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HARİCİ HABERLER 

Sultan 
Yazan: Son Yemen ualisi Mahmut NEDiM 

Hamit en sonunda söy
lenenlere inandı 

Yemende Yahudiler ~~üslümanlardan ayrı 
olduklarını anlatmak 

jç"n neler yaparlar ve nasıl yaşarlardı? 
- San' ada bulunanlar ~ilahsız. nudur, fakat ne olurıa olaun gene 

dırlar. Ancak kabileler arasında önüne geçilmediği için İmam bu 
dağılmı ş o .anlar adet yerini bul- noktadan yahudilerden memnun 
aun k, .nden müsellii.htırlar. değildir. Bir de giderlerse ticaret 

- Gurdünüz mü ışte? yerlilerin eline geçeceği için ..• 
- Fakat ekseriyet San'adadır. Sultan Hamit (kafi, ki.fi, anla-

Etrafta bulunup müsellii.h olanlar dım) demek ister gibi bir vaziyet 
nihayet üç dört bin kitidir ve bun· alınca hürriyet müjdesi almış bir 
!ar Jağınık bir vaziyette olduktan bedbaht esir gibi geni§ bir nefes a-
başka mensup oldukları Arap kabi- !arak huzurdan çıktım. 
le~ erinin emirlerinden dıprı çıka- Sultan Hamit jurnal almasa hiç 
mazlar, adeta bir esir vaziyethıde- bir iş görmezdi, benim kanaatim 

Yugoslavyada 

Yüksek harp 
Hey' eti yapılıyor 
Bu hey'et ordunun silah
lanmaııyla uğraşacak 
SOFY A, ı6 (Milliyet) - Belgrat· 

tan bildiriliyor: 
Harbiye bakanhğmın çıkardığı bül

tende, kral naipliği heyetinin yüksek 
harp heyeti teşkili hakkmdaki bir ira
desini neıredilmektedir. iradenin bi • 
rinoi maddesinde bu heyetin mühim 
askeri itlerde harbiye ve bahriye ba
kanının bir nevi daruıpna organı ola· 
cağı yazılıyor. Heyet üç generalden İ· 
barettir ve bunlardan en yaıhsı bil§ • 
kan olacakbr. Lüzumunda erkaru har-
biye reisi, ordu müfettiıleri gib i yük. 
sek rütbeli askerlerde bazı toplantıla
ra çağınlacaklardır. H~yetin en mühim 
vazifesi, harp olduğu vakit ordunun 
ailahlandrrılmıuına ait mıeaeleleri tel· 
kik etmek olacaktır. 

Hindistanda dirler. ı budur. 
Bi mem paditafı inanmıt ve sükU Bütün kuvvetleri elinde toplayan f 

net bulmuf mu idi.? Lot köfedeki bir hüki'imdar olmakla beraber, İngiltere ile yapılan ticaret 
yü-ünden bir fey anlamak imka. hatta biç te tenbel bir İnsan olma- I b "' ·ı • 
nı olmadığı gibi bu karanlık yüze, dığı halde, her tarafa dağrtmıf ol- an aşması egenı m.ıy~r 
bir mana çıkarmak için fazla dik- duğu bendegan ve ricali devletin BOMBAY, ı6 (A.A.) - Hınd11tan 
katle bakmak ta bir kabahat ve İmparatorluk makinesini tertemiz, arasındaki •on ticaret anlaımıuı, ken-
günah sayılırdı. yani (matlup vachile) işlettikleri- di menfaatlerinin lng liz menfaatleri-

Gözlerimin bütün kuvvetini hu- ne kanaat getirerek Yıldız &arayı- ne feda edildiğini iddia eden Hint ti-
zu rdan çıkma itaretinin verilmesi- nın afılmaz duvarları içinde zevk, caret mahafili tarafından fiddetli bir 

h ld d ki k ve safasına büsbütün dalıp hiç bir muhalefetler karşılaruruıtır. 
ne hasretmi' bir a e i im te • I k rtl Bu mahafilin iddiasına göre, J& • 
rar padiııa,hın !esini duydum: işe karıtmadan, uzatı an ağ arı ponya 400,000,000 yarda Japon men· 

Y d k . ah d·ı • ı'mzalamakla iktifa ederek Salta-- emen e ı Y u ı er ne lf ıucatına karşılık 1, ı25,000 balya pa· 
yaparlar? ınat sürerdi. Fakat onu \ıu saltanatı muk aatın almağı teklif ctmiıken, in-

- Ticaretle mefguldürler, sanat sürmekten meneden jumallardır. giltere, hadsiz, he3apsız t'llensucat it· 
ta onların elindedir. Kendi hallerin Sene1erle gördüklerim bana şu ka- haline mukabil, H'ndi&tandan ham pa 
da alış veritle ittigal ederler,adeta nati vermiştir ki Sultan Abdülha- muk almak hususunda hiç bir teahbü-
taraplatmıtlar ekserisi San'ada- midi harekete getiren, faaliyete ve de girmemittir. 
dır. gayrete egtiren sadece jurnallar- ------~ı>-------

-Yerli Araplarla araları nasıl- dır. Fransa da 
dır? Paris veya İavi<,credeki Jön Türk-

- Merhum Sinan pafa zamanın !er, Arnavutluktaki herhangi ma-
da San'ada yahudilere bir mahalle halli bir vaka, adalardaki bir hadi-
ayrılmrşbr. Orada otururlar. Gene se Arabistandaki bir cinayet veya 
Sinan Patanın emrile Müslümanlar y:ngın, İstanbul kahvelerinden bi-
dan ayırt edilebilmeleri için bütün rin<leki bir dedikodu, bir deniz ka-
yahudilerin zü'.üfleri vardır. ipek zası, bir evlenme veya bo,anma, 
giyemezler, yolda bir Müslümana bir ölüm veya intihar, ne bileyim 
rastgelaeler sağa geçip yol vermeğe ben büyük küçük, hususi umumi 
mecburdurlar, ata binemezler bu herhangi bir vaka veya hadise 
hal Müslümanları tatmin etmittir. Sultan Hamidin nazannda ancak 
Böylece yahudilere afağr bir ırk bir jurnal ile bir (mesele) olurdu. 
muamelesi yapıldığı için Araplar Jumalcılıkları ile meşhur adam· 
onların oradaki mevcudiyetini hof !arın hünkar nazarında derece de-
görürler. On!ar da yerlileri dilgir rece kıymetleri vardı. Ve bu adam-
etmekten çok sakındıkları için ge- lar Omıanlı imparatorluğunun hiç 
çinip gidiyorlar. Bahusus hepsi mü· durmadan itle,,en yegane kafaları 
keınmelen arapça konutur. idiler. Bunların içinde mevzusuz 

- Zengin midirler? kalınca rüyalarından bahsedenler 
- Hemen hemen bütün ticaret bile yanfı: (Dün geoe f(iyle bir rii-

ellerindedir. ya gördüm hayırdır inşallah ama 
-Vergi verirler mi? bu rüyanın törle bir teye delalet 

-Vergi vermezler, onlardan yal edebileceğini de düşündüm) tarzm 
ruz şeran cizye alınır. da jurnallar vererek ev yıkanlar az 

- Baslan kimdir? değildi. Ve bir jumalcınm muhay-
- Hahamları vardır. Fakat hic yilesinde doğmuş, büyümüt nihayet 

bir hükmü yoktur, yalnız ibadeti~ kağıda dökülerek kendisine arze-
meşguldürler. Aralarındaki dava• dilmis vakalar, isnat ve iftiralar ba-
lar için dahi mahakimi ter'iyeye zan S~ltan Hamidin kafasında öyle 
mümcaat ederler. yer tutar öyle yerletirdi ki onu hiç 

Sultan Hamit nihayet son auali- bir kuvvet 0 kafadan çıkarıp ata
ni sordu: 

- imam yahudilerden memnun
mudur? 

mazdı. 

Sazan ayni mesele hakkında 

Adli iılahat için hazırla
nan kanun projeleri 

PARIS, 16 (A.A.) - Adliye nazı
.,, bet kanun layihaa rile beı emirna
m" prcje&inde teklif ed len tedbirleri 
bildiriyor: 

ı - Adli ve aiyıui kuvvetleri ayır• 
mak &uretile hakimlerin istiklalini te· 
m'n etmek. 

2 - Cinayet davelannın görülme• 
&İni çabukl&§tınnak 

3 - Alakadar nezaretlerin adli ha 
reketlerini tanzh:n. etmek. 

ilk temenni, a.dliye nazırına kartı 
hakimlerin istiklallerin i bir umumi 
ınüfettiılik yapmak auretile temin e• 
dil.,cektir. 

Yunan fırka liderlerinin 
toplan tısı ve B. Venizelos 

ATINA, ı6 (Milliyet) - Bu gün 
toplanacak olan fırka reislerinden mü
rekkep büyük siyaıi toplantıda bulun
mak üzere muhal'flerin reisi Venize
loaa da davetiye gönderilmiıti. Veni
zelos meclisi mebuaan reisine gönder• 
diği cevapta bizzat bulunmıuı kabil 
olaınnyacağından hüki'imetçe fikri öğ
renilmek arzu ediliyona memleketin 
müdafaa., ve borcu hakkında tahriri 
layiha göndereceğini bildirnıittir. 

Suikast davası 
Bu sualin manaaını aolamıftmı. 

Gene ayni meseleye temaa etmek ia
teyen padi,alıa fU cevabı verdim: 

- Yemenden çıkıp gitseler mem
nun olacağını imam bana bir kaç 
lce,.e söylemitti. 

jumalcılar biribirine zıd mütalaa-
lar serdederler, hatti meseleyi ATINA ı6 (Milliyet) - Venize· 

-Neden? 
- Yemende müskirat imal eden 

de yahudilerdir. Vakıa Müslüman
lara satmalan veya vermeleri mem-

yar ... 
Ben öksüz, yoluul ve 11ğınb büyü. 

düm de ~ iyi bilirim. 
Arabice konup yun: ( izzetlııefı) de

nen bir tey vardır. Frenkçe aöyleyim: 
(Psikoloji; pedagoji) dedikleri bir teY 
v•dır. Bunlar adamın doğduğu gün • 
deJ1 baılar. Bunları ezmek, çürübnek, 
yoketmek hakkım kim kime verebi • 
lir? 

kendi göriit, duyuf ve bilitlerine loa su'.kasti auçlulannın muhakemesi 
göre öyle bamb,.&ka tekillere dö- şubatın 2ı inoi günü yapılacakbr. 

...,. Şahitlere de ayni gün için celpna • 
kerlerdi ki Sultan Hamit bu karma me gönderilmiıtir. 
karıtık it ortasında tatmP kalırdı. .,.._...,.,,,,,,.,,,,,....,._.,...,.,,,,,._...,."""'"""'"'"' 
Ve bu f&tkınlıkla çıkan emirler, i
radeler hiç bir itiraza maruz kal· 
madan derhal icra ve infaz edilirdi. 

Koskooa Osmanlı imparatorluğu
mın b .. ında otuz üç ıene hiiküm
sür~n kafa itte bu idi. 

,üm:e ve kararı da kafaamda iyice 
besleyip pitiren Sultan Hamit niha· 
yet ., ünün birinde Yemene bir he
yet gönderdi. 

E.ki defterihakani nazın Mah
mut Esat efendi, Kosova valisi Ha
di pata, Sabit paşa, ve mabeyin ya. 
verlerinden kaymakam Feyzi bey İ· 
le birkaç yaverden mürekkep bu 
heyet İzmir vapurile Yemene geldi. 

Bunlar Yemende seçilecek kırk 
kişiHk bir yerli heyeti alıp İstanbu
la götiirmeğe memur idiler. 

Bulgaristan da 

Gene bir komünist Fransa Sar topraklarının 
Şebekesi bulundu k J•kt t .d. . . t dı· . . as er ı en ecrı ını ıs e Zabita gızlı toplanb ya-
panların hepsini yakaladı 

SOFY A, ı6 (Milliyet - Birçok genç 
komünistlerin lhtimanda yapmağa ha
zırlandrklan büyük bir gizli toplantı 
zabıta tarafından ortaya çıaknlmq 
ve bütün gençler yakalanmııtır. Bir 
müddettenberi zab ·tanın tiddetle ara· 
dığı gizli komünist tetkilatçılarından 
ı8 yaımda bir kız olan Vera Dimitro
va da ele geçmiftir. Nerede olduklan 
bilinmiyen ve gayri kanuni faal yette 
bulunduktan için zabitaca aranılan 
yedi komüniotin adı her yana bildiril
mişt" r. 

Haaköyde ıukerlik arıumda komÜ· 
.ıist propagandası yapmakla suçlu o • 
lan 37 kitinin sorguya çeki•:neleri bit. 
mit tir. Bütün suçlular yaptıklarını ol· 
duiiu gibi ııöylemişlerd r . Müddei u
mumi auçlulann ı 7 ai hakkında ölüm 
ceza•• iatiyecektir. 

Roman yada 
Uluslar emn · yctleri pek
·leştiril mesi için tedbirler 

BUKREŞ, ı6 (A.A.) - Halen Ro
rnanyada ulusal emniyetin pekleştıril
meıi için çok çahıılmaktadır. 

Bay Tatareako, matbuata b'r teb
l i ğ inde, salahiyettar makamlann ordu
yv harp malzemesile techiz ve ham 
zanayiinini te nsiki İçin genit b r prog· 
ram hazırladıklannı bildinniıtir. 

Ba~bakan bu hususta harbiye ba
kanı .le iktidar mevkündeki libeı·al 

fırka111 bakanı Bay Konatantin Brati • 
ana arıuında göriif ihtilifı olmadığını 
bildirmiıtir. 

"İçeri Rusya ,, Sovyet 
kongresi 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - R. S. 
F. S. R. (içeri Rl>lya) Sovyet kongre
ıi dün Kremlin aaraymda 1102 mu • 
rahha11n iıtirakile açılmı~. 

Kongrede Sovyet rejiminın bütün 
ileri gelen1eri bulunuyordu. 

Stalin, gelişini ..,limlıyan caırdan 

tezahüratı kerulioine mutat olan mab • 
viyeUe .karfılaDUfbr. 

ltalya- Habeşistan 
CF.NEVRE, ı6 (A.A.) - Haı.ep... 

tanın Pariı elçisi uhıslar kurumu ka
tipliğine hükumetinin bir notasını ve
rerek misakın on birinci maddesine 
istinaden ltalya - Habq ihtili.fmın he
men tetl<ikini utediğinden konsey 
bu toplantı11Dda bu meseleyi de tet • , 
kik edecektir. 

Kral Boria ln~iliz 
kra vüzörün d~ 

SOFYA, 16 (A.A.) - Kral Boriı 

yanında prens Siril olduğu halde dün 
akşam Landon ismindeki lngiliz kru • 
YUÖrünü ziyaret etmek Üzere V amaya 
hareket etmiıtir. 

Harbiye bakam general Zlatel de 
ayni maksatla Yamaya ıritmiftir. 

Doğu Antlaşması 
BERl.JIN, ı6 (A..A.) - Fransa bü

yük elçisi bucün doiu -ılqmu~ 
hakkında AlmMıyanın 10-9-934 tarihli 
aıubtırıu.- buııün Franaanın cevabım 

Bay Von Biileve nnniıtir • 

Bir tayyare imdat istiyor 
PORT DARVIN, ı6 (A.A..) - (A· 

tina) itimli hava pmisiaitı TUmır do
nizi üzerinden imdat iıtecliii bilcliril

mitti· 
Tayyare Tevart civannda karaya 

inmittir. Tayyarenin benzini kalmamıt
tı. Benzin aldıktan .anra tekrar kalka. 
ak, Port Darvine doğru yoluna de • 
vam edecektir. Tayyarede yolcu yok
tur. 

Uluslar kurumu konseyinin içtimaı 
dün tehir edilmiştir 

CENEVRE, 16 (A.A.) - Röyter ajansının saliihiyettir mahalil· 
den istihbaratına göre, uluslar kuru mu konseyini içtimaı tehir edilmiş· 
tir. Çünkü Fransa hükiimeti Sar arazisinin askerlikten tecridi mesele• 
sini ileri sürmüştür. 

Versay muahedenamesinin 42, 44 üncü maddelerine nazaran R~ 
nehrinin sr hilinde bulunan but ün Alman arazisi askerlikten tecrıdı 

edilme e o. _, asker ikame edilr1 • .mıek icap etmektedir. Bundan Laşka 
Fransızlar askerlikten tecrit işine sevkulceyı demiryollannın ve dem& 
yolları istatsyonunda mevcut oı'up askeri trenlerin tahmil ve tahliyesine 
yarayacak bütün tesisatın tahrip edilmesi hususunun da dahil olduğu• 
nu iddia etmektedirler. Yollar, köp rüler ııe kanallar da bazı ahııal ııe 
şerait dahilinde sevkulceyşi bir ehe r . >tiyeti haiz telakki olunabi.~r. 

CENEVRE, 16 ( A.A.) - iki a liikadar tarafı memnun ve tatmine
decek şekilde Sar meselesini halletmek makııadile uluslar kurumu kon· 
seyi haricinde görüşmelere deııam edilmektedir, 

Fransa ile Almanya arasındaki başlıca noktai na.zar ihtiliih Sar'ıtı 
askerlikten tecrit edilmesi meselesi 'üzerinde temerküz etmektedir. 

• 
Deniz tayyare makine zabitleri 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Muııazzal deniz zabitleri yetiştirme 

ve deniz zabitlerine yüksek iktidar ve tahsil verme talimatnamesinin 11 
nci madden tadil edilmiştir. Yeni madde pıdur: 

Her sene lüzumu kadar makine müliizimi, deniz tayyare makine 
zabiti yetiştirilmek üzere hava sınıfına ayrılırlar. 

Bu zabit:er deniz zabitlerine .mamus son deniz sttıjını bitirmez· 
den bir ay evvel ayrılarak hava sınıfı kadrosunu alırlar. Ve hava maki· 
nist mektebi birinci sınıf tedristına iftiriik etmek üzere mektebe sevke
dilirler. 

Bakanlar heyeti toplandı 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Bakanlar heyeti bu gün saal 11 de 

toplandı. Geç vakte kadar devam etti. 

Sigorta şirketleri hakkında 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Sigorta firketlerinin teftiş ve mura

kabesi hakkındaki talimatnamenin 14 üncü maddesi bakanlar heyetin· 
ce değiştirilmiştir. 

Yeni şekle göre sigorta kısımlarına ait tarifeler, taf.matnameler, ıı· 
mumi sartlar, iktisat bakanlığının sigortcılığa müteallik olmak üzere 
vereceii bütün meseleler azalar ta rafından yapılacak teklifler ve sair 
müracaatlarla uijraşmak üzere iktisat bakanlığı iç ticaret ifleri genel 
müdürlüğü rei : ği altında şirketler ve sigortalar müdürü, tarifeler mü
dürü, iktisat bakanlığınca seçüece k bir zat, sigortacılar aranndan seçi· 
lecek bir zat, ve Milli Reasürans şirketi mümeuili ve sigortacılar dairei 
merkeziyesi mümessilinden mürekkep bir komisyon teşkil edilecektir. 

Komisyon ihtiyaca göre lüzum .göreceği yerlerde nakliyat tarifele
rine müteallik meselelere inhisar etmek Üzere tcili komiteler tqkil ve 
bu komitelerin vazifelerini tayin edebüeceklir. 

Un vergisi 
ANKARA, ı6 (Telefo'nla) - Köy 

değirmenleri ile elkez ve valbz değir
menlerde oğüdülüp munhasıran satılı
ğa çıkanlıwumdan dalayı vergiye ta· 
bi bulunan unlara gayri safi 72 kilo
luk çuvalından ıoo kuruı vergi alın· 
mıuı Maliye bakanlığınca defterdar
lıklara bildirilm'ıtir. 

MalmüdürlüA:leri arasında 
ANKARA, ı6 (Telefonla) - Tar. 

suı mal müdürü Bay Recep vekalet 
emrine alınarak yerine Bigadan Bay 
Vehbi, Biga mal müdürlüğüne Gire
ıun mal müdürü Bay Saim, Kavaklı 
mal müdürlüğüne Karaca•u mal mü
dürü Bay Ali Rıza, Karacaauya Yoz
gat mal müdürü Bay Süleyman tayin 
edilmiılerd'r. 

Demirköy ım1 müdürü •Bay Neca • 
t.i veki.let emrine alınarak yerine Ka· 
vakh mal müdürü Bay Na:ı:if, mal mÜ· 
dürlüğüne Muotafakemalpqa ıınal 
müdürü Ali Rıza tayin odilmitlerdir. 

Çocuk esirgeme kurumu-
nun yardımları 

ANKARA, ı6 (A.A.) - Çocuk 
esirgeme kurumu cenel merkezi ı-ı-935 
ten ıs.ı-935 e kadar 1639 çocuğa yar. 
<lan yapnufbr. 

Bunlardan ı33 hasta çocuk Ye anne 
cenel merkez polikiliniklerinde muaye
ne ve tedavi edilmiftir. 

Yanlış bir haber 

Kayseri hocaları 
Şimdiden sarık ve cübbe

lerini çıkardılar 
KAYSERi, 16 (Milliyet) - ICaT• 

şeride Müftü ve ilmi kiave giyen boca· 
!ardan bir kımu valinin batkanJığında 
bir toplantı yapmıılardır. 

Bu toplanbda vali Bay Nazmi Tok• 
er sarık ve cilbbenin ancak dini ayin. 
lerde kullanılması hakkındaki kanun 
hakkında etraflıca izahat vennİ§tir. 

Bu görüımeden Gnra müftü ve di. 
ğer hocalar ...,.... ve cüb'belerini Çlkar• 
mağı sevinçle kabul etmiıler ve valinôıa 
kendilerine hediye ettiği ppkalan gi
yerek çarııdan geçmiılerclir. Hocaların 
bu hareketi halkın üzerinde ciioel bir 
tesir bırakmıtbr• Seyfi 

Denizli Fırka kon2resinde 
DENiZLi. 16 (A.A.) - Toplanuı 

C. H. F ırkaaı kongresi.ne uatar.ı- P' 
len mümeniller İçinde bq tane de ka
dın Üye nrcla. 

Söz alan kadın üyelerdea Bayan 
Süheyla, Türk kadınına ftl'İlen siya • 
..ı hıoktaa ötürü duyduklan aorind 
anlatbktan sonra C. H. F. önd.ıri 
Büyük Atal:Urke. bafb•kan hmet lnö
nüne, Bay Recep Pereke bağlılıldarmı 
ve derin muhabbetlerini bildirmiıtir. 

Bu vesile ile yurdun bu bü)'Ük ad.uıt< 
!arma tel yaz>larile nygılarım yollama• 
ia karar verdiler. Kongre iıJerini bi
tiımiıtir. 

Mısır tahvilleri 
Yoksulluk bir ıuç ve kızan (aJ'lp) 

deiildir. Bilmez değiliz bunu. 
Anuna ötede de l!"ne biliyoruz ki 

Tim< çocuğu yoksul da oba, ökıüz de 
olsa dilenci değildir! Onu o duruma 
(vuiyete) .akemayız. Ve yokıul Tiiriı 
ÇO\lcğunun bomba§ ıkamıı:ıa ~ ":'tık 
yağmur ıuyu ç°"'Fsı verdik cliy<o, ınce 
kur":"ğmı, - Yerene - baoamak ede
meyız. 

Sultan Hamit tahta çıktığı za
man, tiiphe yok ki sağlam bir mi
rasa konmuttur denemez. Fakat 
o, isteseydi, iıtemesini ve yapma
aıru bilseydi Osmanlı imparatorlu· 
ğunu bir kuvvet değilse bile. biç ol
mazsa milyonlarla Osmanlıya rahat 
nefes alınabilir, terefle y&fanabi
lir mamur ve müreffeh bir vatan 
haİine getirebilirdi. Halbuki o yal
nız bir vatanı vatandatlarına değil, 
fakat bizzat kendi ıarayım bile 
kendisine zindan etmiştir. 

Peki bu heyete ne lüzum var, 
padi~h Yemenden kırk ki'i iste
yemez mi diyebilirsiniz, ancak, o
hız üç sene bofu botuna Sultan Ha. 
midin kafasında dütünce ve irade
lerinde: aranan ve bir türlü buluna• 
mayan bu (hikmet) ve (mantık)ı 
ne~<'n ıiz de timdi beyhude yere a· 
ramaya kalkasınız. 

Afrikada ltalyao komserlifi 

ANKARA, ı6 A.A. - ı ı tarihli Ku· 
run gazetesinde, Sümer Bank umum mÜ• 
dürü Nurwlah Sümerin, 'çekileceğine ve 
kendisinin teker fabrikalarmın bir elden 
idaresi etrafındaki konuımalarda böyle 
bir teşekküle itiraz ettiğine dair çıkaıı 
haberin tamamen doğru olmad ;:mı bil· 
dirmeye Anadolu Ajanıı mezundur. 

KAHiRE, ı6 (A.A.) - Mıaır kre
di fonıiye, yüzde üç faizli ve ikrami • 
yeli tahvillerin ı5-1-ı935 tarihli keıi • 
desinde atideki numaralar kazanımı • 
tardır. 

Ulusun yalaul yavrularım seviyor 
muyuz? doyurmak ım istiyoruz? lıte 
o kadar! ilerisine gitmiyellm. 

Bilmem duygumu, dütüncemi dile • 
diğim gibi anlatabildim mi? Anlatama
dnnı:ia imliıızhğıma, türkçeıizliğime ve 
bu işler önüadeki hırçınhğıma bağıtı· 
mz ( * ) • Daha eyi anlatmak iıterse, ıi
ze naııl ölü ı kab aldıjium .öyleyim de 
iıi daha iyi kavrayınız. 

AKAGUNDUZ 
---------
, •) Bağ.,malda bağışlamak bir de

ğildir. Bağış, af •. Bağışlama, hibe de
mektir. 

'" * * 
Sultan Hamidin Yemen imamını 

hilafete göz dikmit bir rakip say
dığını ve bu ~phe ve vehmi kafa. 
sından çıkarmak imkanı olmadığım 
yazmıştım. 

Yemen, Sultan Hamidin nazarın· 
da işte sadece bu vehim ve korku 
sevkiledir ki zaman zaman birinci 
plana geçen bir mesele olmuttur. 

Saltanatının sonlarına doğru, 
1323 ıenesinde padiph bu derd
den ne olursa olsun kurtulmak ar
zusile kendince bir çare bulmuştu: 
imamı, etrafındakileri elde ederek 
yere sermek ! 

Herhangi bir vehim ıibi bu dü-

Paı.litah böyle istemitti, bu, böy
\e olacaktı. Zavallı Mahmut Eıal 
efendi Yemende bir hayli mütkiili.
ta maruz kaldı çünkü daha San'a
ya ayak attığı gün bütün zabitler 
telgrafhaneye kapandılar. Aylai
Jan beri maat alamayan, kendileri 
gibi coluk çocukları da aç kalan 
bu zabitler müteaddit müracaatlar, 
{il:ôyetler, ricalar para etmeyince 
nihayet bu çareye başvurm ,Iardı. 

Bin mü~üliı.tla bu gaile ortadan 
kslkınca i mam aordu: 

(Devamı var) 

ROMA, 16 (A.A.) - Kabine. ıar· 
ki Afrika da 1 tal yan müstemlekeleri o • 
lan Eritre ve Somalide bir yüce komi· 
serlik ihdasını tasvip eh1ı4tir. 

Ilk önce komiser, ıimdiki müıtem • 
Jekit nazın general de Banu olacak • 
br. 

Harici küçük haberler: ... 
* Bombay havallsinde hüküm ıü • ı 

ren soğuk dalgası pamuk rekoltesine 
ehemmiyetli zararlar vermiftir. 

* Gandi, Abmetabatta badiı olan 
it<;iler ihtilifım halletmeğe, mükem • 
mel surette muvaffak olmuıtur. 

* Başbakan ve dışan iıleri bakanı ; 
Bay Y evti<; dün Cenevreye hareket et• 
mittir. 

Yurtta hava vaziyeti 
ANKARA, ı6 (A.A.) - Ziraat 

yekaJeti meteoroloji en•titiiaünden alı
nan malumata göre, son 24 saat tçin • 
de yurtbı hava orta Anadolunun tiınaJ 
!umu ile doğu Anadoluou ve Karade • 
niz kıyılarmda kapalı, diğer yerlerde 
yağıflı goçmiıtir. 

En çok yağıı Muğlada 40, lzmirde 
, 30, hpartada 25 milimetre ölçülmüt • 
tür. 

Diğer yerlerdo yağq bir ile 20 mi
limetre araımdadır. Gece ve gündüz 
ı..Iıunetlerincle düne nazaran büyük bir 
değiıildik vardır. 

En düıük gece ıuhunetleri ııfınn 
albnda olmak üzere Karsta 'n, Erzu • 
rum ve Çorumda 12, ~tamonuda ı8 
ve Ankaracla bir derecedir. 

En biıyük gündüz suhunetleri de fl· 
fırın üstünde Adana ve Dörtyolda 20, 
An lyada 17 derecedir. 

ı885 tarihli tahvillerden 28ı,920 
numaralı tahvil 50,000 frank. 

ıool tarihli tabv.illerdm 469,302 
numaralı tabvil 50,000 frank. 

ı911 tarihli tahvillerden 95,ı89 
numaralı tahvil ı00,000 frank. . .................. ~ 
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-lı.rpa.al 
Bir taıla üç kuş 

Karakıı baat,ı. Bacalan tütmeyen 
)'lı.Uolarda binlerce İnşan titrefiyor. 

ekteplerde binlerce bakımsız fakir 
uk öğle yemeği yemeden akşamı 

luyor, Ve belki evine gidince de bir 
ltaşık aıcak yemek tatmadan uyt1m4ğa
pılıııyor. 

Bütün bunlar merhamet edebiyatı 
• · arasıra baıvurulan mahemcdir. 
l' a bir g.._te yardan fut!:si açar, ya• 

t Hilaliahmer veya Himayeietlal 
f on çocuğun beılenmesini üstüne a· 
ve bu arada birkaç iyilik seven a· 

dam çıkıp beı on kuru:ı verir. 
l,te merhamet edebiyatının her kıı 
şmda yapabildiği iı budur. Bir tür· 

lü (teknik) olmayıJlmı.z her iıte bizi 
.. yle yanın bırakır. Her İf için yasa, 

&uyruk, nü:c.ım çıkarmak olmaz. bi· 
"'"' da pratik cıe teknik olmalıyız. Na· 
al olmalıyız.. Omek olarak bu işi ele 
•lalım. 

Her yıl mekteplerde aıcak yemek 
;Jemeyen, kıflık elbise bulamayan bin· 
lerce 'ocuk cıar. Bunun elbet adetle i
fade edilecek bir derecesi cıar. iki yıl, 
Öf yıl, her mı ise, bu adedi bulduk· 
fan sonra bir bütçe yapılır ve her yıl 
Hflnda bu bütçeye konacak parımm 
c..tarı ilan edilir. Hani yardım 11ün· 
leri aokaklara, tramvaylara ( vecü:e) 
ler asıyonr:ır.. Yan banna f'lf'U'Ştn, a· 
:60kta durma düıerain!,, 11ibi bunlar· 
dan daha manalı olarak mesela 

- Dilenciye para ııerme 11ülünç o· 
lar.nm! 

- Paranı hayır cemiyetine ver kut
la olursun! 

11ilıi levhalar asılır. Gazetelere ~
lır, bir .lrere aokak dilenciliğine nihayet 
11111rilir ve halkın hayır için kesesin· 
den pkGCak panının yolu değiffirilir. 
l.rtanbuldaki dilencilerin kOMDıcını 
iddia ederim ki mekteplerdeki aç sa• 
cukları 6ealiyecek bütçeyi birkaç kere 
dolduracak kadar ııerimlidir. 

/fi böyle kökünden baıarmak gerek. 
Hem halkın haJllr iılemek zevki yolu· 
- konur hem polisin ve belediyenin 
manevnıalanna rağmen bir türlü pia 
dilencilıerden kurtulamayan Jstanbul 
aokaklan temü:lenir, hem de edebiyat 
7<1parak doyınmajia çabaladığımu aç 
socuklar kolayca beslenir. Bir ta§ üç 
ltuf •• 

Burhan CAHIT 

London .... ruvazoru 
lsteyeqler bugün ve yarın 

iemiyi gezebilecekler 
Geçenlerde Boğazdan geçerek Ka

radeniz• çıkan Landan ve o-......ı.eir 
Krüvazörlerinden Landon kriivazörii 
bu aabah Umanmı.ıza gelecel<tir. 

Gemiyi gezmek iır.tiyenler bu gün 
ve yarın 13,30 dan 16,30 a kadarken
eli YUıtalarile gidip gelmek tartile 
kruvazöril ziyaret edebileceklerdir. 
Krücıazör zabitlerine Bul11ar kralı bir 

ziyafet verdi 

SOFYA, 16 (A.A.) - Bir kaç ıfuı
denberi Yamada bulwıan London İa· 
mindeki lngiHz ~azörünün süva -
riai Via Amiral Turn ;ıe yaveri Müli.
zim Davnay, remıi bir ziyaret yapmak 
Üzere Sofyaya gelmi§lerdir. 

Dün aabab lngiliz dO'nanmaaı za -
bitleri, Harbiye nezaretinde Ceneral 
Zlateffi ziyaret etmiıler ve aonra Kral 
ve Baıv.al Bay Georgiel tarafından 
kabul edilmiılerdir. Saat 13 de kral 
ve kraliçe, lngiliz donanma.aı zabitleri 
ferefine bir ziyafet venn.iılerdir. Zi • 
yafette prena Oyri ile Prenaea Eudoxie, 
batffkil Bay Ceorgief, harbiye nazın 
Bay Zlateff, lngiliz maslahatgüzarı 
Bay Blofour hazır bulunmuılardır. 

Gece de Harbiye nazın general Zla· 
teff, bir alqam ziyafeti venniı ve bu 
ziyafette Sofya garnizonu erkiru har· 
biyeeinin yükaek zabitleri hazır bu • 
hınnıutlardır. 

lngiliz zabitleri, yemekten aonra 
kralın emri üzerine kendilerine tah • 
aia edilnıit olan huausi yataklı vagon· 
la Yamaya hareket etımitlerdir. 

1 BORSA 1 
.(it Banlcıe&mc!en alman c:etveldir) 

16 lkincikanun 935 
AKŞAM FIYATLARI 

ISTiıtRAZLAR 1 TAHVii.AT 
lıtikrau daih1i 94.2& 
1933 Erı.,.i 97 Rı~- 17 so 
ltuponaus 30,75 An. mümeaail 53t20 

n il 29.10 An, tahvHi 1,11, 47,80 
- 111 29,82,SO 

ESHAM 
it Baakalll Nam• tO 
• .. Hamilin.e 10 
111!... ... M6:eaa;a 85 
TÜrkiJ'• C....,h,.. 
ri:rel Bankası 64,75 
T r•rnva1 30ı5Q 
Anadolu hiı•e 26,10 
Sir. H•yri1• ıs 

Reji kuponıua 
Telefon 
Terkoa 
Çimento 
ittihat de7, 
Şark dey, 
l:Sal7a 
Şark m. ecza 

ÇEK FIYATLARI 
Fransu; F. 12,03 Prai 
Londra 618,75 Bel ırat 
Mi.lano 9,28,JO Moakoya 
Nü,.ork 79,8<>,30 Berlin 
Cenevre 2,45,12 Madrit 
Atina. 84,04 Budapette 
Brüka.ı l 3,39,70 Madrit 
A.mıt rdam 1,17,42 Bük ret 
Sof1a. -;;7~3 Viyana 

NUKUT (Satıı) 
Kurut 

20 F. Franaıa 169 2.0 l. la ... içr• 
l Dolar 125 1 Pezeta. 
1 ıc ••. Çok 98 ı M ... k 
l Şile A"f. 23.50 t Zloti 
1 l•terl:.n 618 20 L y 

20 Liı-"ı 213 20 Dina.r 
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il 
19 

13,45 
12 
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1,55 
4,65 

19,01 
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10,90 
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4,25,13 
5,80,ti3 
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HABERLERİ 
... 

Ş EH 1 R 
ôKONOMI 

.... _. ................................................ ~~~~------
PO L l S T E 

Yavaşlık 
Rekoru 
Lastik - deri tetkikab bir 

türlü bitirilemeyor 
Burulan on bir ay evvel liatik 1a11a· 

yiinin inlıi§afı meseleainden ortaya 
bir Jaatik • deri rekabeti ip çılımııtı. 

Lastik fabrika., sahipleri bu aanayiln 
tefvik edilmeğe mühtaç olduğuııu öne 
sürerek alınan reımin azaltılmasını 
iatemiıler, ayakkabıcılar jse lıiıstikçile -
rin kendi itlerine aekte vurduğunu id • 
dia etmitlerdi. 

Bu ilı:i ta~ailı vaziyet, ıKaret oda • 
aında bir komisyona ha vale edilmi~ti. 
Aylardan aonra bir rapor hazırlandı. De· 
rin tetkikleri taşıdığı anlaıılan bu ra-
por ;dare heyetine verildi. ı 

Uç ay<lanberi de oda meclisinde bu
lunuyor. Fakat, her iki tarafm iateğine 
rağmen lastik - deri iıi henüz sürünce
mede kalmaktan kurtulamamrı, hazJr
lanan raporu, tetkikat bitelidenberi 
dört toplantı yapan oda meclisinden 11e
çiımıek kabil olmıuınuıtır. 

Bu rapor, oda mecliıinin dünkü İÇ· 
timıunda görüıühnomittir. Bu hal 1<"1"· 
ımnda, lastik ıanayicileri endişeye düı· 
müıler, bulunduklan çalıpna farllan • 
run 1l01ı ajır olduğunu öne aürerek ö
konomi bakanlığına müracaata karar 
'Yenni§lerdir. 

Lastikçiler bakanhktan, on bir ay
danberi bitmiyen Jaıtik • deri tetkika
tının ıüraıle çıkanhmıoını temeıni ede
ceklerdir. 

Av derisi satışları canlandı 
Av deriai aatıtl.an mevsimi baf)a • 

mak üzere olduğu için piyasada hara • 
retli alıt veritler göriilmeğe ba§Lı.n • 
mııbr. 

Geçen on gün içerioinde Eskişehir 
mab tavıan derilerinden 900 tane sa
tılrruttır. Piyaaada bilhaaıa Porauk de· 
rileri üzeri.ne de iıtekli alıt verişler O· 

lacağı kuvvetle tahmin ediliyor. 
Porsuk derileri son dela, çifti 310 

kunıttan satılmıştır. Geçen yıl bu fl. 
at 280 ile 300 arasında idi. Alakadu- ı 
!arın verdikleri malilmata göre, önümü2 ı 
deki mevsim sansar derileri için diğer
lerinden çok ;atekli olacaktır. 

Yunanistanda mahsul iyi 
Gelen haberler, Yun~r..istanda zirai 

iltihsalabn bu yıl bereketli olacağını gÖı 
termPktedir. 

Başta tütün, üzüm, zeytin yağı, 
ş~rap olm::ı.k üzere b:r çok mdbsullerin 
fvla olac•it kuvve•le unıuımaktadlJ'. 

Yeni iplik fatrikasının yeri 
Kurulacak yeni iplik fabrik.uıwn ye

rini tetkik ebnek üzere Gemliğe giden 
Sümer Bank umum müdürü Bay N.ırul. 
!ah Esat, şehrimize dönmÜ§ ve Anka • 
raya citıniıtir. 

BELEDiYEDE 

Boru fabrikası 
Terkos idaresi bir de boru 

fabrikası açıyor 
Belediye fen itleri heyeti reisi Bay 

Yusuf Ziya Erdem, Terkoa suları u • 
mmn müdürlüğüne tayin edilmi§tir. 

Belediye terkos ,..,Jan idareainde 
yeni bir teşkilat yapılınıt ve yakında 
bu idareye bağlı olarak bir de boru 
fabrikası açmağa karar vemıittir. 

Bu aalaJıiyete göre burulan aonra 
terkoa suyu müdürü ayni zamanda bo· 
ru fabr'kaaı umum müdürü olacak ve 
azil ve nasbı ile idare heyeti meşgul 
olacaktır. 

Otobüslerde tek şoför 
Taluim ile Büyükdere arasında it

liyen otobüslerde birer ıoför bulun " 
maktadır. 

Diğer mmtakalarda i§liyen otobüa. 
!erde de birer §Oför bulunmaaı için tet· 
kikat yapılmaktadır. 

POSTADA 

Yeni telefon 
Hatları --
Dış memleketlerle bir 

aylık muhabereler 
Bir ay içinde Türkiyeden yabancı 

ülkelere ve yaban ülkelerden Türki • 
yeye telsizlerden 35628, kara hatla
rından 13954, deniz kablolarından 

3712 ki, 53294 sayı h•lgraf çekil.mit· 
tir. 

lkinciteırin ayı içinde yabancı ül
kelelerle yapılan telefon konuşmalan 
tutan 7350 dir. 

933 - 934 ders senesi aonlannda kurulan Beyoilu birinci ve ikinci 
mektepler himaye cemiyeti yardımlarmı gün geçtikçe genifletmektedir. 
Halıcıoğlundaki bu meliteplerJe üç ay elli yaıınıyu her haftanın dörder 
gününde öğle Üzerleri sıcak ve etli yemek vermek ıruretile kayırmıfhr. 
Bu sene de yii:z çocuğu ayni fekilde doyurmağa bılJlamlf, ayrıca yetmİf 
yavnıya kıılık ayakkabı, çorap ve göğüslük dağıtını,tır. Yukanki re
•im himaye cemiyetini dün giydirdi ği çocuklan göstermektedir. 

ADLiYEDE 

Yeni Adliye 
Sarayı 

Binada elliye yakın man
keme salonu bulunacak 

Şimdiki poliı müfettİ§liği ile ik'n
ci ıubenin bulunduğu sahada İ.n§a e -
<lilecek olaa yeni ve büyük Adiye sa
rayının projeleri üzerindeki çalııma
lara devam edilmektedir. 

Yeni Adliye saraymm projesi ile • 
ride istinaf mahkemeleri tesis edil -
mesi, münferit hakimlik u,...]ünün h
tanbulda da tatbiki keyfiyetleri naza. 
rı dikkate alınarak yapılmaktadır. Bi
nada elliye yakın mahkeme .....tonu bu 
lunınası mııhtemeld'r, Her mahkeme 
salonunun yanında reia, müzakere ve 
azalara mahsus odalar bulunacaktır, 
Hakimler aalona çıkarken görülmiye
cekleri gibi auçlularla dinleyiciler de 
ıına.lıkomeye ba~a baf)<a kapdardan 
gireceklerdir, 

Avrupa mahkemelerinde olduğu 
gibi burada da avukatlar ve gazeteci. 
Jer için loca halinde ayrı ayn yerler 
yapılacağı aöylenmektedir. 

Her mahkemede suçlunun otura • 
cağı yer ayrı olacak, iddia ve müda
faa avukatları ayn ayrı yerlerde otu
Tacakla.r, müddei llD'lumi kürsüsü ile 
hakimlerin küraüaü de ayrı olacaktır. 
Mahkeme salonları oesin herk"" tara
fından kolayca iJ

0

dilebileceği bir ıe • 
kilde, uzun müddet oturulduğu zaman 
ralıataız ollunmayacak bir tarzda ve 
bol zİyaJı yapılacaktır. 

Yeni adliye binaaı bütün A<lli da· 
ireleri alabilecek tarzda yapılacak, 
emanet ve Tı:bbıadli binalarmm da bu 
yeni binada yerleştirilmui dütünüle -
cektir. 

Kıdem zammı 

IL<mekteb muallimlerir e 
verilecek zam emri ge · <. i 

ilk 'ltlektep muallimlerine verile • 
cek kıdem zammı için dün lotanbul 
maarif müdürlüğüne bir emir gelmit
tir. 

Bu emre göre mart baımdan itiba· 
ren kıdem zammı hak elmiJ olan mu
allimlerin kıdem zamları verilecek -
tir. 

lktısat ve Ticaret mektebi 
talebesinin çayı 

Dün aııam aae.t 16 da T<ılratlıyan 
oteli salonlarmda Yüksek iktisat ve 
• icaret mektebi talebe cemiyeti tara· 
frndan mektebin kuruluıumm 621 in
ci yıldönümü münasehetile hir danslı 
çay tertip edilmiıtir. 

Çayda mektep müdürü Bay Nihat 
ile bazı profesörler, mektebin mezun
ları, talebeleri ve doatlan hazır bulun· 
muılardır. 

Geç vakite kadar danı edilerek eğ
lenceli bir vakit geçirilmiştir. 

Küçük haberler : 

" Konyada çıkan (Babalık) refiki· 
miz yirmi beıinci yılına basmııtır. Ku!· 
lular, çok ömürler dileriz. 

* Sabık Maliye vekili Bay Abdül
halik dün Ankaradan l11tanbula gelmiş· 
tir. ' 

* Polislerin sicilleri - Sicil ahval 
nizamnamesine göre merkezden tayfo 
olunan poliı memurlannın sicillerinin 
merkezde ve vilayetlerce tayin edilen -
lerinki devilayetlerde tuıulma.. gerek· 
li olduğu bilclirilmiıtir. 

"' Bir müddeıtenberi Anadoludaki 
14 vilayetin emniyet müdürlüklerile em· 
niyet memurluklan muameliitmı tef
tiş etmek üzere gibnit olan emniyet mü-

1 "'!!HKEMELERDE 

Kalp gümüş 
Lira sürenler 
Dördü de sorgu hakimi ta

rafından tevkif edildi 
Kalp yüz kuruıluk yapanlar hak -

kındak tahkikata devam edilmekte -
dir. Bunlar <lört ki~dir. Dördii de ..,,... 
gu hakimi Bay Ramazan Onat tarafın
dan tevkif edilmiılerdir. 

Kalpazanların yaptığı para)~~~ 
hepgi dön tanedir. Bunlardan b rıM 
Çarfıiçinde bir askere sahte yirmi b<!i
liği aürerken yakalanmı~tır... .. .. 

Diğeri tophanede bır komurcuye 
aürülmiiJ, fakat kömürcü paramn aah
te olduğunu anlanıııtır. 

Diğer ik' lira aürülenıemiıtir. Piya
ıaya aiiı'ülmiiı olan iki lira da yaka -
!andığı için piyaaada timdi hiç sahte 
lira kalmıı değildir. 

Kalpazanlardan b · ri pa.&tacıdır. Bu 
adamın elinden hakkô.klık ta gelmekte
dir. Bu adam kalıpları yapım§ 'Ye pa
ralar kurtunla alamünyomdan mürek
kep bir haliteden basdnıı§tlr. ı:: akat 
gümüş liraların yapılışı çok mahirane 
olduğu için taklidi pek giiç olınll§tur. 
Kalp paralar uıllarından pek kolay 
farkedilmekıedir. Çünkü yazdan ka· 
badrr, kenar tırtıllan bozuktur4 Kenar 
yazıları da kaim, eğri büğrü ve kaba· 
cadır. Ayni zamanda t"f üzerine atıl
dığı vakit gümii§ liralarnruzın verdi· 
ği berrak oesi vermemektedir. Sahte 
karların duruımalanna yakında b"f 
!anacaktır. 

Pir hırsız tevkif adildi 
Hınızhk yapmaktan suçlu Ahmet 

dün Adliyeye veribn4, aulh hakimi 
huzuruna çıkar1lmq, 010rgusu yapıl • 
mı~ır. Ahmet suçunu inkar etmiıtir. 
Fakat evrak ve teob't edilen tahitler 
Ahmedin hırsızlık yaptığını aöyledik
).,,.i için bakim tevkifine karar vermiş, 
Ahmet tevkifhaneye gönderilmi~tir. 

TAPUDA 

Kadastro işleri --Kanun ayın yirmi üçünde 
meriyete geçiyor 

Tapu ve kadastro umum müdi>rii 
Bay Cemal Arunun bugünlerde ıUıri -
mize gelmesi beklenmektedir. Alınan 
haberlere göre Bay Cemal Arun mec
listen çıkan tapu, ve kadastro kal\Un • 
larile nizamnamelerinin tatbikatile ve 
teıkilat ile ınet·gul olacakbr. 

.feadaıtro kanunu 23 kanunusanide 
-riyete 11eçecektir. Kanunun tatbiki
ne geçilir geç;lmez faaliyette bulunan 
kadastro heyctıerı ve postaları lağve
dilecek ve kadastro heyetleri rİyaıetinin 
adı da çevrilecektir. 

Lağvedilecek kadastro heyetlerinde 
çalıtan tasan·uf azalan mahallelerde 
çalııacak ve te•bit ettikleri gayri men
kulleri yeniden te§kil edilecek komiı
yonlara verecekJ.,,.dir. 

Yeniden teşkil edilecek kadaatro he
yetlerinde tapu memurlarmdan başka 
belediye encümenlerinden intihap edil
miı ikişer aza ile lüzum görüldüğü tak
dirde orman ve fen memurları da bu • 
lunacaktır. 

Bu kanuna -gore, tahrir reaimlerj kii
milen indirilnıiıtir. Mesela bjn liralık 
bir gayri menkulün tahrir reami ola -
rak ( 150) kuru§ alınacalı. ve bu resim 
bet defada lahoil edilecektir. 

lzmir • lstanbul telgrafı feııiıi Bay Cevdet §elırimize gelmiş -
tir. 

Kadutro mahkemeleri tek hakim 
j}e kurulacak ve vaki olacak tasarruf id
diaları, arzuhaller, itira:ı:ıuımeler, teb • 
liğnameler, .davetnameleT, veraset . ~e.. 
netleri, celpnameler, suthnameler, ilam
lar, beyannamele<" , kaydiye , harç ve 
puldan istisna edilecektir. 

Kültür bakanının teftişleri .bmir • lstanbul telefon yolımun "' Cumhuriyet Halk J:'ırl<a11 Fa-
X.ta.nbul - Balıkes.ir lumımın u.zatd • tih kazaıı himayeainde Aksaray gençler 
maaı bitirilmit ve Bahkeair merkezi, birliği tal'Bfmdan bu akııam saat 21 de 
tehir arası konU§lllaama açılmıştır. Cerrahpa§ada birlik merkezinde Kör 

Eskiıehir - Kütahya • Afyon ara· piyesi ile zor nikah komedisi temsil e-
smda bulunan iki bakır tel de tama - dilecektir. 

• Kadaatro ve postaları 14 mahaJ-

Iatanbulda bulunan Kültür baka· 
ru Bay Abidin Ozmen dün Univeni • 
tenin muhtelif fakültelerini teftit el· 
mittir. 

Bir kadın ve 
Bir çocuk yandı 
Her ikiıi de yetişilinceye 
kadar yanıp ölmüşlerdir 

Evvelki gece aabaha kartı biri Sa
nyerde Aya.sağa köyünde bir kadın, 
öteki de Kemerburgaz nahiyesine bağ. 
lı Çiftalan köyünde bir çocuk yannuı· 
tır. 

Bu acıklı yanııları anlatalım: A • 
yaaağa köyünde iki katlı bir evde yal
nız batına 62 yapnda Fatma kadın o
<turmakıtadır. Fatma, li.ınbayı biraz kı· 
ıarak baımm ucuna koymuı ve yatıp 
uyumuttur. 

Gece yanımdan wnra ıaa t Üç su .. 
larmda li.Jnba birdenbire parlamıt. 
Fatmanm yalağını lutuıtunnuttur. 

Atet uyuma.kta olan kadmı da tu-
1.uttunnut. canı yanan kadın yalak· 
tan f1rlamıı ise de ihtiyar olduğundan 
ve a.teı odayı sarc:lığmdan dıtfll'IYa çı
kamamıı, alevler içinde kalarak ba· 
fırmafa baflamqtır. 

Atet. evin dıımı sardıktan aonra 
komtular tarafından göriilmüı, köy -
lüler yardıma kopnuılardır. 

Yangın Ayaııağa kara.koluna ve o
radan Beyoğlu itfa 'yeıı.ine bildirilmit· 
tir. 

Jandarma ve köylülerin yardMUı ;. 
le bu ev yandıktan sonra at"§ aöndü
rülebilmi§tir. Fakat Fatma kadın da 
yarup gilmiıtir. 

KeıınerbuTgaza bağh Çiftaalan kö· 
yünde de bir çocuk yanmııtır. Hafize 
jam'nde bir kadın bet ya1ındaki lu.21 
Hadiyeyi evde yalnız bırakarak kom. 
§Uya 11iımi§tir. Küçük kız evde yalnız 
kalınca lamba ile oynamağa başlamıı, 
18.mha devrilerek ·kızın üstünü tubı§
turmut. bu kız da anneai yetiıinceye 
kadar yannıq.tn-. 

Evin bir kısmı da yanmııtır. Her iki 
vaka haldun<la jandanna kumandan
lığınca tahkikat yapılmaktadır. 

Esrar kaçakçıları yakalandı 
Emniyet müdürlüğü kaçakcılık bü

roau yeniden esrar kaçakcılarıru ya • 
kalamı§br. 

Orhangaziden Hazim, Süleyman 
iaminde iki adam ile F.mine ifllllinde 
bir kadının yumurta sepetleri ile Ya
lova vapurundan dün aabah i&kelcye 
çıktıldan görülmii§ ve hunlarm sepet· 
!eri muayene edilince 6 kilo earar bu
lunmuıtur. 

Bundan ba§ka Tatyöa ve Hampar
a\Hll isminde iki ki1inin iki kilo eıırar 
aatırkları görülmii§ ve evvelce kendi· 
!eri memurlar tara.hndan tara .. ut al
hnda oldukları için derhal yakalan • 
mıılanhr. 

Karaııümrükte Hayati isminde bi· 
rinin evinde 107 kilo ve Küçükpazar. 
da l.omail ve Tevfik ismindeki iki ki
tiden 43 kilo 9elıirde aatdması mem. 
nu olan a~er, köylü sigaraları hulun
muı ve auçlular yakalanmı§lardır. 

B'r hasta kız trenden çıkarı
lırken öldü 

Haaekiniaa hastahanesinde tedavi 
edilmek üzere Adapazarı belediye 
haotahanuince gönderilen Adapazlll"
lı Yusuf kızı Remziye dün trenden 
çıkarılırken ölmii§tür. Yapılan mua -
yen<esinde müptela olduğu rahim haa
talığından müteessiren öldüğü anla -
ıılmı§ ve gömülmuine müsaade edil-
mittir. ' 

iki sabıkalı arasında kanlı 
kavga 

Evvelki ak§alJI Ali, Ahmet imün· 
de iki aabtkalı arasında Galatada kav 
ga çıkmrı, Ahmet el:ndeki bıçakla A
liyi muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanıış ve kaçmııtır. Ahmet yaka -
lanmıı, Ali de hastahaneye kaldml· 
mı ıtır. 

Çarpan araba 
Kadılıöyünde Söiüt çepne cadde. 

&inden geçmekte olan Madam Kristi· 
naya arabacı Cemil çarpım§, kadın yü. 
zünden yaralanmı§'br. 

Yanan lambayı dizine duşurdU 
Kabataıta oturan Trabzonlu Hü • 

aeyİn elinde bulunan limbayı dizine 
düıürmiit ve dizleri yanmııtır. T eda
vi için hutahaneye kaldınlmııtır. 

Taşla yaraladı 
Fenerde Hacı Hüıırev mahalleain

de· oturan mektep taJebelrinde Şev • 
ket ile Niyazi kavp etmiıler ve Niya
zi taıla Şevketi yaralanııştır. • 

Çocuk bakımı hakkında 
öğütler 

Çocuk Es.irgeme Kunnnu (Himayei 
Etfal) annelere çocuklannın bolgl_., 
wullcrini gÖateren öğütler hazırlamıı• 
tır. Bu öğütler aüt çağındaki bebeklere 
birinci aydan ba§layip 12 inci aya kadar 
ne ıclrilde bakılacağını bildirir. isteyen· 
lere her ay için bir öğüt paraaız olarak 
gönderilir. Ankara.da Çocuk Eairgeme 
Kurumu ba§kanlığma bir mektupla ço
cuğun kaç aylık olduğunu ve bir de ad
reı bildirmek kafidir. Kurum; çocuWarın 
terbiye ve hastalıklan hakkında sorula• 
~ak euallere de parasız cevab verir • 

Lehistan elçi&i geldi ve 
Ankaraya gitti 

20 L .... 23 1 Çerno•iç 
20 F. Belçik• 115 Altın 9,32 

mile iyi bir hale getirilmi~tir. Ve ki • leyi son usulde kütüklere geçİrm.i§ bu- Kışın ne ehemmiyeti var? 
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Lehiıtanm Ankara büyük elçi•i 
Comte Potopska Bayan Potokıka ita 
beraber dün V arşovadan §"hrimize gel-

, ' renle Ankaraya ırit· 
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Kuvvetli o .. mak 
Sar'lılar büyük bir sükiinet i • 

çinde reylerini verdiler. Aylardan. 
beri bu 13 kanunusani günü sabır
sızlıkla bekleniyordu. Marsilya su
ikastinden sonra, Avrupa barışı -
nın büyük mikyasta karışacağını 
zannedenler ve çok geçmeden bu 
tahminlerinde aldandıklarını gö • 
ren/er göilerini Sar'ın üzerine çe
virdiler. Almanya ire Fransa ara
sındaki bu küçük toprak parçası
nı bir barut lıçı111 gibi gördüler. 
M eşum 13 rakamının bu fıçının ü
zerine kibrit çakacağını tahmin et
tiler. Fakat. plebisit günü yağan 
har, bu ihtimali söndürdüğü gibi 
Almanya lehine olan heyecanı ve 
ateşi arttırdı. Ve bütün Almanya 
kahir bir ekseriyetle gerek Fransa 
cephesine ve gerek Statüko'culara 
karft kazandı. Bu suretle Sar'lılar 
kendi ırklarına, kendi yurtlanna ve 
kendi kültürlerine o~an bağlılığı 
bir dela daha isbat etmiş oldular. 

Bu plebisitin neticesi sade Al • 
manya için değil aynca Almanya
daki National - Socialisme için de 
bir zaferdir. 

Çünkü daha önceden, Sar'lıla· 
nn Alman olduğu ve Almanya le
hine rey verecekleri biliniyordu. 
Fakat Fransızlca, Hiı':ercilerden 
memnun olmıyan bazı kimselerin 
ezcümle yahudilerin ve Sar ahali
sinin ı1fağı yukan yiizde 80 nini 
tefhil eden katoliklerin Statiiko'ya 
rey vereceklerini zannediyorlcadı. 
Bunlara komünistlerle sosyalistler 
de ilave olunuyor ve bu suretle rey
lerin her halde Fransa için olmasa 
da Almanya lehine de olmıyacağı 
kestiriliyordu. 

Diyorlardı ki: 
- Şüphesiz Almanlar Alman· 

yaya rey verir. Fakat Almanyaya 
rey vermek ba,ka Hitlere rey ver
mek baıkadır. Belhi Hitler rejimi· 
nin devamını ıüpheli görenler ola
bilir. Bunlar her halde bir karar 
vermeden evvel daha epeyce müd· 
det bekı-.,meği muvafık görecek • 
lerdir. 

Fakat Fransa ve Statüko nok -
tai nazarından beklenen netice çık 
madı. Ve Sar'daki Alnıanlca ge -
rek Almanyaya ve gerek Hitier re
jimine bağlılıklarını !•bat ettil~r. 
Bu Almanyadaki Natıonal • Socıa· 
/isme için ayn bir zaferdi! •. f:ün- . 
kü bu avretle Bay Hitelr billıil Al- · 
manyayı eline U:dığı giindenberi 
uluslar arası sahada ilk mühim 
muvallahiyeti elde etmiştir. Ge • 
çenlerde fCllw ifin yapdan plebisi
ti zoraki telakki edenler ve bun
daki samimiyetten şüphe edenler' 
ise Sar'da ulııslar arası bir kuvve· 
tin

1 

idaresinde ve uluslar derneği e
lile yapılan 'bu son plebisitin neti- · 
cesini gördükl'eri zaman Almanya. 
da Hitler rejiminin çok köklef -
mekte olduğuna kani olacaklar -
dır. 

Fakat bir mesele var: 
Sar'ın Alman olduğu madem bv 

gün halkın dileği ile resmen taay· 
yün etti, o halde Versay andla~ma• 
sı neden bunu on be, sene evvel 
muallakta bırakh? Acaba o zama~ 
bir plebisit yapılmıv olsa idi; Fran• 
sa bu gün kazandığı iki bin kü • 
sur reyi de a7abilir mi idi? 

Hiı; şüphe yok ki ortada galip 
ve mağlup meselesi vardır. Belki 
Almanya harpten galip çıkmlf ol• 
sa idi;bu gün Sar yerine bir AlsCM 
Loren plebisiti yapıldığını göriir
d .. k 

u Bu da bir defa daha isbat eder 
ki kuvvetli olmak yalnız haksızlık< 
ları haklı göstermek için değil ay
~ zamanda hakkını isbat etmek 
için de lazımdır. 

Mümtaz FAiK 

Türk cerrahlarının 
son toplaatı11 

Türk Cerrahi Cemiyeti aylık toplan
blını Şiıli çocuk hasta~esinde Prof: 
Ahmet Kemalin batkanlıgı altında yap
mqtır. Operatör Rifat Hamdi plombaJ 
ile tedavi ettiği bir ciğer apıe:K ve .., 
meliyat yaptığı bir jakson ıar'a11 tak· 
tim etmiı, bu va:k'alar ha~~nda. ~~~ 
Kemal ve Kazım lsmail fikirlennı IOY• 

!emişlerdir. . 
Doçent Tevfik, apandiait amelıyatı 

geçirmİ§ bir haotada batında basıl o
lan iltihabı ödün. ~'!ntgen}e muv_af~a
lıiyetle tedavi edilnnş oldugunu bildir
miı ve aynca Röntge.nle te~avi edil~~ 
bir dılı' aarkomu gostermıı, bu ıki 
vak'a hakkında Kemal fikrini ıöylemit· 
ı;,., Operatör Şinasi Erel dizde n~d~r 
görülen ıilatter baatalığı baklanda ıza· 
hat vererek Tarık Temel ile beraber toı 
ladıkları bet vak'ayı göstermİ! v~ te;da,vi 
haklunda noktayı nazarmı bildırmıştır. 
Doçent muhterem, Röntgenle tedavi e
dilmekte olan nümaiye tümörü vak'aSI 
göstermit ve ayrıca yüzde nul~n~ b~
yük bir kanserin Röntgenle buyuk bıı 
kısmının eridiğini göstermiştir. 

Operatör Kazım lsmail bir mul\İ mus 
takim kanseri için ameliyat ederek ta· 
maınen tifayap olmıq bulunan hastaya 
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~atura =------K-a-.ç-a_k __ e-tl_e_r __ __. 
Şah&iyetimizi teıkil eden ruhi ve be· 

deni vaaıflarımız, vücudumuzdaki birkaç 
dahili ifraz ıruddesinin tahtı hülanünde 
bulunmaktadır • 

Sihhatoizliğimiz de, hayattaki muvaf
fakıyetsizliğimiz de bunların hazan zaa
fından, hazan da muzır derecedeki ıid
detinden ileri ırelir. 

Bu ıruddeler hem harici eşkalimiz, hem 
de asabi ve ruhi varbğımız üzerine te
sir icra ederler. Bunların zaafına veya 
tiddetine ıröre her insanda haricen bir 
takım manzaralar, çehremizde ve vücu• 
dumuzda hususi bazı vasıflar bulunur ki, 
bunlan b1lmekle ırerek muhataplanmızı, 
gerekse kendi kendimizi daha iyi tanı· 
mak imkanını buluruz. 

Haricen baş, el, ve ayakların eıkMi 
batımızdaki ipofiz, ve boynumuzun iki 
tarafındaki tiroit guddelerine tabidir. Kü
çük bir baş bu guddelerin zaafiyetini, 
büyük bir bat bunların kuvvetini göste
rir. Küçük, elastik eller, elin sırtına dö· 
nen yumuşak parmaklar keza ipofizin za• 
afına delildir. Büyük el. kalın pannaklar 
bilakis bu guddelerin fartı ifrazına alamet 
tir. 

Kırmızı el tiroidin tiddetini .. ipertiro
idiyi • gösterir. Böyle bir eli sıkarsanız 
11cak ve nemli bulursunuz. Çünkü motör 
kuvvetlidir, dahili ihtirak şiddetle husu· 
le gelmektedir. Beyaz, şişkin eller ve 
uyuş.uk, ölü parmaklar tiroidin zaafına -
ipotiroidiye .. delildir. Bunlarıoa tırnak .. 
ları da yumuşaktır ve kolay kırılır. Bu 
gibi eller soğuk ve sıkıılan gevşektir. 
Küçük ayaklar ve ince çöp gibi bacaklar 
ipofizin kifayetsizliğindendir. Bu gibi le· 
rin ayakları çabuk bükülür, kolay düşer
ler, çabuk incinirler, mafsal bağları gev
şektir. Yılan gibi kıvrılan, ayaklarını 
başlarına değdiren kemiksiz cambazlar 
bu bünyedeki İnsan]ar arasından çıkar. 

Burun ince ve sivri, dudaklar ince, 
ağız küçük, çene çekik ... hu çehre umumi 
bir gudde zafiyetini ve hayatiyet no \ an
lığını gösterir. Bilakis kalın dudaklar, 
büyük bir ağız, iri burun ve mahmuz gi
bi mütecaviz bir çene, muhacim bir şah
siyet damgasıdır. 

Tiroit noksanlığında dişler de çürük , 
ıekilaiz ve biribiri üzerine binrni§tir. Ze
ki, şiddetli gözler, ;pertiroidiyene, hali· 
ıüddeme atittir. Bu ırözler kıvılcım saçar, 
bir heyecan esnasında baştan dııarı fır· 
lar. lpotiroidiyenin gözleri iıe cam gibi· 
dir, manasızdır, kudret.izdir. 

Kuvvetli, gür, bir saç gene tiroidin ve 
tenasül guddelerinin mübalağalı faaliye
tıinden ileri gelir. Kaşlarda ipertiroidide 
lı:alın ve ortada bitişiktir. Kirpiklerde u· 
zun ve ıılctır. 

Renk: tiroit ve ipofizi mükemmel su
rette iıliyenlerin rengi penbe, hatta kan 
kırmızıd.r. Aksi t .. ı:clirde renk san, mo· 
rumsu, veya toprak gibi kirlidir. Sürre
nal guddeıi zayıf olanlar günqte bile 
yanıp kızarmalar. 

lpertitoriclide cilt yağlı ve nemlidir. 
lpotiroidicle bilakis kuru ve serttir. Ek
zema, ürtiker, akne gibi cilt rahatsızlık· 
lan hep tiroidin ve ipofizin noksanlığın· 
dandır. Bunlara bu g~•ddelerin bülii.sala· 
nnı vermekle rahatsızlıklarının da önüne 
ıreçilmiı olur. • 

Herkes kendini kontrol etmeli ve le· 
td<kü!abndaki, ıahıiyetincleki zaaf veya 
kudretleri taktir etmelidir. Guddeleri 
lii.yıkile işlemeyenler, faydalı hiç bir ıey 
yapamazlar ve geçtikleri yerlerde hiç bir 
izleri kalmaz. 

Korkaklar, kararsızlar, ön safların ar
mda yürümeyi seven esir insanlar hep 

bu amıftandırlar. 
Bilakis guddeleri kuvvetle iıliyenlere 

bakınız: girdikleri yeri güneş gi\>i aydın· 
latırlar ve rüzgar gibi herıeyi harekete 
•etirirler. Sert duruşları, dik bakışlaı·İ y· 
le hem cezbederler, hem hükmederler. 

Bunların içinde guddelerinin fartı jf. 
razı yüzünden bir fırtına gibi doğan, 
kuvvetlerini gelişi ırüzel sarf ve heba e· 
den ve muhitine kirı rru, zararı mı oldu
ğu belli olmayan bir takım gürültülü İn· 
sanlar da olduğu gibi, itidalini kaybetme
yerek kuvvetini lii.zungeldiği yerde, la-
1:ımgeldiği kadar ıarfetmeıini bilen tem
kinliler de vardır. 

Naturayı, tahıiyeti mevhum bir ıey gi
bi telikki etmeyin bunun hangi bünye· 
vi zaaflara veya ifratlara bağlı olduğunu 
tetkik ederek, nokıanlan mümkün merte. 
be ikmal ve ifratları da tadil eyleyecek 
tedbirler almalıdır. 

Dr. Muhip NUREDDIN 

Mj!li tefrika: 75 

- Oo .. - dedi - biribirimize 
Jc~r~ı ne kadar lakayit kalm.'f~Z. 
Buna artık bir nihay~t ver.mel~yız. 
Haydi kalk ismet ... bize gıdelım. 

_ imkanı yok .. · 
• 

_ Ya~i ~ütkül demek istiyo-

rum. 
- Neden? 
_ Bu :ık•am hazırlanmam la· 

zım ... Yarın. Tekirdağına gidece
ğim. Geleceğimi bi!~irdim. Am· 
cam merak eder. Tabu onun çocu
ğu olmadığını da bilmiyorsun .. = Ôç ~en~d~nb~ri, bana yalnız 
kardeş cocuğu gibi değil, bir evlat 
gibi d-:. ba\,,yorlar. Hele yengem .. 

- T;bii .. en ~nu 
0

hiç görmedin. 
Br,ban onu almasını bahane ederek 
ki° r.ijk l\mC.:.\mızla bir dargınlık Çl-

k? '"''* 

Kaçak kibrit, kaçak tütün,kaça/ı 
ipekli, daha böyle bir sürü kaçah 
arasına, et te kartfh. K~ak et de
yince; İnııanın içine, ne eti olduğu 
belirsiz, rrereıie kuildiği bilinme· 

ven, bir takım ölü, yahut dirliksiz 
hayvanların eti gelir değil mi? 
Hayır! •• Bu etlerin bütün suçu, 

lstanbulun sekiz on kilometre Üerİ· 
sindeki köylerde kesilmif olmasın
dadır. 

Geçende, tanıdıklardan biri, Bo•• 
tancıdan, bir koyun l>utu almıf. 
GösterJi. l!tanbul kasaptan, bu 
eti bulsalar, ··amın içine koyarak, 
yanlarını tfıhlarla siisleyip: 

- işte biz böyle el ıtatarız ... diye 
reklıimını yapmağa kalkışırlar. 

Tanıdığım adam. bu eti yolda ya. 
kalanmaktan korktugu için iç içe 
kağıtlara sararak öyle getirmifti. 
Çünkü şakası yok. Beleıiiyecilerin 
eline geçti mi, et gitti gider. Uğıaş
mcuı da üste tuzu, biberi ..•• 

Peki ama, Bastancılıların, dile
dikleri yerden k~tirip, apaçık,her
kesin gözüönünde götürdükleri eti, 
lstanbul belediyesinin l!ınırlarında 
nasıl olu ·o< da taşıması yasak edi
len bir tabanca gibi:buldukları yer 
de yakalayabiliyorlar? 

Belediyemiz, bir kilo etten 9 
kuruş kesim vergisi alacağı yerde 
bunu, Ankara, lzmir belediyelerin 
de olduğu gibi beş kuruşa indiı·. 
rirse ve daha bir takım masrafları 
kısarak etin kilosunu bize 35 - 40 
kuruşa yedirirse, kim kalkar da 
Bostancıdan, Pendikten gizli et 
getirmeği göze aldırır? 

Yolunda kesilmiş, buz gibi kıvır
cık etinin yalnız lstanbulda kesil
memiş olduğu için kaçak gibi hor
lanması ne yala11 söyleyelim, gücü
müze gidiyor. 

Salahaddin GONGöR 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca kartılıklarıru yaıı:dıiun.ız keli· 
melerin Öz türkçe muka.billerini yu.arak tek· 
liıni.%ia bot hanelerine yerlettirip kesiniz. Ve 
Mi lliyet bilmece memurluiuna aönderiniz. 
Doiru halledenler arasında kura çekiror •• 
Uu.nanlara hedireler •eriroruz. 

Müddet: Perıembe •Ü.nU akıama kadardır, 

bilmecemiz 
J 2 3 4 5 fi 'T B 9 1011 
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1 •• 1 
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4 - Bir vili.yetimiz. 5. 

5 Nota 2. Aksi, meıum 5, Beyl'İr 2. 
6 - Ayakta 3, Hal rabıtası 3. 
7 - Bir nevi ıçki 4 1 Cedit, ıayretli, kavi 4. 

8 - 0.11 ... let. hiddet :J, 
10 - Köpek 2, Düruı S, Asmaktan emir 2. 

11 - Bir renk 4, Laz kayıiı 4. 

YUKARDAN AŞACI 

1 - Çift deiil 3, Nota 2, Duman lelceai 2. 
2 - Amca 31 Cezire 31 Cet 3. 
3 - Bir rakam 3. 
4 - Avi.ıe, hevenk 4, Düb 3. 
5 s.,nuna bir (1) koyarsanız •açları dö ~ 

üe.ıifi: Nazmi Şahap · 
Güldü: 
- Fakl\t ne yalan söyleyeyim. 

Bütün tirretliğine ve hissizliğine 
rağmen Şehap amcamı hatırladıkça 
onu görmeğe gidemediğim için i
cimde bir sızı duyarım. Geçen sene 
bir cuma günü mektepten çıkmca 
Galibeye dedim ki ... 

. . 
- Hatırlarsın değil µıi Galibe .•• 

"Gel gidelim şu amcama .. bakalım 
ne yapacak? Rahmi amcam bir ak
sam, Tekirdağmda, sofrada, sizin 
Binbirdirekte oturduğunuzu söy
lemişti .. Sonra gene vazgeçtim. 

- Hata etmişsin... hem biraz 
garip konutuyorsun gibi geliyor ba
na ... senin bize gelmeyişinde bir 
sır var. 

ismet bu sözleri işitmemit gibi 
devam etti: 

- Fa.kat sonra Galibenin o ta
rafta bir arkadaşı varmış. Aras11a 
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HiKAYE 
Danışıklı döğüş 

miyon. Köpeğin olam .. Etme, ıa • 
na yamyom. 

Münire - !Yazmasını batına 
dolayarak) Ayı •. Etek.. Senin ka
nn var. Utanmıyon, ilB.lemin kız
lannın namusile uğrafıyon do
munuz ... Hasan domuuuzz. 

Hasan - Bire cigerini yedügü
mün gahbeıi .. Garnn varsa vabe •• 
Ondan sana ne., Leyla aç mı ka
lıyo ki.. Çıplak re: kalmıt ki. 

Mektep hocuile Maliye katibi 
daha biribirlerine hiç 18.kırdt söy
lememitlerdi. Bu konuf111a büsbü
tün dillerini ba.iiJadı. Yüzlerinin 
etleri gerign, takaklarr zonklıyarak 
ve dudaklannda acı birer gülü' • 
le susarak dinlemeğe devam etti .. 
ler. 

• 

Unutulmaz "HARP,, filminin büyü yııııızıarı 
CHARLES BOYER ve ANNABELLA 

tarafından yaratılan 

ÇILGIN KAN 
Aşk • İhtiraı • K11kançlık • Muıiki ve Sugih:eşt Şıbeseri 

Bugün matine- ı• p EK · JB 
terden itibaren sınemasınu 

Provamı ilave: Paramount dllnya havadisleri i•Htesl, Amırl
kada Lindberj'in çocuiunun katli mubakımHi • Katil • Şabitl-' 
vesalr•··· Roma'da geçen lıafta MUSOLINI - LAVAL aruıacll 
imzalanan anlqma meruiml • Sar PI.biıiti vesaire ... 

Bu gece için numero'u biletl~r ev•lden alınabilir. Tel. 44?.89 # 

Türkiye İdman Cemivetleri İttifak• 

Eşya Piyangosu 
Amerika, Paris, Brnı. s.I, Viyana ve Petteye ııezmelu • Dahili t ... 

vilitlarımıı • Otomobil ve bisikletler, Salon, Y •m•k ve Y ıt•~ 
takımları v• daha binlerce kıymetli hedly• 

Münire, kuabadaki mekt~pte 
hocaydı. Babası Nahit buraya hü
kUmet doktoru tayin olunduğun • 
dan iki ay evvel o da vazifesini bu 
raya nakletmifti. Son sünlerde 
malmi.idürlüğüne bir katip seldi. 
Bu, Hasan isminde yakıtddı, se • 
vimli, süzel konuşur bir gençti. 
Münire sabahları mektebe gider • 
ken kasabanın memurlara mahsuı 
kahvesinin önünden geçti. Hasan 
onu, o da Hasam gördü. Bakqtı • 
lar, gülüştüler, tamşblar ve ıevit· 
tiler. Birbirini anlayan ve ıeven i
ki genç için yasak var mı?. Sevgi
nin tekli, kanunların ceza olan 
maddelerine dokunmadıktan son • 
ra pek zevklidir. Fakat vicdan, ah-
18.k ve mua-teret, cemiyetteki bu 
düzensizliklere ı (Peki) demez
Netekim bu iki genoin atk şekille
rinde vicdana aykırı gelen bir hal 
vardı; Gerçe Münire bekardı. Hiç 
evlenmemişti ama, Hasan bir se • 
nelik evliydi. Leyla isminde Güzel 
bir karıı;ı vardı. Genç k:ı..Jın koca
sını çok severdi, çapkın olduğunu 
bildiği için onu gözünden kıska · 
nırdı. Bunun için hemen kocası · 
nın bir b~kasile sevişti~ini anla
dı. 

Münire - Ulan bizim s:ırc inek 
te yem yiyo .. Su içiyo.. Ahırı da 
eyü .. Ama nideceğin ki kocası ö • 
küz .. Bire sen hayvan mısın Ha • 
san .. Domuz. 

Değeri t Liradır· Her Yerde Satılır. 
....................... Kii ................... "'~ 

Münire ile Hasan bir cuma ten
ha bir yerde bulu~mak için söz • 
letmişler, bunun için kızın oğlana 
yazdığı bir pusula Leylanın eline 
geçmişti. Genç kadın kağıdı oku
yunca beyninden vurulmuşa dön · 
dü. Hemen hükumet doktorluğu. 
na, kızın babasına koştu. Meseleyi 
gizli bir şekilde Nahide anlattı.Na 
hit, derin okumut bir adamdı. Mea 
\eğinin ehliydi. Avrupada ruh dok
torluğu da öğrenmitti. Evvelce 
sıhhiye müdfü·J. iken her nasılsa 
istifa ederek kazalarda hükumet 
doktorluğu ile rahat ve gürültü • 
süz bir hayat istemi,ti. 

Kocalı kadının gönül heyeca • 
m, ku~kançlık acısı ona dokµndu. 
Kızının ilet olnıasım, bu işte ;ı:a
rarlı çıkacağım pek dütünmedi .. 
Leylaya çok acnnıştı. Onların bu 
sevitmelerine elden geldiği fdiliar 
sed çekeceğini vadetti: 

- Y almz sen, telaş etme kıtıın . 
Birletecekleri yere gitmeğe kalk
ma, iti bozarsın. Onları beıı fikir
lerinin yanlıt olduğunu düşündü
rerek bu sevdalarından vazgeci · 
receğim. 

.. * * 
Öğleden bir saat sonra Hasan, 

tıraş ol:nuş, elinde bastonu, hah • 
çenin otları araoından yürüdü. Se
dimsi bir yere oturdu. Ayaklarını 
a4ağıya salıverdi. Atağıda tırıl şı
rıl bir ırmak akıyordu. Birın: son· 
ra Münire de geldi. Kesik saçları· 
nın üstüne bir bere iliştirmiş. laci
vert etek, ctoket giymişti. 

O sırada aşağıda kasabalı bir 
genç erkekle bir kız göründüln. 

Tam onların oturdukları yere 
gelince durdular: 

- Münire kız .. Sen beni sev 

külUr 2. 
6 _.. Y adetmek S. Husu si 4. 
7 - lstifahm 2, 1,te 2. 
8 ..-- Sırt 4, Yemin 3. 

9 - Güzellik kıraliçesi 3. 
10 - Bal amelesi 3, Valide 3, Hal rabıtaaı 3. 

11 - Parlak 3, Nota 2, Şart edah 2. 

terasaya çıkar, seninle cilveletir
mif. Bir gün onlarda iken Galibe 
ıeni görmÜf .. Sonra sen Galibeyi 
kovalamağa baş.amı,sın .. Yaramaz 
Nazmi!.. 

. 
- Çok çalıttık ama... Elinden 

iki satırlık bir aşk mektubu kopara
madık. 

Ve herhalde Galibeyi kırmamak 
için olacak ehemmiyetsiz bir tey
den bahsediyormut gibi; 

- Hot··· - dedi - Galibenin 
de seninle uğraşmağa vakti olma
dı ya.. 

Nazmi, Galibeye yan gözle baka
rak ba,ını salladı: 

- Desen e ki bir dolap çeviriyor 
dun ... 

Sonra ayağa kalktı ismetin kolu
nu tuttu: 

- Gel bakalım.. - dedi - şu 
i•i anlat bana .. Babam ne yaptı ıi
ze? 

ismet tabiile,mişti, o da ayağa 
kalktı ve güldü; 

- Hiç bir şey yapmadı ... Hiç 
bir şey ... Hem Galibe, haydi, kı
mıldan bakalım ... Bugün sonuncu 
günüm ... Beni eğlendirin biraz ba
kalım .• 

Çayırlar. 
Dere; 

Hasan - Münire köpeğin o!am. 
Etme .. Onu bırakıp seni nikahla
rım .. 

Münire - Ulan ayı .. Hiç muh
tarı dinlemedin mi?. Şimdiki ka
nunda garı boşamak yok .. Ayrıl • 
ma yok demeyo muydu .. Haydi i
tine git.. Petimden gelirsen seni 
ilaleme rezil ederim. 

Ve kız kotarak tarlaların için
den kayboldu. Erkek te yolunu de
ğittirdi. Yavaf yavaf uzaklatl,,, 

Münire ile Hasan. seyrettikleri 
parasız oyunun sersemliği altında 
bunalmıtlardr. Yine susarak aya
ğa kalktılar. Bir kaç adım ilerle . 
dikten sonra demin yalnızca gel
dikleri yolu yine yalnızca yürü -
mek İçin biribirlerine : 

- Allaha ısmarladık. dediler. 
Ve biribirlerine iki yabancı gibi 
yollarını değiştirip yürüdüler. 

Bu danıtı:klı döğilf komedyası
nın kendilerine Nahitle, Leyla ta
rafından hazırlanmıt olduğunun 
bir zaman sonra farkına varmıt • 
!ardı; fakat kalp ve ruh mesele • 
!erinde mühim roller oynayan iz
ze,ti nefis ve gururları bir daha bi
ribirlerile mefgul olmağa onları 
bırakmadı. 

Bu suretle bir aile yuvası yıkıl
madan, bir genç kızın namusu \·e 
sıhhati de tehlikeden kurtulmuş • 
tu. 

O. N. 

TEPEBAŞINDA 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
Bu akşam 

Saat (20) de 
insanlık 

Komedisi 

* • * 

4 Perde 
Yazan: 

BALZAK 
256 

Yazan : Ek•em Reşit. Besteleyen: 
Cemal Reşit. 

DELl DOLU 
22-1-935 salı akşamı bir defa için 
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Sandal.. 
Doğt14u sandalda seyredilen ay ... 
Gülüşerek, koşufarak kapısın-

dan girilen evin terasaaı ... 
Terasa ... 
Gramofon, kırılan bir plak ... Kah 

kaha .. kahkahalar ... dalgın ve yor
gun bakıtan genç kız gözleri ... Bur- · 
nundan mırıldanılan bir farkı par
çası ... 

Az sisli ve binbir çiçek kokulu 
bir yeni sabaha ulaşan sokaklar
da tek tük gürültüler batlarken; 

- A .. delirdin mi kuzum ... Be
nim artık uykum geldi!.. 

Deyen Galibenin sesi ... 
itte cümbüşlü bir Kadıköy gece-

ıı ... 
Ve .. Gözler. iki ye•il göz kü su

ya atılmı• iki çivit parçası gibi eri
miş ve şu engin deniz mutlaka bu
yüzden yemyeşil kesilmiştir. 

Eski, köhne bir gemi, sivri bur 
nu ile suları yararken kamarasının 
lumbuzundan enginlere bakan Naz 

1 
mi, enginlerin yetil, mor, mavi bü
tün renk'erini bir renkte görüyor
du: 

Yeşil, yemyeşil.. ve sonra gözle
rini yumuyor, gözkapaklarının için.1 
de yemyeşil iki göz görünüyordu: 

ismetin gözleri .. 
Gözlerini bütün gece bu gözler

den ayıramadığını dü~ünüyordu. 

Dün akşam 
•• SUMER sinemasında 

HENRI BATAILLE'ın eseri ve 
GABY MORLAY 

ve 

HENRIROLLAN 
tarafından bir sureti fıv· 

kalldede temsil edilen 

iSKAN DAL 

Bugünkü program 
1 N S TAN BUL, 
18ı Almanca dera. 18,30: Dana muailıti•i. 19, 

30: Haberler, 19,40: Viyilonist lakender, ismet 
tlayrullab aololar, 20,10: Ses muailciai pl&k, 
20,30: Stüdyo siıan orkeatra11. 21,15: Son ha· 
berler, 21,30: Radyo ork.estrar.ı. 22: Radyo· 
caz va t&nso orkestraları. 

223 ITh•. V A R Ş O V A, 1345 m. 
16,45: Orkeıtra.. - Söıler. 19.20: Koro kon-

aeri. 20: Piyano mualkiai. - Sözler. 20,30: 
$al"kdar. (pl~k.) 21ı Filharmoni he,.etinin. sen· 
foaik konaeri. Z2ı Paznandaıı. ~iden konser. 
2~: Rokli.m kon.aeri. 23,l&ı Dan• musikisi. 

823 ICh•. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 .. 15 Gündüz plik neıriyatı. 18: Radyo 

aalon orkeatrası. 19: Haberler. - Konferans. 
20,16: Noel ıarkıları. 20,30: Bükreı operaaın· 
da yerilecek operarı nakil. 

1195 Khz. F R A N K F U R T, 25ı m. 
19,20: Yeni tiirler. 19,45: Haberler. 19,50 

Şen muaiki. 20.45: Haberler. 21,10: Orkeatra 
refakatile •İyolonael konser.i 22,30: Sözler. 23: 
Haberler~ 23,30: Halle musilc.iai. 24 Danı muai· 
kisi. (Solist tenor Schmidtin istirakile.) 1 ·3: 
Gece konau.i. 

Kh•. L -E 1 P Z 1 C, 382 m. 
18,20: l"ıyano ittU.si.kisi. 18,50: Sözler, 19,10: 

Karlfık soliat konsed. 20~0: Ak,üaHte . - Köy ı 
IU netriyatr. 21: Haberler. 21,10: Koro itlİ· 
rakile koro konaeri. 21,50: 11aVtan, ,isimli skeç 
23,20: Orkeıtra konaerô. 

841 Khz. B E R L l N, 357 m. 
18,20: Piyano muaikisi. 19 ~: "Konradin re· 

ilet aus,, adlı skeç. 19,40: Halk makinelerinin 
yayıll41na dair söz:ler. 20: Dört perdeli 11Trou 
badour., operası. (Gramofon pliklarile.) 21,10: 
Yeni ,~arkılar. 23: Haberler. - Şarkıların de-
vamr. 

Yarınkı ~rogram 
I N S TAN BUL• 

12,30: Pli.k netriyah. 18: Çay aaatiı Otel 
T okatliyandaa transmisyon, telsjz caz., 19,20: 
Çocuk hiki.yeleri. 19,50: Haberler. 20: Hava
yan kitar, Siret ve arkadatları. 20,30: Keman 
solo; viyoloniat Nejat, 21: Şiir, 21,15: Son ha
berler, 21,30: Radyo orkestraaı, 22: Radyo caz 
ve tanıo orkeatraları. 

/ 

Galibe uyumuf, onlar uyanık kal
mı,Iardr. O zaman, devrilen bira fi 
şeleri, her saniye biraz daha yese 
dalan lımeti konuşturmu9tu: 

Balkan harbinden az evvel Şe
hap beyle ağabeysi Kavaladan lı
tanbula gelmitlerdi. Birlikte tütün 
ticareti yapmağa karar "ermifler 
ve kollektif bir tirket kurmutlerdı. 
lstanbulda Şehap bey çalışacak, 
büyük ağabey çiftlik itlerile uğra
tacaktı. Babasının kavalaya dön
mesinden iki ay sonra Balkan har
bi patlamış ve ellerine geçen bü
tün büyük arazi sahipleri gibi Bul
garlar babasının da Karaormanda 
ki kasaplarına parçalatmıtlardı . 

Buraya kadar Şehap beyin bir fe
nalığı dokunmamıştı. Fakat bun
dan sonra Şehap bey ismet için 
Bul;"ar komitelerinden daha gad
dar olmuştu: 

"Balkan harbi mütarekesi olur ol 
maz, annesi Şehap beye bir mek
tup yazmış, ağabeysinin ölümünü 
bildirmiş ve lstanbula gelebilmek 
için para istemişti. O zaman Şehap 
bey kendilerine en ufak yardımda
bulunmamıştı. Hele babasının kol
lektif şirketteki sermayesini, oldu
ğu gibi iç edivermişti. Sokak orta· 
sında kalan kadın birdenbire düş· 
tüğü sefalete dayanamamış ve öl
müştü ... ismet bu ölümden bahs4' 

HASA 
KOLONYASI' 
NIN BENZERL 

NI BÜTÜN 
DÜNYADA 
Bulamazsınıı 
Hasan kolonyasını Fr.-a 

Almanya ve lngiltereye bet' 
berce götürüyorlar. Orada lı' 
lunan ecnebi doıtlan bu filli 
teına kolonyanın bütün d~ 
ya piyasasında bir etine tet' 
düf edilmiveceğini birlikte il' 
yan ediyorlar. ltalyanın ıtıff 
hur esanı fabrikalarından 1' 
bur Sanderson bile bu h~ 
kat'i olarak "Huan kol~nf"' 
kadar nefis bir kolonya yr#'' 
demiıtir, 

Meb'uılar, Vekiller ve il' 
biivük inıan Hasan koton.-' 
ntimal etmektedir .Taklitli 
rinden ısakınınrz. Oıküdaı'I 

li 

9ubemiz yoktur. Haıan narıı' 
dan istifade etmek istiyeııl' 

den sakınınız. Hasan deııo' Ş 
Bahcekapı ve Beyoğlu. 

_J ..._.: ______ fi////'...-________ :_ 

Jl\Uiy~' 
Asrın umdeıi " MiLLiYET " 

ABONE OCRETLEJU 
Türkir• içia Harie" 

.J~ L K. ı.. _, 
3 a71ıiı ~ • 4 - 8 ,..,. 
• N , 7 50 I~ :::;,ı 

12 N 14- .. ~~ 
Gelen e•ra.I.: seri ••rilmeL- M .. 

seçen nü.ahalar 10 kuruıtur.- Gast .. 
matbaaya ait lıler için ml\dlri1••-~ 
racaat edilir. Gazetemia ilinlanD .,,. 
liyetini kabul etmea. 1 

"" 

derken, "Şehap amcam onu • 
d .. ' J• d u .,, ıyor u. . 

Nazmi babasından igreıııt 
olmuf.tu. ,); 

Sonra küçük amcasının ya~ :J 
Yafamağa batladığını söyleJll", 
Bir gün hep beraber latanb~ 
mişlerdi. Şehap bey bu ıefe.-..J 
nun fakir bir aile kızıle evle' 
ni bahane etmiş. Ve sırf ziY ~ 
çin gittiği yazıhanesindeıı 

1 
mutlu. Şimdi vaziyetleri hiç~ 
na değildi. Hükumet keııd ~ 
T ekirdağında iskan etmit, •-'!~ 
büyük bir yalı vermitti. Bir çı 
leri vardı ... Ve •.. rahattılar. 

Galibe uyanınca hep birl~~:.ı 
keciye İnmitlerdi. Yolda Ga ~ 
ismeti uğurladıktan sonra." "I, 
sile beraber Beyoğlunda bıt ~ 
maya gelip gelmiyeceğin.i.~0,,il 
tu. Maamafih kızın verdıgı 
kulağına girmemifti. . . '/ 

ismetin biletini alırken, dılı 
diliğinden; . f/ 

- Bir hilet daha verinıt • 
mişti- ~ 

Ve Tekirdağr postasına • 
ile birlikte mendil sallaırııJ! f. 
gelmişken, az sonra kendİl1~ 
vaş yavaf rıhtımdan ayrılaJI 
run küpeştesinde ismetle yat' 
bulmuftu. _Ji. 

-BitrıtP: 
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Lik maçlarının mühim bir safhası 1 Gönlümüzün 
Seveceği futbol 

t ... 

t•~ 

e~ 

Beşiktaş -

\ 

lstanbul Futbol heyetinin teb • 
liğine göre yarın üç stadda yapıla
cak bil'inci kiline li.k maçları ~un
la11dır: 

Taksimde: Fenerbahçe - Süley
maniye, 

Şerefte: Betiktaf ·Galatasaray 
Fenarbahçede: Beykoz - lıı.tan

bulspor. 
Bunların en mühimmi, en me • 

rllikla beklenileni. Şeref stadında
ki Betiktaf • Galtasaray maçı<lır. 

Şimdiye kadar yapılan Hk maç
larının unnmıt tasnifinde Fener
hahçe ıile Galatasaray müsavi P": 
vanla ·batta bulunmaktadırlar. Be-

Galatasaray yarın 
'iktq ise bunlardan bir puvan ndk 
san ile ikinci gelmektedir. 

ilk devreyi birincilikle bitiren 
Befiktafm, geçen haftaki mağhl
biyetle ikinciliğe dütmesile Fener
bahçe i.ki büyük tehllkeden birini 
atlatmrf oldu. F enerbahçe için i -
kinci büyük tehlike, kendisi kadar 
kuvvetli ve teknik bir takım olma
dığı halde, Galaıtasaraydır. Fener
bahçe • Galatasaray karfılaşmuı
nı beklerken, vaziyeti Fenerbah
çe lehi.ne kolaylaftıracak bir maç 
vardır ki o da yarın yapılacağını 
yUlcarıda yazdığımız Beşiklaf • Ga 
latasaray maçıdır. 

Yarınki maçı, pek güç ol
makla ve beklenmemekle beraber 
şayet Galatasaray kazanacak olur
sa Fenerbahçe - ile Galatasarayın 
puvan vaziyetlerinde bir değitik
ilk olmaz ve ikinci tehlike dediği
miz F enerbahçe - Galatasaray ma
çı için sarı kırmızılılar sarı laci . 
vertlilerin başında Damuklesin kı
lıcı gibi asılı kalırlar. 

Yok eğer maç çok muhtemel ol
duğu gibi Beşiktaşın galibiyetile 
neticelenirse, Fenerbahçenin ek • 
meğine yağ sürülmüş olacaktır. 
Çünkü o zaman F enerbahçenin Be 
şiktaştan bir puvan fazlasına ha
lel gelmiyeceği gibi, Galatasay da, 
F enerbahçeden iki puvan aşağıya 
dü~ecektir. 

Üçüncü vaziyet ihtimal, Be.ik
taş - Galatasaray maçının berabe
re bitmesidir. Bu <la, yukarıdaki 
kadar olmasa da yine F ene,,bahçe
nin lehinedir. Bu takdirde Galata
sarav Fenerbahçeden bir ımvan, 

iT AL YAN FUTBOLÜ 
pal Şehrimize bir Italyan takımı mı gelecek 

Şehrimizde görmekliğimiz muhtemel bulunan ltalyan 
lutbolümlen bazı örnekler 

Bir aralık tehrimize eglip latan bul • Viyana maçlarının hakemliğini 
yapmış olan beynelmilel hakem komitesi reisi Mauro'nun ve ltalya mil
lı takımının meşhur oyuncularından Meazza'nın kulübü Ambrosiana'. 
nın kaptanı bir müddettir tehri.miz de bulunmaktadır. 

Ambrosiana'nın kaptanı, habıır aldığımıza göre, takııfıınm lstan
bul~a ınaç yapabilmesi için ilel'i gelen bazı kulüplerimizle temas etmek
tedır. 

lngiltere, Skandinavya, lspany a gibi uzak ve masraflı memleketler 
istisna edilirse tehrimiz hemen he men bütünAvrupa futbolcülerini gör 
mü,tür. Hatta bir aralık Almanyad an Antraht, Fransadatı Rasing Klöp 
takımları bile şehrimize gelmişlerdir. Uzak memleketler takımları bıle 
şehrimize gelmi\llerdir. Uzak memleketler haricinde şimdiye kadar 
memleketimizde göremediğimiz yalnız İtalyanlardır. 

Ambrosiana'nın kaptanı Türk ve İtalyan futbolcüleri arasında dos
tane bir temas yapılmasını çok istemekte ve buna uğr~aktadır. 

Eğer ltalyan kaptanın te9ebbü sleri müsbet bir netice verecek olur
sa, futholde bir kaç sene içinde büyük terakkiler kaydetmiş, son sene
lerde dünya ve orta Avrupa kupalarını kazanmış olan ltalyan futbolü
nün iyi bir nümunesini şehrimizde göreceğiz demektir. Çünkü Ambro
siana takınıı, Italy~ un birinci sınıf t~kımları arasında yer alan, milli ve 
temsili takımlara oyııncular veren bır teşekküldür. 

Bu hususta kati .rette kararla 'tırılınış bir 'ey olmamakla beraber 
A.mbroisiana kaı t nının teşebbüsle rini öğrendiğimiz için bunu okuyu
cularımıza da 'ı;ldir.neği faydah bulduk. 

karşılaşıyor 

Beşiktaş ise iki puvan aşağıya dü
şecektir. 

fenerliler bütün lik maçlarında 
Beşiktaşla yapmak mecburiyetin • 
de oldukları iki maçı da oynadık
larından onlar için, artık Beşikta
şın mağlubiyetinden ziyade Gala
tasarayın mağlubiyetinin ehemmi
yet ve kıymeti vardır. 

Yukarıda yazdıklarımız işin 
sportif noktadan ehemmiyetleri -
dir. Bunun bir de, idari cepheden 
hususi bir ehemmiyeti daha vardır 
ki o da tudur: 

Galatasaray kulübü, senelik kon 
gresini yarınki cuma günü yapa • 
caktı. Halbuki dün gazetelerde çı • 
kan bir tebliğe göre: 

"Kongrenin bu cuma günü Be
flktat lrulübile yapılacak futbol 
maçından ötürü 8 tubat günü s!\
at ona bırakıldığı Galatasaray ku
lübü batkanlığından bildirilmek • 
tedir,, 

Bunun manası tudur: 
1 - Galatuay kongrelerinde, 

ötedenberi, faal sporcuların, bil
hassa idare 0heyetıi seçiminde ve 
kongre ımüzakere ve münakatala
rında rolü mühimdir. Bu seferki 
kongrede de hayli mühim mese • 
lelerin münaıkaşası muhtemel ol
duğuna göre mühim bir maçtan 
evvel futbolcüleri sinirlendirme • 
mek lazımdır. 

2 - Betiktatla olan mühim maç 
kazanılırsa, bundan sonraki. bir 
tarihte, yani 8 tubatta yapılacak 
bir kongrede, idare heyetinin se • 
çim iti de bu galibiyete uygun bir 
tekilde tanzim edilebilir. 

Görülüyor ki Betiktaş • Gala -
taaaray maçının değişik ve türlü 
ehemmiyetleri vardır. 

Yarının geri kalan maçlarına 
gelince: 

Süleyımaniye karfuında Fener
bahçenin kolay bir galibiyetini bek 
lememek timdilik kimsenin akim
dan geçmez. lstanbulsporla Bey -
kozun ise, <laha fazla, müsavi de -
nebilecek bir maç yapacakları ka
naatindey~. 

E. H. SAVCI 

Zelzele hafifledi 
(Başı l inci .ahifede) 

müfettiJi Orhan Sami, Sıhhat ba~mü
fettiJi Fuat Bandırmada bulunmakta
dırlar. 

Sıhhat vekilinin de gelmesi ihtima· 
il bulunduğu aöylenınektedir. 

Soııyet hükumetinin tees•ürü 

ANKARA, 16 .A.A. - Son zelzeleden 
musabolan halk ve felaket ıkurbanlan 

hakkmda Sovyet hükllıneti Moskova bü
yük elçiliğimiz vasıtasiyle ve Ankara
daki Sovyet maslahatgİlzarı da hariciye 
vekaleti va11tasiyle hükilınetimize sa· 
mimi teessür ve taziyetlerini bildirmit· 
lerdir. 
------~-·---------

Kari mektupları 

Hocasız geçen dersler 
Üsküdar akıam ıanat mektebinde 

bulunan kız orta mektebi son sınıfında 
iki aydanberi riyaziye ve bir aydanbe
ri türkçe derslerine muallim gelmedi • 
ğini yavrularımızdan öğreniyoruz. 

Bu mektebin •on smrfını bitirecek 
olan bu yavruların Türkçe ve riya • 
ziyeden ne suret1e imtihan vererek li.ıı 
seye gireceklerini düşünmekteyiz. 

Bu hal yavruların ilerlemelerine engel o 
lacağından vakıt geçnedcn bt>na bir ça
re bulmanızı diler derjn sayg,larımı su-
nanın. 

Talebe babala•ından Baytar 
muallim Dr. A. Galip 

Rahat, kolay ve güzel gol ya • 
pan bir takım kadar futbol meraık
lrsında ze\fk bırakan bir şey ola • 
maz, 

D&kat ediniz: En lyıi sayılan 
futbolcülerden mürek1kep kuvvet • 
li bir tak.mı, rahat, kolay ve güzel 
gol çikaramazsa, yani gol fırsaıtla· 
rmı zamanında hazırlayamaz ve 
ya hazırlayabildiği fırsatlardan is
tifade edemezse, futbolcüler ne ka 
<lar iyi \fe ıtakmı ne kadar kuvvetli 
olursa olsun se}"İl'Ciye bir 11kınb, 
bir teli.f, bir saibırsızlık verir. 

Bu hali gören seyirci iki<le bir
de içinden: "Bu <la kaçar mı?. Böy 
le güzel fırsatı ben çıksam gol ya
parım,, <ler .. Yapar mı, yapamaz 
mi, o da lbafka mesele ... 

Federal olmakla beraber lik 

maçlarına giremediği için resmi 
maçlarda göremediğimiz Günet 
futbol takımı, hususi mahiyette 
ciddi mçlar veya ekzersizler yapı
yor. Bu takımda rahat, kolay ve 

güzel gol yapmak kabiilyeti gör • 
düğüm ve çalıştıkça bu kabiliyeti 

arttıracağına kanaat getirdiğim i -

çindir ki Güneş takımının yaptığı 
bu maç veya ekzersizleri. kaçırma
dan takip ediyorum. Son pazar gü

nü de Güneş takımı Taksim stadın

da 1 tanbulsporla karşılaştı. 

Doğrusunu söylemek lazım ge

lirse evvelce lstanbulsporu 3-0, Ve 

fayı 5-1 yenen bu takımda oyun i

tibarile o!duğu kadar nefes ve mu
kavemet ;ıibarile de büyük ve 
meınnuııiyete değer bir fa~k gör • 

düm. 

Vakıa oynanılan bir maç değil 
bir ekzeuizdi, kadrosunda Sala • 
had<lin, Reşat, Nevzat, Nihat, F ah
ri gibi tanınmış futbolcüler buiun
ma!da beraber lstanbulspor takı

mı tam değildi, Taksim stadı zayıf 
tarafl'yoracak ve fatırtacak kadar 

ÇIP.l}llJ!lu idi ama.. Ne de olsa bu 
ekzersizCJe Günet takımının latan
bul•P:Qru 12 • O yenmesi, bu taıkı • 
mırr .iahat, kolay ve güzel gol çı
karacak bir takrm istidadına ma

lik olduğu kanaatini kuvvetlettir • 
di. 

Galiba nihayet, gönlümüzün 
seveceği futholü, bize Fenerbahçe 
ve Güneş muhacimleri gö~terecek. 

--·--
Galatıı sr raylı) 'r kongr~d 

Galatasaraylılar cerr..iyetinden : 
ikinci kinun 11 inci cuma günü yapı· 

lacağı ilan olunan yıllık kongremiz 
muhtelif bazı teşekküllerin aynı güne 
tesadüf eden kongreleri ve Galatasara>' 
maçları münasebeıille ekse•iyet haHI o
lamadığından yapılamamıştır. 

Nizamnamenin bu bap~aki sarahatine 
binaen mezkUr kongrenin ÖnÜrT.ıi.."?deki 
cuma günü saat onyedide yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Duhuliye varakası almış olan arkadaş
ların aynı varakalarla ve henüz alma .. 
mış olan aza arkadaşların de birer duhu
liye varakası alarak Kongreye iştirakle
ri rica olunur. 

Fransız .. İngiliz 
Görüşmeleri 
. (Başı 1 inci sahifede) ı 
Jansından: Londrada yakında cere • 
yan edecek Fransız • lngiliz mükale
mel_e~~nden maksat, Avrupanın vazi .. 
ye.!ı !1Zet"İne fikir teati ebnektir. Bu 
ımukalemeler i&ti§arİ ma.h 'yette ola • 
caktır · Ve hemen müsbet neticeler ver 
~esi ınemu] değild·İr. Demektir kit hiç 
kımıeye kartı iki taraflı bir hareket 
teıebbüsü olmıyacaktır. 

Bu görü~melerin gaye11i daha zi -
yade bir Avrupa it birliğine genit e
saslar hazırlamaktır. Bu sıra.da, bat • 
ka memlekıetlerin nazar noktaları da 
hesaba katılacaktır. Ve hasıl o1acak 
herhangi bir anlaımaya Almanyanın 
da ginneoi memuldür. 

Bu bir ba§lanlfıçtır 

LONDRA, 16 (A.A.) - Fransız • 
lngiliz gÖrü'1Uelerinin fngilterenin ö
teki Avrupa hükumetleri ile yapmak 

"istedikleri bir seri görüımelerin baı • 
)angıcı olacağı resmen bildiriliyor. 

Bay Flandenin sözleri, meaul ma .. 
hafil tarafından yüksek bir tekilde 
takdir edilmektedir. 

--·--
Tayyare balosu 

Tayyare cemiyetinin senelik balo • 
su hakkında hazırlıklara başlanmııtır. 

Balo komitesi dün öğleden sonra Pe· 
rapalaa otelinde Tayyare cemiyeti f ı .. 
tanbul şube&i reisi Bay lsmail Hakkı· 
nın reisliği altında toplanmış ve yapı .. 
lacak hazırlıklar hakkında görüımüı • 
tür. 
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Sar plebisitinden sonra 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

tD'. 
Büyük devletlerin miiıne .. ileri ve 

bu arada Bay Laval, bu münasebetle, 
her halde beyanatta bulunacaklardır. 

Sar bayram yapıyor 

SARBRUK, 16 (A.A.) - Havaa 
ajanoı muhabirinden: 

Reyiilm komisyonu, lngiliz askerle
rinin muhafazıuı altında bulunan rey 
puılalarmı hamilen, dün, buradan Ce
nevreye hareket ebnittir. 

Bu ana kadar, öteae beride pek bü
yük ehemmiyeti haiz olnııyan bazı ha· 
diseler vukubulmuttur. 

Ezcümle, Alman cephesi üyeleri 
sosyal • demokrat fırka merkezini ku
fabnıılar ve içeriye gimıeğe tetebbiu 
etmi§lerdir. Hükfunet, çarpı§lllalara. 
mini olmak iç.in buraainı kapattınıu~· 
tır. 

Hitlerciler bir çok evlere gimıitler
dir. 

Bazı yerlerde, zabita üniformalı 
Nazilere hemen yerlerini terketmit • 
lerdir. 

Akfaın Üzeri Naziler tarafından 
yapılacak olan miting ile pek büyük 
bir kalabalığın ittirak ettiği fener ala
yı esnasında her türlü hadise ihtima· 
line karşı, lngiliz ve ltalyan askerleri 
Sarbrük merkez 'nde toplanınıştrr. Hü
kumet komünist cephesinin toplantı • 
lanru yasak etmit, yalnız Alman ccp
hesindekilere izin vermiştir. 

Dün, bütün evler donanmış, mu • 
zikalar çalmı§, ıenlikler yapılmııtır. 
Her an, sokaklardan alkış sesleri yük
aelmişt "r. 

Reis Bay Knoks, coşkunluğun ken
diliğinden hafiflemesini beklc.meğe ve 
uluslar arası askeri kuvvet1erine an· 
cak fevkalade ahval karşmnda mü • 
racaat etmeğe karar vermiştir. 

BALE, 16 (A.A.) - Sar reyiilm 
komisyonu gece yarısından biraz ev· 
vel ı.v· çre hududuna varmış ve gece
yi burada geçirerek sabahleyin Ce • 
nevreye hareket etmittiı·. 

Fener alayları 

SARBRUK, 16 (A.A.) - Fener a· 
layı anlatılmayacak kadar şevk ve he
yecan içinde geçmiştir. 

Saat 18 de nihayeti gelmiyen bir a· 
lay, tehir aokaklarından geçmeğe baş
lamıttır. Alaya itirak edenlerin, ter -
tip edenler tarafından evvelden ta.h • 
min edilen 200,000 adedini fazlasile 
geçtiğini söylemek mübalağalı olmı
yacaktır. Çünkü alayın nihayet gel • 
mek için üç saat beklemek lazım gel
miştir, Onler:nde gamalı aalipleri ve 
ellerinde Statükoya ita.ret eden man· 
kenler bulunan adamları hilmil ara • 
balann ardından gelen hücum kıtala· 
rı sevinç ve alkı!lar at'asında geliyor • 
lardı. Muzikalar Alman Nazi milli 
martile karışık Sar ıarkıları çalıyor • 
lardı. Güneş batar batmaz tehir par • 
lak bir surette ziya'Ya .boğuldu. He • 
men bütün evlerin önüne Bay Hitle
rjn bir metre boyunda bir fotoğrafı •· 
aı1mıştı. 

Va.z;iyetten korkanlar 

Polis, Hitler aleyhtarı bütün mu • 
halefet merkezlerini bO§altmak için 
tedbirler ittihaz etmiıti. Uluslar ara
sı polisi tarafından .alınan tedbirler aa 
yesinde hiç bir h&dise olmamııtır. 

Havaı ajansı reyiia:m men&upları • 
mn bozgunluk acıaı duyduklannı ve 
kendilerini emniyetsizlik içinde bul • 
duklarını yazıyqr. 

Hitler aleyhtarı katoliklerin Ön • 
deri Hofman, hayatından korkarak 
Sar lngiliz polis müdürüne müraca • 
atla himayesini rica etmi~t·r. 

Obür taraftan 15 Fransız ailesi Na
zi tehditleri kar§ısında evlerini terke
derek madenlere sığınmışlardır. Bu • 
nun için dün aktam m11halifler ulus
lar derneğine ve uluslar aı·ası kurum
larına müracaat ederek Sar'da asayif 
mesuliyetinin henüz kuruma ait oldu
ğunu teyidini istiyecekleri söyleniyor· 
du. 

Bununla beraber, Nazı fırkasının tın 
ileri gelen şeflerinden biri Havas a -
janaına, fırkanın Sar' da takibetımek is 
lediği siyaset hakkında yatıştırıcı be· 
yanatta bulunarak demiştir ki: 

1 - Bay Hitlerin Sar meselesinde
ki zaferi Fransız - Alman münasebet• 
lerine zarar vermiyecektir. Çünkli ar .. 
tık hiç bir toprak ihtilafı kalmaınıı • 
tır. 

2 - Sar'daki Hitler aleyhtarı şef· 
lere gelince, Nazi fırkası bunların "ıı
ziyetlerindeki güçlükleri kendilikle · 
rinden nazarı dikkate alacaklarını zan 
netnwktedirler. 

3 - Naziler, Naziliğe aleyhtar ol
duklannı bildiren mu ha lifleri kandrr• 
mak suretile elde etmek niyetindedir
ler. 

4 - Dıı bakımından, Naziler Sar 
reyiimı neticea1nin papalık makamile 
mühim müzakerelere sebep olacağı 
kanaatindedirler, zira, katoliklerın 
Bay Hitler lehindeki reyleri, A1man
yada devletle Vatikan arasında daha 
oamimi bir iş beraberliği imkanını go· 
ren k:mselere cesaret vermektedir. 

Alman idarecilerinin gübnek İsle
dikleri siyasanın ana hatları bunlar • 
dır,. 

Fransa ile toprak ihlilafı 
kalmamUJtır 

BERLIN, 16 (A.A.) - Propagan
da nazırı Bay Göbbels de, iradettiği 
bir tutukla demiıtir ki: 

"lki komıu ulusu, biribirine yaklaş- 1ı !ıracak olan köprü bu suretle kurul · 
1 

mut oluyor. ihtimal ki, Avrupa siya
sal tarihinin bir dönüm yerinde bulu
nuyoruz ve bu muvaffakiyeti, Hitle .. 
rin temsil ettiği Alman aiyasasının ce· 
ıaretine borçluyuz. 

Bir harp tehlikesi atlatıldı 

LONDRA, 16 (A.A.) - Sar seçi
minin gürültüıüz bittiği haberi ile ne· 
ticenin uluslar derneği konıeyinin iti· 
ni kolaylaştıracak kadar açık oluşu, 

Londrada ferahlık veren bir duygu ile 
karıılannuftır. 

Bu sabahki bütün lngiliz gazetele
ri bu yolda yazılar yazmaktadırlar. 

Seçim neticesinin bu kadar kati o
luşunun Avrupada bir harp tehlikesini 
de atlattığı kanaati vardır. 

Bay Hitlerin (tedrici bir barıımağa 
doğru kati bir adım atıldığı ve Alman· 
yanın uluslar arasında tesanüt kurul • 
maaı iç.in hiç bir vazifeden dönmiye • 
ceğine) dair beyanatı ile Bay Flandi • 
nin fU sözleri karıılaıtınlmaktadır: 

"- Franıızlann ekseriyetinin Av • 
rupa barıtmda bir teı~iki mesai ile ne• 
ticelenecek tekilde Fransız . Alman mü
nasebetlerinin gittikçe ilerliyerek düzel-
mesini İstediklerine eminim.,, 

Bu beyanatlann ruhunda Avrupa· 
nın banıa kavupnası itinin ortaya çı
karılması :çin yeni terakkiler elde edile
ceğine Londrada ümit beslenmektedir, 

lngiliz gazeteleri, Fransız ve Al • 
man devlet adamlarının bu beyanatla
rını kayıt ve Sardaki uluslar arası 
kuvvetlerinin temkinini takdir ediyor• 
!ar. 

Ren'i.n sol kıyılarının askerlikten 
tecridi 

LONDRA, 16 (A.A.) - Hafta so
nunda Bay Con Sayınen uluslar derne
ği konseyinin Sar meselesi müzakere
lerinde bulunmak üzere, Cenevreye gİ· 
decektir. 

Ingiliz kabinesi, Sarın Almanyaya 
en kısa bir zamanda geçmesı açın U• 

suller alınmadıkça, Sarda sükünet i
çinde hareket edilmesi için gönderdiği 
kuvvetlerin müdahalelerinin tesiri kal .. 
mıyacağı kanaatindedir. 

Çok mühim sayılan §U nokta üze -
1·inde ısrar edilmektedir: 

"V ersay muahedesinin Ren nehrinin 
sol kıyısının askerlikten tecrit edilmesi 
maddelerinin otomatik bir şekilde Sa • 
ra da tatbik edilmesi.,. 

Sosyalist ııe komünist ganteler 

SARBRUK, 16 (A.A.) - Sosya
list ve komünist gazeteler, dünden • 
beri neıriyatı tatil etmişlerdir. 

Almanların fikri 

BERLIN, 16 (A.A.) - Con-eıpon· 
dance diplomatik Sar plebisitinden bah· 
ıeden yazısında Sarlıların on altı se .. 
nedenberi yabancılar tarafından Sarı 
Almanyadan ayırmak için yapılan ve 
son aylarda tekrar edilen teıebbüslere 
nihayet vermiı olduklarını yazmakta· 
dır. 

Ayrılma taraftarları yabancı efkarı 
umumiyeıinin ıbir kısmını kendi noktai 
nazarlarına yaklaıtırmaya muvaffak ol
muılardır. 

Plebiaitin neticesi, Alman noktai 
nazarına hak vennittir. Eğer Fransa 
Sar meselesinin tasfiyesi için kendi•i· 
ae müteaddit dalar yapılmıı olan tek 
lifi kabul etmiı olsaydı intihabatta uğ
ramıı olduğu siyasi muvaffakıyetsiz • 
liğin önüne geçtnit olurdu. 

Almıt olduğu .-eyler, Franıanın Re· 
nin ıol uhilinde bir daıha bu gibi tec • 
rübeleri tekrar etmemeıi için bir ihtar· 
dır. 

Sar plebiıit komiıyonunun plebiıi • 
ti hadisesiz ve tenkitlere nihayet ver • 
mek suretile idare etmesi uluslar ku
rumu için bir muvaffakıyettir. 

Macar BQfvekili diyor ki: 

BUDAPEŞTE, 16 (A.A.) - Bat· 
vekil Bay Cönlböı, Macar telgraf ajan
sı muhabirine aıağıdaki beyanatta bu .. 
~unmutlur. 

Macarlıtant Sar plebisitinin netice
sini samimi bir kıvanç:la selamlar. Bu 
sevinç çok büyüktür. Çünkü Macads
tan bu neticeyi a-daletin ve bir mliıc~ 
tin necip tesanüt hislerinin zaferi tc .. 
lakki ebnektedir. Diğer taraftan Sar 
meselesinin halli milletlerin zaruri °"' 
lan uzlaşmalarına mani. olan engelleri 
ortadan kaldırmaktadır. 

Franıanın bu meselede ögstermiş o' 
duğu itidal müstakbel siyaset manzu • 
mesinin tekamülü bahsinJe bütün Av · 
rupa için hayırlı bir alamettir. Diğer 
taraftan milletler cemiyeti, Sar mesele
sinin çabuk ve iyi bir surette halledil
mit 0Jma51nı inkarı gayri kabil bir mu 
vaffakıyet olarak kaydedebilir. 

Bir çıkmaz 
CENEVRE, 16. A.A. - Uluslar kuru 

mu konseyi Sar itini tetkik etmek üzere 
bu sabah yapacağı toplantıyı öğleden soı 
raya bırakm.ııtır. Bu karar uluslar ara· 
11 mahafilde oldukça heyecan uyandır
mıttır. Zannedildiğine göre bu toplantı· 
nın al<şama bırakılmaıının sebebi şu· 

dur: 
En son dakikada Almanya Sar'ın Al· 

manyaya birleştirilmesi kararı verilirkeı 
bu birleımenin tarihinin de birlikte tes
bitini istemiftir. Halbuki bir çok me
selelerin hallinden evvel bu tarihin teı
bitine imkan görülememektedir. Binaen· 
aleyh konsey birdenbire bir çıkmaz kar· 
tısında kalmış ve akıama kadar geçec•k 
zamanda. bütün alakadarlarca kabul e
dilebilecek bir çare aramay koyulmuş· 
tur. 

Rey pusulaları 

CENEVRE, 16 (A.A.) - Sar Te· 
yiimı komisyonu azaıını ve rey pus
laları sandıklarım getiren tren öğle Ü· 

zeri buraya gelmiıtir. .. .............. . 
TAN 
MILL~YET'in yeni 

adı olacaktır. 

~ .................. ~ 
---'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.:.._~~~~~~~~~~ 
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1\1 Hiiyet'in Romanı: 86 

Yazan Marthe Richard Tercüme eden : M. F. 

Baronun yüzüne haykırdım. ''Ben 
f ransızım, I spangada bulunduğum 
dan beri Fransa için çalışıyorum 

Hüiasa 
[Marthe Richard Fransa casusluk 

tqkilatı tarafından Ispany. va gönde
rilmiştir. Vuıfesi orada Alman casus 
teşkilatına &irmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mace· 
ralardan sonra Alman casuslarının rc:i&i 
baron Fon Krohn ile tanıpnı,tır. Bun
dan bir çok malumat almış ve bunları 
rransaya bildirmiltir. 

Şimdi Marthe bir fırsat bularak Pa
rise dönmüş ve gefini bularak ona Ba. 
ronu soymak için kurduğu bir dolabı 
anlatınış ve tekrar Ispanyaya avdet et
miştir.] 

- Bunu sizin için tehlikeli ol
duğunu biliyorsunuz. 

- Sizin yüzünüzden. 
- Harbin sonunu bekleyiniz ... 

Bu son yakında gelecek ... O zaman 
Framaya dönmenizi temin etmeğe 
saJıtırız ... Bana itimat edebilirsi
nız. 

Bu nefret ettiğim adam beni hi
maye eder 'bir vaziyet l\lmıtlJ. Ha
kikaten kendisine ehP.mmiyet ver
diğimi, kendisini !evdiğimi, kendi
sinden geçemiyeceğimi,zannediyor 
du. Sıçramak istc'r gibi om111-ları
mı indirdim, ve ı•on Krohn'un göz
lerinin içine gözlerimi dikerek, gö
rünmeyen bir kuvvetin sevkile, yü
züne haykırdım: 

- Ben Fran3lZım, anlıyor musu
nuz? .. Bunu ne demek olduğunu 
bilirsiniz ... Ev•;t, iyice biliniz ... is
panyada bulunduğumoanberi vata
mm için sa)ıfıyorum, sizi tarassut 
ediyorum, harekatınızr gözümden 
kaçırmıyorum ... Itinym· musunuz?. 
Hırsla ayağa kalktım. Fon Krohn 
evvela kıpkırmızı kesildi, aonra sap 
sarı, daha sonra bembeyaz oldu ... 
İnce dudakları fena tebessümle sı
kıldı .. Hakikate kartı koymağa ça
lıfıyordu. Hala bir buhran, bir kız
gınlık anına inanmak istiyordu. Bir 
türlü benim bu kadar aldabcı oldu
ğuma inanamıyordu. Söyleyecek 
kelime bulamıyarak bedbin bir ta
vırla omuzlarım silkti. 

Onu pençeme bir kere almıttım. 
Bırakınamalı idim. Onu gördükçe 
hırsrm artıyordu. Hayır, hiç bir za
man ona kendisini sevdiğim zannı
nı bırakarak, çıkıp gidemezdim. 
Almanca olarak: , 

- leh bin Fransösin! ... dedim. 
Almanca konufuyordum ! .. Is

tırap yüzünü 'bir kat daha buruttur· 
du. 

- Müzevvirlik yapmak için •e
sile aradığımı mı zannediyorsu
nuz? .. Durun biraz ... 

Sert bir hareketle çantamı aç
tJm ... Paristen Hendaye'a olan bi
letimi çıkardım .. Yolda Yunan kon 
şalosu ile tanı9tığım son Pariı seya
hatimin, tesadüfen yaınımda kalan 
biletini çıkardım.. 

- İtte, dedim bakınız. Tarihine 

iyi dikkat ediniz... Fransaya git
mek için harbin sonunu bekleme
dim. Serbestçe gittiğimi bu bilet İs· 
bat eder. 

Fon Krohn'un boğuk sesi mırıl
dandı: 

- Hayır .. imkam yok .. doğru de
ğil ... Bu bileti size birisi verdi .. 

Siz ..... 
Boğulacaktı ... 
lırar ettim: 
- T arilıine bakınız. Trene han

gi gardan bindiJimİ Yunan konso
losuna sorunuz. itte aize tekrar edi
yorum: Ben İspanyaya vatanıma 
hizmet etmek için geldim. Münfe
riden ve münhasıran hunu için. 

Fon Krohn elini alnından geçir
di. Bana kartı olan itimadı, soJtsuz 
yıkılmaz itamadı hala vardı: 

- Size inanmıyorum... ınanmı
yorum aize ... Bir kadın bu derece 
yalan ıöyleyemez. Istırap çekiyor .. 
Hakikatle mücadele ediyordu. Ben 
ısrar ediyor ona ne kadar zülüm 
edersem o kadar rahatlanıyordum: 

- Öyle mi, dedim. Mükemmel ... 
Almanlar eğer kuvvetli ise, Fran
sızlar da ... 

Batile hala hayrr diyordu. Alnı 
nemlenmitti. Devam ettim: 

- Size, kocamın lsviçrede ol
duğunu söyledim. Bana inandınız. 
Alınız. tunu okuyunuz. Şimdi söy
lediklerime İnandınız mı? 

Çantamdan harp dulu maa~
ciizdanımı çıkarmıttım. Kağıda 
dehst>tle baluyor, ve bi~ıl••n hakika
ti olduğu gibi kavrayamıyordu. Ve 
birden, hiç ümit edi!meyen bir 9id
detle suratıma bir tokat vurdu. E
ğer umumi bir salonda bdunmaıa 
idik beni muhakkak öldürürdü. Bir 
ditim kırılımftı ağzımdan kan geli
yordu. Yüzüm kireç gibi oldu aya
ğa fırladım ve gene hırsla: 

- Bu hareketinizle, dedim, ken
di kendinizi mahvettiniz. Y ann 
Prens Ratibor' "- koskocı;.,"Dan bir 
dosya tevdi edeceğim. Alman atta
,e navalının bir Fransız kadınına 
yazdığı a,k mektuplarını olrnsun .. 

Güldu: 
- Yarına kadar ... eğer vaktiniz 

olursa .. 
Kota ko,a salondan çıktı ... Pe-

9inden birisi kovalıyormuf. yangın
dan kaçıyorml?• gibi ·ko~uyordu. 
Ne yapacaktı a~ba? ayağımı denk 
almalı idim maamafih beynimden 
atet fırladığı halde hiç bir feyden 
korkmuyordum. 

Olan olmuttu ... 
Kendimi bira11 zayıf hissediyor

dum fakat hiç bir şey ihmal etme
den intikamıma devam edecektim. 
Hiç bir 'ey beni durduramazdı. 
Hiç kimse beni vazgeçiremezdi. 

-Bitmedi-

----------.ıoevredilecck ihtira beratı 

O en İZ y 0ı1af1 "Emliıhın milhi veya sair mahlülle-
rin esas mübadilleri vasrtası ile ihzar, 

I §!- E T M E S J tefrik ve tasfiyesine aicl usul ve arneli-
A • ... __ ,_, Kö-~1.-- . 1 
caıt : --..y ,. • .._, ye" hakkındaki ihtira sçin kıiııat Ve-

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürclanade kaleli ıana.yi müdift-lüğünden alınını§ o-

• --• H- T.ı.. 22740 ... --.. lan 5 son kanun 1933 tarih ve 1878 
- numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

TRABZON YOLU 
GOLCEMAL vapuru ı 71-
kim:i Kanun PERSEMBE 
saat 20 de Hopaya kadar. (212) 

415 

.Evvelce lıeyoğ:lunda Mezarlık so • 
bimda 6, 8 No. lu mağazada iken el
yevm Yunanistanda olup mezkür ma -
haldeki ikametgahı bilinemiyen Corci 
,psaJtiye. htanbul ikinci icra memurlu
iundan: IHı olduiunuz Beyoğlunda 
Şahkulu mahallesinde Mezarlık soka • 
j'ında eski 14, 26 yeni 6, 8 No. lu ma
mağaza haneyi Beyoğlu Tapu baflll" • 
murluğunun 12 ıubat 931 tarih ve 
10-317 No. suna kayıtlı İpotek ıenedi 
DJucibince Nikola oğlu Yorgi Tripodan 
ödünç aldığınız (60,000) lira muka
l>ilinde mezkur gayri menkulü alacak • 
lıya İpotek eylmıeniz ve me.dciir bor
cun vadesinin bitmesine rağmen ver -
mecliğinizden ötiirii mezkür gayri men
lmlün paraya çevrilmeai dairemize ge • 
len •lacaklı Nillııla oğlu Yorııi Tripo 
....ı.ili .-luıt Asal tarafından istenil
miş ve icra ve iflas kanununun 145 ei 
ıınaddesine tevfikan doldurulan ödeme 
emri tebliğ i~in mübaıirile tarafınıza 

ıönderilmiş ve mübaşirin ödeme emri 
nin altına vermiı olduğu meşruhat ve 
:za!>ıta marifetile yapılan tahkikat ne
ticesinde elyevm bulunduğunuz yer bi
linen1eınit olması jtibarile bu husus ... 

t•ki tebligatın bir ay hakkı itiraz tayi-

hukuk bu kere ba1ka11na devir ve ya
hut icara verilmesi teklif edilmekte ol. 
malda bu hususta fazla malıimat edin
mek istiyen zevabn, Galatacla, Perıem
be pazannda Aılan hanında 5 nci kat 
No. 1 - 4 idal"C!lıaneye müracaat eyle-
meleri ilan olunur. (6982) 

.J'rl 

htanbul ikinci icra dairesinden: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 

verilen lokanta eıyaaı 20-1-935 pazar 
ııünü saat 16 dan itibaren Beıikta§la 

Akaretlerde (86) numaralı hanede sa· 
tılacağından isteklilerin mahallinde me

muruna müracaatları ilin olunur. 
(7047) 

ni ıuretile ilinen icrasına karar veril 
mit olmakla ilin ııününden itibaren 
mezkur müddet içinde ve 934 • 8196 
do~ya No. sile boı'cun tamamına ve
ya bir kısmına kartı söz ve yazı ile ic
ranın durmaaı hakkında kanuni bir iti
razda buluıınıadığınız ve yahut mez
kur borcu istek mucibince faiz ve mas
rai ve ücreti vekalet ile birlikte ver
mediğiniz takdirde mezkur müddetin 
bitmesi anında cebri icra 6uretil~ mu
amelei kanuniyeye baılanacağı ma • 
lilmunuz olmak ve bu huıustaki öde -
me emrinin tarafınıza tebliği yerıne 
geçmek üzere keyfiyet ilanen teblii 
olunur. (7600) 

MiLLiYET PERŞEMBE 1. 1K1NCIKANUN 1935 

İkinci müntehipler seçimi yarın başlıyor 
~Başı 1 ıncı ıahıfcde) değirmen müdürü, Ethem. Ruhi Ba~.lu~~ _a..,u· 1 tiıi, ~~•tafa Enver avukat, Nakiye umumi 

edecekt r. kat, Sıtkı Önenç deahane ııletme rnuduru, Ce- mt-clıs aza.s11 Naci emrazı mühreviye baı he-
Pazarte&ıİ günü bütün kazalarda mal. Kı~~ç ~vukat miirakiplerinden, Nasuhi ki."?i, Nesi~ Serdenııreçti umumi meclia ha•ı, 

""lh k tt k" d ki . Karçı sıunruk mt:murlarından, Şaban Öztop· Nıgar Sukuti Keçeci N.imet fsmail Hakkı Ni-
vl e Jmu baulab Jaediı. sa~ 1 ar. ~erasım... rak Tuila tüccarı, Aıırih Özrar inhisarlar me- yazı Ulat belediye ~ümeyyizi, Nureddin' Be· 
e stan _ e . yeuııe sebrılecek ve murtanndan. lediye hekimi,, Oaman Suayi Bilsin aKsımpa .. 

reyler taanıf edılectktir. Eyüp nahiyeai fa değirmen müdürü, Pertev Gevher emniyet 

İstanbul vi]i.yet-i rey sandıklannın Necmi GürdaJ tapu memuru, Ömer Koç lr:a- •an~ıiıoda ıef Recep ~üht~ Sinop aa1lavr, 
başlarında duracak olanJarla sandık aaplar cemiyeti kitibi umumo·.,·, <-vket Er- Refık AkJf Havaıazı ıırlcetinde Reıit fırıncı, 

..... .. - ~ Rıfat Etem iıevi ıah.ibi, Sabri Maf\İ&a •aüla .. 
larm bulundu~• muddet zarfında ya iin baımuallim 37 inci mektep, Arif Pakkan 5 · p G •- • 1 .,.., emıne ertey e•her, Seli.haddin noter 
pılacak masraf İçin bütçeden para i&t.e- eczacı, smail Hakkı Oakaa muall~m 36 ıncı Server Ki.mil Tokıör doktor, Süreyy~ Kadri' 

mektep, Hürrem Tulaay kaptan, Tabsfı\ ko- d k S dık S 
m.iş ve bu paralarla rey aandıkJarırun miayon.cu, Saim Eriin deniı:yolları mübayaa 0 Ör, ı • edat Axi.ı: Erim, Salih Mu· 

YENi NESRIYAT 

Nafıa İ{leri 
Bayındırlık vekaleti taraf 

karılan (Nafıa tleri mecm 
yedinci sayısı neşrolunmu§tur. 
mua zengin muhteviyatile çok 
dir. 

Yeni adam 
"Yeni Adam,,'ın 55 inci sayısı iİf 

tadanberi aldığı yeni dolgun 
çıkmıttır. içinde değerli yazılar 

eks-ilclikleri tanıa.m.Janmıttır. memuru, Mehmet Gökçe Alibey köyi.i: nıuhta- ra.t z.c:lilek profösör, Selihaddin Sadık .~u-
C H F 1 bul "I,. "d h n, Na:rmi Tatar Oğlu tütün inhisar memur- kat Sukuti Keçeci doktor, Sedat Az.iı: Erim D kt 
. • .. • . atan .•.. vı ayet J are .... e- larında~t Tevfik Deniz lisesi muiit.llimlerillen, Beyoilu kaymakamı, Supbi nahiye müdürü, - 0 or 

yeti. dun akf8Jft butün fırka tetkiJa • Kem•I Uçen ditçi, Rahmi Günay Eyüp kütüp- Şeref Serdenjeçti OamanJı bankası memurla• ı ı 
tına verdiği emirde bu akşamdan iti• bane memuru Selahi ticaret odası memurla· rından, Tevfik umumi mKlis i.z.aaı, Taib Ser· S" d' B ~da caddesı·, ı. lO. 
baren fırk • • • h nndan. vet ticaret odası müdürlerinden, Vahap To- ua ıye ag tı 

anın seçını lÇılD '50~ ~zır• Scunatya nahiyeai lı;atliy:.n mü.dürü, Vefalı Calip mütek._it je • iıı••••• ( 4673) - 11 
lıkları baprtması ve haJ·km ıntıhaha neral, Vehbi Ziral\t Lankasında memur Yu-
tam bir heyecanla ittiraki iç'n hazır- Abidin muallim, Arif muallim., Aaım adliye· suf Ziy-. tüccııtr1 Zekı Alaybey muallim,' Ziya 
Jık yapılma.sını bildirmittir. de mutemet.. Ali. Rıu. bahçevanlar cemiyetin Habip Tamer ticaret borsası H. 1. izası, Ha· 

de-1 Ahmet H.:.kmet timendifer kumpa-nyasın- ıııit lelefon ~irktıti müfettİfİı lsmail Hak' 1 

1k.nci mUntehiplerin listesi 
C. H. F. tarafın<;lan ikinci münte. 

hip seçilmek üzere Uaküdar, Kadıköy 
ile diğer mülhakatın namzet liateaini 
dün yazmıttık. 

Bu ııün de Fatih, Beyoğlu ile Kartal 
ıazalannm namzet listesini yazıya • 

ruz: 
F atilı kazaaı 

Merkr:ıı nahiycrai 
Refik Saydan aıhlıi1e bakanı, Hikmet Arda 

Doktor, Cemalettin Fadal Erten a•ukat tıımu· 
nıi meclis azaaı1 Feridun Man1a• a•ukat u· 
mumi meclis a:r.ası, lamail Sıtlu Bilıiç a•ukat 
umum; meclia a:r.aıı, Haluk Njbat Seven Fa
tih. kaymakamı, Halil Hilmi Baro reisi, Rüttü 
Cırrabpafa haslaneai baıhelı.imi, Sait Siral kül
tür çevir•enliiinde, H•Jil Demir Bai Fatih 
Belediye muhasebeciai, Ali Kimi Akyü:a. Da
rülııafaka müdürü, Celil Feyya& avukat, 
Hakim Rıza eski Kütahya meb'uau, Ata Ma
liye tahail tubesi memuru, Ha.k)n mütekait ad· 
liye memuru, Bekir Voda iıılı Doidu poata 
i,letme müdürü, Süleyman Nami Çaldan E ... 
kaf memuru, Latife Bekir Jıılıc Doidu Ka· 
dınlar birliii b.tkanı1 Leman Sait SiraJ1 Fat• 
ma Bürhan Eray muallim, N.iiar Halük Seven, 
Yaı&.ne llten, Talat Zahire bor .. sı memurla· 
rından1 Nuri Süleyman Canbakan doktor, 
Mustafa Nail Gönül eski Düyunu umumiye 
mütaviri, Em.:ıı Gümrük muhafaza müdürlü
iü mubaıibi, Salim Ahmet Çahıkan doktor, 
Sırrı Enver eczacı~ Osman Nuri latik18J lise. 
ai müdür muavini, Hüsnü Çalım BeJediye ha· 
rita şubesj ki.tibi, Nahir Oyman poliı müdür
lüğü mütelcait memurlarından. Reıat kimya. 
ier, Ziya Nur: eczacı, Nurittin Gümr\Uc mf.'
murlarından, Vedia Soyal1 Ahmet Sait Sullı 
cez• hakimi, Hal:ı Soyal Emniyet Sandığı 
•eznedarr, Saim Elektrilıı. ıirketi memurların
dan. 

Merkez, nahiyesi 

Bürhan Eray muallim 3 üncü mektep, Ziya 
Nuri Ağıcı doktor, mütekait Tıp talebe Y. 1.. 
T., Ali Haydar KöksaJ ticaretJe meıiul, Rıza 
Rüstem Olcay doktor, Behçet Erclem müte
kait, Ca\l~t Pes;en ko.pıisyoncu, Oıman Çelik
si:r: oğlu dokumacı, Hüs•y.İn Kavalalı un.:ı_umi 
meclia azasından (Kav•lalt), Hayali Baımual
lim 12 inci mektep, Seniye muallim 16 ıncı 
mektep, Seniye muallim 16 ancı mektep, Na
ıı:if lbrahim Akyüz. doktor, Kutzi doktor, Hak
kı terzi, Malik Sayar mühendis me:ktebi mual· 
limi.. J 

Şehremini nahiyeşİ 

Ahmet Ziya tehrernininde bakkal, Ahınet 
Rıza ıehremininde hnncı, Ali Akbat Uzun 
Yusufta bakkal. Mehmrt Mutlu maliye krr· 
tasiye ambar memuru, Ahmet EnYeri Has IJ 
Kadınhastanesi bat ecz.acısı, Bican Ercaıın t ... 
tanbul cenel kuru1ta7 Üyeainden, Baki Ünİ· 
ver.sitesi müderrislerinden, Cema! askeri bin
ba,ı mütekaidi. Oa.iın Erean tehir tiyatroaun· 
da, Ekrem Ertena l.stanhul E,,kaf tnemW'u, 
Ey\ip arabacılar cemiyeti üyeainden, F•rit 
Ölçer mühendi•, Calip Ö:r:can askeri mütekait 
Dı·. Galip Hakkı üstün lst. Umtıımi meclis a
zasından, Nuriye 34 üncü mektep muallimi, 
Hamide 28 inci mektep muallimi, Hamdi Hı~ 
dır Süt müstahsiJi1 Hüseyin aakeri mütekait, 
Haıan Kislik Belediye le"Va2ım memuru, Hay
rettin Büyük Olcay Çocuk haatahaneai llyniye 
muhaıibi, Hasan Alpar merkez efendi mümeı
aili, Hüseyin Yardım mütekait kaymakam, 

Haıan Bahri kereatecl, Hüanü Kıral ıebre• 
mini nahiye müdürü, Halit süt müteh.aasııı, 
lamail Hakkı Kırkız aaliye ceza axaaından, 
lam•i.I Hakkı Büyük E.rman ıehrimininde kuo• 
duracıı İbrahim Büy-ük mutlu Suvari binabaı
hjından mütekait, ldriı ıehremininde bakkal, 
Kadri süt mütehaaaısı, Lutfi Bayar koıniaer, 
Mahmut laL BeJediyeai }eyazun müdürü, 
Muhittin Gazhane memurl&J"ından, Mulıarrem 
Deni% m\itekaidi, Muatafa lbrahim çavuı mü· 
meaaili, Mehmet Kantarcı oilu Mafiye teb· 
lii M. mütekait, Mehmet Em;n Uyaal Da· 
kan komiser mütekaidi. ehmet Çetin Den;z 
mütekaidi, Mehmet Alan askeri mütekait, 
Mehmet Uyaal bakkal, Mustafa askeri müte
lcait, Münir Artun memur. Neziha kabile, 
Nurullah Guraba baatanesi idare memuru, 
Perihan 16 ıncı mektep muallimi, P. Mu ata• 
fa B. Yılm•z kahveci, Refik Gürel Topkapı 
poata. ye tel iılerj memuru, Rasıp Ö&el ko• 
misyoncu, Süreyya Ülke Zahire borıaaı müra
kibi, Salih elelttrilıı:çi, Sudi Okyakmu müte
kait yüzbatı. Sami Erao7 lr:o~aer mütekaidi, 
Saadet muallim 16 ıncı mektep, Şükrü B. 
Ydmaz askeri mütekait. 

Karagümrült nalıiyr•i 
A1i Vasfi Ak tüccar, Naci liman ve rıhhm 

umum müdürlüiü çe.-irienlerinden, Rüıtü 
Çelik nah.iye müdüFil, Maltbu.lo 19 uncu okul 
müdürü, Mukadder Vasfi Ak hlma7e heyeti 
üyeai, Nazlı EYl"en muallim, Ferdane Erem
can muallim, Ethem tücoar1 Ethem 15 inci o• 
kul müdürü, Halit Tari Belediye .-un.darı, 
Ziya Cema_I Akaoy profeaör doktor, Niyazi 
Akyol Belediye mubaıehe müme7yiz.i, Ulvi 
Kı71a aFtih nahiye müdürü, Tevfik Çeltiaıçi 
Pznrük mua,.ene memurlarından, Selahattin. 
AT Terailer-i müdürlüiü baıkontrolörü, Meb· 
met Akdoian nufus memuru, SaUm Zarap· 
hane pul m6(ettiıi. Cemal Sumhat Hil&lialıı· 
mer Fatih Vezne.dan, Muatafa Necati Mi-"ar 
Sinan mahalleainde müm•ail, Selahattin B# 
Jediye Fatih muhasebe memurlanndan, Mua .. 
tafa maliye memurluiundan mütekait, Ali 
Nesliıah mahalleainden mümeaail, Ne4'et inlü. 
•arl&J" umum müdürlüiü •ezıaedan, Merain 
Sebce taciri, Fethi Kuloilu dit hekimi, Hü· 
aeyin HiJmi TiiJcal tüca_J", Hüaeyin Anıl Bay-
rakta.r aaraç. Mııatafa kömür taciri, Yasin 
Uiuz Hilillahmer üyeai, H•lit Temer Zühre· 
Yİ haatalılda.r baıtahaneai muhaaebedai, Naz· 
mi kütüphane memuru.. Ahmet Kereste taci
r), Ali lımail doktor, Fuat eczacı. Suat Er· 
doian eczacı, lbrahim Edimekapıda bakkali• 
J'e tüccan, Saim Akın aakeri mütekaidi, Ö
mer inhiaarlar l. U. M. fabrika ustabaııaı, 
Rifat Evkaf veznedan, lsmail Halit liman ve 
nbbm umum müdürlüğü memurlarından. 

Y abya Galip Kariı Ankara aaylavı, Ze'l·a 
Tarım E7üp 36 meı mektep muallimlerinden. 
Aliye Akyol Beyoğlu birinci mektep mualli
mi, Sara inanç Eyüp 46 mcı mektep mualli
mi, Münevver Eyüp 35 inci mektep muallimi, 
Leman Cetin Bay Bürharun lrardeti1 lbral:'\n 
Tarım Eyüp orta mektep tarlb, coirafya 
muallimi, A!i Raa Erman EEyüEpEE nahiye 
müdürü, Ali Alan tüccar, Necati Kaptan ko
miıyoncu, Şahap Efe Llman tirketi memurla .. 
rından1 Bürhan Belce lnb.i•ar1ar mern.uru, 
Fikri Balkan inhisarlar ambar müdürü, Hilmi 
Kat doktor, Haydar Bataran mütekait, Avni 
Gökçe aümrük memurlanndan, Abdülkadir 
Gün Orta batmuallim, Ali Rıza Demir S__,. E· 
lektrik fahrikaaı mühendialerinden, Hamdi em• 
l&k ıahibit Bakir Özben belediye doktoru, ~a
Ht Topçu aahibi1 FeyzuHab Önol baımualllim 
38 inci mektep, Ahmet Hamdi M•ral polia 
müdiriyeti memurlarından, Hatan Pınar Eyüp 
orta melctep müdür muavini, KBtif Tula tüc· 
carı, Hikmet Atlama:r. eczacı, Nur.i: Tlıllan ta· 
l~btı )Ut"du nıüdürü,M esut Çeleh.l Ayvansaray 

da, Ali Kemal eczacı Cündoğdu eczahanesi eııki Fey~ıye ınekteb; müdürü, Ömer Taka;m 
sabibi, Bedri muallim, Burhan Han;bu tüccar. belediye 7az1cıu, Hayri komisyoncu, Sait 
Belki• k.imyaıer, Beraü.zar muallim 43 Üncü Ömer tüccar .Şakir mütekait komıer, Galip 
mektep, Burhanettin tüccar .. Cevat fabrikatör, At. sahil aıLhiye müdürü, NaiJ ÖzJcan Bele• 
Eminali umumi ajan,. Emin Kutlu muallim, diye memurhnndan, Yusuf Ziya Önit lt 
Ekrem muallim, Fehime muallim, Ferhat l:ı.ankau müdürü, Edip K•J'nak a•ukatı, Fehmi 
Tanç.er Beledi7e kantar merkez memuru, Fa· mütekait l'ınan menıurlanndan. Feyzi Ahmet 
zd zah.i:re boraaıı batütibi, Fayzj noter ki.~ doktor, HuJüai Koad a.-ukat, Hayri teJaiz me• 
tibl, Kiyaaettin Tram.-a7 tirketinde depo me• muru, J:.i:z.ım Galaı..suay liaesi mütemedi, 
maru, Galip Kiçimen Cerrahpata haataneıin~ Muzaffer Or~u fark demiryolları ıcer ~aireain-
de doktor. H&mdi Sanal eczacı kimyaser, Ha~ ele, Muhtcrt.oın Gökmen Tıp faküJteai Rontken 
Jit, Halit liman ıirketinc:le memur, Hüsnü in· doçenti, Jiasan Febm• Ta•ar umumi meclis 
cek•ra Jcomiıyoncu, Hulüai Kabo çorap (ab- ~zası, liilnıi Çoker aular idaresi memuru, 
ribaında idare memuru, Hatan Basri Tram• Künür Niiir Osrnanla banka•ı ıube mücliiırii 
Y•J' ıirketinde memur, Ha•an Jlj'az; mualJim, Sabri Kurt aaudalcılar idare memuru, Sadık 
Jzaet Akosman Afiyon ıayJa..,ı, llhami mezb•· CaJata ithalit ıümrüiü manifeate M. Vauf 
ha müfettiıi. lımail Çakar Beled.i7e memurla- Kaaım,-ıa yen· tyran ecza.haneai ıahibi. ıMij .. 
nn.dan, lhaan avukat, Hamdi Emin devlet eyyet Jhsan Çetin Kaıımpaıa merkez ecz.a• 
ınatbaa•ı eaki müdürü, ismet Muhsin Bayer ec 
z.acı kimJ'aier, lbrahim Zi.ya fabrikatör, Is haneai •alıiLi, Naim muhasebei hususiye mü 
mail Hakkı Yedikule ıimendifer İıt. müdürü. fettiıi, Sen:ha Etem lz.zet Benic.eı Zeki Çeı· 
lbrahim liıe!er muhasebeciai, Kemal bat ni müteahhid, İsmail Hakin Kö•ec.e kereate 
muaUim 29 uncu mektep, Kemal Kolej muaf tiiccarı, Ali Rıdvan ha7•aıı borsaaı re•sa. 
Hmlerinden, Fuat Ali fabrikatör, Mehmet Ali Ahme 1 Kara kaaaplar tirketi reİ•İt BilAI :0... 
İnhisar memurlarından .Mehmet Sınt Hoı- yındır bu:ı fahrilııaaı elektrik. ıefi, lbralüm 
eör komiayoncu, Mehduh tüocar.- Mukadder Beyoı'ilu ilk mektep müdürü, Mustafa Faile u-

mumi izi'l<liJ, Şayrğin Beyoilu 2 inci ilk mek· muallim 43 üncü mektep, Mehmet Rüttü ec· lep rnuall:mıi. 
zacı kimya.er, Mel~ha muallim 29 uncu mek· 
tep, Mustafa Millet kütüphanesi memurların- Galata nahiyeai 
d4n, Muatafa Hami sümrük memuru. Meb~ 
met Nuri koyun tüccarı, Muatafa Tunca lcah
Yeci, Müneyyer muallim 24 üne.Ü mektep, 
Muıtafa Cü,,enç Vilayet mubaaebeainde ki
lip, Nuri Erii.n Samatya müdürü, Nail J3e
lediye muha•ehe müdür muaYİni, Nur.i maliye 
tadilat kom..:syonu •zasından, Nuri köaele tüc• 
carı, Nurett:n Arısan Paket postahaaesinde, 
Muhsin bakkal. Ömer Lut!u Guraba haata
hanesi ba, hekimi, Recep dokuma tüc·;ı n 1 

Recep Uras Posta telgraf memurlarından. 
Rahim tüccar, Rasim fabrikatör, Selahattin, 
bat muAllim 21 inci mektep, Sami 111vukat, 
Salfrt mühendis, Sadık mühendis, Sadık inhi· 
tar memuru, Sulhiye muallim, Tevfik Mera1 
ha, mu~llim 52 inci mektep, Tahsin Te:r.el 
eczacı Lc.imy.ııger, Sait kundurcacı, Remz.i Ö:r.
ler Beyoğlu tahs~I m. memuru. 

Fener nahiyesi 
Aaım Oiet 20 inci mcll:tep bat muallimi, 

Asım Balum sıhhiyede memur1 Arif Evkaf
tan mütekait6 Ahmet Hamdi komiayoncu, 
Ayıe Kı:r:ıl Belediye tahsildarı m. Em.:.n ka
rısı, Abdullah Huliisi fabrikatör, Ahmet Ham· 
di matbaaCJ, Aaım Yılmaz mahalle mümesaili, 
Bekir Arman Seyrisefain vez.nedarı, Bedriye 
Ihsan Arif Ulus Dr. 8. J. Arif ulusun eti, Ce
lili Şimtek Haliç 1irketi itletme müdür-Ü. 
Cemal ticaretle metiul, Ethem Ruhi Cök Z.· 
bire tüccan 1 aFtma Sanlye Dönmez lamail Ha· 
)it dönmezin kı:r:ı, Faik Birinci kahveci.. Fe1-
zi Pürüksün musiki muallimi, Hal.:l llyas Ko· 
ron dit doktoru, HoJ.:.t Remzi Arz yüzbatı 
mütekaidi, Hüıamett:. l Gö'4:enğin eczacı, Hüs
ni Yalçın KÜmrük muayene bat memuru, 
Hüseyin Hüsnü Ermöz yüzb.aıı mütekaidi, 
Hüsnü Erkal EEvkal memuru, Hüseyin Hüs
nü muaJl!m mütrkaidi, Haıan H=!mi Yurtıen 
muameleci, Hasan Maraı kahvf'c.:, Hilmi Du
man posta ve te! muhasibi, Hüaeyln evkaf ki· 
tibi, Hamit ı·a,ltan bceldiye tahaildarı, Ham• 
di Yuca mahalle mümeasjli, Hamdi balıı;k ... I, 
Hulüıi Ertğrul doktor, Ihsan Arif Ulus Şe
hir ınecHsi azaıı, lamail HaEt Dönmez ecz:acs, 
lsmail dokuma tüccarı. lsmail Hakkı ,.ümrük 
memuru, Kasım lırıncı, Kema.! Artuç müben• 
diı, Ke••er oak bat kanı T evlik Ok7albrakın 
kardeıi, Xifiye dokuma tüc:carı 1smailin eıi, 
Mu%affer Kılıç U. M. az.asından fabrikatör 
Mehmet Baıaran Hasa ecu deposunda 'We:r:ne· 
dar, Muıta(a Nizamettin Yalın Ankara teh
remini muav;nüğinden mütekait, MüneTYcr 
Akıün Hili.Jiahmer aza&1ndan, Mestan K.op• 
ma-ı: terlikçi. Mehmet Sait Can sAnayi birli· 
iinden, Mehmet Abdullah tebl;.i memuru, 
Mehmet Rıza Nutlu mülkiyeden mütekait, 
Mehmet Emin tüccar, Mehmet Emin Kızıl 
Belediye tahsiJdan, Mustafa Tunç.ay poata me
muru, Mehmet Cemil Öz kehlibarc.ı, Mustafa 
bakkal, Meliha Fener nah;ye müdürünün eıi, 
Muııızzez Hamit T aıkamn eıi, Nail Eci J'Ü%ba
t• mütek.aitli, Nafi.z Teker Cibali tütün F. me· 
mur, NeealOi Şener muallim. Nevri7e Yar
kın Tevfik Yarlunın k1zı.1 Nevres Dr. Hik· 
met Feı·idunun eıi, Nusret Bahri berber. Oa
man Bayman eshabi emlilr.tan., Osman tahin 
fabrikatörü, Ömer Vehbi Göreıin komiı1oncu, 
Süle7man Şe.-ket Kayabat muallim, Sami 
Şevki Sönmez tüccar1 Ser,,er telgr • muhabe .. 
re M. Sabri ticaret od.ısından, Sadettin Pek 
Demir mütekait, Sü]eyınan Ak:Na.n zahireci, 
Süleyman Koç bakkal, Süleym•n Can cama, 
Satberk Töken Şükrü Töken.in eti ebe1 Süphi 
Timoçin muameleci, Se&ai Günay Belediye 
memul'lJ, Sa(,iı Fener nalıiye miidürii. Sarıjye 
Mutlu Mehmet Rı-za mutlunun eıi, Şefik Öz
lıök ki.tip, Şükrü Töken mütekait. Te.fik 
Yarkın mektupçuluktan m. Talat L. Liman 
baıkaın, Tahir KıFan Fener •andalcılar idare 
memuru, Tevfik Ok7olbrak elektrikçi, Taha.in, 
bel.acı, Rec:ep &araç, Vehbi Deroirtaı mütekait 
Vaafi kömür tüccarı, Yakup Seyfi bakkal, 
Yunus Cibali T. F. hi:r.meti U. amiri, Ziya 
Domonik arab•cılar k&tihi, Yusuf Oral. Na· 
rettin Atanoyan, Mit.bat Şülı:rü müt .. çid• tüc
carı, Ra,im Ua Hazer ıazetesi aahiplerinden, 
Ra .. p Aktam. muharriri, Seyfi sümrük bat· 
müdürü ,Mehmet Çubuklu ojlu, 

Beyoğlu kazası 
Merlıe:ıı nalıiyeai 

Ahsen Ziraat bankası Jı.t. tubesi müdürü, 
Abdullah Mazhar tütün inhi .. rında, AJi Rı· 
za Çevjk Rıhtım ıirketi umum müdürü, Aziz 
Fikret doktor, Abdürrezz.ak Şükrü e•ki ıeh
remini muavinlerinden, Ahmet Ozkaynak mü .. 
tekait askeri mümeyyiz, Ali Haydar eczacr. 
Ali Mazhar doktor, Ali Yaver Beledi7e mü· 
Eettiılerinden, Adnan Baımakcı Beledi.yede 
k&tip, Ahmet Fahri Haseki bast-.haneai ope
ratörü, Babadd1n Lütfü doktor, Cafer Yat 
kulübü müdürü, Cemal Belediye tube müdü
rü, Cemal lokantacı~ Celil muallim.ı Celal 
Er.on eczacr. Cemil belediye müfetti.§i, Dür• 
nev Galip Özcü, Emin Ö-ı:yiirek polia 6 ıncı 
ıube bat memuru, Esat Ki.tip oilu avulcat, 
Eıref Paımakcı inbisarlarda mem_ur, Fazıl 
Çabuk liman ıirketinde, Feth.i lama.il Mo.arif 
müEettitlerinden~ Ferit Eanaf cemiyeti mü
Fakibi, Ganimet Necip Serdenaeçti, Galip Ah .. 
di dit doktoru, Hakki.ye Emin umumi meclis 
baaı, Harun Gülbahçe lokantaaı a.ahibi, Ha• 
san Ca'fit Biga ıaylavı. Halil Kara Aala.n Be. 
lediye tube memuru, Hayri Senalıat acen-
taıı müdürü, Hüsameddin Ahmed aYukat, Ih
san Deirr Etfaiye müdürü, lsmail Abdi be
lediye hekimi, lamaiJ Hakkı Doiu Ticaret Lor· 
aas.ı veznedarı. 

İsmail Sefa Elektrik ıirketinde1 Ki.zım Ci
reson ıa7lavı, Kemal Beyoğlu nahiye müdürü, 
Kenan Beyoilu poata müdürü, Kılıçall Gazi
ayint&p saylavr, Leman Hüınü Kökcan Kök· 
can, Makbule Ahmet Kara, Mekkul Hikmet 
Celc.abei a.-ukat, Melahat Beyoilu 12 iaci 
ilk u. müdürü, Meliha Avni Narman muallim, 
Mitat Cemal noter1 Milat Nemli tüccar, Mual
la Fethi lımail, Mucteba Sel&h.ddin Cüm .. 
lıuriyet Gençler mahfeli K. U., Muammer E .. 
rit it Bankaaı müdürü, Münevver Tevfik A
mir, Muıtafa Hamdi Beyoğlu hastahanesi 
ec.ucıaı1 Musa llüanü Kökcan beledİJr• müfet-

Afiıe Süıaoy, Abdürralunan Ali deniz kü
çük nakliye esnafı cemiyeti U. K.1 Abdür· 
rahman Hulki nafıa fen mektebi memurla· 
rından, Aaım Cermanlı doktor, Cel&l Orba.n 
keresteci, Celi.1 Sa.it avukat Cemil fabrika •e 
haYuzlar müdürü, Dürdane Orhan, Fuat '.Re
ıad rıhtım tirketi memurlarından, Gani Ara• 
kon tütün tücean, Hamdi Şatır Çe..,lker tüc-
car, Hasan Sadi deniz intaat müteahhidi~ Ha .. 
san Gürıey deniz. .küçük nakliye kurumu mu .. 
hasibi, Halide Eğri Oğul, Hayreddin lstanbul 
liman reiai, Halid Ga!.ata batkomseri, Hida
yet lzzeddin Selimi. Hüsameddin eski deniz 
müıteıarı., Hüsameddin rıhbm tirketi mü
dürlerinden. Hüanü Süsoy vapurculuk ,irketi 
1'onseri, HuJkiye S.Jt doktor, İ&ettirı. Sel~ni 
tüccar sanayici, Ki.mil, Bomonti ıirketi me
murin müdürü, Me!ihat Gürıey, MeYhibe A
rakon1 Muıtafa Ne .. .:.h tücc•r müteabbid, 

Naci mühendi•, Nedime Yeniçeri, Nuri Zo· 
rel tüccar müteahhid, Süleyman Sa.it Deniz 
itleri mütea.hhidi, Suat Karaoıman tüccar, 
Talat Galata nahiye müdürü, Yakup ma.,.na
cılar ıirketi müdürü, Yaşar iııtanbul aa7la.-ı1 
Müfıd Deniz deniz ticaret rnüdürü1 AJaddin 
tüccar, Ali İml'li.t htlarbiyeden mütekait, Ali 
Rıza ilk. mektep mualliıni, Ali Rı:r.a Bahri7e 
mÜsletarhiından mütekait, Em.i.n mütekait • .,. 
neral, Fahri odun tücc&rı, Fubeda Raiıp, 
Halil Rütdü mütekait miralay, Hasan Alı:· 
man odun tüccarı, K&zım Türk tüccar, Mah· 
mut Raf.p T.T. inhisan matbaa müdürü. Mii
,,eddet smail Hakkı ilk mektep muallimi, Mu .. 
hiddin avukat. Muhiddin Kara aay1aYl9 Mu· 
rad kablo fabrikası aahibi, Mustafa Sıdln aYU .. 
kat, Nail eczacı kimyağer, Nizameddin eczacı, 
Oaman Özma.n malaahibi, Pakl&e Arnavutköy 
mektebi bat muallimi, Rüıdü lnönü mektebi 
bat muillimi ::adullah Akter odun tüccnrt, 
Saıni Çörçöp doktor, Salim mühendis, Şerif 
odun tüccarı Şucaaddin malsalaibi1 Tevfik mÜ• 
teluıit jandarma yüzbaıısı, Tevfik mühendis 
mekteb mualEmlerinden, Tevfik Ömer Zeynep 
ki.mil hastahaneai operatörü, Zehra Na.il, Zeki 
kolordu ve&oeda:n. 

Şitli nahiye•i 
A. Muttalip Malatya sayla .. , Ahmet Halim, 

tüccar, Azi:& aiıorta müfettiıi, Aıım avulıat, 
Ahmet Şükrü E•mer Milliyet •azetesi müdürü, 
Aaım Osmanlı banka•ında, Bahriye Cemal 
Tunca, Aliyo Halit Fahri, A. Muttalip, Ma6 

hucemal, Raaim, Mehmet, A11m1 Belkiı latan· 
bul liseai kimya muallimi, HaÖ·m Refet, Sa· 
mih Türk Doian. MüterreE stündai, Na
zife Yücel, Saide Yeğiner, Sal:.ha A)pıan, 
Saime Nihat Rba, Fatma San7a11 Behçet 

binbaıı mütekaidi, Behçet Urfa aaylaYı, Beb
ıcet Galatasara1 Hıeai müo:!ürü. CeYat Kerim 
doktor, C..id Ekin inhisar müdürlerinden. 
Ekrem Muammer A(yon .._ıiaarmda mubaıe· 
heci. Ekrem Rüıtü mütekait 7ü.ıı:baıı, Ekrem 
kibrit tirketi umum müfettitİ1 Eıat umum; 
meclia i.u.ıından avukat, Eaat Mubli• a ... ukat. 

Fahreddin Kerim doktor, Fe7z.i Hatim ec• 
zacı, Hatim Refet avukat, Hamdi Dikmen Kon 
ya aayla•ı, Hüanii Çakır inhisarlar umum mü
dürü, Hüanü Yeiiner inhiıarlar ıube müdür 
lerinden1 Huluai Akpulad Şiıli nahiye müdü 
rü, Halit Fahri muallim, Hatim elektrik tir .. 
keti miihendiai, Hulki U. Meclia izau, lbra
laim Bilecik .. yla'fı. Kenan Asar Bv-oilu 
takip imiri, ICU.m Akmsöç Şifli birinci kom• 
aeri, Lütfi Cüla lnlUıarlıır latanbul b.ı mÜ· 
dürü, Muhiddin Oatündai latanbal Valisi, 
Müfid Saner Meıruti7et ocak reiai. Mehmet 
Kütah1a .. ,.ıa•ı, Muuffer Alpaaa mullim, 
Münür HusreY miisldrat miidürii, Muzaffer 
Kon)'a ıa,.laTJ, Mebmed Balcı tüccar,, Meh• 
med Taıc .Oilu tGccar, Murad Furtun Oilu 
tüccar, Memduh .. 11.1 temyiz U..sı. M..itat an .. 
h.i .. rlar tütün miidürü1 Mustafa Tunab a.-ukat 
Muzaffel' Eıat doktor, Mehmet Ali_Haı_met 
Şiıli taırakki li•eai müdürü, NiJ'&Zİ Yücef\İ•· 
tanbul e"Ykaf müdürü, Nihad Rı:ıa tüccar, Na
sım Hamdi doktor, Necmeddin Sadık Sr-.aı 
.. yJan, Nureddin Şiıli nab:i)'e katibi, Or• 
ban lt1aan Muharrir, Ömer BaJi fabrikatör, 
Raaim Sivaa saylaTı, Raif Kurtuluı oi:aiı rel 
ai1 Raıit maliJ'• ba.t D1i...Jübi, Raıit mali7e 
bat mÜr•kibi1 Salih Bozüyük aay]ayı. Samih 
Türkdoğan Belediye zat iıleTi müdürü, Se
lihaddin Koeli ıayJayı, Sadreddin En•er tÜc• 
car, Süreyya Tokad ıa7la•ı, Sel&mi Çene tÜc· 
ear, Sadettin U. M. lzaaı, Suphi U. M. ha· 
ar. Şakir AJtmed aöz doktoru1 T ab.ir profe· 
ıör, Şükrü Naili mütekait ıeneral, V•hap ls
tin7e Dok Ş. U. kitibi, Vaafi eski mülkiye 
müfettiı1erinden, Ziya Kılıçojlu kab:a.imallar 
reiai, Mükerrem lıparta saylavı, Eıref Ce .. 
vad. 

Hasköy nahiyrsi 

Adi) komiayoncu1 Ahmed Coıcun et nakli-
7e ıirketi batkitibi, Avni deniı:; yüzbaıılığın
dan mütekait, Azmi mütekait deniz binbaıısı, 
Behice Beyojlu 2 •nci .ilk mektep muallim;. 
Celil Memduh muallim, Halid Ayanoilu Na
hiye müdürü, Hüaeyi.n Hüanü belediye memur
lanndan, lb.ıan Mubaha mubaıebeciai, lbra
hiın Sainak tuğla fabrikası mubaaibi. Lem&n 
Cünebakan Beyoğlu 1 inc.i ilk mektep muallimi, 
Mebrure Beyoilu 1 inci ilk mektep muallimi, 
Mehmet Ali mezbaha memuru. Meliha ha)'
van boraaaında memur, Nuriye Halid Ayan· 
oiluJ Raif Akaydın buz fabrika•• idare memu
ru, Recai Ölıaç mal.iye memuru, Refet Öxev 
mezbaha ıayı memuru. 

Rıza mütekait binbaıı, Sabit 1 İnci mektep, 
Sait Can T. ı•nayii harbi7e ve madeni.ye fab· 
rika, Yuıuf mütekait kolaia•ı. Ferihaa. Özer. 

Kasımpa1a nalıiyeai 

Adile ilk mektep muallimi. Adil mütekait 
birinci müli.z.ım Abdi mütekait. deniz zabiti, 
Allmed Na.il mütekait deni.x binhaııaı, Ayıe 
Şükriye Edip Kaynak, Bili) Bayael ÜnİYerıi· 
te talebeai, Basri mütekait Seyrüıefain k&ti
tibi, Cemal Adliye evrak memurlarıandan mü-

lstanbul 7 nci icra memurlu .. 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
masına karar verilen ev eıyası 'YI 

re 21-1-935 pazartesi Nal 9 dd 
na kadar Gedikpaıada Emin s.
hallesinde Dağ mevkiinde 16 
hanenin önünde bulunacak 

rafından açık arttırma suretile ~ 
cağı ilan olunur. ( 

.. _ ............... , 
dan: Galatada Y enicamide 6 
karyolaeılıkla ittİgal etmekte ikd 
vm ikametgahı meçtıul D. A. 
namı diğer N ikoya. Muammer 11 
vekili avukat Haydar tarafındlııl 
veldülinin .iki kıta senetle zi ' 
de alacağı olan 250 liranın temiııİ 
fau zımnında Galatada Y enicalllİlf 
mer aokagında 1/ numaralı de~ 
cut karyola imaline mahsua fıruıdl 
zi hakkında Sultanalmıet biriııcl~· ' 
hukuk mahkemesinden istihsal 
16-12-934 T. ve 934 • 339 
haczi ihtiyati karan üzerine lS. 
tarihinde mezkilr fırın haczed~ 
alacaklı Muammer Tah&Hı vekili 
kat Haydar tarafından müv--;:ı 

alacağı olan i§bu 250 liranın yiiat'l'1i 
faiz ve avukatlık ücretile birlikte 
ni tahsili için 23-12-934 tarihinde. :,i 
talebinde bulunarak tanzim ~·· 

34-7573 numaralı ödeme emri ve Jı( 
ihtiyati kararı •ureti berayi ıJI...~ 
ikametgihınıza ııönderilmiı ne de 
me emri ""' haczi ihtiyati karan 
uhnna verilen mqrubatta mezlı:iir 
ınetgihı terk ettiğiniz ve 'Yeni · 
ııiıhınız da meçhul olduğu anlat 
dıığundan yukanda yazılı borç ve 
rafları işbu ilan tarihinden itiıard 
•Y içinde ödemeniz ve borcun 
na veya bir kısmına ve yahut 
mn takibat iıeraaı bakkma veya 'itli. 
ti haciz acbelıine dair bir itirazıJllll 
ile icra chıöreaine veya ait olduju 
kemeye bildirmeniz ve bu busustıa 
remize bir vesika ibraz etmeniz> 
dirmediğiniz ve vesika da ibraz 
diğiniz takdirde ayni müddet jç;ndt 
ra ve flas kanununun 74 üncü ~ 
manız lazımdır. Beyanda 
..,niz hapisle tazyik okın•cağımz 
lı:ikate muhalif beyanda bulu...ı.ı....-· 

nuz takdirde hapisle cezalan,dırıJalll!· 

nız; borcu ödemez veya itim --·•· 
seniz hakkınızda celiri İcraya 

edilec:eği ve mezkur haczi ihtiyati 
rarı sureti ve ödeme emrinin 
makamına kaim obnak üz"" jli~~~l 
nur. (7ur< 

teka~t, Dilıad mü~elWt ~~~ ~~ 
tem lz:ıı:et Benice Milll7et pzeteai Y~.J 
müdürü, EnYer Orsa KatunP&fa a.alıiı--iı 
komaeri, F etlıi Azer mani!atlll'& tüccaJ'lt 
mi mütekait oFd.a. muamel• memura. _ _..ı 
Aln-erd.i Kaıımpqa nahİJ'e müdürii. f~ 
teWt den.iz ,.ü.zbaıısı, Fahri mütekait 
}'iiı:.batı•ı, F etb:iye Müeyyet Çetin, Ferid! 
bi ille mektep muallimi, Gafuri bakkal. 
Kbrm mütekait deniz binbatın, Halil :.... 
Haran mütekait denls ,-ibbatı•r, Hicb:1-:M 
tek.ait denim ,-iizbatıaı, Hüaeyin müt_.... 
D.İs ,.&abatııı, Haıım mütekait deni& '"""."• 
aı. Ha1iıe Leman Hakkı: Köaeç, J.ıor.; 
nani miirettlp, lımail Hakla Korur 
bit İleniz JÜJ."batıaı, Kium mü.te~ ~ 
blnbatııı, Kemal mütekait den.ia bin~ 

Keyıer Muzaffer EFsii, LütfiJ'e 
mütekait telrraf memuru. Muhiddi.ıı 
cemi,-eti muhasebeci•İ, Muhiddia mi • 
.U. binbatıaı, Mahir mütekait denis b 
Mahmut Altan mahalle mimeaaili, 
Ali mütekait deniz binbaııar, '.Nazi.ye ., 
din Zesiin tütün inhia&nnda memur .. ,.. 
tekait deniz ka1makamı1 Nadir a.,.ukat 
miitekaitden.ix yüzbatıaı, Nazif D -
ınuru, N uaret haJc..im, Rapp Elma• 
laKI, Remzi mütekait binbatı, Sanın: _dit_.. 
Badi Abaç ünl•er•ite talebeai, Sel.....,....- · 
teluüt clenis lııinbatıu, SileJ'Dl.an tü'~~ı.ıli 
u.i mürettip, Sabri mütekait denis 
Safi Niiııhet T ok•öz baytar, Saadet 5 
Şeyket Cöner mütekait denis miil~ 
di7e Safi Niizhet T okıöz, Şerif mii.te 
nia binbaııar, Tahain tüccar, Vehbi ilk_,~ 
hat mua1li.mi1 Yahya Cemil ilk mekt 
muaJlimi, Zeki bakkal, Zekeri7a mal~ 
kait yiU.batı1 Zehra Fuat Akverdi, 
mektep bat muallimi. 

Kartal ka:ııaııı 
Merkez. nahiye•i 

Ş.rafettin umumi mec~s azaıındaıtt f 
Kartal belediye J"eiai, Necati Tu.rhad 
Mahmud zahireci, Hamdi KartaJ k•.iloıllll 
Kahraman çjfci, Cemal Maltepe beJecw-~ 
lbrabim noter, Mvbidclin miltekaid ~ 
tor Salih b&hriyeden mütelcaid, Eınin 
zabid mütekaidi, Doktor Mecid ınüt.~L 
ralay, Abdullah Pendik belediye r~ 
tapu milfettiıi, Şefik baytar, Sabri 
makamlık yaz. .. anı1 Aıa.f Alcdoian e 
Çelik, Ali Gümrük memuru. lırn•~ 
Huluai Erdinç muhtar. Zehra KaOI bl"' 
belediye azası, Hüınü mütekait :r.• 
baytar, IJyaa çifcj. 

Samandra nalıiyrsi 
Ratip Görıey mütekaid, Mümt~ 

aailık memuru, Arif çifci. , 

Ankarada 2 nci müntehip l 
ANKARA, 16 (Telefonla) _,.. 

ka vilayet idare heyeti yokl 
tice•inde tanzim edilen ikinci.., 
bip listesini tekmil ettirdi . 2•• 
mi.intehipten mürekkep Ank ..... 
kez kazaaı müntehipleri aratı. 
ye yl\kın bayan vardır. Fırka 
nn ilan edecektir. 



MiLLiYET PERŞEMBE 17 IKINCIKANUN 1935 
~----------------------'"""!"''!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!------·----------------------·---------w 
andar~a Umum Kumandanlığı j 
nkara satınalma komisyonundan 

jl Jandarma için 564 balar karavana, 848 kapaklı bak· 
,raç, 32103 balar yemek tabağı 26 büyük kazan, 18 küçük 
) azan, 16 saplı 6 kepçe, 18 yağ tavası, 15 gevgİr, 46 et satırı, 
t79 et biçağı 22 balar tepsi, 44 otuz iki numara et makinası, 

21 et baltası, 28-1-935 pazar günü saat 15 de kapalı zarf u
ıuli ile satın alınacaktır. İstekliler şartnameyi parasız ola
~ak Ankara'da Satınalma Komisyonundan ve İstanbul'da 

ç. Jandarma Muayene Hey'etinden alabilirler. Hey'eti umu
. yesi için 17180 lira 77 kuruş fiat tahmin edildiğinden is-

teklilerin 1288 lira 56 kuruşluk ilk teıninat makbuz veya 
anka mektubu ve 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde yazı

ıılı vesaiki ile bir saat evvel teki if mektuplarını Komisyona 
_.,ermeleri. (222) 

' 

EVKAF MUDIRIYETI lL NLARI 1 ~ __..; _____________________ __ 
,,>eğeri Pey akçesi 

'ira K. 
50 00 , 

87 50 

Miktan 
Lira K. 

11 25 

59 13 

11 25 

Üsküdarda Rum Mehemt Paşa mahal
lesinde Arasta sokağında 6 No. lı bütün 
bir dükkan. 
Aksarayda Y akubağa mahallesinde Val 
de camii karşısında 315 metre terbiinde 
muhterik Yakubağa camii arsası. 
Balatta Hamamı Muhiddin mahallesin
de Kesmekaya caddesinde yeni 65 No. lı 
86 metre terbiinde bulunan bütün bir 
arsa. 'ıl 

·' 55 00 1 4 13 Şehremininde Aydınkethüda mahallesin
de Yayla caddesinde 67 -83 No. lı 126 
metre terbiinde bulunan bütün bir arsa. 
Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahallesinde 
Çaylak sokağında 94-96 No. lı 172,5 
metre terbiinde bulunan bütün bir arsa. 
Fatihte Sarıgüzelde Hüsrevpaşa türbesi 
karşısında 231metre84 santim terbiin
de Dibek camii arsasile mevcut taşları. 
Hırkaişerifte Muhtesip lskender bey ma
hallesinde 155 metre terbiinde bulunan 

' ~ ., 
72 50 

00 

10 

12 94 

30 00 

23 40 

7 50 

45 20 

Mollaahaveyn camii imamına meşruta 
ev arsası. 
Mahmutpaşada Çuhacı ham alt katta 1 O 
No. lı yıkık bir oda. 
Kasunpaşada Camiikebir mahallesinde 
Mescit sokağında 18 No. la 230 metre 
terbiinde bulunan mescit arsası. 

22 50 Çenberlitaşta Vezirhanı alt katta 64 No. 
' lı bütün bir oda 

15 08 Samatyada Mirahor llyas bey mahalle-

105 00 

25 07 

30 53 

106 29 

11 25 

sinde Hacımanol sokağında 40 No. lı 
201 metreden ibaret bütün bir arsa. 
Fatihte 201 metre terbiinde bulunan 
Pirinççisinan camii arsasile taşları. 
Hırkaişerifte Akşemseddin mahallesinde 
Fırın sokağında 50 No. lı ve 167,5 met-
re terbiinde bulunan Akşemseddin camii 
müezinine meşruta ev arsası. 
ToplCapıda Bayezidağa mahallesinde Ki
lise sokağında T rıımvay caddesine yalan 
yerde 234 metre terbiinde bulunan bü
tün bir arsa. 
Galatada Bereketzade maha lesinde Ca
ıniişerif sokağında 7, 9 No. lı 177 metre
den ibaret İmama meşruta ev arsası. 

~ 67 20 
~ 

5 04 

Y edikulede Mirahor tlv s ~ev ahalle
sinde Hacrmanol sokağında eski 114 No. 
lı 115 metreden ibaret bütün bir arsa. 
Üsküdarda Muradreis mahallesinde Köp 
rülükonak sokağında 44 No. lı kayıt mu-

1 

5 70 

12 94 

51 52 

cibince 168 emtre terbiinde bulunan bü
tün bir arsa. 
Samatyada Hacıkadın mahallesil'de 
Mercancıkirkor sokağında eski 15 No. lı 
kayıt mucibince 43,5 metreden ibaret bü
tün bir arsa. 
Y enikapıda Tülbencihüsamettin mahal
lesinde Sepetci sokağında 34/ 1 No. lı 69 
metre •e,.biinde bulunan bütün bir arsa. 
Yenikapıda Tülbentcihüsamettin mahal
lesinde Yenikapı caddesinde 31 No. lı 
229 metre teı·biinde bulunan bütün bir 
arsa. ~ 

60 00 Y edikulede Mirahor llyas Bey mat-.alle
sinde 425 metre terbiinde bulunan tlyas 
çelebi camii a"'lası. 

6 23 Beyoğlund<ı u:iseyin A~a mahallesi"d'" 
Sultan çe.ıır ·okağmda 35 No. lı 48 
metre terbiinde bulunan bir arsa. 

Yukarda ya;r;dı olan mail ar satılmak üzere 15 gün için 
tırmaya çıkarılmıştır. İhalesi Kanunusaninin 28 cİ pazar

ı'tesi günü saat 15 dedir. İsteyenlerin pey akçelerile beraber 
ahlfilat Kalemine gelme!eri. , (125) 

Gümrük inhisarlar Vekilliğine 
, alınacak üfettiş Muavini. 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 

Gümrük ve İnhisar Vekaletinde 35 lira aylıklı bir Mü
fettiş Muavinliği açıktır. 

Yüksek ttJısilini ve askerliğini bitirmekle beraber garp li 
ıanlarmdan birini bilenlerden İstekli olanlar, bu ayın sonuna 
kadar, Ankarada Vekalet Teftiş Hey'eti Reisliğine giderek 

,ı<Veya yazarak dolduracakları İstek kiatlarmı alabilirler. 
. (235) 

Satılık Süt: 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinde mevcut 300 sağlam ko

yunla 10 inekten gelecek Ağustosun On beşine kadar hasd 
olacak sutler Kanunusaninin 21 inci Pazartesi günü saat On 
beşte açık müzayede ile satılacaktır. Taiipierin % 7 ,5 temina
tı muvakkateleriyle birlikte tayin olunan günde mezkUr mek-
tepte Çiftlik idare Hey'etine müracaatları. (8796) 42 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
An ra satınalma komisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun altlı üstlü (1250) çift kar
yola 20-1-935 pazar günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile sa· 
tm alınacaktır. İsteklileri Ankara' da Komisyon ve İstanbul
da Jandarma Muayene Hey' etinden parasız şartname alabi
lirler. Nümuneyi görebilirler. ,Çifti için (1550) kuruş kıymet 
tahmin edilen karyola münakasasma girmek isteyenlerin 
(1453) lira (13) kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya 
malsandığına yatırılmış bu mikdar para makbuzunu muhtevi 
teklif mektubu S!ltmalma gün ve saatıni:lan evvel Ankara'· 
da Komisyona tevdi etmiş olmaları. (221) 

uUL HAK!Cl ASKERı Kr AA r lLANLAKı 
1 - 3700 küsür liralık Lin

yit kömürü açık eksiltme ile 
alınacaktır. Beher kilosu için 
bir kuruş 40 santim fiat tah
min edilmiştir. 

2-tlk pey parası 278 lira
dır. 

3 - Açık eksiltmesi 30 İkin 
cikinun 935 çar~amba günü 
saat 15 dedir. 

4 - Bağlantılarını görmek 
isteyenlerin her gün eksiltme
ye gireceklerin belli gün ve 
saatte Çorludaki Satınalma 
Kom· syonuna gelmeleri. 
(753) (214) 

••• 
1 - 7659 küsür liralık pi

lavlık pirniç kapalı zarfla ek
siltemye konulmuştur. 

2 - Pirincin beher kilosu
na 27 kuruş fiat tahmin edil
ıniştir. 

3 - Birinci pey parası 575 
liradır. 

4 - Eksiltmesi 30 lkinci
kanun 935 çarşamba gunu 
saat on beş buçukdadır. 

5 - Bağlantısını görmek 
isteyenlerin her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün ve 
saatten bir saat evvel teklif 
mektuplarile Çorlu Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(754) (215) 

••• 
1 - 9 kincikii.nun 935 

çarşamba günü açık eksiltmesi 
yapılan lzmit için (4798), 
Darıca için ( 3504) , Tuzla i • 
çin ( 1440) , kilo çekirdeksiz 
razakı kuru üzüm istekliler a
rasında neticelenmediğinden 
(10) gÜn sonra almacaktır. 
Muhammin bedeli (1950) li
radır. 

2 - Şartnamesi Eskişehir
de Kolordu ve lzmitte Fırka 
Satınalma leomisyonlarında 
gör::ebil"r. 

3 - [halesi 19 Ikinc!ka
nun 935 cumartesi günü saat 
16 da lzmitte Fırka Satmal
ma Komisyonunda yapı!a
caktır. 

4 - Açık eksiltme iledir. 
5 - Muvakkat teminatı 

(147) liradır. 
6 - istekliler mahalli ti

caret odalarına kayıtlı olduk
larına dair vesikalarım birlik
te getireceklerdir. (747) 

{ :;') 341 
• • • 

230 ton efrat ekmeği kapalı 
zarf usulile ihalesi 24 • Ik:nci
kanun - 935 tarihine müsadif 
Persembe günü saat ıS tedir. 
istekliler şartnamesini görmek 
Üzere her gün ve teminatı mu· 
vakkatesi olan (1294) lirayı 
muhasebe veznesine yatırarak 
teklif mektuplarım yukarıda 
yazılı günün saat 14 düne ka
dar Kayseride Cumhuriyet 
mahallesindeki Askeri Arttır
ma ve eksiltme Komisyonun
da bulundurulmaları. 

(752) {171) 367 
• • • 

1 - 9 lkincikinun 935 car
şamba günü saat 14 de ka~a
lı zarfla lzmit için (274800) 
ve Bolu için (125700) kilo 

Ekmeklik una istekli çıkma
mıştır. Bir ay müddetle pa
zarlıkla alınacaktır. Muham
min bedeli ( 407 43) liradır. 

2 - Şartnamesi Eskişehir
de Kolordu ve lzmitte Fırka 
Satınalına Komisyonlarında 
görülebilir . 

3 - 19 Ikincikanun 935 
cunıartesi günü saat 14 de ilk 
pazarlığı lzmitte Fırka Sa
tınalma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
(2705) liradır. 

5 - istekliler mahalli ti
caret odalarına kayıtlı olduk
larını gösterir ves:kalarını bir- ı 
likte getireceklerdir (749) 

(135) 339 
••• 

1 - 9 Ikincikinun 935 çar· 
şamba günü saat 15 de açık 
eksiltme ile Tuzla İçin alma
c:ak olan (52200) kilo ekmek
lik una verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden on gün sonra alı
nacaktır. Muhammin bedeli 
( 4698) liradır. 

2 _._. Şartnamesi Eskişehir
de Kolordu ve lzmitte Fır
ka Satmalma Komisyonların
da görülebilir. 

3 - 19 lkincikanun 935 
cumartesi günü saat 15 de iz. 
mitte Fırka Satın:ılma Komis
yonunca a1ınacaktır. 

4 -Açık eksiltme iledir. 
5 - 1\luvakkat teminat 

(353) liradır. 
6 - istekliler mahalli tica

ret odalarına kayıtlı oldukla
rrna dair vesikalarım birlikte 
getireceklerdir. (748) (136) 

340 
• • • 

1 - 3000 kilo beyaz pey
n ·re istekli çıkmadığından ilk 
pazarlığı 20-1-935 pazar günü 
saat 15,30 a bırakdmıştır. 

2 - Tahmini fiatı elli ku
ruştur. 

3 - ilk pey parası 112 li
radır. 

4 - Pazarlığı belli gün ve 
saatte Çorluda komisyonu • 
muzda Yapılacaktır. 
(742) (76) 216 

htanbut İkinci İcra memurluğun. 
dan: !pot k cihetinden paraya çevrilme-
.ine kar verilen ve milliyet ırazete· 
sinin 5-12-934 tarihli DÜ>hasınm 8 · · • ıncı 

ıahifeıınin ikinci ve Son Poıta ga2ete-
1inin S-12-934 tarihli nürıha11nm 8 inci 
ıahifeıinin Üçüncü •Ülununda yazılı o. 
lan Beyoğlun.ı. Hüseyin ağa mahalle· 
ıinde k.,,....teci sokağında eski 11 Y• 
ni 23 No. lu evin ıatıı giinü olarak j. 
tin edilen 6-1-935 pazar unü ı'*er bay 
ramına tesadüf etmeıi hasebile birin
ci açık arttırma 19·1-935 cwnarteıi &il· 
nü saat 14 ten 16 ya bdar ve ikinci 
açık arttırma İse 3-2-935 pazar ırünil 
ıaat 14 ila 16 ya kadar yapılacağı taı· 
lıilıan iliın olunur. (7058) 

htanbul ikinci İcra memurluğun • 
elan: Bir borcun ödenmesi için haciz 
altına alınrp paraya çevrilmesine ka -
rar verilen eliti antikaya taallük Cf· 

ya 23-1-35 tarihine ruı..yan Ç&rfllDl -
ha günü Hat 12 den 16 ya kadar Çar

ıryıkebirde Zincirli han içindeki 5 No. 
lu odada açık arttınna ile satılacağın
dan taliplerin belli olan ırün ve saat
te mahallinde hazır b~lunacak memu

runa nıiincutı..n ilan olunuı·. ( 7Wl) 

1 ~-ı_s_T_A_N __ B_u_L ___ B_E_L_E __ D_ı_Y_E_s __ ı_ı_ı_. _______ t 
lstanbul elediyesinden: 

İkinci müntehib seçimi münasebetile 2 inci Kanunun 
18 İnci cuma gününden pazar gününe kadar resmi ve hususi 
binaların bayraklarla tezyin edileceği muhterem hallamıza 
ilan olunur. (233) 

Konservatuvar ve tiyatro projesi müsabakasında Profö
sör Hans Pilsik ve mühendis Şuvelikanm İstanbul rumuzu 
projesi birinci ,mimar Helmayer ve mühendis Jankm Avus
turya rumuzlu projesi ikinci, Güzel San'atlar Akademisinde 
muallim Arif Hikmetin Fen ve San'at rumuzlu projesi üçün 
cü olmuştur. 

Sipan, Talizya, Altay rumuzlu projelerin Jüri tarafın
dan satın alınmasına karar verilmiştir. 

Proje ve maketler Güzel San'atlar Akademisinde sergi 
halinde umuma teşhir edilmiştir. Sergi 25-1-935 tarihinde 
kapanacaktır. (232) 

-· 1. 8. ve Y. D. TÜRK ANONiM 

GAZ ŞiRKETi 
Muhterem müıterilcrinden kendilerine gele:ı ıirket memur 

ve amclclerinden hüviyet varakalarını istemci erini ehcm•i
yetle rica eder. 

Bu kartlar 1935 senesi için mavi renktedir 

OSMANLI BANKASI 
31 1 inci Teşrin 1934 tarihindeki mali vaziyet 
Aktif 

Hine senetlerinin tcaviye•i talep edilm cmıı olan kııDll 
Kasada ve Bankalarda mevcut nuku' 
Kısa vadeli avanslar ve röpor].-.. 
Tahıil olunacak ıenetler 
Cüzdanda mevcut Kıymeti.,.. 
Borçlu he.ahı cariler 
Rehin mukab;linde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

Pasif 

Sermaye 
Statü muoibince ifraz edilen ihtiyat uç ..ı 
Mevkii tedaviilde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde Sden~rek ••netler ve va deli senetler 
Aı.acaklı hesabı cariler 
Vadeli bonol!lr ve beıabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 

laterlin Ş. P. 

5.00.000 - -
3.838.876 2 9 

985.574 11 1 
6.307.924 18 9 
2.139.Sll - 3 
5.300.063 - 9 
2.299.169 7 7 

532.833 10 11 
639.549 3 s 
147.243 7 8 

27.190.745 3 6 

laterlin Ş. P. 

10.000.000 - -
1.250.000 - -

371.410 1 7 
282.890 19 3 

12.72G.82i l!l 1 
1.695.238 5 11 

532.833 10 11 
331.514 6 8 

27.190.745 3 5 

Müdür Tüıi<:iye Umum Müdürü 
E. HODLER PH. GARELLI 

Gedikpaşada Istanbul 
Jandarma Satınalma 

komisyonundan: 
1 - Şapka ve tozluğule beraber Altı Bin takım yazhk 

jandarma elbisesinin dikiminde kullanılmak üzere satın alına
cak olan cins ve mikdarları aşağıda yazılı on beş kalem mal
zemenin 28-1-935 tarihine gelen pazartesi günü saaı on ~e.r 
tc Gedikpaşada Jandarma eş ya ve levazun anbarı binasında
ki komisyonumuzda açık eksil lmesi yapdacaktır. 

2 - Bu malzemeden her dnsinin biçilmiş bahalarile ilk 
teminatları hizalarında yazılıdır. 

3 - Hepsi bir istekliye ihale olunabileceği gibi bir veya 
bir kaç kaleminin ayrı, ayrı isteklilere de ihalesi gerek ~l?u 
ğundan 'istekliler isteyecekleri kaleme veya kalemlere aıt ılk 
teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ve hüviyet 
cüzdanı ile beraber yukanda yazılı gün ve saatte Komisyonu 
muza gelmelidirler. . . 

4 - Şart kağıdı Komisyonumuzdan parasız almabılir. 

Mikdarı 
Adet Metre 

Makine dikiş ipl:ğj 2700000 
Caket için bü- 36000 
yüi< mat aüğme 
Caket ve Şap- 36000 
ka için küçük 
mat düğme 
Pantolon Ön 
düğmesi 24000 

• 

Pantolon kop- 6000 "Çift., 
çası "Büyük,, 
Caket yaka 12000 "Çift., 
kopçası "Küçük,, 
Tozluk düğ- 60000 
mesi "Maden,. 
Siyah astar 
Beyaz astar 
Haki Şerit 
P.\ntolon tokası 6000 
Mavıçuha 
Kırmızı Çuha 
Şapka· muşamm;ı sı 
Şapka ve .iandar-
ına işareti için n1u-
l<a vva 900 

900 
2400 
6000 

60 
120 
270 
900 

YckUn 
343 

Biçilmi, bahası 
Lira K. 
1350 00 

252 00 

180 00 

36 00 

15 00 

24 00 

300'00 

297 00 
624 00 

90 00 
15 00 

288 00 
576 00 

337 50 
108 00 

4492 50 

(127) 
ilk teminatı 

Lira !' 
101 25 

18 90 

13 50 

2 70 

1 12,5 

1 80 

22 50 

22 27,5 
46 80 

6 75 
1 12,5 

21 60 
43 20 
25 31,25 
8 10 

336 93,75 
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-------------------....... İstanbul Levazım Amir-

2 ve 20 kompr'lmelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve kompr'lme· 

lerin Ü2erinde halisfl~in1 tekeffül 

eden ffi markasını arayınız. 

Holantse 

Ban k•· O n ı. "· v. ~ 

iSTANBU~ SUBESt 

Galata ı Karak6y Pala• - Meydancık•• Alaıemcı Han 

' 
Her türlü Banka muameıeıerı, Kasalar icar" 

UMUMf MDDDA&.OK 1 AMSTERDAM 

Şu De ı ar 1 ı Ameterdam, euenos Alres, Hayfa. 

İstanbul, Alo da .ıanalro. ısantoe, Sao Pauıo. 

Süıııer Bank 
Uşak Şeker Fabrikaıından: 

Şimdiye kadar yalnıııı Uıak'ta Stlmer Baak namıaa nb11 aha· 
makta olaa taafiye lıaliade Uıık Terakkü Ziraat Tnrk Ano· 
nim Şirketine aid lıiıae Hnetleri btıııdan sonra İstanbul ve 
Ankara'dakl Sümer Bank ıabelırl tırafındea da 1atıa alına· 
cakbr. Hinılerini ıatmak lateyenler dağrudan bu ıubelıre de 
mtlracaat edı bilirler. (7056) 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermayesi: 

2,200,000 TOrk Lirası . 
TUrklyenln her yerinde fube Ya muhabirleri Yardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
lstanbul Şubeslı Telefon 22042 

Şubesi: Telefon 4320t 

354 

303 numeroda 

l•tanbul Mııır Konsoloıluğu 
Bebek'te Mısır ıefarethııneei s araymda yaoılmaıı mı.ıKarrer tadi. 

lat ve tamirat itini münakasaya vazebnittir. Bu baptaki tartname 
alikadaranın emrine bulundurmaktadır. Tekliflerin nazan iti· 
bare alınması icin her halde 31 Kanunaani 935 tarihinden eve) 
tevdi edilmiı bulunması lizımdır. 

liği Satın Alma Komisyonu 
ilanları 

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

(721) (168) 364 
• • 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 34 ton Makarna ile 
10 buçuk ton Şehriyenin kapa
lı zarfına verilen teklifler şart· 
nameye mugayir olduğundan 
açık eksiltmesi 24 İkincikanun 
935 perşembe giinü saat 15 e 
bırakılmıştır. Tahmin bedeli 
979 liradır. İsteklilerin şart
namesini görmek ve açık eksilt 
meye girmek üzere 734 lira 25 
kuruş ilk teminatlarile belli 
saatte Tophanede Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(733) (240) 

••• 
Kuleli Askeri Lisesi için 300 

ton Lavemarin Kömürü 5 Şu- J 

bat 935 salı gÜnÜ saat 14 de a
çık eksiltme ile alınacaktır. 1 

Tahmin bedeli 4650 liradır. İs· 
teklilerin şartnamesini görmek 
üzere her gÜn öğleden evvel 
eksiltmeye gireceklerin belli 
saatte 348 lira 75 kuruş temi
natlarile Tophanede Satmal· 
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(730) (237) 

* • * 
Kuleli Askeri Lisesi İçin 

Bin liralık Kriple Kömürü 
22 Kanunusani 935 salı günü 
saat 15,30 da pazarlıkla alına
caktır. İsteklilerin şartname
sini görmek ve pazarlığa gir
mek üzere 150 lira son temi
natlarile belli saatte Tophane
de Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (731) (238) 

• •• 
Selimiye fırmı İçin 150 ton 

Una verilen teklif kanuna uy
gun olmadığından pazarlığa 
19-1-935 cumartesi günü saat 
14 de yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 15.000 lira olup istekli
lerin şartnamesini görmek ve 
pazarlığa girmek üzere 2250 
lira son teminatlarile belli saat 
te Tophanede Satmalrna Ko· 
misyonuna gelmeleri. (732) 
(239) 

• • * 
Levazım Amirliği ihtiyacı 

için alınacak 28 ton Sabunun 
kapalı zarfına İstekli çıkma
dığından 24-1-935 perşembe 
günü saat 14,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
7000 liradır. İsteklilerin şart· 
namesini görmek ve pı-.zarlığa 
girmek üzere 1050 lira son 
teminatlarile belli saatte Top
hanede Satınalma Komisyo· 
nuna gelmeleri. (729) (236) 

ZA Yl - Uoküdar nüfus memurfu. 
ğu ndan aldığım ve U sküdar askerlik 
ıubeainden muamele IJÖrmÜt nüfus ki
iıdmı ve yol parası makbuzlarını kaza
en zayi ettim. Yenilerini alacafımdan 

eskisinin hülmıü yoktur. 
Hristo oğlu htilyanos Kamperl (7048) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı lfleri 
Müdürü Etem iv.et BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

TURHAL ŞEKER F ABRIKASI 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

FIATLAR: 
SATIŞA BAŞLIYOR 

Fabrikada Teslim K 0 P ŞEKERi 40 K t 
KRİSTAL '' 37 uruş ur. 

En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. 
L Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adrasi: Fabrika TURHAL TURHAL 
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En NEFİS Badem 

Maballebi Arpa 
,, 

Yulaf 
TATLI 

irmik •• 
PURE 

Türlü 

ÇORBA Pirinç 

YEMEK Çavdar 

ve 
Nişasta 

Patates 

Bezelye 

Mercimek 

Beya:ı mısır 

• 

.. 

Hasan özlU unları 
Çocuklannıza yediriniz. lstediklerini ve sevdiklerini brktırmıya~k değiştire değiş tire yediriniz. Vitamini ve ~~ 

çok olan bu mükemmel özlü unlarla yavr ulannıı; neşeli, sıhhatlı, tombul, kanlı canlı olurlar. Çabuk büfı'.i 
çabuk diş çrkanrlar. Kemikleri kuvvet !enir. ishal olmazlar. HASAN OZLU UN LARILE YAPILAN MAHAL 
ve ÇORBALARIN ve tatlılarm ve pü relerin ve yemeklerin lezzetine payan ol mu. 
Hasan Ecza depooıu. Taklidlerinden sakı nmız. Ha .. n Markasına Dikkat 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

t Cncll V akıl Ha• f ıtanbıal 

lhtiyat ve Sermayesiı (1.000.000) Türk Llrasıdm 
Nama muhaı rer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

fürklye lı Bankası tarafından teıkil olunmuıt ır, İdara mecllıl ve mtldUrl 
heyeti ve memurlan J..·amilen Türklerden milrekka],1 yegiln• Ttirk Sigorta Şirk 
t\dir. Türkiyenlıı her tarahnda (200) il geçea acentalannııı hepıl Türktilr. T 
ki> enin en miihim mOesseselerinla Yebankalannın ıigortalarını icra etmektedJJlı 

Yangın, 1-layat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi2ortalarını •• iyi ft. iti J apar. Hasar rokuunda ıararları ıı!lr' at Ye kolaylıkla ısda~ 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefonı fst. 20531 

1 İnhisarlar U. "üdürlüğündenı 
20 kilo Sulfat Dö Kinin 
50 ,, Mor Boya İspir to tagyiri için 
Yukarıda nevi ve mikdarı yazılı malzeme 19-1-935 cu

martesi günü saat 11 de pazar hkJa satın alınacaktır. Talip
lerin muvakkat teminat parasi yle birlikte Cibalide Levazım 
ve Mübayaat şubesine mürac aatları. ( 152) 

Trabzon yol 
S k vapur' 

8 arya kanuıı 
PAZAR günü saat 20 de 
nhtunmdan kalkacak. Giditl• 

• r 

1 
l 

a 
ri 

Maliye Teftiş Hey' eti 
Reisliğinden: 

y 
guldak, lnebolu, Ayancık, dı 
Unye, Gireaon, V ekfıkebir, 1".:J. 

Maliye müfettişleri refakatinde iki sene stajdan sonra ge
çirecekleri imtihan neticesine gör~ müfettiı mua~~ olmak 
veya idarede çalışmak üzere 30 lira maaşla be§ bırınci sınıf 
tetkik memuru alınacaktır. 

Aranılan vasıflar şunlardır: 
1 - Siyasal Bilgiler okulası "Mülkiye", Hukuk, Yüksek 

Ticaret ve iktisat meketebi mezunlarından olmak, 
2 - 28 yaşını bitirmemiş bulunmak. 
3 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı ev 

safı haiz olmak. 
Talip olanlar 31 kanunusani 935 akşamına kadar bir ar

zuhalle Ankarada Maliye Teftiş Heyeti Reisliğine müracaat 
etme1ic1irler. Arzuhala şu evrakın asılları veya noterlikten tas
dikli surelleri iliştirilmelidir. 

A - Hüviyet cüzdanı 
B - Askerlik vaziyetini gösterir vesika 
C - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi 
D - Talibin kendi el yazısile tam bir tercümeihal hula

sası "Tahsilleri, hususi ve resmi hizmetleri ikametgah adres· 
leri Vs . ., 

E - Sıhhat raporu 
F - iki adet vesikalık fotoğraf 
Tayin ve tefrikte 25 mart 934 tarihli talimatnamedeki 

dereceler esastır. Ayni şeraiti haiz olanlar beş kişiyi geçtiği 
takdirde aralarında müsabaka imtihanı yapı1acaktu. (37) 

217 

ve Rizeye. Dönüıte Of, ve Z ~ kta 
dak iskelelerine ujnyarak avcıııl 

cektir. 'ı 

gelmiştir. fle:A 
1526 numar• 

1 arayınız ve cakl 
den sakınını:ı. 

Umuml deposu: 
lst11nbul, Tahtakala -N. tO 

Devredilecek ihtira 

ti 
k 
le 
tı 

t"' 

g< 
la 
fil 

"B1ra köpük mayası" h 
ihtira için iktisat Vekaleti ...,.-..., 
dürlüğünden istihsal edilınif ıBf 
mart 1921 tarih ve 3184 ve 3 ,.-
maralı ihtira beratlarının muhl -
lunduğu hukuklar bu kere 
devir ve yahut icara verileceii 
edilmekte olmakla bu hususi• 
malümat edinmek i..tiyen ze>'•ı-. 
tada Perşembe pazannda AılaJI 
da 5 nci kat 1 • 4 numaralar!• 
kam iclardıaneye müracaat e ( 
ilin olunur. 


