte.ar, Mehmet Hu
IUıl Tü.rlıı. .. •a.oilu tücc.r, Nuritt.i.n Berk, mil· 
telıı:ain, ba.hriy. hinbatı1ıjından, S"ljh.a 25 İn• 
ci mektep •uallimi, Yusuf Ziya Oamaa ••u ... 
kat. 

Kadıköy kaz.an 
Merkez. nahiyeai 

Abf Ural Kadıköy tütün inhisarı memuru, 
Arif Yünler mütekait memW', Arif Rn:a T11p· 
kaa tüccar, Doklo" Aaım Araek Kadıköy a1t· 
ma mücadele nıiai, Ali Haydar Öce1 Umumi 
i.zaıı, Abdül Ferit Erz~.,can ıayla'ff~ Aziz 
Sami llter Erzincan ıaylavı, Dahice Bürha· 
neddin Yeniıey, Bürhaneddin Yeniıet.o Yapur· 
c.uluk tirketi umum müdür m.1 Cemal Cebeci 
mütekait binbatı, Cemile Vicdan Erel, Celil 
Eaat Arıeven mnalli>n, Cemal Öney inhisar 
mf'muru, Oanıt Derlen mil!i iktiaad ve taaar• 
ruf C. reiai. Ekrem Aka!•n ruaumatta. E ... 
min Arın kadaıtro bat mühendisi, Emin Ce. 
mal Sude Bolu aaylavı, Ferrtıh B ('l zlıı:urt, Fa· 
ruk Dereli avull.at. llaaene Cimcaz. Doktor 
amiral Haklın Ş.inaaı Erel EEErEzurum tayla· 
vı. Hayri Ct!lal Aktu'.la diı de>lctoru, Hilmi 
&Yukat, H.ıı.mit Şatar lıtanlıı•l liırıi eııki ilcin~ 
ci müdürü, Doktor Hamoli Suat Akalı* Hil
mi Sec;-"nktr Rıhtım tir\,;f'tinde, Hakkı Kılınç. 
Bitli• ııaylavı, Hüst"\li •ı H ıu,..: 'F. r l1 ' 1

· '·ı 
ıne•kufede mernur1 Haıip Güle tüccar, Halit 
Bayr•k Beyazıd •ıı.ylan, Hüteyin Şapar mü.• 
t' l~it Baytar, •t ... mit Nuri Ortaç Tayyar• 
Piyıı..nıo müdür muavini. ibrahim Oula.a nafia 
komaeri. iamail Hakkı: Ceyhan tirketler lı:om• 
teri, Faruk Tırnakc-ı müht'nd•a, lhıı.Jtn Azıı.k 
Kadıköy kaymakamı. lımal.I Hakkı Uzun ça...., 
tdı oj. Balıkesir saylavı. 

Kadıköy kazası 
Merkez. nahiyeai 

iffet Halim Onu., lbrahim Ondici Maliyede 
memuT, lılı:ender Teuiiz Doktor, DoktoT Ke· 
mıal Cenıtp Berksoy ordinATfÜz prof .. ör, Ke· 
nan Sü mütekait zabit. Doktor KadTi Cal;p E
sen, LAmi.a Em.in Aran, Melelr: Şevket Kt'çeci. 
Meftune Faruk DeTıtli.. Mevhid• Ram:z Ba· 
kanoilu, Me-liha Refik Onataoy, Mustafa Roıı· 
kurt eski umumi meclia İlza.11, Muh.iddin K. I · 
çay mütekait kaymakam, Methi G~iven eski 
umumi melia i.zaıı, Mı"hmet Tevfik hamallar 
cemiyeti ba.kan.ı, Mahmut Maahai Yüce 
11.vukat, J\.fuata!a Meaf'menci CR.lıııta!'l11.ray n1ual· 
limi, Münip Boyacı Oilu Van ıaylavt, l\fua· 
li.~iddin Erkal memur, Neyir Niyazi Tevfik 
"ukM!lea, Niyaa Te.,ftk Yükselen mua11im, 
Nureddin Babacan mütrkai.t bınbatı, Doktor 
Nf'tet Ömer, Naiım izzet Poroy Tokat say• 
1 .. , Ni.sameddin Oktem mütekait 7Üzbatı 
Reımiye Hakkı Sinaai Ere-l, Rrfilıt Onakso; 
a•ukat, 'Ramiz Bakanoıllu ayukat, Retat E
ner umumi meclia i.oıaaı, Rü\dü Eriüven tüc .. 
car, Dr. R11~el Caf'f'r Sı...ıaı. Om"r Ur .. un t\İc· 
cal', Su.at Sevki Sonırur( Sırrı Celil Aktulga 
avuSuı.t, SelAm Cimcoz atanbul taylavı, Sa
dık Akyavat rüıumatta mrmur, Sahur Sami 
Draz tücaır, Dr. Salim, Dr. S..im Ali. Di1em· 
re, Şakir Akçay tüccar, Şevk:.i Sunıru.r ntüte· 
luııit miralay. Vı-hhi Sandal muallim, Yüm~ 
nü Eiilnıe-1: müt"kait ka7m,.lcam, Zeynep Fa· 
tin Yeıin., Zelu Rlıa Topkaa tüccar. Ziya 
Biliin tüccar. 

Erenköy nahiye•i 
Ke-mal lliccar. Molahat Mahir Öz. Mahir 

Ôz Erenkö) kız. liıeu müdürü, Muammer 
Şen, ~1uatafa Şahin ıhıil lc.apdan, Mehınet •• 1 i 
Yürükel umumi. rnecliı ve d•imi encümen 
Üyesi, ac.i Eker Erenköy kız liıf"l.İnde mual
li.m, D.,ktor Nureddin Ali proföıör, Refet 
Alico ~.ıu umumi meclis azasından. R•B'•P 
Öidemir Zonıuldak aa,.lavı, Safiye Hüıeyin 
Elbi, Serra Aziz Sami iller, $f'mıedclin Gü· 
naltay Sivaı aeylavı, Doktor Te:vfip Rrcrp 
0Cu:ı Tıp faloültesinde, \'ecdi Tan avukat, 
Vatıf' Duru Malataya ınylavı, Zira Kocain"n 
l atanbul bo!ediyeıi imar müdürü, Aarm Tur· 
aut Sümer Bank rn"cliıi ıdare Azası , Arif 
?.fuıtaf Ara" ••ulc.at Al! Ha)darbıı.rtal Re· 
biı:e Hamit Oılı.ay. Doktor Biırhaned<lin 
Binzet sıhhi.ye tnüfetti1i, Ge ttr 1 GaL11 Çf'li
kf'I mütekail Iİ\la, Fatma Ali 1-ia.ydar harıal 
Fikri Sayd.-.m tf'1..,.r11fta f111an Zühtü. Tüıııer 
m~telı. it &ı;ayma~. ın, ll• nıjt 011kay ll•lcdiye 
muavini, 1-lalite Ci".-lek (,i:lu prc;rö. ör, Ha~ 
mit Gürsu avukat, lbrahim Cimc:".lI, Kemal 

Naci e Ru tü Suı. a :'lla"j Ali f.foralı 

Arlf e•ki latanbul ıayla'Vı, Ahmet Pehl!van 
çiftçilerde"9 Cemil mektep müdürü, liavdar 
çiflçilrrdf'n, Mehmet Ali bahçeler müdürü., 
Macit mahkeme b11.tki.ıibi, Muhittin mU.tekait 
kaymakam, Salt tadil&t kom1ıyonu azaundan, 
Şükrü nahiye müdürU, Yusuf Kemal Si.nop 
Nylavı, Salih Arif muallim. Eaat Şch.ir meclisi 
kiıtibl, Şevke t Kuzıunculı. ocak baıkanı. 

Ka=ı Usküdar 
Nahiyesi Beylerbeyi 

Abdurrahman Nari Eakitehir mecl;• Üyesi, 
Celil Kocar avulc.at Nahiye batka.nı, Cf'mile 
Abdurrahman Abdurrahman Na.cinin eti . Et· 
re( mahkeme hıı.tki.tlbi, Fitnat Sa'bı.; Seven a· 
vukat Sabri eti, Hasan Hilmi avuk"ı• Hayat 
Kenan Erer lıtanhul umum kenamn eti, H•J· 
rettin nahiye müdürü, lhaan Beyazıt aaylavı, 
lımail Hakkr Çet.in Çenaelköy ocak haıkanı, 
Kenan Erer lıtanbul Cümburiyet müddeiurnu
miıi, Kübra Sadri Seven Sadri kızı, Mehmet 
lama.il Doktör, Vaniköy ocak batk.anı, Müm.· 
taz Çeçen nahiyeai. üyeai, Münir müteahhit, 
Nazmi Eakittohir mecliai Üyesi, Necati Kan .. 
dilli ocak batka111, Ned.Jm Yüzak Beylerbeyi 
ocak hatkanı, Rana inhisarlar hakanı. Sabri 
Y oldatc•n doktor, nahiye• üyeaJ. Sabri S•· 
ven avukat, Sadri Se•en mütelıcLt miralay, na· 
hiye üyesi, Salahaddin deni& ticareti muame• 
tat ••fi. 

Adalar kaz.ası 
Merkez. nahiyeai 

Süleyaıan Adalar C. H. F. Kaza hatldaı. la· 
mail Hakla Heybeli Ocak batkanı. Haaan Rı 
za tüccar Emin Ali Ealıtitelıir meclisi aza· 
•ından, Mihrinaz Medeni Akman. Perihan Sr..,... 
dettin Uraz, Ret•t Aykut Adalar kaymakamı. 

Adalar kaz.an 
Heybeli nahiyellİ 

Sadettin Uraz latanbul aayla"Yı, Selalıattin 
lmre 8. Ada Ocak bat5'anı, Eaat Duruaoy 
doktor, Avni Yai••" Şehir meclisi azasından. 

Adaıar kaz.an 
Burgaz nahiyai 

Hilmi Öztürk BurE•Z C. H. F. batkanı, 
Ziya Zeki Bozkurt -Kınalı batkanı. 

Bakırköy kaz.a.oı 
Merke:İ nahiyesi 

Ali Rıza Erdem, Demsaz Kılıç Kılıç Alinin 
Anası, Feriha Akman Noter EfJ'eCo ka;·ısı, 
Müzeyyen Onı Memduh karısı, Sa.nüye Bİ· 
ıiim Galip Ilahtiyarın kardeti, Şerif• Bilol 
Selim Bilolun kansı, Şivezat Erez Haaan Tah• 
ain Erezin karısı. Abdülkadir Erdoian avu· 
kat . Ahaen Ziya EErhan lat. Cümrüiü muM· 
aibi, Etref Akman birinci noter, Fehmi VıJ• 
ral latanbul Emniyet müdürü, Fazlı Turıa 
Bakırköy bez fabrika11 ç"vİl'Cf'nİ, GAiip Bah· 
tiyar Göker umumi m"cl\s , au., H:..111.n Tah· 
sin Ere;;ı B,t)rsa komiserliii kamhiyo müd\ırü. 
Ha.ydar Kızılan mütekolt ~ .. \ ı: biıılu,,111, lh• 
tan Önol yülc.aPk mf'lcteol .-r muhaac-beciıi, 
Kemal Yi,it Zahire bora11.1 5'omİHrİ, Kadri 
Akıncı mÜtf'kait yüzbn.u , M· ınduh Onı Ga· 
lata ithala.t ıüınrüiü müdi.ı.rü., Mu.,ıtaıfa U· 
takia1i. t'CZacı, Natit Erez dnl~ıor, Nadir rı n 
Bakirlıtöy bet fabrikaın ticarrt tefi, Nevati 
Önol t'..CATet o-•aaı mı•murl11.rından, Osman 
Yurt Seven Bakırköy hez fahri.kası itlelme t•· 
fi Rauf Barlas miıttokait jandarma binbatı· 
aı: Rami Ba .. aran avui'.[a.l, Selim Bilol Bakır• 
köy r•i fabrikau müdür;:i , VeH S.inar Bakar· 
köy kaJtnakamı ve B., Zeki Tenerl Şark De· 
miryolları mütavirt 

Y efilköy nah ·yesi 
Saime Ekrem Macide Et-:rdem, 7...iya Er• 

d,.m, Dr. Sai.t Kur,uncu, HRyrf'ttİn GÖçt"n, 
llılmi. Barin R ~m;ı.l Araay, Sabri Evrf'nOa, 
Dr. Ihsan D~rman, Mahmut Ferit Talay. Ali 
Kasım Dailı. 

Mahmut Bey nahiy<?si 
Talip Sa,..n nahiye 1. H. h•tk•nı ve bat· 

muallim, Hüat"yİn Suhafı Hazinedar çift1iii sa• 
bibi, Hasan Akaaç idare heyeti üyelerinden, 
Abdullah Kurt 1. H . Üyelerinden. L:tro• muh· 
la.rı, T ahıia Önen Yen:boaıuıı ocak batlcanı, 
Münim Bo;;ıkır Mahmuthey köylü, Cafer Öa• 
türk l. H. Üyelerinden, Hüseyin Öı:ı.,.!! Mah· 
mut Bey muhtarı. 

SarıyP.r ka;ı.a:sı 
Merkez nahiyeai 

Aziz llİ.ıtik tirlceti müdürü Sürragop cadde· 
ıi, Ac;ı: Avıen avukat (Bi.iyükdere), O•man 
Kilyoı tahliıiye M ... Ayte Erçin Siva• ~ yla· 
vr RemP.i Erçin refikası Büy-ükdere, l..<el'1il 

Elarul Aka• müdürü, Cevdet Erd"mi F•n 
mel..tebi mürlürü (Sarıyer), ER"~ne Aaix I 1 
ıen avukat a:r-"~ refikası (Büyükder•), Emine 
Erda Büyü1ı.d .. re mekt.-l: mualliınlt'rinden, 
Emin Güner Sarıyer Btılediye muhnae~ciıi, 
Fahri Balıkçılar cemiyoeJl kitibi, C6Lılı.tim lçöı: 
Sarıyer ka1makamı rf'Ekaıt, HulU.ai Emnİyf't 
Sandıiı sabak müdürü muıı.vini, Va11f Sirkeli 
Hayrİy• f'ahr.i.ka müdürü. lım,.il Hak!ıı Sayın• 
kul Umami mt"clis a'l:asından (Sarıyer), irfan 
Yulc.ma telıırraf memuru (Sarıyer). iffet BÜ• 
yU.kdere mektebi maallimlerin<lf'n, K&zJTn Eaen 
Saarıyer mektebi batmuallimi. Mrhmet Ne
cat Arpat s11.lı.il tıhhiye doktoru. H&ydar li· 
neadah, Mustafa Zürradan Dayal oğlu, l\1f!m• 
duh l(öz Sarıyer kazaıı kaymak11.mı, Rf'm&i 
Erçin Sivas ıaylaTt (Bü1ükdere), T ev fil' A· 
ca umumi mec-1is a1:Aunı:fan (Şi1li), Tıı.hi1' ,\•"' 
oilu Run1eli kavıı.ih m4"ktebi ha, muallil" 1, 
Tahain Öz Türk Konya !'laylavı (Büyükll"re), 
Yatftr Sarıyer Poıta. müdürü. 

Kcmrrburcaz nahiyesi 
Yuıuf Ziya Kemf'rburıa.z nahiye müdürii 

Hüu-yin Kayn"k tüccardan, lsmall Kaya sal I 
Mııhlar (Keme-rburıaa:J, Şadi Eğer Yavuz· 
kurt muallim, Yatar Çavut Sülun Zürr11.dan 
(OJıayeri), Df'lmir Şrkel Ç"ti F•nahan (Ke· 
m"rh rıaz), Ahmet Çomak K111 rnan-lırtı. 
rauht "• N.ihll batmuallim (Kemerburıaz), 

SCTTr er karası 
Yen "köy nahiy&i 

Alaattin Ortaç Dai Yeni5'öy nahiye miidürü 
mir i R · Akka iıti.n e oca\r. ı·..:İai 

Sivaata Şifahiye 

SiY AS, (Milliyet) - Selçuki e

serlerinin yer yer yükseldiğini gör 

düğümüz bu tirin köfede bulunan 

Şifahiye medresesini okurlarıma 
bu mektubumla biraz anlatmak is

tiyorum. Şifahiye medresesi, Çif

teminarelerin ymacına düter: Ana· 

dolu Selçuki hükümdarı birinci 

izzetin Keykavüs tarafından 614 
hicri yılında yaptırıhnıttır. Musta

til şeklinde kurulan, göğsümüzü ka 

bartan c.anlı eserlerimiz sırasında 
yer alan bir kötemizdir. 

izzetin Keykavüs burayı hasta

lara bagrını açan bir tifa yurdu o

laraık Jrurdurm!Jltur. Sonraları mek 

tep haline getirilmit ve büyük har· 

bın baflangıcında askeriyeye veril

miştir. 

Kapının sağında, solunda birçok 

kıymetli yazılara tesa.düf ediliyor. 

Kapı üzerindeki kabartma yazıla
rın bir zaman çalındığı ve sonra

dan bulunup yerine konduğuna da

ir de halk nrasında bir rivayet do

lapnaktadır. "Sıvaa 9ehri" adlı bir 

eserde de buna dair yazılara rast

lanıyor. Medresenin kurucusu 

121~ da hayata gözlerini kapamıf 
ve vasiyeti yerine getirilmek üzere 

medresenin çinilerle süslü ve içeri 

girildiği zaman kalplerde alıcı bir 

yer bırakan kö9eye gömülmüttür. 

Bu türbe mozayıklarla ve güzel 

lzmir havagazı şırketı 
IZMIR, 15 (Milliyet) - Hava aa· 

zı tesioatının belediyeye devrine ba
kanhkça müaaade edildiği buradaki .. 
rr.kadarlara bildirildi. 

Belediyo ile ıiri<et murat.haslan a
ra•ında hu hususa dair bir mukavele 
bazırianacakbr. 

Azılı bir aabıkalı 
IZMIR, 15 (Milliyet) - Geri tii· 

tün kumra 1.. aaında 4e alımnamaıın • 
dan kız.an ve yedi aene evvel fırıncı 
Mclunedi 32 yerinden yaralryar k öl • 
düren aoğancı Melımet ustabaşı Recebi 
4 yerinden, k ndiıini tubnak istiyen a
m~leden Alİjİ de bir yerinden ağır su· 
rette yaralandı . 

Cani kaçarken mahalle bekçisi Q. 
mer tartt..:ından kurtunla yaralanarak 
yakalanmışt<r. 

A· uıı;da ~avl v seçimi 
, AYDIN, (Milliyet) - Vilayetimizde 
ikinci müntehip aeçimi 21 son kanunda 
batJayacak ve ay ıonunda bitirilecektir. 
Kazaların hepsinde do fırka yo1<:ama· 
lan yapılmııtır. 

rü. Sez.ai refikası. Fuat Fazlı Al.ıün USQ..uıuİ 
meclis auıından, Ha.san Hayri Tan Edirne 
~ylavı (Y~niköy). J~f'ral Hüaa.m"tt!.n f.mir· 
ı~n, Şevket reaaaın muallimr Jenaral lbaau 
Gıreaon aa7Jayı (Emirıl.n), Mahir Tomruk 
muallim Emirsin, Raa.i.m Ferit Tal.y Bursa 
•~J'~•vı (Yenilıtöy), Retai Tokat sayla•ı (Ye· 
nık~y>, ~aıit Erıun m.ütelr:ait miralay (Ru· 
nı!lı~ı~an), Saime Ortaçdai Yeniköy ı• hiye 
rıı~d~ru rt!fikaaı, Seu.i Selek milli .. raylar 

(
mud';'rü. (Emirıi.n), TPvfik limen muallim 
Emırıan), Vesiyle Tan Edirne ..._yJavı H. 

Harri re(ikası (Yeniköy), Yatar Oyal avu• 
kat (YeniköyJ. Ferit Oemirtat Borsa reiıt 

l?r. ·koz kauı31 
Merkez. nahiyesi 

. Ihsan Kurtan Beykoa:: 5'aymakemı, irfan Kl· 
ııdcı Oğlu adliye-den mütekait, Ferit Erinal 
eczacı, Sadi Ö"Zde-n eski bel~diye azası Hüa· 
nü ltrtman doktor, irfan Onay doktor: Rıfat 
A~~t•!. it liankau memurlarından, Hüseyin 
Kok~urk makinist, Nu i Dur11n kimy•ier, 
C~mıl Ülkü A. 'fahliaiyeai müdürü, Lütfü Ko· 
nukaay Akhftba muhtarı, Yusuf Cemil Pat•· 
bıı.hçeli, Haıni Tun•r Karayalıta, lhun Dura 
\'alıköy muhtarı, Nami Özkan Patabıı.içe 
fabrikaıında, lhı•n Erdem Kav ltlı, Bah· ,,a 
lh_:ıan Kurtan kaymakamın Wuı, l\1eaat 
Huınü lfıtmen d(\ktor Hüsnü kansı, Mah• 
mure Baha Beyko;;ıdan, Mehınet Suer Poyru 
eski muhtarı. -

Beykoz. kaza" 
Mahmut Şevket Paıa nahiyesi 

1 atip Ahmed BozhAne, Emin Kılıçlı. Nccıp 
Ömerli, Ali Hüseyinli. Muıta!n Cümhuriyet, 
Ali Ormancı Ömerli,, Hüsey,;.n M. Şevketpat-. 
lb rahim Önıerl.i. nahiye mUı!i.rrU. 

lleykoz. kazaıı 
A. Hisar nahivc•İ 

Ali Şııhin doktor, Sadi Cünııôr Ş. H. mÜ• 
di . .n·1erindrl\. Mehmet Ali Gôkç~n Be-l d ye i.· 
:ıaııın<l n. Hüaeyin dol tı:>r ?et11.t Yılm ... ı: Li· 
m n ttrket:nden, J\.1uı\.4,fa Cebeci Çubuklu
d,.n, Seniye G. n•Tl Kocl\rneıni KAnlr a, Aziz 
Z.rif C.ök-(en A. Hi•arı, Muzafft'r Öı:dil nahİ· 
ye müdıirU. 

medresesinin kapısı 

tuğlalarla aüslenıniştir. Oda içeri

ainde üç tane sanduka daha bulu

nuyor. Bunların kimlere ait oldu

ğu kat'i aurette an afılmıt değildir. 
En ziyade il .-i sürülen fikirler 

arasında yıllardan beri halk ara • 

aında dol9.fagelen bir sözü de yaz. 

madan geçemiyeceğim: 

Yıldırım. Sıvasın harap oldugu

nu ve oğlu Ertuğnılun ölümu ••• 

Biribiri üzerine yüklenen bu gönül 

acıları, Yıldırıma çok fazla yeıs 
vermiştir. Tesadüfen bir çobanın 
kaval çalmasını görmıif ve çoba

na: "Çal çoban çal; Ertuğrul gibi 

oğlun mu öldü ... !lıvaı gibi kalen 

mi yıkıldı?., demit- Bu bakıma gö

re o zaman Ertugnılun da bu tür

bede yer alması ileri süri.ilebilir. 

İzzettin Keyki.vüs Halep Üze

rinde yaptığı bir cenkte peri9an ol

duktan ıonra askerlerini toplaya

rak bugünkü Elbistan'a kadar gel· 

miştir. Burada kalelerin de düt • 

man eline geçmesi ve kendisinin 

böyle acı bir felıikete kurban git

mesi içini mütemadiyen kanatmış
tır. O da askerin silahlarım topla· 

tarak kumandanları bir ev içerisi

ne doldurmu9, evi atqlemittir. 

Nihayet bu ıstıraplar arasında iz

zettin Keykıive vereme tutulmut 

en sonunda hayata gözyummuttur. 

~ıvct~t1 !> yıav seçimi 
SiY AS, (Milliyet) - Saylav ıe

çimı ıçın lazımgelen hazırlıklar 

gün geçtikçe daha ileri gitmekte

dir. Cumhuriyet Halk· fırkasında 
yapılan aon toplantıda ikinci seçi

mi olarak kaç kişinin ayrılması hak 

kında görütmeler oldu. Ve ıon ya

pılan saylav yasası, esaslarına göre 

dört yüz kitide bir ikmci seçimi 

ayrılacaktır. 

1 uzıa kadın~arı ve 
seçimi 

saylav 

TUZLA, (Milliyet) - Bayan

larımızın saylav geçilmesi hakkın· 
da çıkan kanunun verdiği sevinçle 

Tuzla bayanları da Halk Fırkası· 

nın önderliği altmda bir toplantı 

hazırlayarak dün gece köy mekte· 

binin salonuna biriktiler.Bu top

lantıya köyün bütün bayan ve bay

ları gelmi9lerdi.Gelenlere çaylar ik 
ram edildi. Daha sonra mektebin 

batmuallimi Nadir Gündüz tarafın 
tlen (kadın hukuku) mevzulu bir 

konferan~ verildi. Bu konferansta 

eski Türklerde bayanli\rın yeri an

latıldı. Ve mutlakıyet çağları ile 

::r.csrutiyet, cumhuriyet çagları ara 

sında ötüğe dayanan bir tartma ya

pıldı. Herkes ulu önder Atatürke 

karşı tatan, dökülen bir sevinç bağ 
!ılığı ile bunu çok alkışladı. llu 

haftadan sonra her perşenfi>e günü 

aktamı gene böyle toplanılarak 
yararlı konferanslar vel"ilmesi yün· 

demlendi. Bu toplantıya gelen ba· 

yanlar ~nçle C. H. Fırkasına ıi
za kaydedildiler. 

Ealıkesir şehir ku'UbU 
BALIKESiR ,(Milliyet) - Şe

hir kulübü 7 • 1 • 935 te açıldı. Ku

lübün mobilyası ve dö,enme tarzı 
zariftir. Vali ve belediye reisi ku· 

lüp azalan önunde ve açılıt esna

sında güzel bir söyle•de bulundu. 

Mücadele ile dolu fena günleri ha

tırlattı, içtimai g yeyi anlattı, ku

lübün d•vıımını diledi, yoksa ır h. 
zun olac ğını ilave etti. 

Kulübün çağırdıklarına çay sunu ı 
utluland 

İran - İrak ihtilafı 
CENEVRE, 15 (A.A.) - Dünkil 

açık celsesinde uknlar kurumu kon • 
seyi Iran • Irak ihtilafı hakkında Irak 
mümeasilinin Ye lıu aaba:hki celıesinde 
de Iran dıt iıler bakanının izabatinı 
dinlemiıtir. 

Bundan ıonra Sovyet murabbuı 
Bay LltTinof, Sovyet Ruıyanın ihti!a • 
fın doğru Ye bitaraf bir ıurette halledi\. 
meıini istanekten baılra bir arzusu ol· 
madığını açokça aöylcmiı ve Bay Edea 
bu meaele hakkında Lahey adalet di • 
vanının fl'krinin ıorulma11nı telkin et• 
miıtir. 

Batkan, Bay Tevkif Rüthi Aras her 
iki tarafı ela raportör Bay Aloisi ile 
temasta bulunmaya davet eylemiştir. 

Bu buıuıtaki raporun yakında 
konıeye verileceği ümit olunmaktadır. 

Hava vaziyeti 
ANKARA, 15 (A.A.) - Ziraa.t ve· 

kileti meteoro]oji enl'titüaünden alı • 
nan m.alUmata göre, &an 24 anat için· 
de yurdun yalnız Ege alanında cenup 
doğuou ile akdeniz kıyılannın Antalya 
çevresi yağıılı geçmiştir. Difer yerler
de beş gÜndenberi devam eden ya" IJ 
keailmittir. Fakat gö.kyuzü do-u A • 
nadoluau ile Karadeniz kıyılarmın Ri
ze ve Trabzon çevre$İ hariç tutulmak 
Üzere kea"f bulutlu ve kapnlı geçmif· 
tir. En fazla yağış Muğlada 11 ve An· 
talyada 3 milimetre ölçülmüştür. 

En yükaek sühunet Adanada aıfı· 
nn uatündo 19, Dörtyolda 18, Silifke· 
de 17, Antalyada 16, lzmirde 15, ı.. 
tanbul çevreainde 13 derecedir. 

Zelzele mıntakaa1na 
heyet döndü 

gide11 

BALIKESiR, 15 (A.A.) - iç ve 
ve aağlık itleri ba.kanlıklan tarafın • 

dan aönderilen heyetler vali ile bera
ber zelzele mmtakaamda tetkiklerini 
bit.rerek buraya dönmüılerdir. Vali 
yıkım görenler hakkında fU aözleri 
aöylemi,tir: 

- F eli.ket görenlerin yerl"!tiril • 
meleri, iat~i, tede.vi ve türlü ihtiyaç· 
lan için tedbirler ahrunıftır. ilk gün • 
\erde yaralananlardan baıka yeni ya. 
ralı da yoktur. F etikete uÇayanlar 
araımda hastalık yoktur. Bununla be
raber her ihtimale karıı geniı aağlık 
tedbirleri alınmıftır. Halk yerli yerın
dedir. Yeniden yuva lrunnakla ıDef
auldür 

Ayııalıklılarm yardımı 
AYVALIK, 15 (A.A.) - Marma· 

ra adalarile Erdek çevreai yer tanın· 
tısmdan felakete uğnyan yurtt&1lara 
yardRD olarak Aynhktan toplanan 
yatak, yorgan ve bilha.-a çama.µr ve 
elb 'seden 881 parça eıya 9 aandık O· 

!arak bu gün Balıkecir yardan komite· 
ıi batkanlığnaa aönderilmifl:ir. Çalıı • 
1na devam. ediyor. 

Zelzeleye uğrayanlara 
yardım 

Hilaliabmere yardmıda bulunanların 
i•imlerini müfredab ile yazıyoruz: 
Kuruı 

1000 H. Ah. laL Merk. batkanı Or. Ce· 
neral Ali Çalimli. 

500 Balatta Milli ıinema ıahibi S..y 
Tahıin. 

100 Balatta poliı komiıeri Bay IV'.ab. 
muL 

3030 latanbul erkek li1e1i okuyuculan 
tarafmdan 

4630 Tutan. 
10000 Vatanperver bir Bayan namına 
10100 Menkul laymetlsr ... kambiyo 

boraa>ı aea.ntalan. 
24730 Genel tutan 
2000 Mmr çartnmda tüccar Bay Ha

lil 3 • 4. 
26730 

SPOR 

Deneme çahfması 
Atletizm federasyonu teknik komite

sinden: 
18-1·935 cuma ıunü Gülhane p&r• 

kında milli takım ve diğer bütün at• 
!etlere açık ohnak üzere bir deneme n 
hazırlanma çalıfDUlll yapılacaktır. 

Bu deneme çal.ı.ıma11 iki tekilde o
lacaktır. Sürat kotucularilo atlama ve 
atlayıcılar bir grupta ve yan mukaYe
met e mukavemetçiler de diğer PUf 
ta kotacaklardır. 

iştirak edecek atletlerin cuma aa· 
babı ....,t onda Sultanahmette Y. M. 
C. A. aalonunda bulunmaları rica olu

nur. ----
Seyyah mevJimi başladı 

Bu ıene aeyyah mevt.imi başlaınıt· 
tır. btanbula her s n~den fazla aeyyah 
aeleceii haber veriliyor. 

Yakında ilk aeyyah kafilesi Ma-
ri Ue Pacha vapurile gelecektir. Bun
dan sonra Tbeophile Gautier ve A· 
qutania Laconina, Pat<ia, G•ip&hol.ın, 
Duche11e of A tholl, Statendam vnpur
lan ıuhat ayı •arfmda külliyelli mik 
tarda ıeyynhı htanbula getirecekler • 
dir. 

Mart ayında Milvavke, General ven 
Steuben, Atquitaıua, Sphinx, Gripohoha 
vapurlan, Nisan ayında da Conte Bran
camamo, Providcnce Monte Rosa, C. 
neral Von Şteubeon, Milvanke vapur • 
1 rı gelecekt'r. 
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Frengi ve Belsofiuklu§u • • • ran s n rez va 1 iDi ve sarf hastah~ları 
tutulmamak için 

istimal ediniz. Dünyada mevcut bütün Prezervatiflerin en ıatlamı, en hassası, en mükemmelidir. ( 6) adet 50 ipeklileri 75 kuruştur. 

Unutmayıııııı ki: Bu iliç nöbetinizi keser, 
•ıbhat Te neı'enizl yerine &etirir. 

315 

İç Ticaret Umum Müdürlüğüneen: 
' 30 ikinci T"trıin 330 tarihli kanun hükümleri dairesinde te•cil edihnit ecnebi 
§İrketlerinden (Zenit ıaat fab~ikalan Anonim Şirketi - Societe Anonyme Fahri· 
ques des Montres Zenith) Şirketi bu kere müracaatla 31-12-934 tarihinden itiba

ıren Türkiyedeki ıube•inin lağvına karar verildiğini ve yapılması icap eden mua• 
ımelelerin ifaaına Bernard Ziegler'in mem ur edildiğini bildinniş ve Jazımırelen ve• 

cikalan vermiıtir. 

' 

Bu firketle alakası olanların yukarda iımi geçen Bernard Ziegler'e ve icabın· 
da lıtanbul Valiliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. (7015) 

İstanbul Levazım Amir- I' 
liği Satın Alma Komisyonu 

ti anları 

Maltepe Piyade Atış Mek
tebi 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
yPiıunda yapılacaktır. istekli
lerin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (720) (169) 

• - 365 ..... .. 
,ıtanbul Levazım Amirli· 

he ~ bağlı kıt' at için Üçyüz 
töp Un 31 lkincikanun 935 
perıembe günü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Tah
tnin bedeli otuz bin liradır. 
Şı{ııtnameıi parasız olarak Top 
hanede satın alma komiıyo
n\llldan alınır. tık teminatı 
2250 Ura olup isteklilerin tek
liflerini belli saatten bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 
,(726) (188) 

.. * * 
İstanbul Levazım Amirli

'ğige kıt'at için seksen ton pi-
18.vbk pirinç 31 lkincikanun 
935 . perşembe gilnü saat 
·i$,3b da kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 18800 
liradır. Şartnamesi parasız 

olarak Tophanede satmalma 
komisyonundan alınır. ilkte
minatı 1410 liradır. İsteklile
rin tekliflerini belli saatten 
bir saat evvel komisyona ver
meleri. (727) (189) . ,, .. 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 12500 İspanak, 
2350 Kereviz, 28500 Pırasa, 
12.500 Karnebahara talip çık 
madığmdan açık eksiltmesi ta· 
likan 24 Kanunusani 935 per
şembe gilnü saat 14 de yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 2877 
buçuk liradır. isteklilerin şe
raiti görınek için her gÜn öğle
den evvel ve eksiltmeye gir
mek için 216 lira 81 kuruş ilk 
teminatlarile belli saatte Top
hanede Satınalma Komisyonu 
na gelmeleri. (728) (213) 

Istanbul adiye 3 cü hukuk mahke
meo.inden : Seherin ikametgahı meçhul 

bulunduğu anlll§ılan Kocası Kmkkalede 

Mermi fabrikaoında muotahdem Bekir 

Cemalin aleyhine açtığı botanma dava· 

,.m,..; tahkikatı Müddealeyhio ikametga· 

hının meçhuliyetine binaen gıyabında 

müvdemÜ mahkemeye ıevk karan veril· 

miş ve muhakeme için tayin edilen 

20-2-935 tarihine müsadif çarşamba günü 

aaal 14 le müddealeyhin mahkemede biz· 

zat ve ya bir Vekil hazır bulunması için 

ilinen tebliğat icraıına karar 'V trilmit ol. 

4iufundan davetiye makamına kaia e&. 

ffir NisaDJı kızın 
SIRRI 

;! 

\~;~:1~~~· . 

Bir erKett arzu eder. 
Hilkatte ise kadımn &'a:vri 

kabili mukavemet cazibesidir. 
Güzel bir vücudunuz, mütena.
sip bir endamınız tık giyinmit 
olabilir, sevimli bir karakteriniz 
ve iyi bir ev kadını da olabilir
oöniz. Fakat; teniniz güzel, be
yaz ve yumutak değilse tahay 
yül ettiğiniz erkeğin yanında 

diğer bütün.evaafmızı göstere
memek ihtimali •ardır. Bir .,... 
kek evvelemircle kadının cazip 
ve muhteşem tenile te.bir edi
lir. Eaasen arkadaşlarnna söy
lerdim. Taze, ymnutal< ve gü
zel bir tene malik olmak ko
laydır. Senelerdenberi (yağsız) 
beyaz rengindeki T okalon kre
mini kullanırım. Kuvvetlendi
rici ve beyazlatıcıdır. Ayni za
manda münbesit meaamatı si
yah benleri ve yorgunluk bu· 
ruşukluklarını giderir. En es 
mer cildi bile beyazlatır. Emi
nim ki beyaz rengindeki bu 
T okalon kremi aayesinde her 
kadın arzu ettiği erkeğe nail 
olmak için en eaaılr bir y-

. dnncıdır . 

ıBetiktaı icra dairesinden ı Hacizli o

lup paraya çevrilmeoi kararlaftınlan bir 

adet Kırmızı Zemin Üzerine Beyaz çiçek. 

li Taban halısı ve bir adet Siyah Mer· 

merli Masa ve ayna ve yedi paTça Da

mis,ka Oda takımı ve bir adet koyu vit

ne reni! kadife perde ve ;ki adet Levha 

ve bir adet a&ma lambanın dellaliye ve 

ihale pul resimleri miitterisine ait ol· 
mak üzere 19-1-935 tarihine teaaclıif e 
den cumartesi günü saat 10 dan 12 ye 

kadar Be,iktll§ta Pazar yerinde aatılaca• 

ğından talip olanların o saatte hazır bu· 

lunacak olan memuruna murcaatln ilan o 

lunur. (7023) 

~--- ı.. ii?.reı ilan 

Kartal icra memurluğundan ı Bir borç 

tan ötürü mahcuz olup paraya çevrilme

sine karar verilen Pendikte zeytin ağılı 

mevlriinde içinde 36 tane zeytin ağacı bu· 

lunan 2900 metre mıktannda ve bir met· 

resi 2 kuruş 50 santim kıymeti muham

meneli tarla 16-2-935 cumartesi gÜnÜ 

ıaat 14 le açık artırma ile aatılacağın

dan isteklilerin kıymetl muhamenesinin 

yüzde yedO buçuk niıbetinde pey akçeıile 

•e şarmlnamesini görmek ı.teyenlerin 

tarihi ilandan itibaren Kartal icra rne· 

murluğuna müracaatlan. 6990 

.................. ~!· 

HAdise yapan kitap 

Av~ada Otomohıl 
he 9000 kilometre 

Yazanı A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanesi 

Fiyatıı 50 kurut 
ZAMAN 

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

CUMHURiYET 

TURHAL ŞEKER F ABRIKASI 
t. 2 inci KAnun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FfATLAR: 

Fabrikada Teslim K O P ŞEKERi 40 
KRIS TAL '' 37 Kuruştur. 

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

15 -
FOSFATLI şAtg XfAtT HULASASI Ahmet Şükrü Esmer arka 

datımız bu yorucu fakat fay
dalı seyahatten ho' görütler ve 
intibalar hasıl ve bunlan mu· 
vaffakiyetle tesbit etmiştir. 

Kullanınız. Süt6nlb6 arttınr. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

=---------------------~----------------------------., •• 
AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormuş gibi 
bir his duyuyor, 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika
larda kendinizi ııeyahat etmiş
siniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek· 
aınız. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek berkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol
muftur. 

s 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞlRKETI 

lST AN BUL ACENT ALICJ 
Limaın Han, T.LJon: 22925. 

MERSİN Sür'at 
Postası 

GERZE yapuru 17 
İkiaci Kinan 

PERŞEMBE günü saat 11 
de Sirkeci rıhtımından kalkarak 
lzmir, Antalya, Alanya, Ana -
mur, Mersin ve Payasa gidecek 
ve avdetle ayni iskelelerle Ta
fUCu, Çanakkale ve Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. -------
Ayvalık yolu 

BARTIN vapuru ikincikanun il, 16 
ve 26 mcı gÜnleri Ayvalık yoluna 
saau 17 de Sirlı:eci nhtnrundan kal
kacaktır. ................... 

r-::ii Doktor 

1 E~~'?~!'!~~~ !!~nda 
----Tel: 24131 ----
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lıtanbul dördüncü icra memurluğun

dan : Hüıeyin Hayrettine olan borçun• 

dan dolayi paraya çevrilmeai İıtenilen o

limpiyanın hiuedar bulunduğu Galatada 

Bay:ııit caddesinde Kaf""ci sokağında 2 

No. lu üç katlı ahşap tamire muhtaç 43 

metre murabbaı sahaoında 5 oda bir tat

lık iki sofa iki bala bir taraça bir mutba

hı havi hane.Öne l'emamen 1032 bin otuz 

iki ve bitigik 7 metre murabbaı dükkan 
arsasının tamamına iki yüz elli 
lira kıymet ta!<dir edilmig O· 

lup bu hususta bİ!r itirazı varsa 
920 tarihli icra ve ma.. kanununun mad

de1 mabsuıuna tevfikan üç gÜn içinde 

bildirmesi evvelce otururken bugün ika· 

metgahı meçhul olan Ollmpiyaya ilanen 

tebliğ olunur. (7026) 

Umumi Nefrİyat ve Yazı işleri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

Istanbul Harici Askeri Marmara Ussübahri Kumandanlığ 
Kıtaat ilanları. 

1 _Makarnaya ilk pazar- Satınalma Komisyonu Reisliğinden 
lıkta istekli çıkmadığından pa- Cinsi Miktarı Teminatı 
zarlığı 29 lkincikanun 935 sa- Kilo Lira K. 

Eksiltme tarihi 

lı saat 15 şe bırakılmıştır. Kuru üzüm 20000 254 26 19 • l • 935 cumartesi saat 10 
2 - Muhammen bedeli Kuru fasulye 54000 623 20 19 • 1 - 935 cumartesi saat 13 

(6336) liradır. Sabun 33000 594 25 19 • 1 • 935 cumartesi saat 15 
3 - Birinci pey parası Deniz efradı ihtiyacı için satın alınacak olan yukarıda cins ve 

(475) lira 20 kuruştur. ~· . miktarları yazılı 3 kalem erzakm kapalı zarf usulile yapılan 
4 - Bağlantısın~a degışık- eksiltmesinde verilen fiatlar yüksek görüldüğünden yeniden 

lik yoktur. Görme~ ıst~yenler açık eksiltmesi yapılacaktır. isteklilerin yukarıda yazılı giln 
her gün ve pazarlıga gırecek- ve saatlerde teminatlarile birlikte lzmitte komisyonumuza ve 
ler belli gÜn ve saatta Çorlu· şartnamelerini görmek istiyenlerin komisyonumuzla Istanbulda 
daki Komisyonumuza gelme- Kasımpaşada Dz. Levazun satınalma komisyonuna müracaat· 
leri. (75&) • * * (217) lan. (14) 110 

1 - Müteahhit namı he • 
sabma 1900 kilo zeytin yağı 
yeniden eksiltmeye konulmuş· 
tur, Eksiltme günü 19 • ikin
cikanun 935 cumartesi günü 
saat 15 tedir. 

2 - Tahmini fiatı 42 ku
ruştur. 

3 - lik pey parası 59 lira 
85 kuruştur. 

4 - Bağlantısı eskisi gibi-
dir. 

5 - isteklilerin belli gün 
ve saatte Çorludaki komisyo
numuza gelmeleri. 

(711) (28) 327 
* ... 

2500 adet yerli imalattan 
efrat ve zabit binek eğeri ka
palı zarfla satın almmak üze· 
re eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 178500 
liradır. Şartnameleri bedelsiz 
olarak M. M. V. Satmalma 
komisyonundan alınacaktır. 
ihalesi 26-1-935 cumartesi 
gÜnÜ saat on birde mezkUr 
komisyonda yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı 10175 liradır. 
Eksiltmeye girecekler kanun 
ve şartnamede istenen vesika· 
lan ile teminat makbuz veya 
mektuplarını en geç olarak sa
at ona kadar teklif mektupla
rile birlikte komisyon reisli • 
ğine verilmiş bulunacaktır. 
(739) (72) 213 

* * * 
1 - Pınarhisar kıtaıı için 

kapalı zarfla iki yüz bin kilo 
yulaf eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin fiyatı yedi 
kuruştur. 

3 - ihale günü 20-1-935 
pazar gilnü saat 15 tedir. 

4 - Evsaf ve şeraitini öğ
renmek istiyenlerin her gün 
ve eksiltmeye iştirak edecek
lerin belli gün ve saatte bin el
li lira teminatlarile birlikte ko 
misyonumuza müracaatları i
lan olunur. 
(740) (71) 212 

* * * 
1 O • 1 • 935 de münakasası 

olan 8000 ila 15000 kilo gal
vanizli tele talip çıkmadığın
dan münakasa on gün daha 
temdit edilmiştir. Taliplerin 
münakasa günü olan 20 • 1 -
935 Pazar günü saat 10 da Er
zurumda komisyonumuza mü-

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Çevirgenliğindenı 

lstanbulda bı.ilunan gümr ilkler Bakanlığı Levaıın Mü
meyyizliği ambannda mevcut •tartı alatlarile İstanbul İtha
lat Gümrüğü anbarlarmda bulunan tartı alatlan ölçüler ni· 
zamnamesine uygun olmak üz ere münakasa ile ve pazarlık su· 
retile yaptırılacaktır. Talipler in pazarlığa gİrıneden evvel 
ismi geçen anbarlarda görmeleri ve badehu münakasa günü 
olan26-I-935 tarihinemüsadif cwnartesi günü saat (15) de 
İstanbul İthalat G'ümrüğü Çcvirgenliğinde müteşekkil Ko-
misyonu mahsusa müracaatlan. ( l 1 O) szt 

Universite Arttırma ve Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

""T. Takım Muhammen Bedeli 
Lira 

168 Takım erkek elbisesi "Caket,Pantalon, Kasket., 18 
52 ., Caket, Etek 18 . 
15 Adet Erkek Paltosu 15 

Madde 
1 - Üniversite kadın ve erk ek yardımcıları için yukarıda 

mıktan ve parçalan yaz ılı elbiseler kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Yukarda nev'ileri yazılı ihtiyacın kumaş ve harçları 
yerli mali olacaktır. 

3 Yaptırılacak elbiselerin dikiş biçimini ve bunlarL-ı ima· 
linde kullanılacak harçlar ile dikilmiş elbise, Palto, Ca• 
ket ve Kasketin nümune sini görmek ve wnumi evsafı 
gösterir şartnameyi pa raıız almak üzere istekliler her 
gün komisyon kitabetine müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (333) lira olan muvakkat teminatları ile 
eksiltme günü olan ikinci kanunun 31 inci perşembe gÜ 
nü öğleye kadar üniversite muhasebe veznesine .temi· 
natlarmı yatırıp makbuz teklif ve zarflariyle birlikte 
saat 14 te komisyona vermeleri. 

5 - isteklilerin merkezi mağaza veya Atelye sahibi olması 
ve Ticaret odasında yaz ılı bulunduğunu son makbuz· 
la ispat eder vesikaları zarfın içinde bulunması la· 
zmıdır. (181) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Çevirgenliğinden: 

Marka 
HSA 
OKE 

o 

No. 
15 

4646/ 4650 
o 

Kilo G. 
36 

279,500 
736 

Eşyanın cinsleri 
Sade Yağ 
Yün Mensucat 

İpek Örtü, İpek Men 
sucat. 

800 İpek Mensucat 
950 " " 
626 " " 

3468 108 2,970 Keçe Şapka ve saıre 
Bu eşya 16-1-935 den itibaren açık arttırma ile ve tran· 

ait şartile satılıktır. lsteklirin 3-2-935 pazar gilni1 .. ~~~ 
• 


