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FIATI 5 KURUŞTUR . 

Seçim bugün 
Başlıyor 

Bugün lstanbul'da saylav geçi· 
mi bathyor. Kadın erkek her yurt
ta,, saat sekizden ba.şlıyarak geç 
vakte kadar yurtta,lığm en değim· 
li bir yükümünü (vazife) yapmak 
için seçim sandığının başına koşa· 
caldardır. Karşımızda bafka bir 
fırka yoktur diye, seçime kartı 
ilişiksizlik gösterecek yurttat bu
lunacağını ummayoruz. Gerçek 
çok fırkalı parlamenter ülkelerde 
yurttaşların seçimdeki amaçları 
kendi fırka üyelerine kartı fırka· 
lardan daha f\'lk rey kazandırmak
tır. Ancak bizde seçim bir ülkü 
üzerinde topluluk ve bir tefe ve 
onun arkadaşlarına karfı inan de
mektir. Türk ulusu on bet yıldır 
Atatü11k'ün arka"ından gidiyor. 
On beş yıl önce, Atatürk başımı· 
za geçtiğinde, bu ulusun ulus de
necek bir özlüğü bile kalmamıştı. 
ülke baştan ba,a düşman asker
lerinin eline geçmişti. l&tanbul' da
ki hükiimet taslağı Türkün dü.
manlarile birlik olmuştu. Bu umut
suzluk içindedir ki Atatürk, ulu
eun başına geçti. Ulusa kendi ben
liğini verdi. Onu başına buyruk
luğuna kavuşturdu. Onı , ülkesini 
düşman elinden kurtaraı. Büyük 
ulusun onuruna yakışan bir barıt 
yaptı. Sonra da onu Avrupa'nın en 
modern uluslarile boy ölçecek Lir 
aoysallığa kavuşturmak için bü
yük bir devrim yaptı. Türk ulusu 
büyük önderinin arkasından 
gitmekle yanılmamıttır. Ata· 
türk ulusu hiçbir vakıt aJ. 
datmamıştır. Büyük öndere 
kartı bu sonsuz inan hundan 
ötürü geliyor. Tarihte hiç bir adam 
bir ulusun inanma hu kadar değer 
olmamrştrr. İşte bu gün İstanbul 
yurtta.şiarı seçim sandığının ba· 
tında öndere karşı bu inanı göste
receklerdir. 

Seçim hakkı, başına buyruk O• 

lan her ulus yurttaşının en değim
li bir siyasal hakkıdır. Bu seçimle 
büyük kurultay seçilmit oluyor. 
Büyük kurultayların son on beş 
yıllık tarihimizde çok yüksek yer
leri vardır. Atatürk'e devrim yo
lunda yardımcı olan dört kurul
taydan her birinin de ayn bir ba
kımdan büyük hizmeti olmuştur. 
Üyeleri Türk ulusunun en değerli 
çocukları arasından seçilen kurul
taylar büyük önder ile kurtuluş 
savaşında ve geniş ve derin dev
rim kımıldanmalarında birlikte 
çalıştılar. Bunların her biri kar,ı
laftığı yükümü yaptıktan sonra, 
tarihe karışmış ve yurt severlikle 
acuna örnek olmuşlardır. Bugün 
İstanbul' da batlıyan seçim beşinci 
kurultay içindir. Halk Fırkasının 
yapıcısı olan Atatürk, Cumurlu
ğun kurulutundan beri fıdı:asile 
birlikte ulusa kartı adadığı devri
mi yıı.ni konaklara doğru götürü
yor. Büyük öndere bu yolda yar· 
drmcı olacak olan be,inci kurul
tay, kendisinden önce gelen dört 
kurultay kadar özenli itlerle kar
tılatacaktır. Şuna inandığımızı 
timdiden söylemek isteriz ki bu 
kurultay da kendisinden önce ge
lenlerin arkası sıra ve onların aç
tığı yoldan yürüyerek ulusu Ata
türk'ün gösterdiği amaca doğru 
götürecektir. İtte lsta11bul yurtta9· 
lan bugün seçim sandığının ba
tına hu İnanla koşuyorlar. 

A. Şükrü. ESMER 

En iyi ütü tutan, hiç hav ve diz 
yapmryan, asla bUTuşnuyan 

desenleri en modern, 

Türk kumaşları daima 

Herelfe ve fesane 
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1 I stanbul limanı 

Seçim bu sabah saat ye
dide her yerde başladı! 

Dün. gece radyoda bir seçim 
gecesi tertip edildi 

Sandıklar bugün nereye kondu? 
Bu aabah yediden iti• 

haren latanbul ile bütün 
mülhakatta ikinci mün
tehip seçimine baılana • 
oaktrr. 

latanbul belediyesi ae
çim itleri için İcap eden 
bütün hazrrlıklan bitir -
miştir. Kazalara da rey 
aandrkları gönderilmit • 
tir. 

Dün bütün kazalara 
verilen emirde sandıkla. 
rm sabahleyin yediden 
itibaren ıak§am sekize 
kadar açık bulundurul -
masr ve alqam en yakın 
polis merkezine sandık
ların ko'nınası bildirilmit 
tir. 

Bu gün ba~layacak o
lan aeçim için halk daha 
dünden hazırlıklara baı· 
laınııı.ır. Dün lstanbulun 
her tarafı kamilen bay • 
raklarla donanmııtır. Seçim için dün latanbuldcı tezyinat yapılırken 
Geceleyin de bütün dükanlar, evler bütün fırka teıkilatına verdiği emir • 
ve diğer müe .. eseler elektrikle ıııklan de fırka menouplannm seçime iılirak 
drrılmıttır. için hazırlanmalarını, herkeain rey at. 

C. H. F. Vilayet idare reiai de dün (Devamı 6 ancı sahüede) 

l 
1 

j 

London kruvazörü geldi 
Dün resmi zivaretler yapıldı, halk ge
miyi gezdi, kruvazör yarın gidecek 
Limanmuzı ziyaret edeceğini yaz

dığımız lngilterenin London kra.vüzö. 
rü dün sabah aaat 8 de Vamadan li • 
mani' gelmİ§ ve top atmak suretile 
~hri selamlamııtrr. Kravüzör vii' A
miral Y. M. Thum'un bayrağını ha • 
mildir ve kum.,ndan Goolden'in ku • 
ı:ıanda&ı altında bulunmaktadır 

Vis Amiral Thurn karaya çıkarak 
lngiltere ceneral konısoloaunu ziyaret 

etmiı ve oradan konısoloıı ile birlikte 
vali ve belediye reiai Bay Muhittin Ua· 
tündağı ve lstanbul kumandaru gen.,. 
ral Halia ve lngiliz aefiri Sir Percy Lo
raine'i makamlarmda z·İyaret etmit • 
!erdir. 

Vali Bay Muhittin U3tündağ, ge -
neral Halis ve sefir sir Percy Loraine 
bilahara kravüzöre giderek vis Amiral 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Heralflı sürükle Jllcl 
büJ1ült polis romanı 

BİR TEK KELlME FRANSIZCA BlLMIYEN 
BlR ADAM NASIL OLUR DA FRANSIZCA 
BiR MEKTUP YAZARKEN öLDOROLDO ? 

Polis hafiyesini tevkif 11 
Eden ceniilmen haydut 

111 

ESRARIENGIZ KANLI BiR ClNA YET 
1K1NC1 FECi BlR C1NA YET DAHA 
OÇONCU C1NA YETTE DE KATIL YOK! 

Çok Vakınd,! 111 

!il Tefrika9a Başlıyoruz Jll 

Genişleyecek 

Beş senelik proje 

Rıhtım boğazlara 
kadar uzaltılacak 

ANKARA, 17 (Telefonla) -
Ökonomi ,bakanlığı lotanbul lima
nının tevaiine ve yapılacak teaiaata 
dair bir kanun projesi hazırlaya .. 
rak mütalealarrru almak Üzere ba· 
kanlıklara yollarnrıtrr. 

Layıhaya göre İstanbul rıhtımı 
1936 aeneainde baılamak, 1940 se
neo-inde bitmek üzere be§ aeneltk 
bir proje ile ve limanın bu günkü 
hizmetlerini sekteye uğratmam.~k 
üzere rıhtım Boğazlara kadar tev
si edilecektir. 

Rıhtımlar yapıldıkça büyük ge
milerin yanaıabilmesini teınin için 
nhtım önleri ayıklanacak ve rıhtım
da müteaddit antrepo, uri ve bü
tün tekamülatı haiz tahmil ve tah
liye tertibatı y~pılacaktır. !'fer ~e
ne projeye dahıl olan arazı •a.hıp
lerinden istimlak edilmek suretıle a
lınacaktır. lstanbul nhtmu yeni teı
kilatla Maliye bakanlığına merbut 
limanlar idaresine devrolunacaktu·. 

... _!I 

Ankaranın ikinci 
Müntehip!eri 

--o--
Atatürk'ün ismi listeye 

şeref vermektedir 

Li5tedeki namzetlerden ellisi 
Bayandır 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Cum
huriyet Halk Fırkası ~~r~ iki?." 
ci müntehip namzetlenru buguo dan 
ebniıtir. 

Fırkanm umumi reisi Reisicumhur 
Kemal Atatürkün ismi listenin başın • 
da b11lunmakta ve listeye teref ver • 
mektedir. 

Umumi reis vekili Başbakan l•met 
lnönü,. Millet meclisi reisi Kazım Oz 
alp, fırka umumi katibi Kütahya say 
lavı Recep Peker, bakanlar, fırka umu
mi idare heyeti azaları- fll"ka grup·u reis 
vekilleri, belediye meclioi azaları, rea· 
mi ve hususi bir çok müesseselerin r~ 
is ve müdürleri namzetler arasında .. 
dır. 

247 müntebibi saniden mürekkep 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Temsil akademisi 
Kuruluyor 

-o-
Dün komisyon kültür ba
kanının reisliği alında toı:
lanarak hazırlığa başladı 

Kurulacak olan temııil akademisi 
hazırlıklarına batlanmııtır. Bu mak-

' aatla kültür bakanı 
Bay Abidin Ozme
nin reisliği altmdö 
teıkil edilen heye 
dün Briıtol otelin
de ilk defa olarak 
toplamnııtır. 

Bu heyet Bay 
Reıat Nuri, Ertuğ
rul Muhsin v" 1 smail 
Galipten mür...,kep
tir. 

Toplantı bir iki 
ıaat •Ürtnüt ve tem~ 
ıil akademisine ve-
rilecd< 'ekil etra· B. Abidin Ozmen 
hnda giirüıülmüıtür. 

Temail akademisinin esas mahiyeti, 
çalrıına programı iizerinı!e etütler ya
pılmaktır. Bu mesele hakkında alaka· 
dar mütehauıa zevatın da aynca mÜ• 
talealan alınaoaktrr. Temsil akademi
sinin önümüzdeki sene içinde faaliye• 
te geçmesi için çalı§ılmaktadır. Anka-

(Dcvamı 6 mcı sahüede) 

General Ali Sait 
Akbaytugan 

Ordu müfettitlerinden General 
Ali Sait latanbu· 
la gelmi~tir. Ge
neral Al~ Saide 
Atatürk, Akbay • 
tugan soy adını 
vermiştir. Temiz 
ve asil doğmu, 
insan mi.nasını 

tanıyan bu adla 
Atatürk değerli 
kumandanımıza 
yeni bir iltifatta 
bulunmuşlardır. 

T ı • { Müdür : 24318. Yazı itleri müdürü ; 24319 e • lda.re ve Matl:ıaa ~ 21310 

A!man.11a ve hukuk müsavatı 

Sar martın birinci günü 
Almanya'ya verilecek 
Uluslar konseyi kararını verdi 

Bay Bitler ise "Hukuk müsavatı verildiği 
takdirde Fransadan toprağa ait 

her türlü metalipten vaz geçecetim,, demişti!' 

SARDA HADİSELER OLDU 
LONDRA, 17 (A.A) 

Havas: lngiliz kabinesi, 
Almanyanın Cenevreye 
dönmesi hakkındaki ka· 
ramı Franaız •İngiliz gö
rii§melerile bundan aon• 
ra yapılacak gÖrÜ§mele
re talik etımiştir. Müza• 
kerelerin diğer memle • 
ketlerle devamı, bir •I· 
lahoızlanma mukaveleoi 
akti için Almanyamn U• 

lualar derneğine dönme• 
ıi tarzı hakkında l'ran • 
aız ve İngiliz hükumetle
ri mutabık kaldıktan son 
ra mümkün olacağı bil
dirilmektedir. Bazıları, 
Sar'daki muvaffakiyetin 
Bay Hitleri dış siyaO<\da 
ve bilha .. a Avusturya 

' 
ve hukuk müsaviliği me- Sarbrü'te Naziler plebisitten şonra Statüko tara/• 
aelelerinde hemen fay. tarlarının ilanlannı )'frtıyorlar. 
dalar teminine teıvik ebnesinden kork· da görüıülen istişari antlapnaya air-
maktadırlar. meğe hazrr olacak ve fakat ~ e~~a>,' anto 

'fngiltere hükUmeti, Avuıturyanm ii- la1maıının Sinci fulında 11:en donillme-
tiklruini tekeffül için Roma anlaşıtiaların- (Devamı 5 inci sahifede) 

Balkanlarda kar fazla 
Ekspres dün kapanan yolun açılma
sını beklemek için yedi saat gecikti 
Balkanlarda ıiddetli 

kar fırtınaları vardrr. Yu 
goslavya ve Bulgaristan
da külliyetli miktarda 
kar yaitmr§trr. Bulgar ve 
Yugoslav hududunda 
çok kar to'planmıı ve de
miryolunu da kapamıı 
olduğundan her gün la• 

at 7,50 de Sirkeciye ge• 
len ekapreo treni dün al
tı yedi saat gecilanif ve 
öğleden aonra gelmiıtir. 

Bir vapur oturdu 
Haydarpa§a limanın· 

dan Anverae buğday yü
kile hareket eden F eıılan· 
diya bandıralı Ronzkar va 
puru dün aabah Marma· 
rada. Hura fenerinin üç 
mil şimalinde aia yüzün· 
den karaya otunnuıtur. 
Kaza yerine Türk Gemi 
kurtarma ıirketinin Ça\ 
nakkalede istuyoner A· 
lemdar kurtarma vapuru 
gitmiı ve kurtarma i§İDe 
haşlamııtır. Vapurun vaziyeti ehemmi
yetli olduğnndan , ıirket Sezar kurtar• 
ına gemisini ele yardıma göndenniştir. 

Karsta mektepler kapandı 
KARS, 17 (A.A.) - Mmtakanuz

da soğuk hava dalgası bütün ıiddeti· 

Oz türkçe yazı örnekleri 

le devam ebnektedir. Bu yüzden h.b. 

mektepler iki gün tatil edilıniıtir. 
Muğlada kar 

MUGLA, 17 (A.A.) -Yakın dat· 
)ara çok miktarda kar dütnıü~tür.Muğ 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Nasıl ölü ıskatı aldım I ! 7 

Atatürk dölü "nesli", (ıskat) ın ne 
demek olduğunu bilmez. Iskat: bayahiın 
parayla alınıp satılması demektir. Olüm, 
kalanlar için bir acıdır. Iskat: ~u acının 
tavlanıp dolandırılması demekt.ır. Kul
lan "pratik" bakonmdan da ıakat ıudur: 

Yara tıklar "mahluklar" vardır ki hiç 
bir Ulusa, biç bir içtüreye "ahlaka" bağlı 
değillerdir. Tenbelliğin ve bayağılığın 
ya§&yan yaratık:arıdır. Mezarlı~ kapıla· 
rında - kıt yaz - ölü geloin dıye bek
lerlerdi. Olü gelir; bunlar, sağ kalan sop• 
]arını "akrabalarını" kuşatırlar, ya1an· 
dan bir teYler okurlar, dolandan ağlarlar, 
ve bağıııt (*) alrp, öteki mezarlığa gi
clerlerdt işleri güçleri hu idi. 

Şimdi gelelim benim nasıl ölü ıskatı 
aldığımaı 

• • * 
Bundan 44/45 yıl önceydi. Selanik Vi

layetine bağlı Serez ıancağındaydım. 

Serez; çok güzel, çok varlıklı, çok uçmalı 
"cennet,. bir şardı "şehirdi". Bay Hacı .. 
cık adında bir Şaı· Başkanı "Belediye re
isi" vardı ki pek güler yüzlü, pek eyi ve 
er yürekli, pek halkçı "halk, Türkçe~ir''. 
bir olgun ve kırsaç kişiydi. Devrimcıydı 
"inkliıpçı". Sultan, Halife ve fuytaJ;< 
.,mürteci" Abdülhami, Türk olmayan hır. 
polis memurunun eliyle ve iki kurşunla 
Bay Hacıcık'ı Mutasarnfm 0şimd~~ ~ali 
ile kaymakam araunda" odasıncla oldürt• 

" ktı " tü. Bütün tar yas tuttu, agıt ya mer-

AKAGUNDUZ 
•iye ıöyledi". Ben incili mektep denilen 
ilkokulda okuyordum. Bütün mektepleri 
ölü alayına götürdüler. ilahiler okundu, 
Amini dedik, B. Hacıcık'ı gömdüler. 

Çevremizde bir sürü •alak yüzlü, par• 
tal "pejmürde", pismio adamlar vardı. 

Ben yedi gez hatİın indirdiğim ve nıu
ıafın dörtte üç buçuğunu ezber bildi:;,ım 
için anlıyordum, bu adamlar Yasini ma• 
ıini yanlı§ okuyorlar ve yalandan ağlaşı
yorlardı. Onlara para dağil tılar. Biz o
kul çocuklarına da o paralardan verdiler. 
O paralar ak yaldıza bulanmıt kara me
teliklerdi. "o çağın 10 para&ı". Ben öyle 
ak yaldızlı metelikler görmemiştim. Ka
pa sevine aldon. Çünkü bellenmize tak
tığımız tahta kaşıklarla göttiğimiz etli pi
lav helva aminlennde de böyle paralar 
daifıtırlardı. Hattil. benim ilk haitm indi
rişimde de "Musalı bitirme~" ba~am böy
le helvalı amin yapıp metelik dagıbnı§h. 

Meğer B. Hacıcık'ın ölümünde pis, 
profesiyonel dilencilerle bize verilen 
yaldızlı paralar ıskat parasıymıı! 

Bunun olduğunu be§on yıl •onra 
öğrendim "e içime "izzeti nefs" imi kı
ran bir acı cöktü; beşon y.t sonra bile ... 

Aradan birçok yıl daha geçti, tek kar
deşim Rıflu Gündü• öldü. O!üm alayı ya • 
pamadrm ama Hacıcık'ın soplanndan 
"akraba" birisine (ıskattır) demeden ı,;. 
ra ısmarladım. Gençlik! •andım ki bunu 

(Lutfen sahifeyi çeviriniz) 

• • vezz n t 
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HARiCi HABERLER 

---yık.ılc:lı 
Irak • lran ihtilafı 

-o-

Rusya bu işte 
Tamamen bitaraf 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Son Yemen 1Jalisi Mahmut NEDiM 

Yemenden lstanhula getirilen 
kırk kişilik heyet 

Bay Litvinof'un Uluslar 
kurumunda söy edikleri 
MOSKOVA, 17.A.A. - lrnk-lran İh· 

tilafını müzakere etmekte olan uluslar 
kurumu konıeyioin cehesinde Bay Lit
vinof fu beyanatta bulunmuştur: 

•••••••• 
Vapura binerken tebliğ edilen azil emri· Sul· 

tan Hamit ne yapmak istiyor? • Rıhbmda 
mabeyn heyeti ve Kaba sakal Mehmet Pş. 

Te!:kikinize arzedilmiı olan meselenin • 
eııaamı tahlil etmeden evvel, §u ciheti 
ıöylemek isterim ki, iki tarahn uluslar 
kurumu konıeyine tevdi edilmiı olan V<>

ıikalarla iki taraf mümessilleri tarafın
dan burada yapı!:o;ı beyanatlıı:rda bir 
çok defalar Ruıyamn da eski Osmanlı İtT 
para.torluğu ile Iranın aralarındaki hu
dutlann tahdidine ait olarak akdetmiı 
oldukları i';lnfl·~" iıtirak etmiı olduğun
dan bahsedilmiıtir. 

- Zatı,ahane bu Yemen heyeti-
-ni nı· yapacak, bu kırk kiti lstan-
bulda ne yapacak, bizden ne isti
yorsanız bana bildiriniz, anlaya.. 
lım! 

Kendisine padi,ahm bu kırk ki
ti ile iditare ederek Yemenlilerin 
dertlerini, düşüncelerini, arzu ve. 
emelleri bizzat kendi dillerinden 
öğrenmek kararında olduğunu bil
dirdik. 

imam pek haklı olarak bu kara
ra hiç bir mana vermedi. 

- Yemenlinin derdi malum de
ğil midir? Kaç defa uzun uzauıya 
yazılmıt çizilmit olan bu eski dert
leri unuttularsa tekrar mufassalan 
yazmak zor bir it değildir, bu müm
kün iken buradan bir heyetin git
mHine ne lüzum var? 

Bu sırada Şafiiler aralarından 
bazı kimseleri intihap etmitlerdi, 
imam ise Zevdiler arasından lstan
bula kimseyi göndermek niyetinde 
değildi. 

Hiç yoktan bir mesele daha çıkı
yordu. 

işi gücü bıraktık bu dertlerle 
metgul olduk, ve imamı bir hayli 
emek sarfederek yola getirdik. Böy 
lece kırk kitilik Yemen heyeti Mah 
mut Esat efendinin riyasetinde ls
tanbul heyetine karı,arak lzmir 
vapuruna bindi. 

Sultan Hamit lstanbulda hu Ye
menlilere fevkalade bir hüsnü ka
bul göstermiş, izaz ve ikram etmı~ 
nişanlar, rütbeler, paralar vermi,, 
fakat bunlar vaırtasile Yemeni 
lmam aleyhine tahrik ve böylece 
imamı kendi adamları vasıtaaile 
devirmenin imkansız olduğunu da 
anlamı, ... ve bu zaten malum haki
kati bir kere daha öğrenmit ve an
lamış olmaktan başka hiç bir it gö
remiyerek gene memleketlerine i· 
zam eylemişti. Şuracıkta kaydet
meliyim ki ben de bu heyetle bera
ber lstanbula gelmittim. 

Tam heyeti Yemenden yola çıka
racağımız sırada yetiten bir mabe
yin telgrafı benim azlim emrini ge
tirmİf, arkasından gelen bir telgraf 
ta bu heyetle bir!ikte lstanbula ha
reketKııi emrediyordu, Vapur ls
tanbula gelince, kartıma, batlann
da Kabasakal Mehmet pa,amn bu
lunduğu bir mabeyin heyeti dikil
di. Vapurda bulunan zevceme bile 
veda ettirilmeden derhal merdiven
den atağı indirildim. 

Bir fayton bizi Yıldıza götürdü. 
Sarayda kartılattığım simalar, 
beni süzen gözler hiç te hayırlı bir 
bakıtla bakmıyorlardı. Fakat ben i
tin aslını anlamıt değildim. 

Yemen heyeti ile latanbula geli
timde belki bir mana olabilirdi. 
Sultan Hamit bu heyet azası hak
kında benden ma!Uınat almak, aon
ra bu heyetle kendisi arasında mu
ta vasaıt olmamı, nihayet Yemeni
çin vereceği aon kararlarda benim 
reyimden istifade etmek isteyebilir
di. 

Bütün bunların hiç bir fayda11 
olmayacağım bilmekle beraber, 
ben bu heyetle Yemenden lıtanbu
la gelirken ancak bu ihtimaller ak
lıma geliyordu. Halbuki daha va
pur limana girer girmez, ben (ga
zabı tahane)ye uğramıt olduğumu 
hiasetmittiın. Şimdi ise sarayın ha
vası bu hissimde hiçte aldanmadı
ğımı apaçık gösteriyordu. 

Fakat ne olmuştu, ne vardı, Sul· 
tan Hamit benden gene ne isiyor-
du? 

.ııaprnakla yıllardan Önce ve bilinmeden 
kırılan benliğimi onardım "tamir ettim". 
Ve acımı giderelim. Şimdi bile kızgı "hid
det" ile anmaktan kendimi alamıyorum. 

Onu" için diyor ve dileyorum ki okul
larda ve mahallelerdeki yokıul yavrula· 
ra yemek verirken - bir marifet ediyor
muşuz gibi - fotoğraflarını çekerek yer
lerini bildirerek yavrucukları yaralama
yalnn. Anlatabildim mi timdi ne demek 
iıl<ediğimi. 

Aç çocukların bot kannlan, böbürlen· 
memiz için basamak olmamalı. 

insansak insanca davranalnn. itin ti
ne! ''ruhi" ucunu kavrayamıyorsak bu di
lek yazılannclan ötesi için kavrayalım. 

AKAGUNDUZ 

(*) Bağ şış Türkçedir, arab.ca değil. 
Bakşiş, bahşiş diye başkaları bızdc" a!
mışlardır. Bağışış. bağışlam~ktan g.:lir. 
Gramerde adına ne derler bilmem. 

" 

Mabeyincilerin odasında oturur
ken kendi kendime düşünüyor
dum: 

Bu Mahmut Eaat efendi heyeti 
Yemene gelince, Sultan Hamitten 
aldığı emirler üzerine evvela Ye
mende bulunan bütün mücrimleri 
sonra da müterakim vergileri bir 
kalemde affetmişti. 

Sultan Hamit bu hareketi ile Ye
menlilere hot görünmek emelinde 
idi. Fakat bu tedbirler Yemenin 
ruhi haletini bilenler takdir eder
ler ki, paditahın arzu ettiği halin 
tamamile aksini tevlit edebilirdi. 

Yemende, hatta Arabistanm her 
tarafınd.t bu, ancak lstanbulun 
zaafın hamledilirdi. 

Esasen, bu zaaf mevcuttu, fakat 
bunn gizlemek, kavi görünmek za
rureti vardı. 

Paditah ise bunu kavi görünmek 
için yapıyordu, ama aldanıyordu. 

imam Yahya da, Seyit idris te 
bize asi vaziyette cephe almıt du
rurlarken bu hareket manasızdı. 
Bunu benim gibi bir çokları da ge
rek Mahmut Eaat efendiye gerek 
heyet azasından bulunan diğer ze
vata münasip şekilde izah ettik. 

Mahmut Esat efendi çok temiz 
bir zatb; 

- Ne yapayım, dedi, iradei ta· 
hane bu merkezdedir. 

- Zatı şahaneye keyfiyet arze
dilirse belki bu irade geri alınabi
lir. 

Bu sözüm üzerine Mahmut Esat 
efendi beni bir kenara çekti ve çok 
müteessir bir ta vırla: 

- Haklısınız Mahmut Nedim B., 
deıli, tamamile haklı olduğunu 

zu görüyorum. Bakın size söylüyo
rum, bunu lstanbulda zatı tabane
ye ben de söyledim. Gerek mücrim
lerin, gerek vergilerin affından bir 
fayda memul olamıyacağmı, bizim 
ora-:la kuvv li gi:iriinme.niz bunun 
için kat'iyen af ve müsamaha cihe
tine gitmememiz lazımgeleceğini 
uzun uzadıya arzeyledim. Fakat bü 
tün bu maruzatım bir fayda verme
di. Zatı tahane fikir ve kararında 
inatla ısrar eyledi ve nihayet bana 
çok kat'i ve sert bir tavırla: 

- iradem dairesinde hareket ve 
amel eylemenizi emrediyorum, de
di. Şimdi bunun üzerine buradan 
tekrar bu meseleyi yazmak, bu 
derdi deşmek ıne netice verir tah
min edersiniz. 

Mahmut Esat efendi birden ak
lına gelen bir suali gizlemedi: 

- Siz, dedi, bu hususta başka 
kimseye bir tey söylemediniz ya? 

Ben de, kendisinden evvel bu 
bıı.ota heyetin diğer azası ile de gö
rüttüğümü söyleyince, merhum miı
teı;.aair oldu ve bana çok doıt ve ıa
mımi bir sesle: 

- lyi etmedıniz Mahmut Nedim 
bey dedi, hiç te iyi etmediniz, bu 
fikriniz zatı fahanenin kulağına gı
derse zannetmiyorum ki hakkınız 
da hayırlı olsun. 

itte timdi Yıldızda bu sözleri 
diitünüyordum. Acaba Mahmut E
&at efendinin hakkımda hayırlı ol
mayacağını tahmin ettiği ikibete
mi uğramıttım. 

Sırf doğru ve muvafık olduğunu 
bildiği .-:ı için ve sadece bu kanaat
le ortaya attığım bir fikir acaba bir 
jurnal mevzuu olmuf ve ben timdi 
bunu hesabını vermeğe mi çağnl
mıttım? 

Kahu ·kal Mehmet papnm be-

Fi'vaki gerek 1847 tarihli Enurum ; 
tilafnames.inde ve gerek 1913 tarihli la
tanbul protokoluncla Türkiye, Iran, ln
gilterenin imzalan yaruncla o zamanki 
Çarlık Ruıya hükfuneti miimessillerinlıı 
de imzası vardıT. Bu vaziyet, eıki nıı 
hükıim >ti tarahndan iHihaz edilmit olan 
tedbirler her ne olun•a olıun, Sovyet hü
kumetinin bu harekatı icraya saik o!muş 
olan menafi ve siyaset ile hiç bir alaka
., olmadığını beyana beni mecbur et
mcktodir .Şu halde hükumetimin Irak ile 
Iran arasındaki ihtilafın şu veya bu şe
kilde halledilmesi ile hiç bir alakası 

yoktur. Uluslar kurumu konseyinin di
ğer azaaınnı da benimle aynı fikirde ol
duk!arım ümit etmekte olduğum halde 
derim ki : 

- Hükômetim, bu ihtila.Em ~ tarah 
da memnun edecek bir tekilde ve nİs· 
fet dairesinde halledilmesile alakadar
dır. 

-------<>-------
Amerikada 

-·-
B. Rouzvelt Amerikanın 

Laiey di-
vanına ~ rmesini istiyor 
VAŞiNGTON, 17. A.A. - Bay Ruz

velt, sulhun menfaatine hizmet etmiş 
olmak üzre ayan meclisine bir beyanna· 
me gcndererek Amel'ikanın uluslar ara· 
11 adalet divanına girmesini istemiıtir. 

VAŞiNGTON, 17. A.A. - Resmi ma
hafilde ısöylendiğine göre, Amerikanın 
Lahey adalet divanına girmea.in.i tavsiye 
eden Reisicumur tezkeresini Ayan mec• 
lisi tasvib edecektir. Çünkü bidayette 
Bay Ruzvelt bu işe şahıen kanımıyaca
ğını söylemiş olduğu halde timdi hunu 
bizzat kend1ıi İ&temektedir. Lahey 8-lla· 
Jet divanına ve uluslar kurumuna temas 
eden her ıeye karıı muhalefet devrun 
etmekte ise de muvafık bir neticenin 
çabukca elde edileceği zannolunmaktadır. 

VAŞiNGTON, 17.A.A. -Amerikanın 
Lahaya ulwlar arası divamna katılması 
İçin Ruzve'.t tarafından vak; olan davet 
üzerine ayanda B. Conson, bu katılma tek 
lifine fi_ddcJe karşı gelmiştir. B. Con
ıon: "Amerikanın Lahaya divanına ka
tılması, sonra onu uluslar kurumuna da 
girmeğe mecbur edeceL-tir.,, demiştir. 
~-~~·---o-~------

Yunan fırka reisleri 
ATINA, 17 (Milliyet) - Dün öğ

leden aonra dıt bakanlığı daiı-eainde 
fırka re:•leri toplanmırlardır. Bu mec
liate evvelden kararla§lınldığt gibi 
Yunani&tandan alacaklı olan yaban· 
cılann alacakları üzerinde fazla mÜ• 
talebtta bulunmalan ile memleketin 
askeri müdafaaaı için yapılacak işler 
hakkında müzakereler cereyan ede • 
cekti. 

Bu günkü celsede yalnız borçlar 
hakkında göriifülmii§tür. Maliye ba • 
kanı Bay Pezmazoğlu bu iti olduğu gi· 
lıi anlattıktan oonra hükiimetin ne dü
tündüiünü de aöylemi.W-. 

Bundan oonra Ynnan milli banka· 
aı müdürile Yunanistan bankası mü· 
dür .muavini memleketin iktiaadi kabi
liyetini anlatmıılardır. 

Bu meııele hakkındaki miizakere • 
!erin kifayetine karar verilerek: yarın 
milli müdafaa meselesi konuıımaJ< ü
zere celse tatil edilmiıtir. 

Bu mecli.ıe bizzat hazır bulunııu • 
yan muhaliflerin reis.i Venizeloaun ne 
dütündüklerini ya:u ile bildirmesi ka. 
rarl ıt---ılmıflıı'. 

ki .. maamafih bir icabına bakaca· 
ğız, sen müsterih ol .•. 

Pa,anm sözünü keserek gene 
sordum: 

ni; - Peki, mesele nedir Pata? 
- Lutfen biraz istirahat buyuru- - Ne olacak jurnal jumal üstü-

nuz. dl.ye ıoktugu" odada iki saat- al yh" • d b tutm 1 ne.. e ınız e a p Uf ar .•• 
ten fazla kalmıştım. Bir yandan Fakat imat ettikleri nedir, ben de 
merak, bir taraftan ailemi dütün· laytkile bilmiyorum •• Zatı phane 
mem, nihayet yol yorgunluğu bü- jumalları malmn ya, yanlarında 
tün bunlarla muzdariptim. hıfzediyorlar. 

Birden odanın kapısı açıldı ve Tam bu sırada mabeyin katiple. 
Tatar Şakir p&fa içeri girdi. Beni rinden Diyanbekirli lımail Hak. 
görür görmez yanıma koştu, Pata kı bey içeri girdi. 
çok müteesairdi; Şakir pAfa onu görür görmez; 

- Nedir bu hal? diyordu, valla- - Ha ... dedi, lsmail Hakkı bey 
hi ben senden fazla müteessirim. oğlumuz daha iyi bilirler herhalde" 
Lanet olsun bu hafiyelere ben se- lmıail Halda bey de beni sevel"
ni bilmez miyim? Fakat elden ne di, o da bu h~lden müteessirdi: 
gelir ... Dolu, dolu - kapıyı göste- - Jumallan ,öyle bir görebil
rerek - hafiye dolu... ıürü süriı, dim, fak1't okuyamadım, herha.de 
alay alay ... efendimize öyle de niı- , bugün it analtılır ümidindeyim. •• 
fuz ebnifler, o kadar hulul etmitler J - Bitmedi -

Bir hapishanede 

Mahbuslar müdürü 
Kaçırdılar 

. 
Kaçanlarla $İddetli bir 

müsad. m~ yapıldı 
SEN KETEN • Kaliforniywı. - 17 (A. 

A.) - Sen Keten hapishanesindeki 
mahpuslardan bir kıamı isyan ebnit -
ler, hapishane müdü.rü ve idare heyetin
den dört kiJiyi kaldırarak otomobil • 
!erle kaçmışlardır. 

Hapishane gardiyanları, polisler ve 
tayyareler takibe çdaruşlardır. 

Hapiıı.lıane müdürü aon hızla git • 
rnekt" olan otdmobilden, haydutlar • 
dan kurtuhnak için atlamıf fakat ka
fa taaı kınlmıftır, vaziyeti tehlikelidir. 

Biraz aon..a, polislerle ellerinde 
mitralyöz olan haydutlar arasında bir 
çarpıfma olmU§tur. 

SENKENTEN, 17 (A.A.) - Kaçan 
mahpuslardan biri öldürülmiit, bir ço
ğu yaralanmış, geri kalanlar da ya • 
kalanmıttır. 

Barışı takviye 
Bay Macdonald barışa 

dair ne düşünüyor? 
LONDRA, 17. A.A. - Bqbakan Mac 

Donald, dün Nevkaatle'de okuduğu bir 
eöylevde ıöyle demiıtir : "Mesuliyet
lerinizden biri de bantı ıağlamaktır. Tek 
bir ülke aavq açabilir, ama tek bir ül
ke barııı ııağlıyamaz. Bu, uluslar araaı 
bir iftir. 

Başbakan, dıt ...iyaaa itlerine fÖylece 
bir dokunduktan sonra, sözüne tu yolda 
devam etmİ§tİr • 

" Dış itleri ile uğraıırken en esaılı 
kaide o yolda hareı..:ıt etmektir ki, ya
bancı uluılar lngiltıere bakım nokta11-
nm daima banttan yana olacağına inanç 
getirsinler. Daha geçenlerde, Sardaki 
V87'lyet büyük bir vehamet göıterdiği 11-
ralarda da bu böyle oldu. Bir k•z daha, 
büyük Bntanyanm araya girmesi Av
rupa uluslarının filc=r huzurunu takviye 
için yeni bir çığit" açmııtır. 

------~-- -----
B. M ussolini müıtemle

kat nazırı da oldu 
ROMA, 17 (A.A.) - Müstemle • 

kat nazın general de Bono, tarki Af. 
rika müstemlekeleri yüce lmmiaerliğinc 
tayin edilmit olduğundan, müstemle
kat nazırlığını Bay Muıaolini kendi Ü· 
zerine alırnıttır• 

Aiman cephesi önderleri 
BERLIN, 17 (A.A.) - Alınan 

cephesinin ba;u önderlerinin, iç bakan 
ve Rayıtağda Nazi grupu önden Ray 
Frik tarafından pek yakında mebuı 
gösterileceği ve bunlann Bay Hitlcrin 
iktidar mevkiine geç.meıinin yıl dönümü 
olan 30 ıon kanun tarihli celseye ittirak 
edecekleri bildirilmektedir. 

Diğer taraftan bu önderler, Bay 
Göring tarafından devlet ıura11rıa ta -
yin edileceklerdir. 

On ay evvel öleceğini 
dıldirdi ve öldü 

LONDRA, 17. A.A. - Dul Bayan 
Vincent bundan on ay evvel kocasının 
nıhuyla konuıtuğunu ve on ay ıonıa 
öleceğini bildirmiftir. ıBayan Vincent 
haber verdiği gibi dün ölmüıtür. 

Bu ölüm ispiritizme tarihinin merak
lı bir faslını teşkil eder. 

Irak petrolleri 
ŞAM, 17. A.A. - "Irak Petroleum, 

tirketinin Fransız mandası altındaki 
ıubesi bugün ilk toplantmnı yapmıtt·•. 
Bu toplantıya ıF ranıız tevkaliıde komise
ri !Say Dö Martel riyaset ebniıtir. 

Harici küçük haberler: 

• Montreal' de sinemada ÇJkan bir 
yanırmda bet çocuk ölmüı ve dokuz 
çocukla - itfaiyeci ağır surette yara • 
lanou§br. 

• bay Bek ile Bay Lava! dün ıröriit· 
müflerdir. ıBay Laval Polonya nazı • 
nna Fransanm f'U"k misakı için 10 ey
lul l:ı.14 te Alınan muhtırasına verdiği 
cevabı bildirmiştir. 

• Meksikoda hükômet kıtaatı, Pueb0 

la hükômeti cıahilinde asileri ağır za • 
yiata uıçratınıttır. Kolaylıkla dağıtılan 
asil..- 26 telef ve elli yaralı vermişler • 
dir. 

* Hamburgda Hambur,ı • Amerika 
kumpanyaaınm uzak f'U"ka itliyecdı; 
Potsdaın gemiıi .!eınize inclirilmittir. 
Pot5daın, tecnıbelerini bazit-an eonun • 
da yapacaktır. Cenovadan Şanghay 
yolu 23 gün sürecektir. 

* Havııdan dün saat 13 te Nevyorka 
hareket eden Lafayet vapuru, sebebi 
henüz bilinmiyen bir arızadan dolayı 
liman dışında durmağa mecbar kalmıı· 
tır. 

Ajansa teşekkür 
Anadolu Ajansı dün hususi bir 

..,,-viıle, Fransa ile ltalya arasında ya
pılan ıon Roma anla§maıının ve im
zalanan protokolün ana hatlarmı ıraz.,. 
telere bildlrmiıtir. 

Gazeteciler için kıymetli bir veıika 
olan bu protokollerin bir arada top· 
lanmıt hülaa;ılarına aynca Bay Lava! 
ile Bay Mussolini görupneleri etrafın· 
da bütiin dünya matbuatının nasıl tef
sirlerde bulunduğu da ilave olunınuı
tur. 

Ajanı• bu gayreti ien dolayı tcşek· 
kür etmeii bir bv.-ç bilinz. 

' ., ...... : ""~.' ~ .. ·. ·~ . 

Buğday satışı işlerine ait rapor 
Ankaraga gönderiliyor 

ANKARA, 1? (Telefonla) - Ziraat Bankası genel müdürii : 
K~al Zaim bu .sabah fehrimize dönmüştür. Zir~.~nt Bay M_~ "J' 
ögleden sonra Zırıu:ıt bankasına gelerek genel mudur ıle uzun mud 
görüşmüştür. . ti 

Buğday sahfı işleri üzerinde l •tanbulda yapılan tahkikata aıl 
por cumartesi günü şehrimize gelmif bulunacaktır. 

Tonaj ve şamandıra resimleri 
ANKARA, 17 (Telefonla) - ôkonomi bakanlığı limanlardaki' 

naj ve şamandıra resimleri tarifesinin indiri:mesi hakkında bir /ıaı' 
projesi hazırlamıfhr. 

1 

Metr Sa/em ve F araci muhaker'"'e~ 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Metr Salem ve Leon Faracinin:; 

hakemelerine vekilleri hazır olduğu halde bu gün birinci asliye 
mahkemesinde devam edilmiştir. ,J_ 

Mahkemede Zonguldaktan istinabe •urctile getirtilen maJen.ıJ. 
kendisi B. Kemal Galibin ifadesi oku11muştur. Metr Salemin vekille':;;J 
kikatın tevsii talebinde bu:andukla rından mahkeme bir karar ve 
için ayın 30 na bırakıldı. 

Bay Rüştü Aras'ın ziyafeti 
CENEVRE, 17 ( A.A.) - Bay T evlik Rüştü Araa bu gün konaeY; 

kaJClflarına bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette Bay Laval da bııl 
muflur. 

Londra elçimiz Bay Fethi geligof 
IZMIR, li (Milliyet)- Londra büyük.elçim~ Bay Fethi Ege~ 

purile bugün Muırdan gelmiştir. Bay F ethı aynı vapurla lstan 
gitmiftir. 

Kemalpaşada 2 ev 2 dükkan ganJı 
IZMIR, 17 (Milliyet) - Kemal PCZJC' kazasında •abah yedi bl 

çukta çıkan yangın. havan_ın rü~g~rlı!. •okak~<lr!n ~ar ~e evlerin ~ 
olması yüzünden bırdenbıre büyu muş, lzmır ıtlaıyesinden yardurı 
tenmiştir. . .. ,J 

Vali general Kiizım derhal Kemal~ya gıderek yangının so -~ 
rülmesine nzaret etmiştir. Neticede 2 ev, 2 dükôn bir kahvehane ~ 

dıktan sonra at('f söndürülmüftür. lzmir itfaiyesi vaktinde yetişm 
o:•a idi kazanın yanması tehlikesi muhakkak idi. 

D&niz golcıılukları 5 kısma ayrı/Jı 
ANKARA, l? (Mil. yet) - ôkonomi bakanlığı.deniz yol~ 

bölümleri hakkında bir talimatname hazırlamıştır. T alımatnameye j# 
deniz yolcu:ukları liman içi, göl tıe nehir yolculukları, yıırt kua kı1: i~ 
caluklan, yurt uzun kıyı yolculukla n, yurtdıft kısa kıyı yolculWW
Yurt dıp. açık deniz yolculukları olmak üzere bf?f kuma ayrılmıştır• 

Türk gençliği 
Ve havacı'ık 
Uçmasım bilmeli 

Ankarada bir "Türk Kuşu,, 
kurumu açıldı 

ANKARA, 17. A.A. - Tayyare cemi
yeti kadın erkek türk gençliğini havacı· 
lığa alıştırınak için şimdilik yalnız An· 
karada olmak üzere bir "Türk kuşu,, ku
rwnu açmışlrır. 

Bu kadar yüksek ulusal bir amaç gü
den bu kurum kanatlan altında üye ya
zılmaları için Türk gençliğine fU beyan· 
name ile hitab etmektedir : 

Türk çocukları, 
!fite i§ite kulaklarınız dolmuıtur ki, 

uçmasını bilmiyen, göklere yüluelemiycn 
uluslara yarın yaşamak hakkı verilmi
yecektir. Kanatlanamıyan gençlik yığın· 
!arının, kartalların tırnaklarına takıl
mıt kutlardan h;ç bir ayrılığı kalınıya• 
calotır. Bütün yeryüzü, harıl harıl, IO• 

luk almadan uçucu yetiştirmeye uğraı
maktadır. 1 talyada bir genç onyedi ya
tma bastnnı uçuculuk öğrenmeye borç
ludur. Almanya 40,000 genç motorsuz 
uçak bröveıi almııtır. Sovyet Rusya~a 
planör uçuıuna devam eden talebeDIJl 
yekunu 25,000 i 8'~ttır. Bqb. ulua
lann çalıımalan ela bunlardan aıağı de-
ğildir. ~ 

Türk genci de acun ülkelerinin çocuk• 
lanndan geri kalamaz. Türk genci de, 
Türk ıporcuıu da uçmayı öğrenecektir. 

Tayyare cemiyeti, tlındilik yalnız An· 
karada, bir "Türk kuıu,, kurumu aç
mI§lır. "Türk kutu,, aize motorıuz 

uçaklarla naıd dolaıılacağmı, paraıüt
lerle gökten yere nasıl inileceğini öğre
tecektir. 18 yll§ma basan ve 35 yqıru a§• 
ınamıt olan kadın, erkek bütün ger.;,er 
"Türk kuıu,, na Üye olabilirler. Ornek
lel'İne göre yapacakları planörlerle uça
bileceklere para mükafatı da verilecek
tir. 

Bütün Türk çocukları, hele kadın er
kek üniversiteler, enstitüler, hukuk ta":e
beai, lise, yüksek muallim mekteblerinin 
aon sımflarındakiler biç beklemeden 
"Türk kuıu., na yazılmalıdırlar. Uçuı 
sporu başka sporlarla öl~ülemiyecek ka
dar tatlı, eğlenceli ve faydalıdır. Bu 
~por üzel'İnde çalı§<!p bröve alacak genç• 
ler, koDanna altın bilezik takanı, değe
ri günden güne artan uçuculuk sanatını 
kavramq olacaklardır. 

Tiiri< ırençlen, yarınki dölün yeri gök
lerdedir. Yann, uçmasını bilmiyen 
bir kimse yürümesini bilmiyen bir adam 
kadar zavallı ve ırillünç ka!acaktır. Uçı.k 
kullanmasrru beceremiyen kolların gü
cü hiç bir iıe yaramıyıu:aktır. 

"Türk kuıu,, sizi bekliyor. Kanatları· 
nın altına koıunuz. Orada motorsu. u
çoculuğ•· para§Ütçülüğü, hiç paru harca 
machn, öğrenecek ve Atatürk toprakları
na yal:ışu- ideal bir Türk genci olac:ık
sını:r. 

Hakimler arftıında 
değişiklik ,;. 

ANKARA, 17 (Telefonla) - ~ 
eulh hakimliiine, lzmir aza mülô~ 
l.mıer Kaya, 1 zmir aza mülizıaıl~ 
Mersin aza müliizimi Fehmi, !.'1i'1 
aza mülazimliğine Niğde aza mül ı.J~ 
Fatma, Ankara ıulh hakimliğine. ~ 
müddeiumumi muavini Celal taY"' 
miflerdir. 

iskan nizamnamesi_., 
ANKARA, 17 (Telefonla) - ';; 

riikler bakanlığı iskan nizamnaıJ1 
bugün gümrükleı-e tamim ebniıtir• 

65 kaçakçı yakalandı, 
ANKARA, 17.A.A.- Bu aym ~ 

dan onyediıine kadar muhafaza tel 1 
tıarafından biriıA ölü 65 kaı;ıkçı il" f~ 
çakçı hayvanı yaka]anmıı ve 300 -J 

ümrük ka • 500 kil inh" )<.ıf!" g çagı, o ıaar • • 
dört tüfek bir tabanca ele geçilınittil' 
Radio Paris'de Türki11 

hakkında musahabe)~ 
1STANBUL, 17 (A.A.) - f~ 

nın tanınmıt ediplerinden, geç!~ 
de Türkiyeyi ziyaret etmif ve go~ 
!erini muhtelif Franuz ırazetek j/ 
mecmualarında nqretmiı olan 1' 
Piyer Ken, Poet Naayonal, R•~ı' 
Pariı'de Türkiye hakkında üç ıı:ı~ 
habe yaJ>lllMlia karar nrmiftir • ...,J 
ltahelerden birin dün akf&Dl ya~ 
tır. ikincisi yarın 18. 1 • 1935, ";I 
cüsü iae 25 - 1 - 935 te Iatanbul 
ile 21 de olacakbr, ~ 

Zelzele mınhkaıındıı 
çocuklara yardıDJ ~ 

ANKARA, 17 {A.A.) - G ~ 
bilaliahmer merke heyeti Enlıılı .;/, 
vanada yer Mrunbamclan ıniit , 
olan çocuklara yarılım olmak ~ 
ırün bet yüz lira göndermi§tir. J. 

Gençlik hilaliahmer cemiyeti ."J 
zamancla lıir beyanname ne~rec:i· 
bütün mekteplerdeki azaaım yet j} 
aıntısmdan ınütee11İr olan kal"det 
yardıma davet ebnİftİr. J 

Ayvabkhlann üçüncü f' 
yardımları /.. 

AYVALIK, 17 (A.A.) - M ti. 
ra ve Erdek yer aanmtısı felalı~0 ~ 
delerine üçüncü parti olarak buır~ /. 
lira gönderilmi§1:ir. Şimdiye kad~/ 
pılmı para yardmu 690 liradır. ç. 
devam ediyor. ~ 

Aydında hrka kongr~ 
AYDIN, 17 (Milliyet) - Vi~l' 

fll'ı.a kongresi buırün Aydı!! ••~ 
Bay Ad11tnm M§kanlığı alt111C1• (1 

lanmıştır. !<Gngrede Bıi;iüı. ind•
11
il 

Atatürk'e ve fırka büyüklern•• 
zılarile saygılar bilıliril:mi,ti:. ~ 

Kızılırmak köprüsiJ ıl. 
BAFRA, 17. A.A. - Dün ak"5.J 

kamyonun geçtiği sırada Kızılır:" ri'J 
rfüünün Hd gözü yılnlmı§tır. ~oı;,,~ 
taımnne batlanmıı ve münakalit 
katan durmuttur. 
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Sofra batında 
jimnastik! 

ŞEHİR HABERLERİ 
.... ~-----------------------------------------------------------0 KON OM l 

- Bay S"lim Sırrı T "rcan' a -
Şampiyonluk yalnız futbolde, koıu· Balıkçılığı 

da, yanıta olmaz; ya. Eskiden sofra ba- • 
ruıda da habazanlık maçlan yapılır ve ilerletmek ı·çı·n 
fClmpiyonluk namzetleri sini sini börek-
ler, tepsi tepsi tatlılar, lenger lenger ~ 
pilavlar yeyip göbek fİfİren müsaba- Alakadarlar ve balıkçılar 
kayı kazanmak için çatlayuıcaya ka· 
dar atııtmrlarmıt· tetkikat yapıyorlar 

Bu maçlaJ", horoz döiüıtürüp galip , Balıkçılığın iıııkifafı için ıılmacak 
gelenin boynuna niıan takan, pehli~an es111lı tedbirleri teshit edecek aJika • 
ırüttıtirip üstünde kalanı sarayına alan darlar tekikleriıne baılamıpal'<hr. 
Aziz devrinin malıdır. O :zamanlar da- Okonomi bakaıılığmm gönderdiii e
macılar yetiftiği gibi ml!ıhur atıcılar mir üzerine, balıkçılık enıtitüaü de 
da yetipniı. Bunların hilıayel.,rini an· bu buouıta rapor hazırlamağa giriımit· 
latırlar. Macarlar ve Fransızlar arasın tir. Balıkçılar cemiyeti, baJık.çılıiı teb· 
da yemek ıampiyonlan yeli§tiğjni bi· rimizi alıikadar eden bakımlardan tet • 
lir, ifitiriz. Herhalde iyi bir spor df!ğil. kik ebnekted.ir. Ve INııünkü İh· 

Bunlardan bahsetmemin sebebi lı· tiyaç-ları, teabit etmektedir. Ba· 
tanonl radyomnda iyi bir fikirle veril· lıklıane meselesi ve Babkhaııe 
meye baflanan jimnaatik deraleridfr. retmıııın azaltılma.11 iıi de ayni 

ehemmiyetie ı(i;ı:dcıo geçirilecektir. A· 
Hde bu derılerin ü.tadrmız, doatumu:ır. likadarlar, htanbul bafıkhaneııinıin g• 
Bay Selim Sun ııe lıulan Bayan Aza· niıletilmeaine bt'i bir lüzum ıömıek • 
de, Selma taralmdan verilmeli tam ye· tedirler. 
rinde bir ;,tir. Moakova, VaJ"fOCla rad- y v tlft"k 
yolan da bedl!n terh\)ıeai için böyle ek- apagı ve 1 
:ır.errizler yapıyorlar. Hatta oralarda,.;. Şehrimiz yapak ve tiftik piyuuın· 

da aon haftalarda bir durgunluk gö
yano ile tempo bile tutuyorlar. Bi:ır.iml<i rülmüıtür. 
çalıruu or.ım :ır.arar yolı. Yalnız bu Verilen u.li\mata göre, ağustostan· 
derılnin tam jimnaatilı .samanı olan beri latanbul bonaamda 5265 ton tiftik 
aabahın erken ıcuıtlerinde verileceh yer utılmıı, Anadoludan ıelırimize 2212 
de ~ yemek :ıumıanlannda ve- ton mal ıelmiıtir. Ayni müddet içerisin· 
ribneıi herkui .U.irll!ndiriyor. Radyo- deG ihracabn miktarı da 4243 ton

dalıi jimncutik derslerinden iati/ade e. ::;:~ edi~- yalanda ıe
decf!klf!r sporcular defil, ıpor yapmn· 
ia vakti olmayan İf adamlandır. Bütün lran la afyon m Uzakereleri 
aün İfİnİ:ıt.İn baıında yonılmuı, bitmif, yarın ba~hyor 
a.ktam ellİnia dönmüı, ,öyle bir yıka- Y 
nıp tam ;ııemeie otunıyoraunn:ır.. Rad· lnııııla baflıyan afyon müzakerelerİ· 
yodan bir"': ne J'U'ID tekrar devam edilecektir. Cö-

riifmelerin eaallIU te§kil edecek olan 
- Haydi h..,.,.lanın, şoyunnn, yeı·e İblaİ mallımat, Iran azaamdan telgraf. 

yatın. Bacaklarınızı havaya kaldırın. la buradaki murahhaıl.an bildirilmiı • 
lnaol edin, :ır.aff!n yorgma vü,,;,dla tir. 

üuan bacaklannı ha11aya dikebilir mi? Yarınki ıörüpne!erde, iyi neticele-
JimnaııtiJı için en iyi aoatlerin saba· re varalacaiı kuvvetle umulmaktadır. 

1ıın erken saatleri oldııiımu &tadımız Uskumru azaldı 
da bilir. Eğer radyoda .ahalı aeruİ8İ 
yoparalı memurların erkence rahabı:ıt. 
olmamaları düfiinülüyorao bu İften bü• 
bütün Va:ıt.&f!Çmek dalıa iyi olur. Hiç 
olma:ır.ıa aolra ~nda lıalil bir mn<fİ· 
iti dinleyeceii arada eilenir gibi: 

- Soyunun bacaklarınızı dikin, be
line.; ı;ökertin/ 

Gibi o •aat için garip ııc gülünç l/f!• 
len lıumandalarla hallı i:ır.' aç edilmemiı 
olur. 

Burhan C A H 1 T 

Ankara tarih 
Coğrafya fakültesi 
Proııram dün kültür ha-

kanının reiıli
ğinde gözden geçirildi 

A'*arada önümiliıcleki denı yılı 
1>8fında açrlacalı: )'t!l>İ tarih ve coğral
ya fııkiilteai için hazırlanan prognım 

>lam! edilmiıtir. 
Dün iiniversitede kültür bakanı 

Bay Abidin Ozmeain bafkanlıiı albn
da bir toplanb yepıbrutbr. Bu toplan -
tıya Edebiy.>t fakülteli reiıi Bay Fuat 
K(jprülü, üniversite tarih ve coğrafya 
p-ofeaörleri, doçentleri itıirik ebniıler. 
dir. 

Dünkü toplantıda, hllZll'lanan pro
ııram okunmuıtur. Programm bau 
maddeleri üzerinde mütalealar yürürul
müı ve değiıiklilder yapılmıfbr. 

Akademinin eau kadrosu, iıimsa 
olarak teabit edilmitıir. Onümüzdcf<i 
clers yılı batında fakültenin açılma11 
muhaldaık görülmektedir. 

K~ük haberler : 

* Gayri mübadiller luımiıyonu -
Gayri mübadiller emlilr. satq komisyo
nu azası, bu hafta oeçilecek ve yeni 
lnırum i1<1 baflıyacaktır. 

1 BORSA 1 
(lf Benlreemden alman -1dir) 

17 lkincikanun 935 
AKŞAM FIYATLARJ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l.tilt ..... daibli 94.ZS 
1933 Erıani 97 lttb- 17 50 
Kapon•ua 30.45 Aa. mümeaıil 52.95 

~ il 29 An. tah•ili, 1, 11 47,50 
• 111 29.40 

ESHAM 

it Baakaaı Nama 10 
• • H-.l.lllıiline 10 
tL" Müeaaia 9S 
"l"Ürl..i.ye c ... ı. ... 
l'i:ret Bani.atı 63,50 
1 rot.rnva1 30,50 
An•dolu lliııe 26,10 
Şlr Ha7ri1• 16 

Reji kuponauıı 
Tcılefon 
Terkoa 
Çimento 
ittihat de7. 
Şark dey. 
t...a17a 
Şark m. ec.sa 

2,20 
11.75 

19 
13,25 

12 
1.
ı,>s 

4,65 

ÇF.K FIYATLA.RI 
Franaız F. 
Londra 
MUano 
'Nüyork 
C.ne-Yre 

A.tina 
Brlkıel 

12,03,25 
618,25 

9,28,55 
0,79 

2,45,25 
84,04 

3,39,75 
mıt rdam 1,17,40 

Sof7a "i7,J3 
NUKUT 

K""'t 

20 F~ Franıts 169 
l Dolar l25i 
l Kur CM sa 
1 Şil• A" 23.60 
1 laterlin 618 
20 Lir•t 21l 
20 L ..... ıJ 

20 F B•lıı;: \ı..a ıı• 
ZO Drahmı 2 

1 Florıa 83 f 

Pra.i 
Bel ırat 
Mo11'0Ya 
Beri~ 
Madrit 
Budapette 
Madrit 

BUkret 
Viyana 

(Satıı) 

20 1. J ıYİçre 
l Peaeta 
1 Mark 
l Zloti 

20 Ley 
Din•r 

1 .... ernO'f~ 
Altın 

M(cıdiye 
Banlıtaıot 

19,01 
:ı-ı .•8 

10,89,75 
1,97,83 
4.09,65 
4..21,10 
5.80,87 

7J,t9 
4,21,SS 

Kunmt 

815 
18 
43 
:u 
)7 

55 

9,3-
41 

24" 

On bet ııündenebri götjilen ıukum
nı bolluiu. ıon ıünlerde çekilmit ve 
azabrutbr. . 

Balıkhaınedeki günlük satışlar, eskı
ye ,_....n çok düımüftür. 

GUmrUğe yeni bir tamim 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığın

dan giiımrük idaresine dün mühim bir 
tımıim gelmiıtir. 

BU tamimde, ihraç mallarının kıy • 
metini takdir için ıerçekteın satıldığı 
cinı, miktar ve mahalli piyaaaya göre 
fob kıymetlerini gösteren §&badetname
ler tanzim edilmeai lüzumu bildiril
miştir. Gümrük idaTesİ bu yeni vazi • 
yeti alikadarlara bitdmnitrir. 

An barlarda 
Mal yoklaması 
Şimdiye kadar devam 
eden usul değiştirildi 
Gümrük idarelerinde tebre sokul· 

mak üzere ambarlara yerlettirilıniş o
lan mallan yoklamak vazife.sile mÜ· 
kellef olan muayene memurlan f İm
diye kadar ambarlarda bulunmakta ı
di. Yani her ambarda bir muayene 
memuru bulunur ve ancak kendi am
ban ile meırul olurdu. 

Gümrükler ba§ müdüriyeti suiisti
mal ihtimallerini azaltmak maksadile 
~imdiden sonra muayene memur]armı 
müdüriyette toplu bir halde bulundur
mağa karar vermİ§tİr. 

Muayene memurlan kendilerine tah 
siı edilen bir odada toplu bulunacak
lar, her h&fl&'İ bir aınbarda yoklana -
cak mal olunca, gümrük müdürü bu 
iti her hangi bir muayene ID$nun.Jna 
havale edecektir. 

Bu suretle tüccar, malının hangi 
muayene memuru tarafından yo lana
cu imı evvelden bilemiyecektir. 

Memurlar da kendilerine hangi 
ambardaki maim yoklanacağını öğre. 
nemiyecek1erdir. ---Maliye müsteşarı gitti 

Yeni kurulan l&tanbul liman idare
si iılerile, Maliye ve gayri mübadiller 
itlerini ar"ibrmakta olan Maliye ba
kanlıiı müateşan Bay Faik dün An
karay& citmiıtir. --·--

Yer sarsıntısına uğra
yanlara yardım 

Cençhk .bilaliahmeri merkez heyeti, 
Erdek ve Mannara adalarmda yer 181'· 

ımbıından açıkta kalanların çoluk ço
cuklarına yal"dun olmak üzere oradaki 
hilalialuner memuru Bay Sait'in Emrine 
500 lira ıöndenni§tir. 

Merkez heyeti bıqkaru Bay Haydar 
da bu yönden gençliğin yardmunı dile
mek için bu yurd gençlerine bir beyan· 
nam netretmitıir. 

TAN 
MİLLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

Rektör Bay Cemilin talebeye çayları 
Rektör Cemil, dün aJı,t.n Fen ve Edebiyat fakülteleri •on sınıf fa. 

lebelerine bir fay vermİftir. Bu fayda, ıamimi ha.sbiha1ler yapılmtftır. 

MAHKEMELERDE 

Vakitsiz 
Musiki ekzersizi 
Rahatuz olan mahalle 
komıuları dava açtılar 
Şark musiki cemiyeti adlı bir tetek

külün reisi olduiunu söyliyen Bay Ha
lit hakkında mahalle k~ul""""an 
bet altı kiti mahkemeye müracaat .,. 
derele dava açmışlardır. 

Komıulan Bay Halidin gece gün • 
düz ekzeniz yaptığını, arkadaflan ile 
beraber vakitli vakitsiz çalgı çalarak 
kendilerini rahatsız ettiiini iddia et
mişlerdir. Muhakome §8}ı.İt celbi için 
b-.ka güne bırakılmıştır. 

KomUnist:ik tahrikatı yapanlar 
Kcımüniatlik propagandası yap • 

maktan auçlu olarak muhakeıme edil
mekte olan eczacı Vasıfla SalB.binin 
ve doktor Hikmetin dW'Uşmalan dün 
Ağır ceza mahkemesinde bitirilm;ş _ 
tir. 

Eczacı Vasıfla Saliihi dörder sene 
hapse mahkıim edilmişlerdir. Ve dok
tor Hikmet beraet etmittir. 

C nayet davaları 
Usküdarda berber Hüanüyii öldü

ren Yaşarın, Sultanahmeıte kanımı 
ö!diiren gardiyan Hıuibin duru~maln
rına dün Ağır cezada devam edilecek
ti. 

Fakat bunlardan birinin ~ahjdi gel
nıediği, diğerinin .de H.tinabe evrakına 
cevap gelmediği için İkİ•i de başka 
güne bırakılmıştır. 

lir pa to , ı ·sızı mıh" Om 
edid 

Palto hırsızlığı yapmağı adet edin· 
miş olan Kenan dün Sultıı.naalunet 
Sulh birinci ceza mahkeme11inde bir 
ay yedi gün hapse mahkıim edilmit
t:r. 

Kenanın bu mahkıimiyetinin sebebi 
adliye odacılarından Behçetin palto
sunu çalmış olınasıdlt'. Bir gün ıı.d!İ· 
yeye gelen Kenan Behçetin paltoaunu 
çalmış, kaı;mıştır. 

Bu palto Niyazi İsminde bir adamın 
tırlında görül:nü1, Niyazi de Kenan· 
dan aatın aldığını isbat ebnittir. fa .. 
kat bu isbnt ediş Niyaziyi cezadan 
kurtllnnamıt, kefilsiz, çalınmıt eşya· 
yı oa!ın aldığı için Niyazi de 10 lira 
para ceza rına mahkUm olmuştur. 

E oin kaça~ çı!ığı 
Dün sekizinci ibtiaaa mahkemea.in~ 

de eroin kaçırmaktan ve eatmaktan 
dolayı ıuçlu olan Mahmut, lamail, Ha
aan, Aliye, Tahsin, Nuri, Hakkı ve 
Şükrünün durutmaları yapılmıftır. 
Dünkü durutmada vakada bulunan 
bazı kimseler tahit olarak dinleırnit· 
tir. 

Celmiyen bazı tahitlerin celbi için 
dava bqka bir güne bıra.kılmıJtır. 

Başiktaş icrasının kasasını 
soyma'< i stayenler 

Betikta~ta sulh icra daire•İnin ka· 
aaaını ao'ymıya tetebbüı etmekten auç· 
lu o:ur evvelce üçer aene hapise mah· 
kiim olan Tiringer ile Sefer ve Rece
bin mahkümiyetleri temyizce nakze. 
dilmi~, dün birinci ceza mahkeme&İn· 
<le yeniden bakılmaya başlanılmı~tır. 

Tiringer, Seferle Recebi tanımadı· 
ğını, bunları poliıtte gördüğünü, hır • 
Hzlığı tophanede Kürt Cemille birlik
t~ tasarladıklarını ve pencerenin de • 
mir pllrmaklıklarını Kürt Cemil açıp 
kendisini kapıdan içeri aldığını aöyle
mıştir. Diğer suçlular suçta ortaklık-
1arı olmadığını söylemişlerdir. Du • 
ruş.ma karara bırakılmt§tır. 

MAARiFTE 

Bir muallim ve bir hadise 
Vefa lisesi mualliml ... indew Mah· 

mut Cevdet İsminde bir zat, '°'brimiz· 
de bulunan kültür bakanına, büyükle
~e. ~mryacak bazı sözler söylediği 
ıçın polise teslim edilmiı ve hakkında 
tahkikata başlannuıtır. 

.. .~i~nd~ğimize göre, hakkrnda yü • 
rutulmuı bır tahkikat dolayıaile Mah • 
mut Cevdetin mecburi olarak memuri· 
>'. tinin Tokada tahviline karar verilmiş
tır. Mahmut Cevdet Tokada gitmek ;,. 
tememiıtir. 

Vekalet te ay,-ıca tahkikat yapmak
tadır. Oğrendiğimize gör~ Mahmut 
Cevdet Tokattaki vazifesine gitmediği 
içi~ kendisine istifa etmiı nazarilc 
bakılacaktır. 

POLiSTE 

Eli kelepçeli 
Bir suçlu 

Mahkeme kapısınd:ı 
bir adamı yaraladı 

Mahkümlardan Arap Mehmet dün 
ikinci ceza mahkemesinde dW'Utma· 
11 yapılnıak üzere getirilmit. fakat o
ra.da Bahtiyar iıııninde bir adamı ya
ralaınııtır. 

Mahkemeye elleri kelepçeli olarak 
ıetirilen Arap Mehmet 8ofnak s~; 
isminde bir adama elbise vermİf, bu 
elbiseyi geri almak istemiı, fakat ala
mamııtır. Bundan dolayı 8ofnak Sa
miye kıznuıtır. Dün mahkeme kapı
ımda Botnak Sami ile karJılaşınca kav 
tmya ba1lamış ve kelepçeli olan elini 
kaldınp Saminin kafasına vurmak is
temiş, bütün 9iddetile kalkan lıu el 
Sa:minin kaçmasile orada bulunan 
Bahtiyar isminde bir adıı.mın kafasına 
rl'ntlamıştır. Ba.lıtiyar batmdan ehem
miyetli a.urette yaralanarak tedavi al
ıma alınmıı, Arap Mehmet hakkında bu 
suçtan dolayı da takibata batlanılmış· 
tır. 

Eroin aranırke ı başka k~
çakçı'ı~ bu~undu 

Emniyet müdürlüğü kaçakcılık bü
rosu bir eroin kaçakcılığı iti takip e· 
d~rken bir vergi kaçakcılığı iti de mey 
dana çıkarmııtır. Mesele ıudur; 

Beyoğlunda bir pastahane sahibi 
Nikalanın eroin kaçakcılığı yaptığı ve 
saltığı polise haber verilmiştir. 

Memurlar paa.tahenede ve evinde 
araftırma yapmıtlardır. Eroin buluna· 
ma.mııtır. 

Bununla beraber Nilı.olanın vergi 
kaçakçılığı yaptığı ımlaıılmııtır. Ken· 
diai jle beraber daha üç k iti nezaret 
ı..ltıru\ alınmıştır. 

Nikola, maliye müfettişl:iince de 
•ıticvap edilmiştir. Kendisi dün adli • 
yeye verami~ i::.e de vaktin geç olma&ı 
dolayısib polise geri gönderilıni;tir. 

i umar~azlar 
Ayvan•arayda Ahçı Ham.d'nin kah 

vesinde kumar oynamakta olan Ah -
met. Nııci, diier Ahmet, bhak, Ham
t:i adlarında bet kiti yakalanmııtır. 

Masada 637 kurut ta bulunmut ve 
alınmıttır. 

1 i oto:ı ob'l çarpıştı 
Kasımpa~ada oturan şoför Şefiğin 

idaresindeki 2348 numaralı otomobil 
ile toför Servetin idareaindeki 1975 
numaralı otomobil Tepebaıında çar
pı~mış]ar, neticede ikisi de haaara uğ
raını~tır. Yaralanan olm&m.ı§tır. 

Çamaş ı r yıkarken ölUm 
Beyoğlunda Firüzağada oturan 55 

vatlarında Bayan Hatice çam-.ır yı· 
kamıık Üzere gittlği Y oiurthane ao • 
k~ğında 9 numaralı Hüaeyinin evinde 
bırdenbi..., ölmü,tür. Polisce tahkikat 
yapılmaktadır. 

Hırsız cocuk 
Hürriyet abidesi caddesinden elin· 

de laıtik tosonla gitmekte olan 13 yaş
larında lapiro isminde bir çocuk gö • 
ı-ulmüı ve kendisinden ıliplıe ed:Jaıiı-
1 ir. Tahkikat neticeıinde hpironun bu 
fosonları Hürriyet abidesi caddesinde 
Y •ldız apartmanında oturan Hamide -
nin dairesinden çaldığı anleırln -.,ıtır. 

K . babcı bllkkanındı yangın 
Ak•aray Valde camii yanındaki ke 

bapcı dükanmın ocağından ateı çıknuı 
;sc de derhal söndürülmüıtür. 

Tutuşan ka:orifer bacası 
Dün ak9am lUlat beı buçukta Tak

•İı'1de belediye ıular idaresinin kalori· 
for bacaaı tutuf111u,, derhal yetişen İt· 
!aiyc tarafından ıöndüriilmiittür. Yan 
ıın Tak•İm ve cıvarınm en kalabalık 
zamanında çıkbğı için büyiik bir hal. 
km toplanmasına sebep olmuş, fakat 
pek çabuk söndürüldüğii için kalaba
lık lıı hemen dağılmııtır. 

Kaçık et satanlar 
Şehr.,..,ininde Hacı mahallesinde O· 

turan Süleymanın kaçak et sattığı po· 
lis,. haber verilmiş, yapılan tahkikat 
ndiccainde Süleynıanın Zeynelaia boa 
tan.nda kaçak olarak et keatiii görül. 
müş ve 40 kilo beygir eti ile yakalan-
1nıştır. 

Karagümrükte Kocadede mahalle
ıir e oturan K8.mi1in de evinde kaçak 

ŞiRKETLERDE 

Denizyollarında 
Sefer bölümü 

936 yılına kadar yapılacak 
ıeferler tespit ediliyor 

Vapurculuk firketi ile denizyolları 
idareıi arumda yeni bat bölümü için 
konuf1D81ara batlarulmq br. 

Dün ilk toplantı, Oenizyollan idare. 
sinde yapılmıytır. Her 'ki taraf murah. 
h111lannm ittirik ettiği bu ı(irüpneler. 
de, iç kabotajda 936 seneaine kadar 
yapılacak seferlerin bölünmesine bafia· 
nılmııbr. 

Olı.onomi balnınlıiı deniz ~tetım 
Bay Sadullafı Güney, dün de havuzflll' 
ve fabrika'1r miidüdüiüııde menuJ ol· 
muıtur. 

Bil&nçolarm tetlıik iti bir kaç ırüne 
kadar l»tirileceldir. Bay Sadullah Gü· 
ney, iki deniz müeueaeai ara11ndaki 
bat bölümü cöriipnelerile ;rakından a· 
ıakadar olmuıtur. Bu görüpnelere ya
rın tekrar dev..., edilecektir. 

Daimi sigorta komisyonu 
Ankarada çalışacak 

Siırorta ikretlerini ve buna ait mua· 
meleleri tetkik eden daimi ıicorta ko
misyonunun Ankaraya nakli tokarrür 
etmiıtir. Bu h&Muata , vekiller heyetin
ce yakında karar verilecek ve komiı • 
yon ıubattan itibaren Ankarada çalıta
calı:br. 

Milli realOt'ans müdürü Bay Refi Ce
lal Bayar, dün kendiaile ıöriiten bir inil• 

barririmize, bu itin kararlatmıı vazi -
yette oldnğımu, ancak kararın beldea
diğini söylemiflir. 

iN HiSARLARDA 

Rıhtım, limanda 
Beş aylık kadro 

Ankaraya gönderildi, 
köklü kadro 

beş ay sonra yapı'.acak 
Rıhtım ve liman umum müdürlüğü 

için hazırlanan bet aylık yeni kadro ve 
bütçe Ankaraya gönderilmİ§tir. 

Haziıwıa kadar tatbik edil~ olan 
bu ı.ütçe, ıelecek .balta içeriaind~ ve • 
killer heyetİn<I ııevi<edilecdrtir • 

Yeni teıkilatta, liman ve rıhtım it
lerine bakan hukuk, iıletme ve muha· 
aebe müdürlükleri şubatta birieıtirile
eektir. 

Bunun için umum müdürlükte hazır
lıklara ba,lanmı,tır. Hazirana kadar 
muvakkat kadro vaziyeti devam ede
cek, haziranda bu bet aylık müddet i
çerisindeki tecri>'belere ı(ire yeni kuru· 
mun kökleri ablacaktır. 

ViLAYETTE 

Daha gelecek 
Göçmen var 
Ancak bunların gelip sı

l:ı .tıya düşmelerine 

mahal bırakılmıyacak 
Her ıün Bulgari•tandan, yurdu· 

muza 30 - 40 kişilik muhacir kafile • 
!eri ıelımektedir. Yamada daha sayı· 
aı aa ıöçmen bulunmakta olup bun -
lar da ya.kında geleceklerdir. 

Kı4 dolayısile gelecek muhacirle -
rin ııkıntıya dü§memeleri için aayuı 
çok ıöçmenlere vize verilmemeaini hü
kıimetimiz, Sofya elçiliğimize bildir • 
mittir. Ancak yazın çok muhacir ıe· 
leceii anlaıılmıftır. 

Mamurlar ay sonuna kadar 
soyadlarını yazdıracaklar 
Soy adlannm yazılmaaı aürınekte

dir. Memurlar, ıınuallimler bu ay ao
nuna kadar aoy adlannı nüfus kütük
lerine yazdırmıt bulunacakla.rdır. 

latanlıul kaymakamlan da bu haf
ta ikinci olarak toplanacaklar ve ya
zım itini lrolaylaJbracak yollm"I dÜfÜ· 
necelderdir. 

Yere inesa tayyarenin 
yolcuları ıeldiler 

Evvelki gün lstanbuldan Ank&ra
ya gitmekte olan bir tayyarenin bir ı. 
rıza yÜzünden Karamünelde yere in
diğini, bu kazada hafif aurette yara· 
lanmıı olan tayyareciler ile tayyare • 
nin yolcueu M. Goeaele'nin f"hrİmize 
geldiklerini yazmışbk. 

M. Goeaele'nin yüzünde hafif ba· 
zı bereler vardır. Ayağı biru titmif. 
tir. Tedavi için haatahaneye gitmif • 
tir. ---

Üç yüz kuruşa kadar 
olan on senelikler 

1 haziran 930 tarihinden sonra tah 
ıiı edilen mütekait, dul, yetim aylık· 
larmdan eaaa ve tahsisatı fevkalade 
zammile beraber tutan 300 kunıta ka 
dar olan maaıların on aeneliklerinin 
verilmeai auretile taafiye edilmeai Ma· 
!iye bakanlığından bildirilmiştir. 

1 haziran 930 tarihinden evvel tah 
aiı edilmi4 olan maatlardan ise asli ay
lıktan 40 kuruta kadar olanları ve • 
rilmoktedir. 

et sattığı haber alınını,, yapılan ara
m,da 35 kilo et müsadere edilınittir. 

Günü~f31 
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Çocuk sineması 
çocuk tiyatrosu 

Gazetelerde okuduğumuza gö
re lıtanbulda bir oçcuk tiyatrosu 
yapılacak ve burada çocukları a-
1/ikadar eden güzel eıerler temıil 

ecekmif. Bu havadisten ne l·a· 
dar sevinç duysak azdır. Yarının 
büyükleri olacak olan bu gün<in 
küfüklerini kültür bakımından c!ü
fiinmek evııel emirde yapılacak İf· 
lerimiulen biridir. Bu gün esefle 
ıöylemek mecburiyetindeyiz ki ço
cuklanmız bu vadide fazla hima· 
ye olunmamı,ttr. Umumi hayat 
çerçeven İfinde fOCuklara ayırdı· 
iımız yerler fok nadirdir. 

bir çocuğun zevki ne olabilir:? 
Onun bıı zevkini ileride güzel ıa
natlar •eı>gİaine hazırlayabilmek 
için neler yapılmalıdır? Bunu da· 
ima dikkatle takip etmek ve üze
rinde durmak mecburiyetindeyiz. 
Bu vadide yapacağımız İf[er çocuk 
lann hem his• ve fikir tarallannı 
kuvvetlendirir, hem onlara ho1ça 
llakit geçirtir, hem de onlara haf· 
ka aykm zevkler ve eğlenceler a· 
ramak fusahnı vermez. 

Vakıa mekteplerde vakit vakit 
yapılan mü•amere ve temsiller bu 
dediğimiz. noktalara ayn ayrı hiz. 
met etmektedir. Fakat mektep ha
rici kolmıf fOcukların vaziyetini 
de diifiinmemiz garektir. 

Me•elii yıırdumuula maalesel 
kuvııetli bir çocuk edebiyatı tqe/ı. 
kül edememiftir. Bunun kabahati
ni, ılaha f(Jk osmanlı dilinin güç
lüğüne ve ı;oculUarımızın bunu Ög· 
renmelı.te çektikleri miifküliita 
yükletmemiz liizımdır. Halbuki 
bu gün dilimiz büyük değİfİm sa· 
yesinde günden güne temizlen•. 
melı.te ve berrak bir ıelı.il almalı.
tadır. Arap eli/besinin lciğııı, di. 
lin herkes tarafından kolaylıkla 
yazılmasını ve olı.ıınmaaını mum· 
kün kılmııhr. Onun için bir ı;ocnk 
edebiyatı hareketine derhal gec.:
me.i gerektir. Kaldı ki yabancı 
dillerde bu ıahada yazılmıf bir 
çok eserler de vardır. Bunları ter
cüme edip ve yahut nakledip ço· 
cuklannm:a ıanmalıyu;. Bunun i· 
çin tercümenin' büyükler hakkın
da gö:u çarpan mahzurları pek 
yoktur. Çünkü çocuk her memle· 
ket için aynidir. Her yerda ayni ih
timamla bakılmıf, ayni •evgı ile 
1evilmİftir. Bu tercümeler, uluıal 
kültiirii aplayacak ve ulu.al ıev· 
giyi daha çok kökleftirecek yerli 
eıelerle de takviye olunmalıdır. 

Diğer taraltan ıinema için de 
çocuklarımızın ihmal edildiği daha 
doğrusu fazla bir müıamahaya uğ• 
raclıkları ıöylenebiı~r. Çocuklcın -
mıza bu gün, bütün ıinemaların 
kapılarını açmı,ızdır. Kaç yaftn • 

da olursa olsun, pek küçük olma· 
mak, yani bağırmamak ,artile heı 
çocuk sinemaya alınmakta.dır. 

Holivutta hazırlanan kıvralı 
Qfk sahnelerinin çocuklar üzerin
de nasıl bir tesir yapabileceği aca
ba hiç düpinüldü mü?. 

Halbuki Aıırupanın' bir fok yer· 
lerinde bu gibi lilmelere katiyen 
çocuklar kabul edilmez. Ve fayet 
böyle bir kafakcdılı yapılacak o
lursa faili ıiddetle cezalandırılır. • 

Sinemaların üzerinde "focuklar 
lıabul edilir,, ııeya "çocuklar ka· 
bul edilmez,, diye levhalar ilanlar 
vardır. Hatta bazılarına on •ekiz 
yaşını doldurmıyanlar bile kabul 
edilmez. Ve kapıda hüviyet kdğı
dı •orulur .. . 

Bunu yapmak bizim ifin zor bir 
if olma.sa gerektir. Filmleri tetl<ik 
eden komisyon buna dair bir ka
rar verir ve sinemalar da kapıları· 
na bu Jekilde birer ilan asarlar .. 
Buradan ötesi poliıe ait bir me•el& 
olur. 

Çocuk tiyatrosunun yapılması
na tepebbüı edildiği fU •ırada ço • 
cuk yetiştirme bakımından yapı· 
lacak bu gibi feyleri göz önünde 
bulundurmamız ve bu işlerle esas
lı surette meşgul olmamız liizım • 
dır. 

Mümtaz FAiK 

Evlenme 
Eski Marsilya konsolosu merhum 

Bay Server Cemalin kızı Beyan Fahire 
Server Cemal ile htanbul iiniverıiteşl 
Tıp fakültesi profesörlerinden operatör 
Bay Burhanctt:n Toker evlcnmitler
dir. 

Düiünleri dun gece Park otcliı 
salonlarında yapılmııtır. Bu münaıeb 
le verilen parll\k ıiivarede tclırimizin 
lanınmıı &imaları, profeaörler, doktor .., 
lar, gazeteciler bulunmuılardır. 

Bayan ve Bay profesör Burbanct. 
tin J'orkeri tebrik eder, kendilerine dil'
lik ve düzenlik dileriz. 



(.__ ______ a __ ıt_a_n_ın __ S~ıy_a_s_a_s_ı _____ _) 
1 ·-Sar Meselesi 

1i'5l azar günü yapılan Sar plebi
IF' silinden sonra dünya daha 

geniş nefos almağa başladı. Sar işi Bü
yük savaştan beri dünya barıtınm üze
rinde bir kabus gibi asılı durmakta idi. 
Hele nihayet geçen pazar verilen rey
lerle Büyük savaştan beri sürüp gelen 
bir pürüz ortadan kalkmış oluyor. 

Plebisitin neticesi Almanya ve Hitler 
idaresi için büyük bir muvaffakıyettir. 
Almanya' da Hitler idaresi kurulduktan 
sonra Sar'ın Almanya'ya dönmek iste· 
yeceğiııJen fÜphe edenler olmuıtu. Ger· 
çek Sar' da Almanya' ya ııeri dönmek is
temeyenler harekete geçtiler. Bir taraf· 
tan sosyalistler, öte taraftan katolikler 
Hitler idaresi aleyhine propagandaya 
başladılar. Bundan ümide düşen Fran· 
sa, Sar' da plebisitin bitaraflıkla yapıl • 
ması Jaznnııeldiğini ısrarla ileri sürme
ğe başladı. Fransa'nm bu noktada ısrar 
etmesi Almanlan kuşkulandırdı. Onlar 
da Nazi'lere mahsus usullerle propagan· 
daya başladılar. Bir aralık Av~parun 
sulhu tehlikede görünüyordu. N.ihayet 
Sar'a lngiliz, ltalya, lsveç ve Holanda 
askerleri gönderildi ve bu askerlerin 
gönderildiği günden beri, ~~t;tte bir 
salah duyulmağa başladı. Plebmtin geçen 
pazar günü sükunet içinde yapılabilmesi 
de bundan ileri gelmişti. 

• • • 
2 - Plebisitin neticesi 

le ar plebisitine 520 bin 
;;;;;;;» rey sahibi iştirak etmiş· 

tir Bunların 477 bini, yani yÜz· 
d; doksandan fazlası Almanya'ya rey 
vermişlerdir. Statükonun muhafazasını 
ist ' enl~r 46 bindir. Franıa'ya rey atan
br ise iki binden ibarettir. Almanya 83 
jrıı t .. ap cıa .ıresinin hepsinde de e:cse.riye· 
ti kazanmıştır. Almanların her ıntihap 
dairesinde ekseriyeti kazanmaları barış 
namına sevinçle karşılanacak bir hadiae
diı-. Çünkü reylerin tekmil saymnda ek
ıeriyeti temin etseler de baz~ dairelerd.? 
kazanamasalardı, akalliyette kaldıklan 
daireler Almanya'ya geri dönmeyebilir· 
di. Gerçek Almanlar bunu kabul etmi
yorlardı. Ancak .her h~de V.'.""s:ıil!es mu· 
ahede•i böyle bir tehıre mul8ltbr. Bu
nunla beraber, neticenin ııeçen pazar 
günkü tekilde tecelli etmesi bu nokta Ü• 
zerinde her hangi bir ihtilifın tebellür 
etmesine yer bırakmamıtbr. Geçen pa
zar ııü1*ü neticeyi sulh namına sevinçle 
kartılamak laznndır. 

• • • 
3 - Almanya ve silôhları 

(c:! ar meseleıi ortadan kalkbktua 
e;;;ıJ sonra timdi Almanya'nın Ulus

lar Derneğine geri dönmel.İ meselesi 
mevzuubahsolmağa baılamııtır. Bunu 
temin etmek için de Almanya'nm silah 
noktasından müsavatı tanınmak lazon • 
dır. Çünkü Almanya bu noktadaki mü
savatı tarunmadıiı için Uluılar Deme • 
iinden çelıilmiıtir ve tanınmadıkça da 
geri dönmeyeceiini dünyaya ilin etınit 
bulunuyor. 

Almanya'nın silah noktaıından müsa
vatı tanınmamakla ve Verıailles mua· 
hedesinin 5 inci knmile ıilahlarındaa 
tecrit edilmit olmakla beraber, açık bir 
.,rdır ki Almanya silahlanıyor. Bu vui
yette lngilizler, hiç bir kayda tabi olma
yarak Almanya'nın silahlanmakta devam 
etmesinden ise, bir uluslararaıı muka.,e
leıile kayıt altına alınmasının daha iyi o
lacağına F ranıayı inandırmaia çalıfmak
tadırlar. lngilizlerin timdi ileri sürdük ... 
!eri teklif ıudur: Versailles muahede.inin 
Almanyayı ıilahlarından tecrit eden 5 
inci kısmını ilga etmek. Sonra Almanya 
da dahil olduğu halde bütün alakadar 
devletleri bir masa etrafında toplayarak 
sill.hsız!anma meselesini halletmek. 
Flandin ve Laval'in yakında Londra'ya 
yapacakları seyahatta görüşülecek me
sele budur. Bir kaç defa tehir edilen bu 
seyahatın bir haftaya kadar yapılacağı 
zannediliyo.-ken, dün gelen telgraf ha
berler~ bunun tekrar tehir edildiğini bi!. 
dirmektedir. Londra seyahati ıubatın ilk 
günlerinde yapılacaktır. Roma mülaka-

··l~ ' . tefrika: 76 

tından sonra yapılacak olan bu görüı • 
melerin sıyasal ehemmiyeti aıiki.rdır. 

* * * 
4 - Roma'da neler görüfiildü? 

IE5') oma mülakatı etrafında Avru• 
~ pa gazetelerinin neşriyab de

vam ediyor. Bu mülakat nasıl bir netice 
verdi? Fransa ile ltalya hangi noktalar· 
da uyuştular? itiraf edelim ki sütun ve 
sayıfa dolusu yazılar araımda bu sual· 
lere kat'i bir cevap bulmak mümkün de· 
ğildir. Bir sürü tahminler vardır. llkön
ee, ltalya ile Fransa ~smda imzalanan 
protokolleri hülaıa edelim. Mussolini ile 
Lava! arasındaki anlaşmalar beı kısma 
ayrılır: 

1 - ltalya ile Fransa arasında genel 
ııyasa üzerinde bir ııörüı birliği olduğu 
tesbit edildi. 

Bu, çok ııenel bir ıözdür. Genel 11ya. 
sa üzerinde devlet adamları daima an· 
laıırlar. Çünkü hepsi de amacının banş· 
tan ibaret olduğunu ıöylüyor. Mussolini 
ile Lava! de bu genel hanı sıyasası üze· 
rinde aynlmadıklarını söylemiı olacak
lardır. 

• • • 
5 - Afrika anlaşması 

"'5) - Afrika'daki müstemlekeler 
~ üzerinde bir anlaşma. Bu da 

dört kısma aynlıyor: 
a - Tunus . Burada yaşayan ltalyan 

tebaası 1965 yılına kadar tebaalıklarını 
muhafaza edeceklerdir. 1945 ile 1965 yıl· 
lan arasında doğan ltalyan tebaası, rüşt 
yaşına bastıkları zaman, isterlerse. Fran· 
sız, isterlerse ltalyan tebaalığına girebi
leceklerdir. 

b - Trabulusgarp: Fransa Trabulus· 
garp hududunu ltalya lehine değiıtire
rek Tibesti'r.in ~imalinde ltalya'ya ıekiz 
yüz mil uzunluğunda ve yüz mil eninde 
toprak veriyor. 

c - Somali: Fransız Somalisinde Ba
bülmendep boğazının ıahilinde ltalya'. 
ya toprak veriyor. Ancak Obok limanı 
Fransa' da kalıyor. 

d - Habeıistan: Habe§istan'ın denize 
mahreci olan Cibuti Fransızların elin • 
dedir. Cibuti'yi de bir ıimendifer Adisa
baba'ya bağlıyor. Ve bu Jİmendiferin 
kırk bine baliğ olan biase senetleri Fran
·sızların ellerindedir. Fransa, kırk bin his
se içinden ltalya'ya iki ile üç bin ara • 
sında hine ıenecli satacaktır. Bu suretle 
ltalyanlar, Jİmendifer idaresinde söz sa· 
bibi olacaklardır. . . .. 

6 - Orta Avrupa ifi 

CS} - Avuıturya'nm komıuları o
,,;;;p lmı be§ devleti, biribirinin iç 

iılerine kanımamak için bir mukavele 
imzalamağa davet etmek. Bu bet devlet 
ltalya, Almanya, Macari.tan, Çe4coslo • 
vakya ve Yugoalavya'dır. 

ltalya ile Franıa arasında imzalanan 
bu üçüncü protoko~ alakadar devletlere 
ıu ve bunu yapınız diye bir tavsiyeden 
;barettir. Gerçek bu devletlerin böyle bir 
mukavele imzalamaları için ortada hiç 
bir engel görünmüyor. Ancak Almanya 
müzakerelere İ§lirak ettirilmediği için 
uzakta duruyor. Macaristan da bunda 
statükonun olduğu ıribi kalmasını temi· 
ne matuf bir hareket kokusu ıezdi$in • 
den soğuk davranıyor. Küçük itilaf 
Fransa ile arasının açık olmadığını gö;. 
termek için bunu taıvip etrniı gibi gö • 
rünmekle beraber, her halde memnun ol· 
masa gerektir. Bu tavıiyenin ne derece 
yürüyeceği henüz malUm değildir. 

• • 
7 - istişare mukavelesi 

4 - Avusturya'nın iıtiklali teh-
likeye düşecek oluraa, biribirile 

istiıare etmek için imzalanan bir muka .. 
vele. Bu mukaveleye Almanya, Macaı-is
tan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Lehiı
tan ve Romanya da iştirake davet edil~
cektir. 

Bu mukavelenin her teYden ziyade 
kıymeti de buna Almanya'nın iştiri.a< 
etmesindedir. Hemen söyliyelim ki bu • 
günkü vaziyette bu, mümkün görünmü
yor. Almanya belki üçüncü protokole 
girmeğe imale edilebilir. Fakat buna gir
mek iıtemiyeceğinde şüphe yoktur. Al-

at ı~c1LJ1J 

Bir müddet uzaklattıkları ,ehre, 
konuşmadan, göz daldırmı,Iardı. 

Sonra; 
- Oooh ! kafam kazan gibi ... 

. ' 1 Ben b1raz uyuma ıyun .. 
Deye söylenen lımet kamarası

çekilince o da kamarasına kapan
mıştı. 

Fakat bütün yorgunluğuna rağ
men bir türlü uyuyamıyordu. Çene
sini lumbuzun pirinç çerçevesine 
dayamış, enginlere bakıyordu. Ve 
enginleri, göğü, uçan martileri, her 
birini yemye'il görüyordu. ismetin 
gözleri sanki gözlerinin önünde bi
rer yetil gözlük camı gibi duruyor
du. Ve galiba hayata da onun göz
leri ile bakmağa hazırlanıyordu. 

Acaba İsmet bugün hayatı nasıl 
görüyordu? 

• 

• -- ... . •• ... 1 .... ._,;~"? '""'1< s';'ctığı gece-

.üe ıfı: Nazmi Şdhap 
lerde tabiat T ekirdağında olduğu 
kadar hiç bir yerde gözkama,tırı
cı olamaz. Hele yalı boyundaki ev
lerden görülen yaldızlı deniz! göz
lerini biran bu denize daldıran in
san eğer yalnız sa, mutlaka, etra
fına bakınır; bu güzellik kar tısın
da en hasis ruh birden cömertle
şir, ve ister ki bu güzelliğin kam at 
tıracağı göz yalnız kendi gözü ol
masın. 

İskelede Rahmi amca Nazminin 
kim olduğunu öğrenince bir sevinç 
delisi olmuştu. Sarılmıt, sarılmıt, 
öpmüştü: 

- Ben bilirim efendim .. - de
mişti - ben bilirim. Bizim aileden 
Şehap ağabeyim nasılsa çıkmıştır. 
Senin amcanı unutacağına biran 
ihtimal vermemiştim. 

Onu yanında duran iki kiti ile 
tanıştırmıştı - Bunlardan birisi 

MiLLiYET CUMA 18 IKINCIKANUN 1935 

IK•l..AK lf ........ ~··-~ 
Bir iU\ç düımanı ••• 

Öz 
1!111 .................................... .... 

dilimizle ) j K""M"A'i E K K A Ç A K Ç 1 
ilaç içmesini hiç sevmeyen arka

daşlardan biri geçende hastalanmış 
tı. iyileştikten sonra, kendisini gör
düm; 

-. - Şimdi nasılsın bakalım? 

- Eh .. dedi, şöyle böyle .... 
- Hastalığın ne imiş •• 
-Mide .. 
- Ne ilôç verdi doktor ... 
Güldü: 
- ilkin bir san su ... Onunla bir

likte bir yeşil toz .. Daha sonra da 
beyaz bir damla .• • 

- Bari hepsini içip bitirdin mi? 
- Ne münasebet! san sudan an-

cak bir kaşık içtim, yqil toz, ecza. 
haneden geldiği gibi duruyor. Be

yaz damlaya gelince, onu elime al
mak kısmet olmadı. 

- Demek iyileştin, lüzum kalma 
dı ... 

- Hayır, canım .. Kedi, şişeyi de
virmiş, dökülen suyu yalaya yala
ya bitirmiş. 

Hayvan sancıdan kıvrandı, dur· 
du, az kalsın ölüyordu. Ya kedi 
içeceğine ben içmiş olaydım? 

Sonra, hepimize birden dönerek: 
- Hayvandır, ne bilsin dedi, 

faydalı bir şey sanıp içmiştir; ba!r 
ben ilôç içiyor muyum? 

Kulakmisafiri 

manya girmezse de, protokolün hiç bir 
kıymeti kalmaz. Çünkü istişare için böy
le bir sözleıme bugün Fransa, ltalya ve 
[ngiltere arasında esasen vardır. 

• • * 
8 - Silôhlart azaltmak 

o;;:,_ - Bütün devletleri bir silah· 
;;;;;ıJ !arı azaltma mukaveleıi imza· 

lamağa davet etmek ve hiç bir devletin 
mevcul mukavelelere kartı s.ı.ıanıanma .. 
sına razı olmam~k. Görülüyor 16 bu pro
tokol, Franıanm Almanyayı yalnız başı
na bareket ederek sili.hlanmasına mani 
ohnak ile ltalya ve lngilterenin genel 
bir silalılanma mukavelesi imzala
mağa çalışmak ııibi iki noktai nazarı te
lif eden bir formüldür. Bunun nasıl bir 
netice vereceği Londra görüımelerlne 
kalmış bir iştir. 

işte •Fransa ile ltalya arasındaki pro,to
koller bunlardan ibarettir. Ancak l~l
tere ile Fransa araımda Avrupa itle.Un. 
de bir tefriki mesai siyaseti tat.ip edil J 

mesi ve ltalya'nın Fransa'ya karıı g<ıl J 

memesi ııibi bir neticeye varılıruş gibi ,gö 
riinüyor ki, eğer vaziyet wöründüğü gjbi 
ise, Fransa'nın en büyük kazancı da bu
dur. Hatta denilebilir ki Franıa için yo
gi.ne müsbet kazanç budur. 

* * * 
9 - ltalya · Habq davası 

R 0 luslar Derneğinde müzakere 
\UI edilmek üzere iken Ha.beşi.atan 

ltalya aleyhindeki davasını ııeri almııtır. 
Hatırlardadır ki Habeşistan budut hadi
sesi dolayıaile Uluılar Derneğine bir kaç 
nota gönderdikten ıonra nihayet ltalya
yı misakın on birinci maddesine dayana· 
rak şikayet etmişti. Bu vaziyette ltalya 
istese de istemese de Uluslar Derneği 
konseyinde duruşmağa gelecekti. 1 talya 
Cenevra'de m'lznun vaziyetinde Ha'ıe,.is
tan ile karıı karşıya gelmekten kaçını • 
yor. Anlaşılıyor ki lngillere'nin tavassu
tu ile Habeşistan davasını geri almııt r. 
Mussolini de Roma' daki Habeş maala • 
hatgüzarına teminat verdiğinden Ha . 
bet • ltalya ihtilafının iki devlet arasın
da huıusi ı:örüşmelerle halline çalııı· 
lacağı tahmin ediliyor. 

A. Şükrü ESMER 

Galibenin babasıydı. Bir tüccar ... 
Diğr.ri kaymakam rütbesinde bir 
zahitti: 

Rahmi amcanın hanımının kar
tleşi ... 

Yenge hanım da tıpkı kocası gi
bi sevinmitti, bu sevinç içinde ye
mek, tabii bir neşe tufanı ile evi 
doldurmuştu. Sonra herkes odaları 
na çekilince, bir tür'.ü uykusu gel
meyen Nazmi, balkona çıkmıttı. 

O güzel tabiati itte bu balkon
dan seyrediyordu. Ve ... bir ara, göz 
!erini etrafta dolandırarak bir bat· 
ka uykusuz insan aradı. Hiç, kosko
ca mahallede bu güzelliğe hayran, 
bir batkası olmaz olur muydu? 

Sağa baktı ... ileride bir fabrika 
bacan, büyük, ama çok büyük 
bir marulun soyulmuş kökü gibj 
duruyordu. Gözüne başka bir fey 
ilişmedi. 

Başını sola çevirdi. Gene deniz 
kıymndaki ev sırasının en nihaye· 
tindto, takı hizasından ayrılmış bir 
nP.fer gibi biraz ileride duran tek 
katlı bir binanın açrk pencerelerin
dP. üç dört kafa gördü. 

Bir gazino olacak herhalde ... -
diye söylendi - dem~k bu saatlere 
kadar açık durabiliyor. 

Sonra gene önündeki değeri ö
denemez güzelliğe daldı: 

- Yazık! - dedi - ne bir san-

"O,, nun fırkasına bağ-11-iıııll:ı___________ ·------~ 

lanmak "o,, na Üz Türkçe ile 
bağlanmaktır! Bilmecemiz 

Saylav seçimi başlamak üzere
dir. Mart başlangıcında yeni Say. 
lcwlarımızın büyük kurultayda yer 
aldıklannı göreceğiz. Bizde say
lav seçimi işlerinin çok gürültülü 
geçtiği çağlar olmuştur. 324 devri
minin ilk kurultayına seçilecek me
busların ikinci seçicileri toplantr· 
ken, ben henüz 11 -12 yaşlannda 
idim. 

Selônikte, Yenicami önündeki 
ilkokulanın avlıaına iki kara tahta 
getirmişlerdi. 

Bu tahtaların birinde "ittihat ve 
Terakki,, seçicilerinin, ötekinde 
de ona aykın olanlann adı yazıl

mıftı. Kalamın içinde belli belirsiz 
izler bırakan o günlerin bende kal
mış biricik angısı şudur: Her iki 
tahtaya tebeşirle adlar yazıldıktan 
biraz sonra idi: iri boylu, geniş O• 

muzlu bir adam, elinde bastonla 
kalabalığın arasına kanştı. ittihat· 
çıların tahtası önünde duranlar, 
bu adamı, elden ayaktan karşıladı
lar. F ako.t o, yumruklarım sıkmış, 
öteki fantayı gösteriyordu: 

- Kim getirdi bu tahtayı bura
ya/ .. 

Ses çıkaran olmayınca zorlu bir 
iekme indirip tahtayı yere yuvarla
dı. ilk mebus seçiminin bende bı
raktığı iz bu oldu: Yumrukları sı· 

kılmış bir adam ve yere devrilen 
bir kara tahta!... " 

O günden sonra, kabineler üstüs
te değişti. Seçimler, biribirini .ko· 
valadı. Türk ulusunun seçtiği Boşa 
elendi, kurult~y kürıüıründen: 

- Sen Osmanlı değil misin? di
ye ııoranlara: 

- Osmanlı bankası ne kadar 
Osmanlı ue, ben de o kadar Os
manlıyım! diye haykırdı. 

Öyle kurultaylarımız vardı ki 
orada geçen gizli styasa iflerimiz, 
kohı•e Jedikodulan gibi, yabancı
rın kulağında idi. 

Bugünkü ıeçimleri de o günkü se 
çimlere benzetmeğe kalkı,saydık, 
yurt işleri çorbaya dönerdi. 
Şunu bilelim ki, cumhurluk ça· 

ğındaki saylav seçimleri, Atatürk'e 
tek yürekle bağlılıktan doğuyor. 

"O,,na olan derin ve sarsılmaz 
inancımızdır ki on şukadar yıldan· 
beri, karışık /ırka kavgalarının içi
ne düşmekten bizi korudu. 

iğrenç yalanlara kanıp, kanlı çar 
pışmalar içinde geçirecek bir tek 
bo, saatimiz yok. Onun içindir ki, 
yüreklerimiz apaçık olarak "0,,nun 
seçtiğini, biz de bin canla seçiyo
ruz. 

Birkaç yüz fırkamn bir araya 
gelmesinden daha güclü bir lırka
mız var: Atatürk' ün başkcınlık et
tiği fırka! ... 

Bu fırkanın yolundan gitmek, 
r\tatürk'ün yolundan gitmektir ... 

Salahaddin GUNGöR 

dal dolatıyor, ne bir kahkaha var ... 
yazık! 

İ•te bu sırada idi ki kut kanadın
dan düten bir tüy kadar hafif bir 
ses geldi kulağına ... 

- Nazmi!.. Nazmi!. . 
Ve batını yukarı kaldırınca, üst 

pencerede yarı bele kadar sarkm19 
duran İsmetle göz göze ge,di: 

- Uyumadın mı? 
- Uyuyamıyorum Nazmi ... Bil 

mem neden? 
. . . . . . . 

- Benim de uykum yok İsmet ... 
- Ne yapahm? 
-Atağı gel... 
Kızdan bir cevap çıkmadı. Naz· 

mi binbir heyecanla dolu bir sükilt 
içinde biran yüreği hoplayarak, ter
leyerek ·bekledi. 

- Sonra bütün cesaretini topla
yarak; 

- Buraya gelsen e .. - diye mı
rındanabildi -. . . . 

- ismet ... Gel... 
Ve kızdan gene bir cevap çık

mayınca ısrar edemedi, sustu. O 
zaman ismetin sesi, gene ku, kana· 
dından düşen bir tüy kadar hafif 
fısıldadı: 

- Sen buraya gel.. • 
- !! 
- Gelemez misin Nazmi? 

Geçen haftaki bilmecemizi doiru ahtleden-
fer araaınd.a çektii imiz L.urada birinciliği B e

yazıt Soianai• m~halleı in ' GUz:in Sabri, •• 
kinciliii M.hm•tpaıa Yet ild lrekte Nurten 
kazanmıılardır. 

LU.tfen hediyelerini idarehanemizden al -
dırmaları kendilerinden rica olunur. 

Geçen defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 
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11 
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c; A ı ~ T 1111 ' TA KIA 
Osmanlıca kartılıklarını ya:ı.dıiımız keli~ 

me1erin Üz ti.irkçe mukabillerinj yazarak tek· 
limizin bot h a nele rine yerle,tirip ke•iniz. Ve 
Mi1liyet bilmece nH!ımurluiuna gönderiniz. 
Doiru halledenler ara•ında kura çekiyor •e 
kaza nanlara hediyeler veriyoruz. 

l\.1üd.det : Paa:art e•İ günü. akıama kadardır. 
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1 - Beli., Elem, ıam 4, Tabaka 3, Nota 2. 
2 - Cet 3. Yama 2. 
3 - T oh.um ekilecek al"•a S. Kaçmaktan •· 

mil" 3. 
4 - Berf 3. nota 2. 

S - Tekdir 4, SZTt J. 
6 - Bir ba7...-an S. Nota 2. 
7 - Valide 3, Lakırdı 3, Milliyetin ,-eni a• 

dı 3. 
8 - Tok deiil z., Abu• 4 .. 
9 - Erkek, kahraman 2, A•ut S, 

10 -.1 Nota 2, Küp., açmaktan ismi faa 4. 
11 - Bir denizimiz 3, Dem 3, kili•• kule· 

sinden •e•lenlr 3. 
YU.KARDAN AŞA~( • 

1 - Lezzet 3, Cezire 3. Aydıal. 3. 
2 - Cüretki.I" 4. b•r me,-.e 3, 
3 - Fran•ı• Y• alnıan dav••• 3~ Hedef 4, 

Nota 2. 
5 - Veki.let 8. 
6 - Tra.krada b:r nehir 3. 
7 - Yaramaz: çocuk 6. 
8 - Çift doiil 3. Zülf 3. 
9 - Ser, bat 4, Seddade 5. 

10 - Kameriye 6, ltte 2. 
11 - Beyıir 2, Bir Büyük ölçü 3. 
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Bu aktam 
Saat (20) de 
insanlık 

Komedisi 
4 Perde 
Yazan: 

BALZAK 

Bugün matine 14,30 da 
Yazan : Ekrem Reıit. Besbeleyen: 

Cemal Reşit. 

DELİ DOLU 
22-1-935 salı akşamı bir defa için 

BiR KAVUK DEVRiLDi 

- Nasıl geleyim İsmet? Nere
den? 

- Nasıl gelirsen gel... Nereden 
gelirsen gel ..• 

• • 
-Gel... 
Alt pencerenin parmaklıkları 

vardı. Nazmi, onlara basarak yük
seldi. Ust pencerenin önünde yal
nız ufki bir demir çubuk vardı. O
na tutularak içeriye daldı. 

• • • 
• • 1 

Gü~ler 
0

pek tatlı ~eçiyordu. Se
kiz on gün ııonra yenge hanım i,i 
biraz çakar gibi olmu,tu galiba ... 
Bir öğle yemeğinde manalı minah 
gülümseyiti Nazmiyi biraz işkillen
dil'di. 

O ak,am amca beyle evde yalr.;z 
kaldılar. Yenge hanım, hl• düğüne 
davetli idi: İ:::neıi de beraber gÖ· 
türmü,tü. 1 

Yemekten sonra Rahmi amca; 
- Be çocuk .. - dedi - biz de 

zabitan kulübüne gitsek mi dersin? 
- Nasıl isterseniz .. 
- Kaymakam da oradadır. Bir 

az vakit geçiririz. 
Kainbirader bey Rahmi amca i

le beraber oturmayordu. Bir Rum 
evinde pansiyonerdi. Zabitan lc-..tİÜ· 
büne girdikleri zaman Nazr.il, bu- 1 

•Mınm i!k ızece, lialkonıian gözü-

tlugün 1 ı I:. L t:: 
Sinemasında 

MARTH 
EGGERT 
f arafından yaratıl 

GENÇLİ 
Arzuları 

Ayrıca: 
berlerl 

Paramoant dllnya 
saat 11 de t•nıil" 

Bugünkü progra 
1 N S TAN BUL: 

12,30: Pl.ik neıriyatı. 18: Çay •aati: 
T okatliyandan tran•mİ•yon, telııtiz: caz:, 1 
Çoc:ulır. biki.yeleri. 19,50: Haberler. 20: 
yan kitar, Siret ve arkadaıları. 20,JOı K 
aolo; viyo1onİ•t Nejat, 21: Şiir, 21,15: So 
herler, 21,30: Radyo orke•tra•ı, 22: Radf 
v• tanıo orke•tralart. 

223 Khz V A R Ş O V A, 1345 m 
18115: Keman kon•eri - Sözler ve• 

19,15: Pi.ili:. (oda mu•iki•İ.) - Sözler. 20 
lalar. 20,20: Aktüel hab.i•ler, 20,301 Pi* 
Sözler. 21,15: Senfonik kon•er. 23,30: Şi 
23,'10: Reklam kon•eri. 24.,05: Dalla e 

823 Khz. B O K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Gündüz plAk neırftatı. 181 Ka 

radyo ork°i•traaı. 19: l!':a't.erlcr. 19,15: R• 
orke•tra•r. 20: Konferan•. 20,20: Pli.le. 2 
KonferCn•. 21: Piyano ile C&I mua'Dı..i•i. 
Şarkılar. 21.SO: Söz:ler. 22,50: Radyo aalo 
keatraaı. (arada ~larler.) 

1195 Khz. F R A N K F U R T. 251 
19,15: Sözler. 19,50: Şen muaiki parça 

21; Haberler. 21,15: Hamburgtaıa uluıaal P 
yat. 22: Muıiki nakli. 23: tlaberl•r. 23,t5ı 
ni ıarkı1ar. 23,45: Sp"&r. 24: Kanıık neırl 
1 .. 3 G•c• lır:on•eri. 

Kh•. L E 1 P Z 1 C, 382 m. 
18,20: Kli•ik dan•lar. 19.20: Dan• mu•" 

20,10: Şarkı plakları. 20,45: Sözler. 21; H 
ler. 21,15: Hamburıtan.: Ulusal n.eırl,-at • 
Soliatlerin ittira.kile orkeatra kon.ıerL 231 
herler. 23.20: Oda mu•İki•i. 

686 Khz. BEL G R~ T, 437 m. 
19,45: M .. htolif ıorlular. 20,301 Uluıal 

ıram, 21: Zaırepten nakil. 23: Haf.erler. 
Bir caa.inodan mualk-i nakli. 

841 Kbz. B E R L 1 N, 357 m. 
19,30: Şarkıla1", 20t Mandolin mu•i.lc:id. 

Aktüalite, haberler,-21,15: \Jlu..al neırlr•" 
Ors muaiki•i. 22,15: Maka Reıerin ... rl 
den 23: Haberler. - Kotu haberl•rİ. 2 
Tari.hi neıriyat. 

5411 Khs. B U D A P E., T E, 160 Dl• 
18,.35: Hafif nıu•lld.. 19: An:ıele neırit' 

19,55: Söz:lir, 20,30: Ayrupad.aa aakiL 
Haberler. 24,15: He~nemann caaı. 24.05; 
lıaberler. 

Yırınkı program 
ISTANBUL ı 

18 Fran•ı:tca der•, 18,30 Ba,-an A.aU• 1 
can Jimna•tik, 18,50 Dan• mu•iki•i pllk, ıt 
Haberler, 19,40 Spor, Etref Şefi.le, 20,10 
ke•tra, pl.ilı:, 20.50 Bayan Jltita Mahmut, 5" 
piyano ile beraber, 21,15 Son haberler, 
aalar, 21,30 Bayan Bedriye Tüz.ünı Şen it• 
10 caz. ve tango orke•traaı ile beraber. 

'JiiUiy~i 
Asrın umdesi " MILUYET " tir• 

ABONE OCRETLEf 1: 
T U.rld,-• içİa Hart-: içİO 

LL Lıt. 
3 aylıir 4 - 8 -
6 " 7 50 14 -

.......!~-~"~~~~~ı·=--~~~~28=----~ 
Gelen ••rak •eri · ..,..iJmea.- Müdd.ei 

ıeçen nü•halar 10 k l"Ufiur.- Gaz.et• •• 
matbaaya ait itler 1çin müdlri'let. ... 
rac11.at edilir. Gazet.mıa ili.nların rae•lt" 
tiyetini kabul etmn. • -

ne çarpan açık pencereli bina ol-
duğunu tanıdı. . 

Uç zabit prefa oynıyorlardı. Sıt 
nefer limonata dağıtıyordu. Ka)· 
makam bey genç bir erkanıharP ' 
Nazmiyi tanıştırdı. 
Yüzbaşı Necati bey ... 
Sonra Galibenin babası ile Rab' 

mi amcanın karşısına geçti, alt01•.!. 
altı oynamağa başladılar. Bunurı ıJ 
üzerine yüzbatı önünde açık dur.ı' 
bir kitabı kapayarak: 

- Siz beni11 hisseme dü,tünÜZ··· 
- dedi - çar(-· z, beni dinlemeğe 
katlanacaksınız. Oyundan zevk jJ• 
mıyorsunuz galiba. . 

- Hayır ... kimbilir .. bilmem lcı" 
ama zannetmem ... Hayır. 

Erkanıharp güldü: 
- Ne kadar kararsızsınız ... Bit 

başkasından vazgeçtim; fakat i~· 
san hiç olmazsa kendini biraz i)"" 
ce tanımalı değil midir ? . 

:.___ Oyu~u ~a s
0

eviyo;sun~zd~r, 11 

hut sevmiyor ve bilmiyorsunuzd~f· 
Bir evet, yahut bir hayır vaziyetı• 
nizi ifade eder. Oma ben sizin bıl 
karanızlığınızı pek tabii bulufD" 
rur-ı. Askeri mektep\erir. dışındıJ 
yetisen l:ütün gençler kararsızlıl' 
içinderlir. Bu serbest bırakılmanın 
neticer.i<lir. 



Almanya ve 
Hukuk müsavatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
sinden doğan bir vaziyeti asla tannnıya
caktır. lngiliz hükumeti Almanyanın as· 
keri vaziyetindeki her türlü değiıikliğin 
anacak V eraay muahedesini imza eden 
bütün devletlerin anlaşmasıyle kabil o· 
labileceği ve Ren mıntakasının gayri 

skeri vaziyete konulmaması lizım oldu· 
ğu mütalasındadır. 

CENEVRE, 17 (A.A.) - Uluslar 
kurumu konseyi, Bay Laval, Bay Eden 
ve Bay Litvinolun söylevlerini dinle
dikten sonra Sar hakkında yapılmıı o· 
lan anlaımayı tasdik etmiştir. Bu an· 
laşmaya göre, bütün Sar, Versay mu· 
ahedesinde yazılı şartlar dahilinde, 
yani gayri askeri kalmalı üzere 1 
Mart tarihinde Almanyaya verilecek
tir~ 

Uluslar kurumunun komitesi, Fran 
aız v• Alman hükumetleri ve Sar hü
lıiimet komisyonu ile müzakere ede • 
rek rejim deiiımesi için lazım gelen 
tedbirleri takarrür ettirecektir. Eğer 
1 S nisan tarihine kadar bu tedbirler 
hakkında bir karar verilmiyecek olur
sa, Komite uluslar kurumu konseyine 
tekliflerini bildirecek .,., lazım gelen 
kararları uluslar kurumu alacaktır. 

B. Hitler ne demiş? 
PARIS, 17. A.A. - Amerikan gaze

tecisi Bay Aljeune bugün Parimidi ga· 
zereıinde Bay Hitler'le yaptığı bir miı· 
lakab neırettikten sonra diyor ki : 

" Salı günü Bay Hitler radyoda ıöy
lediği nutukta demiıtir ki, Saare Al· 
manyaya döndükten sonra Almanya 
Fransadan topraklara ait hiç bir ıey İs· 
temiyecektir. Halbuki bu sefer beyana· 
bnda §Öyle diyor ı Fransa büyük millet• 
ler anı.smda bize hukuk beraberliği la· 
nıtbğı andan fübaren Fransadan top· 
raklara ait her türlü metalibten vazge
çeceğim., , 

Sar'in iadesi 
, ŞI CENEVRE, 17, A.A. - Bay Aloiıi· 

,. nin riyıuetinde toplanan Fransız-Alman 
irll' mutahawııları komitesi, uluslar kurumu 

konıeyinden Sarre'in 15 Şubat ile 1 mart 
arasında Abnanyaya terk ve tevdi edil
mesini tavsiye etmesini taleb etmeye 
eaaı itibarile karar vermiıtir. 

1 §ubattan bir hafta evvel meseleler 
hakkında bir itilaf hasıl olmadığı takdir
de konseyin fevkalade bir celse akdedece 
ği ve henüz halledilmemiı meseleler hak
kında bir karar ittihaz eyleyeceği zan
nolunmaktadır. 
Zannolunduğuna göre Almanya, as· 

kerlikden tecrid edilmit manatıka ait 
maddenin Sarre tetmil edilmesini esas 

;ııİ' İtibarile kabul ebnİftİT. Ancak ıevkul· 
V C>ey§Ô ehemmiyette addolunan bazı mü-
1' nakalat vasıtalannın tahribine dair o-
111 lan Fransız tekliflerine muvafakat et• 

memlıtir. 
Bu huıuıda bir uzlaıma teklifi Ber-

' lin hükümetinin tasvibine havale edile
cektir .Mezkur hükumet, bu teldjfi ka
bul ettiği takdirde Sarre meseleııinin, 
konseyin yarın öğledeb sonraki celıeıin
de miizakere edilmesi muhtemeldir. 

CENEVRE, l'l .A.A. Uluslar .kuru
mu konseyinin Sarre itiyle bugün öi· 
leden ıonra meıgul olabileceği kati de
lildir. Çünkü dün Sarre'ın Almanyaya 
devri ile muallakta bulunan meselele
rin ayni zamanda halline dair esaı itiba
riyle bir anlatma elde edilmit olduğu 
halde Almanya, üçler komitesinin bu e
ıu üzerinde hazırladığı metni reddet
miıtir. Almanya muallakta bulunan me• 
.eleler ve bu meyanda Sarre'ın bir mar
ta kadar askeri iıcalden tecridi iti halle
dilmezse konseyin hakemliğine müracaat 
keyfiyetini kabul etmemektedir. 

Alman gazetelerine yazıyor 
BERLIN, 17.A.A. - Havas muhari-

binden : Hitler rejiminin iktidare gel
diği g\lndenberi ilk dıt ıiyaıa muvaffa
kiyeti olan Sar' da Alman görüşünün za
ferini Alman siyasi tahsiyetleri geniş 
bir tekilde istismara karar vermiı gö
rünınekte ve Sarm Almanyaya geçmesi 
iç.in gösterilen mühlete kartı ıiddelli bir 
ıabll'Sızlık göstermektedirler. 

Ulaılar araıı konseyinin kararını taHk 
etme&İt öğleden ıonra çıkan alman gaze
telerinde büyük bir heyecan uyandırmıı· 
tır. 

Gazetelerden bir kıımı hariciye nezare
tinden ziyade propaganda nezaretinden 
&'elmiı olması li.zım gelen talimat ile ha
reket ederek bu taliki Almanyaya karşı 
bir adaletsizlik olarak gÖıtermeğe mey
lediyorlar. 

Ayni zamanda, Sar hükUmeti. komiı
yonuna kar,, ,iddetli hücumlara devam 
edilmektedir. 

Fakat, akıama doğru konıey, kararı
nın bugün için verileceği haberi Ber
lin'e geldi. Bu haber, öğleden ıon~ il· 
kan gazetelerdeki yapma heyecanı ya
tırtırır gibi oldu. 

Diğer taraftan birçok gazeteler, ikti
sadi meıeleler üzerinde iırar etmektedir
ler. 

Bu &'azeteler ,hükumet mahafiline ait 
olduiu zannedilen dü,ünceleri aksettir
m tedirler. Bu düşünce, bu sahada çı· 
kRbilecek müşküllerin ancak Fransa ile 
h lledilebileceğini merkezindedir. 

Ökonomik meseleler 
BERLIN, 17.A.A. - Döyçe Alge

mayne Çaytunı gazetesine göre, Sar'ın 
Almanyaya dönmeıi üzerine haııl olan 
ökonomik mc.eleleri ve iki memleket O. 
koııomir.i hakkında Fransa ile Almanya 
arasında görüşmeler başlamıştır. 

Gümrük meseleri 
FOl<i'lAH, 17.A.A. - Fran11z·S~r 

gümrük ittihadı filen bozulmuş, Fran
ıız gümrüğü Lorren hududuna çekil
miıı.tir. iki taraf daha şimdiden bazı it
ha l~tı reddetmiştir. 

'\a•'dan kaçanlar 
FORBAH (Fr•n•a , 17. A.A. - Sarl 

dan buraya 100 kad•r göçmen gelmiştir. 
Gene 100 kada_.. göçmenin Sarr.-emin'e 
e&ldiklcri, buıııün de 200 kadar nın daha 
gel-eceği bildiriliyor. 

Forbn.h hudut r.ı• 1 '\frı:!"' " 'nrn Röi ter 
muhabirine ıOy"f"diklcrıne p:Öı e., dün ak· 
fam, Fr.l\nu toryrr1' "' tte vasf\ti 
35 otomoh!l weçrn" 'J•· .. 1'\ .. n i,.. in 1e 
Sardan kaO'"!t' • ol • 1 rle1 kendi .. 
lerirıin vliltt l- ıf 1 a ~d ,x r ma1'ar• 

MiLLiYET CUMA 18 lKINCIK.A.NUN 1935 

Kalabalığı yarıp geçer
ken neler işitirsiniz 

Bu kalabalığı yarıp geçebilirseniz 
siz de bir çok şeyler duyarsınız 

Dumandan gÖzgÖZÜ görmiyen adliye 
koridorları, herı:ünküden kalabalıktı. 
Oyleki omuz omuzu sökmüyordu. 

Bu kalabalığın içinden yol bulup geç· 
mekten bir aralık ümidimi keser gibi ol
muştum. 

Dönmek üzere iken biri kolumdan çek
ti. Tanıdıklardan bir &'•nç •.. sordu: 

- Nereye gidiyordun? 
- Hiç, dedim, birini aramağa geldim 

ama, kalabalığı' yanp geçemiyeceğimi an
ladım. Geri dönüyorum. 

- Donmede ı:el, beraber dulatalnn ... 
- Ama, benim itim var, bir l\.levzu a .. 

rayacağnn. Sonra da oturup yaz&'\ ağım .... 
Güldü: 
- Adliye koridorlarından daha iyi mev 

zu mu olur? Bugün de burasını yazar
ım. 

- E~kiden bir kere yazınışfim. 
- Bir daha yaz ... ama bu ıefer, yepye-

ni bir tarzda ... koridorları ceninle ağır 
ağır dolaşmz. Kulağına gelen sözleri; 
bir yere yazarsın. Sonra bunları topla
yınca •.. 

- Peki, dedim, senin dediğin ohun ... 
Ve kolkola dola§mağa başladık. ilk 

kulak verdiğimiz, daha doğrusu göğüs 
göğüse geldiğimiz adam sakalına kır düş
müt birisi idi. 

Kartısındaki gencin yakasına yapıfmı§, 
dut ağacı gibi ~ilkiyor, bir yandan da 
ıöyle söyleniyordu: 

- Ben senin iyliğini unutmam be ... 
kardeşimsin benim be! ..• Allahını sever
sen dur be. .. 

Genç, mırıldanıyordu: 
- Hatınn bat Üstüne .• ve ti.kin, mas-

rafını alıiıadan yapamam. Malum ya, 
biz de çoluk çocuk besliyoruz. 

Bunlan bırakıp geçtik. Koridorun az 
ileriııinden baılıyarak dönemeç yerine 
kadar, kulak ver~ ve!'e yürüyoruz; 

- Oğlum, kanuni cezası var, ağırdır!. 
- Muhsin efendiyi &'Önder bana .•• 

mahkemeye gireceğim ... 
- Sürünsün iıallah, elimden ekmeği. 

mi aldL .• 
Mübaşirin baykınşı, arada bir bütün 

bu konuıanların ~esini bastırıyordu: 
- Nafize ..• Tahıin ... Ayte ... Aatıfet .•• 

Ali Şevket ... 
Gele gele karı koca davalarının görül

düğü altıncı hukuk mahkeme,i önüne gel 
mit tik. 

Burada ne duyulur? Hep aile geçimsiz
liğine dair ıözler: 

- Elinde ise boıamasın. .. 
- Oyleme geliyor ki, gidip üç kere 

"tuuv,, diye yüzüne tüküreyim. 
- Vekil tutmalı hanım, vekil tutma

lı, ı. 
- Kadriyeciğimi görmeyin ... oldu Ô.· 

~eta, evlere tenlik bir canlı cenaze ... 
- Hu ... kızım ..• kot .eni çağrrıyorlar! 
- Karyolayı da vereceiim, komodini 

de vereceğim... istemem ... öyle alçağın 
malında gözüm yok. Alsın başına çalsın ... 
Benim gül gibi evladımı •..• 

- Allah seni inandırsın, gidip o gavur 
karıya yedirecek. O •Ünepe herifi bilmez 
miyim? 

Cübbesini sallayarak geçen avukatlar: 
- Senet mesabeıindedir, senet mesa

besindedir! 
- Kabili isbat mevaddan olmasaydı, 

hukuku hazine var diye •.. 
- Ne duruyorsun, derhal tevdi et 

mahkemeye ... 
- Batıl makiıünaleyh olamaz 1 

Derken kapı önünde bir sarmaı do:as: 
- Eh ... artık eksik helal edin... · 
- A ... helal olsun ... 
- Teyzemin ellerinden, çocukları .. 

mın gözlerinden öperim. Beyamcama çok 
çok ıelamlar ... 

- Var, git sağlıcakla .. mektubunu bek 
]eriz. 

Hızl. hız.h bir yürüyüt arasında: 
- Böyle ıenaat, küreiarzda görülme· 

bulunmakta idi. 
Hicret eden yahudiler 

VARŞOVA, 17.A.A. - Gazetelere na
zaran dün akıatn, senelerdenberi Sarre 
de yerleşmi' olan 40 yahudi V aqovaya 
geln1iştir. Bunlart Sarredeki nazilerin 
tenkil lıareketlerin•len korktuklanndan 
dolayi terketmiılerdir. Daha bir çok ya
hudilerin muhaceret edeceklerini söyle
mektedir. 

SARGEMIN, 17. A.A. - Ciddi bir 
kontroldan sonra dün buraya 100 ıi.ya
ıi mülteci gelmiştir. Bugün için ayrıca 
2000 kadar daha bekleniyor. Bunlardan 
700 kadarı Strazburg'a &'Önderilecektir. 

Sınırda b!r hadise 
SARBRUK, 17. A.A. - Havas muha

birinden : Sınırda bir hadise olmuıtur. 
Hükı.imet komiıyonunun Fransız kayna
ğından haber •ld'ığına göre dün gece 
kendilerini tehlikede zanneden Sarda 
Ondingen ınıntakası çfflik sahiplerinden 
bazıları, ı:rausa ~oprağında Simbahmüh
me'ye srğınmıtlar. Sonra da tekrardan 
Sar'a dönmek jıterken, ünifonna wiven 
bet kiti tüLk ateti ile kaqılanmıtl~rdır. 
Bereket, hiç birine birşey olmamııtrr. 

Fransız jar.darması tahkikat yapmış •e 
atılan kurşunların Fransa toprağında ko
vanlarını bulMu4tur. 

Nazi aleyht<ırları i.le Fransızlar 
PARIS, 17. A.A. - Havas ajansı 

bildiriyor : 
Başlrca Fransız gazetelerinin Sar'a 

gönderdikleri husu~i muhabirleri, 5Ar
b~uk •dırini;ı baftaı. b•~a bir Alman şeb 
r~ne benzcmış oldui·ır:.u yazıyor ve na
zı AlP.vht'.lrla•ınır. kA.ç:ış. ba~langıcrtu an
latıyorlar. 

l.ö .hırnnl r,a.-ete!llİ, Saı bruk'da hii
kUm ~tren !i:lil.netten memnuniyetle 
bahsetm~k'e h raher, ıİyr'!.sal intikamla
rın, Almsn n1eı.1·1rları memlek..::i fi!P.n 

1 miıtir! .. 
Rahmetli Mıı.nakyan efendi tertibi bir 

yumruk sallayııı: 
- Ben o alçağa haddini bildireceğim! •• 

Sefil adam .. . 
- Ooh ... Ooh .. demek nakzettiler .• 

Vallahi memnun oldum, hanım teyze ..• 
- Evi de üstüne etmedi mi kahpenin?. 

Keremin arpa tarlası gibi yandım valla
hı .•. 

- Bo§an kızım, boşan. .. , 
- El için yanına nô.re, yak çubuğunu 

ıefiru ire ... 
Kucağında çocukla dola§an, &'ül kuru

su mantolu, yılışık taze: 
- Hani benim yavruma?.. Hanimi§ 

benim yavruma. .• 
iki adam, kol kola ginnişler, geliyor. 

lar: 
- Efendim, pundunu bulmak lazım ..• 

pundunu .• . pundu bulunınazıa it yürü-
mez ••• 

- Hani ya, sen bulacaktın. 
- Ben bulamadım. Pundunu bir bula-

bilıen ..• 
Yalnız kulağımız çalııbğı için, dö

nüp dolaıtığunız yerlerin nereleri oldu. 
ğunu pek farkedemiyoruz. Meğerse icra 
dairelerinin önünde imitiz. 

Söylenenlere tekrar kulak vermeğe 
ba,Iadık: 

- Kiracı geliyor, on lira yatırıyor ... 
- Şimdi Aem çağırdılar, nerdeydin? 
- Oğlan, simit diye tutturdu. Vab 

vah, şimdi ne yapacağız? 
- Herif, gene bizi altmıı altıya bal-

ladı. 
- Temyizden kağıt çıkacak! 
- Paranı cebinde bil, dediler ama. •• 
- Abdeıtli ağzımla yemin ediyorum, 

inanmıyor musun? 
- Gönül bir sırça ıaraydr, kırılma

ya görsün.,. 
- Uç ,ocuğa yarımıar liradan bir bu

çuk lira. .• 
- Elimle koymu§ gibi biliyorum •• 
- Gel git ... gel ırit ..• Bakalım, ae cıl&-

cak? •• 
. . . . . ' . 
Iıte ceza mahkemelerinin önü ... Elleri, 

kelepçeli suçlulara uzaktan apıaliklar: 
- Ulan, gene &'eçİrmİ§ıİn eline altın 

bileziği. •• 
- Bizim aval içirde mi? 
- Aldın mı, alınadnn... Cördiiıı mil, 

görmedim. .. itte bu .• 
- Kanıt dıtarda ağlıyordu. 
- Hasan be ... Gel üçüncü cezaya l'İ· 

relim ..• 
Dumandan göz gözü görmeyen koridor 

lar, büsbütün kalabalıklatmıttL Kendi 
kendime: 

- Bu yüzlerce kiıi, hiç sanmamki bu
raya kendi itleri için gel.mit olıunlar .• 
diye dütündüm, herhalde yarıdan fazla
•Sıru itrizler tetkil etse a-erek ... 

Ben bunu kafamdan geçirirken, biri 
arkadaıının kolunu dürttü: 

- Ceblerini yoklaıan fena olmaz ... 
Herif, sana pek biçimli sokuldu. 

- Aaman, etme ..• 
Baktı, parasını yerinde buldu ama kor

kudan rengi epeyce atmııtı. 
Bu aralık biri, mübaşirin kulağına e

ğildi: 

- Yahu ... burada, galiba bir takım eli 
uzunlar dolaşıyor. Göz kulak olsanız .. 

Sabahtanberi bağıra bağıra ıeıi kısılan 
zavallı mübaşir: 

- Ne yapalnn, a Bayım? dedi, herke· 
ıe sizin ne itiniz var, ıiz ne için geldiniz? 
diye ayrı ayrı soralım mı? 

Otcki buna karşılık vermedi. Onun 
yerine ben ıöyleyim ki: 

- l\1iibatirler, mümkün olsa da, her
kese ayrı ayrı hu koridorlarda nicin ku 
ru kalabalık etl:k!erini sorsalar, ç;,k ye
rinde bir İt yapmıt olurlardı! 

Salahaddin GUNGOR 

tesellüm ettikten sonra b-.,hyacağnıı ya
zıyor. 

Andre Vio11is, Pötı Pi,-
0

1:İen gal:etesin 
de, kaçışın ancak ha~ladığını ve hal
kın üşüştüğü ı:rant-ız konsoloıhaneıi 
önünde acıklı sahnc)eı· geçtiğini yazarak 
diyor ki : 

" Kadın, ibtıyar ve çor.uklar kapıda 
denk ve bavullar Ü•erırde. olurmuı bek· 
liyorlar. En ~ok korktuk!arı teY kum 
gıbı kaynıyan hafiyelerir kendilerini ta· 
nımalarıdır,, 

Eko dö Pari ı:razcrcai de, bütün naxi 
aleyhtarlarının hakiki hir paniğe yakalan
mış olduğunu hıldim1ektcdir. 

Hadiseler oldu 
SARBRUKEN, 17 (A.A.) - Sar'· 

da dün gece bazı hadiaeler olmuıtur. 
Noykirhen'de bir tüccar üç kişi tRrl\• 

fından yaralanmıştır. iki kişi yaka .. 
lanmış İae de, tüccar kendiıine teca -
v~z ~denlerin bunlar olmadığını söyle 
mıttır. 

Sulzbah'da, otuz kiti komünistle
rin merkezi olan kahveye aığınınışlat-
dır. 

Futlingen'de, Statüko lehine rey 
venniş olanların evleri taşlanmı, ve 
camları kırılmıştır. 

BlJKREŞ, 17. A.A. - Rador ajan
sı bildiriyor : Dıı itleri müıteıarı Bay 
Savel Radulesco, bugün Fr_ansız ve 1-
talyan eliçlerini kabul etmi,tir. Konuj· 
manın mevzuu Roma anlaşmalannın k ı

nuşmasından ibaret olduğu sanılıyor. 

* * • 
CENEVRE, 17. A. A. -

Uluslar kurumu konseyinde, 
Sarre meselesi hakkında Fran
sız - Alman anlaşmasına va· 
rılmıştır. 

Elaziz bir lise isteyor 
Vilayetin her tarafında faaliyet var. 

Köylerde yeni mektepler açılıyor 
ELAZIZ, (Milliyet - Bu sene Vi

layetimizde göze çarııar bir maarif faa· 
liyeti vardır. Muhtelif köylerde yeniden 
mektepler açılmağa baılanrnııtır. ilk 
ve orta mektebe bu ~ene birçok talebe 
kaydedilmittir. Orta mektebin bu sene
ki mevcudu 500 den fazladır. Orta mek· 
tebin birinci sınıfı beı, ikinci sınıfı üç, 
üçüncü ıınıfı üç üçüncü sınıfı iki fU• 
beden ibarettir. Orta mektebden bu ıe· 
ne mezun olan talebelerin bir kısım Di 
yarbekire bir kısmı Malatya cl;ğer bir 
kısmı da htanbul lisesine gitmiıtir. Fa
kat mezunlardan çoğunun mali vaziyeti 
müsait olmadığı içfo bir k smı da tabıil
lerini devam ettirememiılerdir. Mek
tebin bu ıene 60 dan fazla mezun vere
ceği ümit edilmektedir. 

Eli.ziz orta mektebinin her sene artan 
talebe fazlalığına kartı Liıe olmaması 
tahlile meraklı olan Elaziz &'ençlerini 
müteesııir etmektedir. 

Elıiziz orta mektep muallimlerinden 
bir grup 

Maarif Vekili Bay Zeynelabidinden 
Eli.zizde bir Liıe açılmasını bekleriz, 

Akşehir istasyonunda tüccara 
kolaylık gösteriliyor 

'Ak,ehir iıtaıyo nunılan bir görünü' 
A~ŞEHIR, (Milliyet) - Olke- ka~ar d~ Ziraat b~nkaıının .. sa~? 

nin her tarafında olduğu gibi ken- al<lıgı bugdayları gonderen, ote yon 
tilni~de de bu yıl ~k bol olan arpa den de tüccarlar~ı.un mıı:U~rını 
bµ~ay yapağı ve tiftikleri dı~r· yollayan Bay Agah ın arı gıbı kay-
lara ;yollamak için kentimiz iataa- naf&n bu iawyonda iyi çalıtmaaın-
yon itlerini çeviren Ag&h'tan hal- dan it sahiplerinin itlerini gün~ 
lcımıt çok kolaylık görmektedir. eününe görülmesinden ve tatlı dıl 
Bir yönden •eker fabrilcaıına gün- iyi itile tanınmaaından ötürü hal. 
de yedi, ıekiz vagon pancar ve o kımız çok memnundur. 

Bir kalaycı bıçakla öldUrUldU 
MERZiFON, (Milliyet) Vilaye· 

timize merbut, Merzifona pek ya

kın bulunmakta olan "Gümüt hacı 
köy,.ünde de, bayramın ikinci gÜ· 

nü feci bir cinayet olmutlur. 

Gece "camie,. gitmekte olan 19, 
20 ya4larındaki kalaycı lbrahim 

önüne çıkan dört kiti tarafından 
bıçakla öldürülmü' maktul cür

mün itlendiği esnada P..ek çok fer
yat ederek jandarmalara sesini, 
her ne kadar itittirmişse de, kurta
rılamamıttır. 

Balıkesird1 yardım gören 
çocuklar 

BALIKESiR, (Milliyet) - Bu 
hayırlı kurum bu bayramda 110 
çocuğu giydirdi. Balıkesir çocuk 
esirgeme kurumu kendi halinde, 
fakat çok iyi çalıtıyor. 

Y~rum bayramdan batlayarak 
150 çocuğun altı ay yeme içmesini 
hazırlamıt haldedir. Bundan batka 
500 çocuğun kalem defteri verildi. 
Bu güzel itler kimıe;iz yavruları 
çok sevindirmittir. 

Balıkesir çocuk esirgeme kuru • 
munun 1934 senesi içinde 11000 
çocuğa muhtelif tekilde yardım 
ettiğini ıöy!emek çalıtmaaı hakkın· 
da bir fikir verir sanırım. 

Kurum batkanı doktor Kamil 
bu hayırlı it petinde Zl'vk duyarak 
çalıtmaktadır. 

Sıvasta şıddetli soğuklar 
SIV AS, (M lliyet) - Şarımızda 

dün geceden beri ıimdiye kadar gÖ· 
rülmiyen çok şiddetli bir aoğuk dal
gası dclaşmaktadır. Sebebi, yakıcı so· 
ğuk mütemadiyen devam ediyor. Çar· 
şıda esnafın bir çoğu dük&nlannı aça · 
mıyorlar. Caddelerde, yollarda kim· 
ae)er görünmüyor. Herkes sıcak bıl' 
kö~e arıyor. Kime rastlasam, soğuk -
tan da"ma dert yanıyorlar .. 

- Bu nasıl soğuk anlayamıyoruz. 
Tesadüf edilen kitilerin Öyle vazi • 

yetleri var ki .. 
Sakallardan, bıyıklardan, fapka • 

lardan, burunlardan sallanan buz paı·
çacıklrı .. Saçlar, ıoğuktan beyazlan • 
mış bir halde .. 

Gün görmüslere soruyorum .• 
- Bu soğuklara ne diycr"unuz? 
- Ne diyek oğul aeferbert.ktenbe-

ri böyle ine rastlamadık ve görmed k. 

A dında pehlivan güreşleri 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi içti

mai yardım ıübesi orta ve ilk okulalar
daki yokısul çocuklar menfaatına büyük 
bir pehlivan güreti tertib ebniftİr. 

Güreş kurban bayramının ikinci günü 
ba,layacaktır. Güreşe ünlü pehlivanla
rın gelmeleri lemin edilrniılir. 

~ıvısta bayram 
SiY AS, (Milliyet) - Bayram ya 

ğan karın erimesinden cadde ve 
mahalle aralarında fazla çamur bi-

rikintileri meydana getirmitti ... 
Bundan olacak ki bayramlatmak 

için konu komtuyu görmeğe giden
ler faytonlarla gezmeğe batladı
lar. Sıvasta son günlerde adedi ar
tan bu faytonlar bayram gününde 

ortada yok oldular ... Sağda, solda 
bir fayton buhranı batladı. Çün
kü bütün piyasa faytonları bayram
ı,.~a 'ı ta.ımakta devam ediyor-
du .•• 

Üostlar biribirine ilk önceden 
haberdar ediyor: 

- Senin bayraml14man bitsin 
de, arabayı bize gönder. 

Daha ba,kaları biribirinin fayto
nuna atlamak bahanesi arıyordu. 
Sıvastaki bayram fU üç çerçeve et· 
rafında toplanabilir: Çamur, kar, 
soğuk. 

Amıtsyada şiddetli kış 
AMASYA, (Milliyet) - Burada kar 

ve soğuklar tiddetle devam ediyor. 4 

Yetil mnafın yüzünde buzlar akı· 
yor .Amaıyaya timdiden böyle ıiddetli 
bir kı,ın düşmeııi balkı çok korlüıttu. 
Köylüler de artık kömür getirmedikleri 
gibi odunu da dağlar kardan kapalı ol
duğu için pek az getiriyorlar. ı,ittiği
me cöre donanlar da varmıı. 

Gediz~e s~or ku'UbUntın Yıllık 
toplan tısı 

GEDiZ, (Milliyet) - Gediz Spor Ku
lübü Yıllık Konğraunı Fırka salonunda 
kalabalık Üyeleri ile yapmış, külübün 
bir yıllık faaliyet raporu sürekli alkıt· 
!arla onaylanmıştır. 

Yeni yılda kent sporunun ilerilemesi 
yolunda uzun görüşmeler yapıldı Ye
rinde kararlar verildi. 

Yeni yıl gelir ve gid ri bin lira olarak 
onaylandıktan ıonra kulüp Ba~kanlığına 
Süleyman Atay, yaı.ğanlığa Kemal Er
dem, hı>sap bak•nl ğa Mehm t Oca!<, 
tutanlığa hmail 07er Uve lbralıim Oz. 
kan talip gün~Ör Halil lbrahin1 Tü.-!,. 
nıen seçilmişlerdir. 
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Çorum ve kış 
-·--

Orada da bir a vc1lar 
birliği kurulacak 

ÇORUM, (Milliyet) - Çorum, 
yeni yıla korkulu bir kıt belirtisiyle 
girdi, oruç bayramını lıipa lapa, 
kar altında kutluladı, timdi de ak
latan bucaklarının sağnaklariyle 
bucalıyor. 
Soğuğun kertesi sıfırın altında 

28 i buluverınit··· Saçlarına kır düt
müş yatlılar: 

- Bu, yılki kıt, çok yaman, diye 
sızlanıyorlar. 

Kar, durumsuz 3 gün yağdıktan 
ıonra diner gibi oldu; bununla be· 
raber amansız bir ayazın savrulma• 
ıiyle de (facia) kılığını aldı. 

Çorumlu dostlar, buna "CUM
BA,, donduran diyorlar? Donanlaı 
yalnız cumba olsa, iti bir • yazık • 
la savaaklamıf olurduk; buna kifi· 
lerin de katıldığını duyman ne dek· 
böynüklü. 

Kar, don, buz içinde kalan Ço· 
rum, çocuklarının yüzüne renk, p3.• 
rıltı, sevinç getirdi. Kıtın kıvancım 
onlar ~ürüyor. Bilgili bir cambaz 
gibi buzlar üstünde kaya kaya, se· 
ke seke, kotuyorlar. 

Evlerin bahçelerinde gizli gizli, 
kar topu oynayanlar la dolu. 

Yaramaz, yumuk parmakların 
hırçın hırçın, top atıtı ve yapıttırı
fl belli, çok tatlı, eğlencelidir. Fa· 
kat, bunu yudum, yudum, tatmak, 
seyretmek, bence daha tatlı olsa ge• 
l'ek •. 

Bundan önceki bitiğimde avlan. 
maktan demvurmuf, Çorum, avcıl11 
rınm dirikaizliğini aylataızlığını ö
tünmütlüm. 

Duyumuma göre 'arımızda (Av· 
cılar birliği) kurulacak ve büyü!C 
bir sürek avı yapılacakmı,. Bundan 
ön .i sevindiğimi eklemek isterim. 

Çorumdaki kurt avcılığının, inaa 
nı meraktan meraka dü,ürecek ka
dar orunçla yapıldığı söylenir. 

Avcılarımızın avlanmasından o
kurlarıma duyumlar sunacağım. 

Çorumda besbelli köpeklri zehir
lemeği "günah,, sayıyor!ar. 

Sokakta bir köpek mi görüyo
ru'll, alacaklı görmüt gibi kıyın kı
yın kaçıyorum. Sağ olsun, Sait Kes
lerin yazıları bana bir hayli üzgü 
verdi. 

Köpeklerden korunayım, bir yö
nümü uırmaaınlar, bu, kıtta, kıya· 
mette lalanbulun yolunı.ı boylama. 
yayım, diyorum. Diyorum ama, ö
nümde saf aaf duralayan bu, can 
yakın mahlUkları görünce de abı
fıp, kalıyorum. 

Körolası ditimin kötü, bir huyu 
vardır. Çok kibardır, soğuğa hiç 
mi hi~ dayanamaz, hemen abae ya· 
par. Sözün k15ası, gene öyle oldu. 

- Aman • diye • sızlandım, bir 
doktor ..• 

Yön yön ko,tum, aradım taradın 
bir ••. 
Yazım buraya gelince bir arka-

dat: 
- Kıaa kes, dedi •.. 
Doğru söze ne denir .• 
Kısa kestik. •. 

Cevdet BAYKAL 

Zeytin mahsulü 
MUGLA, 17 (A.A.) - Bu sene 

zeytin mahıulü geçen seneki gjbidir. 
Son günlerde zeytinlerin silkme i,i bat 
lamıı ve yağ çıkaran fabrikalar çalıı 

mağa batlaınııtır. 

Tokat kadın'.arı 
TOKAT, 17 (A.A.) - Dün gece 

halk evinde Tokat kadınları büyük bir 
toplantı yapnu2lardır. 

Ayni zamanda çay ziyafetindeki lop 
lantıda bilhassa yerli kadınların çok 
luğu &'Öze görünüyordu. Neticede se
çim iıine daha büyük bir güçle sarıl • 
mak ve peçe ile çartafı tamamile ter· 
ketme &'ibi &'Üze! kararlar verilmiı ve 
bu bilimler alkıılarla karıılanrnııtır. 

Tokat atlıspor k.übü 
TOKAT, 17 (A.A.) - Tokal atlı 

spor klübü açılmııtır. At yarıtlarıle 
çeıit ıporların yapılması için tanzim 
edilecek ıahanın plinları anıklanmıı • 
tır. 

ilkbaharda batlanacak olan stad-
yumdan ıonra Tokadın çok iyi bir ı• 
nel spor alanı olacaktır. 

Y efil lnnııktan bir kanal ile sudan 
istifade edilerek l.üçük bir yüzme h •· 
vuz.ı• yapılacaktır. 

Uşakh Orta me~tep 
mC!:amereri 

UŞAK, (Milliyet) - Maarif nokta• 
sından Uıakın gözbebeği olan Orta 
Mektep talebeleri bu akşam memleket 
münevverlerinin huzurunda eüzel bir 
mü ~mere vererek 1iddetle alkr1landı 1 .;;ı.• 

T"lebelerimiz bilha .. a Kızıl Çai\I.yan 
tc"T!silini muvaffakiyetlc gösterer~~' bir 
ko1t daha ıevzi kazandılar. 
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Yazan : Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

l hbar ettiğim casuslardan hepsi 
gaka/anmış, '' U.B.32,, batırılmıştı 

Hülasa 
[Marthe Richard Fransa casusluk 

teşkilatı tarafından ispanyaya gônde
rilmiştir. Vazıfeai orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Martbe bir sürü mace
ralardan sonra Alman casuslannın reisi 
baron Fon Krohn ile tanışmıştır. Bun
dan bir çok ma!Umat alını~ ve bunları 
rransaya bil<lirmi1tir. 

Martbe İspanyada uzun maceralar 
geçirmiş bir çek memleketlere seyahat
ler yapmrş ve hepsinde de vatanına 

büyük hizmetler etmiştir. 
En sonunda Fon Krohn'a artr.k ta

hammül edemiyerek yüzüne kar§l Fran
sız casusu olduğunu haykr:nruş ve ay
nca meseleyi Alman sefarethanesine 
bildirmiştir.) 

Otele geldim. Kapıcı bir ada
mın gelip beni aradığını söyledi. 
~rdiği tariften bir türlü kim oldu-
6,ınu anlayamadım. Odama çıkb
ğım zaman telefonun zili çaldı ... 
Jiııni arayan adam gene gelmitti. 

Bir lspanyol kendini takdim et-
~= ve: 

- Polis .. dedi. 
- Nçin?. 
- Beni takip 

ruın. 

-Sebep? 

etmenizi istiyo-

- Alman attaafe navalından 
tantazla para koparmak iatemi,si
niz. 

Cevap vereceğim yerde omuz
larımı silktim. Telefonu aldım Al
man sefarethaneainde Prens Rati
bor'u aradım. Acele bir randevu is
tedim. Ertesi gün için söz verdi. 

Sözde Enspektör mütkül vaziyet 
te kalmıttı. Af diledi ve çekildi. 

Bir sefaret memuru tarafından 
kartılandım. Beni Prens Ratiborun 
yazıhanesine götürmesini rica et
tim. Evvela tereddüt etti sonra ka
bul etti. 

Prens Ratrbor dıprı çıkmak Ü· 

zere idi. Altmıt yatlarında, olduk· 
ça güzel yüzlü, tik,, yüksek topuk
lu ayakkabı giyen ve hiç olmazsa 
yirmi Y&f daha genç görünmeğe 
çalıtan küçük bir adamdı. 

- Sizi rahatsız ettiğim için af
fınızı rica ederim. dedim. Buraya 
bir kadın intikamı almak için egl
dim. 

- Eğer aldığım maliimat doğ
ru ise, dedi, siz, baron Fon Krohn' 
un adamlarından birisiniz •• 

- Hayır, diye retdettim, ada
mı değil metresiyim. Ve buraya 
Fon Krohn'a casuslarına verilmek 
üzere teslim edilen parayı onun 
metreslerine yedirdiğini isbat e -
'4en delilleri getirdim. 

Prens Ratihor fatırmıttı. Fon 
Krohn halcıkındaki şüphelerinin 
doğru olduğunu öğrendiği için çok 
memnun olmuftu. Fakat bir F ran-
11z kadınının bir Alman hakkında 
kullandığı lisan sevinci biraz azal
byordu. 

- Fakat, dedi, aiz onun he.sa • 
hına çalışmadınız mı?. Gizli yol
dan Fransaya onun için geçmedi
niz mi?. 

- Evet. dedim. Gittim çünkü 
gebe idim. 

- Arjantine de gitmittiniz .. 
- Bu memleketi gömıeği öte • 

denberi arzu etmittim. 
Birden enditeye düttü: 

- Onun evinde oturduğunuz 
müddetçe bize ait hiç bir malumat 
edinmemit mi idiniz? 

Filvaki fazla heyecanlı idim, 
fazla c°'kundum; fakat ıoğuk kan 
lılığnnı kaybetmemittim: 

- Hayır. diye cevap verdim. 
Şundan h&fka hiç bir fey öğrene • 
medim: 

Ve yazıhanenin üzerinden bir 
kal..-:mle, kağıt al .. rak dörl harf yaz
dım. 

Prens: 
- Bu da ne? diye sordu. 
- Fon Kroh'un kasasıru açan 

dalavere ... 
Sonra çantamdan bir deste mek 

tup çıkardım. 
Ekselans bir türlü yerinde du -

wamıyordu. Fena hırslanmıştı. Eğer 
~ok terbiyeli bir adani olmasa idi 
ve kendine her zaman hakim olma-
1ı1nı bilmese idi, beni kolumdan 
lııtturup kapı dışarı ettireceği mu
~kkaktı. 

Bakı,ından, artık benim bura
dan gitmem icap ettiğini anladım. 
Hem zaten burada daha fazla ka
hp ta ne yapacaktım. Yapacağımı 
yapmıştım. Alm<ın casus\•iiımıın 
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kıymetli adamlanndan birini va -
tandaşlannın gözünden düşünnüt
tüm •. İntikamımı da almıştım. Ar
bk buradan değil, ispanyadan da 
gidebilirdim. Kasanın mubteviya
bnı beraber götüremiyecektim. Fa 
kat bu muhteviyatın kıymetini ıı· 
fıra indirmift:im. Mademki Fon 
Krohn mahvolmuftu, onwı tqki • 
lab da onunla beraber yok olacak
tı. Hepsini yeni battan tanzim et
mek icap ediyordu. 

Sefarethaneden çıkarken baro
na raatgeldim. Bana doğru geliyc>r
du. Öyle bir bakıtı vardı ki.. Öy
le müthif,, öyle korkunç bir bakıt 
bir katil bakışı ki .. Bu sefer, kork
tuğumu itiraf ederim. 

Şef hapishanede 
Paris!. 
Sevinç beni sarhoş ebnişti .. Öy

le seviniyordum ki göğaümde kal
bimin ırkıttığını hissediyordum. 
Oh arbk bibnitti. Artık serbest • 
ı:m. Ve timdi serbest olduğum fU 
anda geçirdiğim tehlikeler a.khma 
geldikçe korkuyordum. Yüksek 
bir yerden düflllÜf gibi ıeraemli -
yordum. 

Şimdi artık sevgili tehre dön
müftilm. Şeflerimi görmem ve isti
famı vermem kalmıttı. 

Buraya kadar ben nasıl gele -
bilmittim?. Fon Krohn'u ve yolca 
serptiği adamlarını, kanıma susa
yan bu kadar insanı nasıl atlata -
b ·ı . . ? ı mıttım .. 

Madritte, Alman aefarethanesi
ne girmezden evvel bir taksi kira
lamıf, bütün etyamı gara gönder
miştim. En ufak tedbiri ihmal et -
memiştim. Madritte bir saat da
ha kalmam faydasız, hem de çok 
tehlikeli idi. ilk trene atladım ve 
Toledo'da indim. Toledo'da iki gün 
kaldım. Oradan Valence'a, Va -
lence'dan da Barcelone'a geçtim. 
Barcelone'dan gece Fransaya mü
teveccihen vapura atladım. 

Yolumu bu kadar karıttırmam 
beni kurtarmıştı. Pa.saportımı vize. 
sizdi. Fakat hudutta, benim için a
deta bir dod olan jandarma mü • 
lazimini bulmuftuın. O da beni gö
rür görmez her zamanki gibi nete 
ile: 

- Bonjur, Aluet! demişti. 
Benimle adeta iftihar ediyordu. 

Esasen beni hiç unutmadı ve l!;l33 
de lejiyon donör nitanını aldığım 
zaman beni ilk tebrik edenlerden 
biri oldu. Beni huduttan o geçirdi. 
Ve vatanıma dönerken hiç bir mÜf 
külata uğramadım. 

işte timdi Pariste idim. 5 inci 
büroya gidecek kapiten Ladoux'ya 
bir çok sitemler edecektim. Bir 
taksiye atladım ve Avönü Marceau 
ya gittim. Tabi kapiten Ladoux'yu 
aradım beni bir yazıhane odasına 
aldılar ve kolonel Goube ile kartı
lattım. Kolonel beni azarlıyan bir 
ıesle: 

- Hiç bir emir almadan niçin 
' 'ndünüz Aluet? dedi. Siz burada 
c.cğil Madritte bulunmalı idiniz. 

Hiç suimi çıkarmadım veba
tımla: Hayır! dedim. 

Sesini yükselterek: 
- Derhal Madride döneceksi· 

niz. dedi. 
Kendimi kahkaha ile gülmek

ten menedemedim. 
- Hayır! Hayır! dedim. Müm

kün değil. Bir kaç gün sonra ne İ· 
çin olduğunu anlarsınız. 

Fena halde hiddetlendi. Onu 
teskin etmek için bir kaç kelime j. 
le kapiten Ladoux'ya yazdığımı 
yaptığımı, kat'i intrkammu almak 
ve sonu olmıyan bir vaziyetin için
den sıyrılmak için baronu da ken
dimi de ele verdiğimi anlattım. 
· Kolonel gittikçe daha ziyade 
hiddetleniyordu. Beni vazifemi yüz 
üstü bırakmakla itham etti ve: 

-Yine buraya ne ite geldiniz? 
diye sordu. 

Bu fekilde kartılanmam beni 
fena halde müteessir etmitti. Da • 
ha iyi kartılanacağımı ümit etmit
tim. 

ihbar ettiğim casusların hepsi 
yakalanmıttı. Bazı teşebbüsleri • 
min neticelerini gazetelerden ög -
renmiştim. Camilio F uentis'i lngi. 
!izler kurşuna dizmişti. Pirene'ler
deki gizli yolcla bir çok Alman ca
susu yakalanmı~tı. Bu yakalanan
lar arasında Athos denilen Sydncy 
İşm'ndeki adam da vardı. Bask ıa-

t 
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Balkanlarda 
Kar faz'a 

(Başı 1 >nci sahifede) 
laya fasılalı olarak aürekli yağmurlar 
yağmaktadır. 

Memlekette haııa nasıl 

ANKARA, 17 (A.A.) - Ziraat 
veki.leti ınıeteoroloji enst itüsünden al
dığrmız maliiınata göre, aon 24 saat i
çinde Türkiyede bava yurdun Kara -
deniz kıyılannda kapalı diğer yerler
de hafif yağıflı geçnıİftir. 

Yağış, doğu Anadolusunda kar, di
ğer yerlerde yağmurla karııık kar tek 
!indedir. 

En fazla yağıı 38 milimetre ola -
rak Muğlada ölçülmiiftür. Diğer yer
lerde yağıf 2 ila 25 milimetre arasın
dadır. 

Hava aübuneti düne nazaran dört 
derece etrafında olmak üzere dÜ§miif 
tür. Bu gecenin en diifiik aübuneti aı
fınn altında Karata 21, Kastamonu -
da 10, Erzununda 8, Çonımda 7, An
okarada 1 derecedir. 

En yiik.dı: ıriilıUJ>et aıfınn Üatünde 
17 derece olarak Antalyada kaydedil
miıtir. 

latanbulda dünkü haı>a 
ISTANBUL, 17 (A.A.) - Sıfır ha 

raret derecesine ve deniz aeviyeaine 
ind;rilmiş barometre bu sabah: 

Saat 7 de 759,5, 14 te 759,5. Ha -
raret derecesi: 7 de 5, 14 te 1 ,5. Aza
mi ltS, aagari 5. Rüzgir yıldız.dan ea. 
mittir. Azami sürati oaniyede 11 m«t
reye çıkmıştır. 

Karlar araaında kalan trenler 
ROMA, 17 (A.A.) - Uç trenle bir 

kar temizleme makinesi Sulmona ile 
Napoli arasında ve bir tren de Rok -
karaao yakınında karlar araaında kal-
mış.tır. 

Yunaniotanda kar 

ATINA, 17 (Milliyet) -Yunaniı
tanın ı'mal taraflannda pek tiddeıli 
kıt ba§lamııtır. Epir, Makedonya ve 
Trakyada da pek devamlı kar yağ -
maktadrr. Yağan kann bir metreyi 
bulduğu söyleniyor. Şehirler ile köy
ler arasındaki münakelat kesiLmi~ıir. 

Den~lide 

DENiZLi, 17. A.A. - iki gündenberi 
yağan yağmurlar bugün karla karıtık 
halde düşmektedir. Dağlar karlarla ör
tülüdür. Sıcak'ık derecesi 11fırın üıtiinde 
3 derecedir. 

Ankaranın ikinci 
M üntehipleri 

(Başı ı inci sahifede) 
olan Ankara §"hri miintehibi ıanilik -
)eri ıçın göıterilen namzetlerden ellisi 
bayandır. Namzet ıröı~ilen bannlann 
iıimlerini bildiriyorum: 

Muallim Bayan Afet, hııkuk me -
zıınu bayan Azize, Bayan Adviye, 
l:Sayan Bedia Cevat, a.,yan 
Akgennan, bayan Cazibe Kütükçü, Ba
yan Daime Tu..Jıan, bayan Faide Oz -
dem, bayan }'eride Emin, it bankası 
merkez muhasebecisi ıclal, bayan Lİl· 
mia Manyazi, bayan Makbule Mecdi, 
bayan Mevhibe ismet lnönü, bayan 
Müveddet uzalp, bayan Melek hmail 
Hakkı, bayan ~ediba genenıl Kizmı, 

~ayan Mezide seneral Seyfi, belediye 
azaımdan bayan Makbule Naci, Ba • 
yan Münevver Sadri, Bayan Mazlumo, 
Akman, Bayan Nedime Nuri Çonker, 
Bayan Naciye lzzet, Bayan ,füıber ge
neral Kazım, Bayan Naıide Sadri, 
.ı>ayan N ezabet RagJP, Bayan N eza bet 
Cevdet, Bayan Hüveyre Ferit, 
uayan necmİye Ruhi, Bayan Naciye 
Rıfkı, Bayan Nadire Ak·tal', Bayan Koç, 
Hayan .-enıiye Epi, Bayan Suvey• 
da Peker, belediye azaıından Bayan 
Samiye, Hayan Semiha, Bayan Seniye 
Hıza, 1.ınelpaf'l enıtitütü baımuavini 
Bayan Seniye, Bayan Servet, doktor 
.;ıaziye Muhittin, Bayan Kayaalp, Ba
yan lekiye Rıza Ankan, Bayan Ziya 
Arkan, Bayan muallim Zehra, Bayan 
Zeliha Yağcı. 

hilindeki bombardıman hazırlık -
tlannı haber vererek Franea bahri
yesini kurtanmfbm. "U. B. 32,, ha 
brılmıftı. Diğerlerini de geçiyo • 
nım. 

Kapiten Ladowı:: 
- Fransa, aize hakettiğiniz mü

kafab verecektir. demifli. Müka· 
fatnn tahkire çok benziyen td«lir
lerle başlamıtb. Ben ise, iıtiyerek, 
bu kadar ıztıraba katlamıııfbm. 
K~loneli biraz daha sinirlendiren 
alaylı bir sesle : 

- Buraya kapiten Ladoux'yu 
görmeğe gelmitti:m. dedim. 

- Kapiten Ladoux arbk bura· 
da değil. 

- Peki. Öyle ise beni onun ye-
rine gelen adama gönderiniz. 

dedim. 
Kolonel Goube: 
- Onun yerine gelen: Benimi 

dedi. Şimdi, madam. Mademki 
kendinizi ele verdiniz, artrk sizin 
hizmetinize lüzum kalmamıtfır. 

Batımı önüme eğdim.. Bana ne 
tuhaf muamele ediyorlardı. 

Kolonel: 
- Paranız var mı? diye aor • 

du. 
Onları, paraya alıştırmıştım. 

Her seyahatimde bir çok peçetada 
beraber getiriyordum. Fon Krohn' 
un kasasını, kapiten Ladoux'nun 
daha doğrusu Fransız gizli tetkila
tının kasası menfaatine kaç defa 
boşaltmı9tım. 

·Bitmedi-

Seçim bu sabah saat ye
dide her yerde başladı! 

Temsi. 'kadeıd 
Kuru uyor 

(Baş: 1 inci sahtfed~ 
rada da ayrıca etütler yapı· '"j 

Toplantının sonunda Bıı1 
Ozmen gazetecilere şu bey.-a' 
lunmuıtur: . il, 

(Başı 1 inci sahifede) 
masının temiınini bildirmi§tir. 

Dün gece de radyod" bir aeçim ge
cesi yapılmı§tır. Şehir bandosu ve !s
tanbul konservatuvarı tarafından ve• 
rilen kon.serden sonra Meliha Avni 
Süzen seç.imin büyiiklüğünü gö~te:.. ~n 
güzel bir &Öz söylemiıtir. Bundan son
ra Kar nen cperaşmdan bazı paı-ça • 
!ar çalınmı§, Bayan iffet §İir okumuş. 
Bahtiyar Göker de konferans vernıiş-
tir. • • 

Aynca Şiıli nahiyesinde Meliha 
Avni, Betikta§ta Veciha Firdea, Fatih
te Hasene tarafından seçim hakkında 
konferans verilmiıtir. 

lstanbul belediyesi bütün hallun 
seçimden haberdar olabilmeleri için 
dün gece ıehrin her tarafında devul
lar çaldırarak seçimin bu gün baı1aya 
cağını ilan etmiıtir. 

Seçim bu gün, yann ve pazar gü
nü devam edecek, pazar ak9amı uat 
9 da sandıklar kapanacaktır. 

Pazartesi günü •andıklar merasim
le belediyeye getirilecek: ve reyler taa
nif edilecektir. 

Bu seneki aeçirn itlerine fevkalade 
ehemmiyet veribıektedir. Bilhas5a 
ıeçime kadınlann ittiraki ve seçilmE"
•İ u· usal hayatımızın büyük bw ilerle
yişini gösteren evrensen) bir hidiae o
larak görülmektedir. 

Bu sebepten, bu günden itibaren 
başlayacak •eçimde kadınlann da er
kdLer yanında mevki almMı halk ara
amda büyük bir alaka ile takip edil
mektedir. 

Uç gün devam edecek olan seçim 
e&naımda dokuz kazadaki rey tan<: ık. 
lan başında :ııöz söylemek Üzere fırka 
tarahndan hat;pler seçilmiştir. ' 

Bu hatipler bu günden itibaren ken 
dilerine gösterilen yerlerde İntihabın 
yükıekliğine dair konferan•lıır vere -
ceklerdir. 

Yakında ba§layacak saylav seçimi 
için müstakil namzet olarak lstanbul 
teftiş heyeti riyasetine bir müracaat 
olmuştur. 

Mithat paıa mahdumu Bay Haydar 
Mithat bir iıtida ile teftif heyetine 
müracaat ederek namzetliği için icap 
eden kanuni muamelenini bitirilmesi· 
ni rica etnıi~tir. 

Resmi daireler donatılacak 
ikinci müntebip aeçimi dolayuile 

reomi dairelerin gündüzleri bayı-ak ve 
geceleri elektrikJe donatılması vila -
yetten bütün reıımi dairelC'l'e bildiril
miştir. 

Sandıklar nerelerde 
duracak? 

Bugün müntehibi sani intihabı i
çİıı h tanbulun her tarafına konan ııan· 
dıkların yerlerini neırediyoruz. 

Aıadaki listelerde aandık yeri yazıl
makla beraber kar§llarına çizgi 
içinde de hangi mahallelerin bu ııan
drklara rey atacaklarını gösteriyoruz. 
Yani şu ıekilde: 

Merl<ez ocağı - Bedreddin, Çabna 
Mescit, v. •· - gibi . Bu suretle bü
tün aandıldarın nerelerde oldukları ve 
hangi maballelerin o sandıklara rey a· 
tacakları kolayl.ıkla anlatılacaktır. 

Bakırköy kazaaı 

Kal'ta.ltepe camiinio d.ıt cihetinde camaki.nlı 
,.erde - Kartahepe, Oıman1ye--, Balurkö,. 
Halk salonunda --4 Zeytinlik. Ce-yi:ılilc, Yeni 
mahalle, Sakızaiacı -, Y •tilköy iıt&ı'JOD el••· 
ruıda - Yeıilkör -, Yetilkö,. nah..i7ui köy· 
)erinde - KaJikıratya, Safra, Halkalı, Ambar· 
h, Avcılar, Firuz -. Mahınutbey nahiyeıi 

-Mahmutbey - 1 Mahmutbey kö.ylerinde 
-Ayapa, Nifoı. Çilttburau, Vidoı, Litro!ı_ 
A'l'aı -, Şa.mlar, Ayayorıi kö1Joe!inde 
- Şamlar, A~yor.i, izite11>-. 

Sanyer ka%aşı 
Rumeli K.a..-aiı heyeti ihtiyarİy• odası -

Rumeli KaTaiı -, Sanyer camii ıon cemaat 
J'erinde - Sanyer, Yenimahalle, Maden -, 
Büyükdere Çarırımda Karabetin kahveainde 
- Büyükdere, Bahçeköy -, Kireçburou ca .. 
miinde - K.ireçburnu -. Rumelifeneriıtde H. 
ihtiyariye oduı - Rumeli feneri, aaripçe--, 
Zekeriyya köy Soiukıu razinosu - Zeker .. 
ri7a Uskumru kö1leri -. Tarabya çarr,ıın .. 
da kü'fecle - Tarab7a - Yeni.köy lekele 
karıı•ında au:ino - Yeniköy -, Kil1oıta 
Muhtar lama.il cuinoıu - KU10• 'fe demir .. 
ci köyleri -, lıtinye itfaiye karııaında p.z.İ· 
110 - lıtinye -, Uluköyde iıkele yanındaki 
meadut - Uluköy -, Rumeli Hı .. n ibti1ar 
heyeti odaıı - Rumelihi .. n -, Ayazaiada 
Camide - Ay.uaja -,. Kemerbursu camiin· 
da - Kemerhurıras, Ptıtnehor, Pirinççi, Ce .. 
heci -"") Odayeri - Odayeri, Kısırmandıra-, 
Aiaçbda kah.,ede - Aia~h, Akpınar, (.ılu .. 
lan-, Cümüıdere camiinde - Ciimiitdere, 
Kıaırkaya. 

Kadıköy ka:ı;ası 

Beledi7e daireti - Caferaia - 1 Eaki ihtiyar 
he1eti odası - Oama.naia-, Eaki ilıti7ar he
yeti odatı- Hata.npata -, Eaki ihtiyar heye
ti odası -lkbaliye -, Eaki ihtiyar heyeti o· 
daıı - Yeldeiirmeni, Rasimpata -, Eıki ih· 
tiya.r heyeti odaaı - Jbrabimaia -, Eaki ih
tiyar be7eti odaa.ı - Oamani7e, M.ec.idi1e -, 
Ealü1e ihtiyar heyeti odaaı - Zühtüpat•ı 
Tuilacı -, Eski ihtiyar he7eti odası - Göz: 
tepe -:ı Eaki ihtiyar heyeti odası - Merdi .. 
venköy -, Eski ihtiyar heyeti odaıı - Sah
ra71 cedit -, Cami karıısı - Suadi7e -, Ea· 
ki ihtiyar heyeti odaaı - Koz.yatağı -, 
Eıki ihtiyar heyeti odası - Boatancı -, Ea· 
ki ihti1ar heyeti odaıı - lçerenköy -. 

Usküdar 

Çinili karakolu - Selimiali, Durba1ı, Solek· 
sinan, Toyıar, Hamza -. PazArbatı - Mu· 
rat reiı, Pazarbaıı -, Mulıurlu Mescit -
inkılap, Tenbelbacı Mehmet CGlfemhatun, 
Kefçededa -, lakele camii - Selman •İ• 
Rumi Mehmtıtpaıa hacı Heınahatun -, Do· 
ianolar - Çakırcı Huanpa4a, Sin&nP!ta, 
Ahmet çelebi, imrahor, Ayazma, Hamzafakib, 
Salcak Tavaıı Haıan aia -, Körbaklcal -
Ahçıbı:.ı, Kazasker Ahmet ef. arakiyeai Hacı 
Cafer, TBbaklar -. Atik valde - Hayr•.sJ· 
din çavu,, Atik valde, Arakiyeci Hacı Meb· 
mat - 1 Selimiy• - Seliıniye, l'bıaniye -, 
Altuni:z.ade - Altunizade -, Kısıklı - Bul
aurlu, Kısıklı -, Alemdar - Alemdar, Re-
1adi1e, Sultan çiftliği -, Kuzauncuk - Kuz· 
auncukı -, lcadiye - lcadiye -, Beyler
beyi - Beylerbeyi, Abdullah aia, Bürha
niye, Küplüce -, Kandilli - Vanıköy, Kule
li, Kandilli, Çenıelkay, Çekme, Dodullu -. 

Eminönü merkez nahiyesi 
K.öprübatı, Celebi oilu Aladdin - Yeniea- t 

mi mu,,akkithaneıinde - 1 Hocapa4a1 Hopyat 
- Ka7makam1ık binaalnda Tahtaka le, 
Rüı tempafa - Riiıtempa,a caminde - , Ahı 
çelebi - Ahıçelebi camiinde -. 

tleya~ıt nahiye.si 
Kalenderhane, Balaban ağa - Şehı:ade ca· 

nıiinde -, Süle ymaniye 1 MoHah.ü ... ev - Sü
leymaniye camünde - 1 Camcıali, Be1azıt -
Beya%1t nahiyesi binasında -, Mercan, Da· 
yahatun - Mercan A i acamiinde - Sururi 
- Sururj camiinde Kema lpata - Lalelı 
camiinde--. 

Alemdar nalıi; esı 
Mabmutpata - Mahmutpa,a camiinde -, 

Emin Sinan - Köprü cami.inde - , S..1.t..a.ı_ah· 
met. Cankurtaran - Akbıyık camünde -, 
Binbjrdirek - Ferüağa camiinde --. Molla · 
fenari - Atikalipaıa camiinde -, Küçüka
yaaof7a, lıhalır.~•• - JC.iiçükayaıof1a ca
miinde -, Alemdar - Alemdar nahiyesi mü
dürlüjünde -. 

Küçükpd:uır nahiyesi 
Zimdankapı, Demirtaı - Hocahamza ca

miinde - 1 Hacıkadın, Hoca Cıyaıettin -
Hacı Kadın eamiinde -, Yavuz Sinan, San
demir - Üç Mihraplı camiinde -. 

Kumkapı nahıyeşi 
Şehsuvarhey, Çadırcı - Kumkapı nahi7e bi

naıuıda -, Bayramçavu,, Mub~ne Hatun 
Kumkflıpı meydanında -, Kaıanı Sadi, .?fitan
ı;:a - Nitanca camiinde -, TülMntci Mubid· 
din, K.itip .Kanım - Linca K.arako!u civa· 
rında -. Neaibpaf•ı Mimar Kemal - Kıul· 
tat c;ı.miinde -, Mimar Hayrettin, Saraç is
hak, TaTfanta,ı - Eıirkemal camiinde Ge
dipa,a semt ocaiını.n bulundoiu maha.1.-

Heyoj:tı.J merkez nuhiycfi 
Kaınerhatun camiıj - Kamerhatun, Çukur 

KaJ1oncu -, Aj'acami - Kuloilu, Hü•eyjn a· 
i•, K8tip M. J\.ts. -, Belediy• daireai - Aı
malırneacit, Şahkulu Evliya Ç. Tomtonı - . 

' aksim uahiyeai 
Firuz.ağ ... camisi - Firuzaia, Cihanair -, 

Taksim Ca.mb kötk - Gümütıuyu Şehit 
Muhtar. Kocalepe -, Daicıhk kulübü - 1-
nönü Harbiye -, E•kitehir ocaiı - Hacı 
Mehmet, Boatan B, ı: .. itehir Yenitehir, Bül
bül-. 

Şiıli nahiyesi 
Ki.iıth•ne - Ki~ıthane l<öv;i - M-i.l ive 

- Fn-ka yanındaki kahve-, Şiıli Fırlca Lina
tı - Halaaıirı (;a:z.İı 1 P..letrutıya l -. • ....... -
ıalb polis lı:aralıolu - Panaalb Duatepe -, 
Kurtulutta kah•e - Bozkurt, Pata, Feri
lı:öy -, Bulcarçart••ı karakolu - Şitli CiiD\-
huri7et -, . • 

KasımpafO nahıyeaı 
Camiikebir - Camiikebir, Çatına Mescit, 

Bedrettin - Hacı HüıreY camisi - Küçükpi· 
yale, Hacı Hüsrev -,. Kadı Mehmet H. f. 
Ou.iı - Kaptan Pata Kadı f'1ehmet -:-_ '! a
b1a Kibya camisi - Yah7a Kah7a, g-ururı. 

Galata nahiyesi 
Ar•pc.ami. Arapcami Emeky«mez - Kıhçali 

camiıi - Hacı Mimi, KıJıçali -, Fındılclı e&· 

miai - Pürtelat Ömer Aynj -, Kuledibi 
- Berekeb:ade 

1 

--, Galata nahi7e daireai 
- Müe1yetzade, Kemanket. Y en~cami. 

Hasköy nahıyesı 
Haı~öy iskele ıa::t..iooıu - Keçeci Piri -. 

Halıcıoilu me7dan1 - Sütlüce Piripata. 
Fatih kazası 

Merkez nahiyesi 

- Akademi temıil şube••:~ 
toplantıyı yapl.Jk. Temsil ak~ 
Ankarada derhal temsiller ~ 
ve ayni zamanda talebe >""!""• 
surette kurulmaaı esasını l~ 
dunun kadrosu ve aa.ir ma•r.,..;, 
tiva edecd< tafsilatı bW iki t,:.r 
gene ""'8datlarla kararlat -~ 
bu karar dahilinde yürüme(e f' 
ğız.,, _:.ı 

Kurulacak temail akad.,.._..& 
li.lı:adar kimselerin de f;)<irld"' 
yoruz. ~ 

Akademinin üç tubeai ,~'
Biri teıı:nsil, biri müzik, dil!-: 
kestra tubeaidir. Fakat bu~ 
nin bir devlet tiyal.ro6u 
yoksa bir mektep halinde ~."ili 
tası henüz kararla§Dllf değiJlll' 
kiklerimize devam ecliy~ 

-- ----·----
London kruv 
Geldi 

(Başı 1 inci aalıifed~ 
Tburn'un ziyaretini iade e 1 
gemiye girerken top atı!ınalı 
selimılanmıtlardD'. ~ 

Dün halktan iatiyenler g 
mitlerdir. Bu gün aefir tara•~.,ı 
mira! terefine hutUoİ bir ~ 
lecektir. Knvüzör yann I~ 
dan hareket edecektir. ] 

Devonahire kravüzörü V-' 
mıttrr. ~ 

Bulgar kralı kruva.ü~ ~ 
SOFYA, 17 (A.A.) -~~ 

da harbiye nazın general 
"London,, lngiliz kruvazÖ~ 
mek Üzere dün Yamaya gillll"' 

Tayyare balosuna ~ 
Tayyare cemiyeti lıelo .1' 

evvelki akflllD P.,,._)aota topır 
tır. Toplanb C. H. F. vili~ .... 
heyeti reiıi doktor Cemal 'JF 

baıkanlığı altında yapılmııtır· J 

Hırva kuvvetlerine yarıfıı>I il' 
le yapılmakta olan ba ı...~ 
ha tini nazarı dikkate .uı;~ ( JI! 
tilik bir komite teılW eclilınİI • 
lerin tayyare ıubeleri vıuııatatı 
bu komite vurtaaile dağıtı)a,,ıl/ 
fık göriilmiittiir. 

Her aza üçer inlet satmai' 
etmiftir. Aym 7.MIM!nda ·-J 
tesinde ton derece tenzilat 'I", 
tir. 

Hüaambey camiinde - Hüıambe7 ve Kırlı: 
çeıme - Sofular tekkesinde - Sofular, Mu
ratpaıa, lslıenderp•ta H. Hafjf -, Fati~ ~
mli a'fluaunda - Kirmaati, Hoca O.,eyı, Sı
nanaia Şeyh re•mİ -. Valde camirnae 
C\oreha HüıeJioaia. Baha Hasan alemi. Komiteye ayrılan 

Karagünrrük nahiyesi toplantıyı cumarteai cünü 
Edirnekapı camiinde - Kari7e, Hatcesultan, 

Nealiıah -, Karasümrülc 2:1 inci ilk nıekteP"' GaJatada Çınili nhtmn barım 
de - Muhteıip iıkendeı-, Mlmar Sinan Kara· ıiye mnum müdürlüğiinde 
bat -, ZincirUlcuyu 20 ind ilk mektep - Be1-
ceiiz, Kocadecle, Devritali. dr, ~ 

Fener nahiye•İ Balo 14 fllbat ııertembe ,, 
Fethiyede he7eti ibti7ariy• odaaı - Hatip 20 de yapılacaktır. 

Mu.lahiddio, Kitip Mualabaddio Hı:urça'nlfı l l .. •ıııİııİı••····--"! 
Hamami Muhiddin -, Sa1ma Tomruk ilk m.k- l J ' 
l•p _ K .. rm Güna•~ A•cub.,.-. Talı.•aın;. Denı·z yolJ 
nare caıniinde - Tevkücafer, Talttamı.,-a, 
Abdiıuhatı -. Ayvansaray Loıicada lb••• ~ 
B kah- eci - Aük Muıtafapata, Balat, K'°ra- J S L E T M E S 
b~t M;lla Atld -, Cül camiinde - Müftü A t~~ • Karakö .. 
Ali, Kü~ük Muatafapaıa. El'fanude camiinde cm, S1 1 1 
_ Haydar, Demirbun, Haraçç• Kara Mob· Tel 42362 - Sirkeci Müb- ~ 
mecl. ı ;.--• Hu. TeL 227401. Eyüp nahiyesi ı• :;t 

Eyüp u.ın;ikebirmde - Eyüp, l•llmb~y, AYVALIK Y0 " 
Dökme-.:Jer -. Eyüp Kaaımça'fUf nı~alleaın.: 1 
de - \,ç ıebitler, GüınÜtOUJ'U, Alobe,.kö,.u ANTALYA va ......... ııtı 
- Ramide ocak yanındaki kahYed• - _ Rami ....--- -
r.:,.," Yenimahalle, To~ular - Otalıı:cılarda Kanun CUMARTES 
Karakol yaı:u:nda ocak binaıı - F•thi çelebi, J ' k d ( 
Niıan~Mustafapaf• ~ Defterdar iıkeleıin- 19 da zm:İr e a ar. 
o• 1 ... ıt< 1 ... ~1 • - Abdül'f'edatı Ce~ri Kaıım. 

Samatya nahıyeaı 
Kazhçetme camiind• - KazJıçeım•, fahri· 

kalar - Y edikule tramvaJ' durak kahYecle -
imrahor Hoca E•had1 Haaham:u. - .. Koca
muıtafa;.,., Çiçekpazan 7" Koca Mustafa 
paıa Orabacı Bey~t, Ali 7ı Muatafa ef, 
kah•e•jnde - Fakih, Canha.zıye --.. Aksaray 
Çaluraia camiinde - lnebey, ICeçilıatun, Ça
luraia -, Cerrabpaıa kahTeainde - Ayutpa• 
ıa Hobyar -, Davutpata Hobyar 26 mca mek· 
tepte - Kürkçübat•ı Ka .. pilyaa, Yalı --, 
Samaty~ tramTay caddesinde Abdülhalik kab
'f'eainde - Sancakdar Hayreddin, Hacı Hü.
ıeyinai•· 

BeıiktQf 
Sinanpaıa caıniiaTlusu --Si~a~paıa, -, 

Teıflkiye camii aTlaıu - T•tYıkıye. Mura
~li7a--. Eaki Muhtarlık.önü - Viın• sa~•-_, 
OT ta bahçe caddesi fabrıka karııaı - T urkelı, 
Abbaıaia --, Amberaia camH .Y~rnda huausi 
yer - Cihannüma yı:ldıs -, D:ik~ılat i11ı. mek
tep önd - Dikilitat -, Ortakoy lram'l•J' 
durak yeri polıı nokta•ı kar4ıtında bahçe 
_ Ortakiy, Mecidiye Haca Mahanıt --, X• 
ruçeıme b'am•ay durakyeri poli• nokta.at ya .. 
nındaki m•1clanlık. - Kuruçeıme -. Arn~· 
yutköy camij - Arna .. utkö1 -. Bebek camil 
aYloıu - Bebek. 

Beykoz; kazası 
Anadoluhiaarı - Cökıü -, Kanlıca - Cu· 

buklu -, Patabahçe - lndrköy --, Beykoz 
- Yalı köy - 1 Anadoluka•aiı - Mirıab. 

Köyler 
A Feneri - Poyraz~ Ri•a -. Akbaba -

D r~s.eki - M. Ş.•lc:etpafa - Ali.bahadır, 
P:ıamandır~, Bozhane - Öiü~ce, Cöll.ii. 
Kılrçh Hüıeyinli - Cumhurı7et, Sıraıı· 
nar -, ""P:,ıonez - Ömer1i - Koçullu, Mu• 
radh, Eıenceli. • 

Antepte aeçım 
ANTEP , 17 (A.A.) -

MERSiN YO~ 
ÇANAKKALEv~ 
kinci Kimm PAZAR ~ 
10 da Mersin'e kadar. ( 

Göz Hekid' 
Dr. S. Şükrü ~ 
(Babıali~°.!°!:.mıfca~!.ı ~ ___ ......,_ ....... ~, 

'" köylerinde ilônc.i mii~ .-1 
ne başlanmıştır. ikinci ~~· , 
di kadın erkek 312 .tir. . 

Turgutluda ikinci münt 
cJildi 

TNRGUTLU, 17 (Milli~)_jf 
rim.izde ikinci müntehip _,r 
ym yirmisinde bqlayacaktı1• 
namzetleri ilan edildi. 

Düzeltme ~ 
Dün liateai çıkım ikind _Af' 

namzetlerinin isimleri era~ 
lu kazaaındım nıımzet göı~;j; J, 
mi mecliıı azaaı Bay Tevf~. 
ismi yanlıılıkla yazılmaJDJı

düzeltiriz. 

BÜYÜK 
Tayyare Piyangos1' 

18 inci Tertip 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 dedir. 

Büyük ibamiye: 25,000 Lira~ı 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık i1't 

yeler ve 20.000 liralık mükafat vard•' ' 



Yeni Soyadı alanlar 
•• • •••••• 1 

Herkes Oz türkçeden beğendiği 
güzel bir yeni Soyadı alıyor 

1 O taröhli ye 3204 numaralı nüsha· 
ımzda soyadı baılığı altında yanlıt çıkan 
Galata jthali.t gümrüğü muayene memu
ru Bay Riza oğlu Bay Sadettin ve Bay 
Riza'ııın biraderi lst. vilayeti iskan a· 
miri Bay Sadık (F.ğilmez) aoyadını al· 
mııla<dır. Tuhibea 2 inci defa netre
clildi. 

• Beyi«beyi tahsil bat. m. •· Hüaa· 
mettin (Saygmer), Veznedar Akif (Oz· 
er), katip Huan (Yediğ), katip Kazını 
( Avciz), tebliğ memuru Baha ( Balmn), 
t ... liğ m. Sadet&in (1-1), teblii m. 
Fuad (Ergün), icra memuru Esat (M• 
riç), erkim harp yüzbafısı Kimi, an· 
neıi Emine kardcıleri topçu 1 inci mü· 
lazımı Şekip, Necdet, ve dayısı Şera • 
fettin (Od<eın), Paşabıdıçe iskelesi Yu· 
wf Abdullah yalm: Muammer (Dur
maz), Bonancı lçerenkÖy cadde•i Sup
bi köıkü Kemal (Yıkılmaz) soy adlarrnı 
almışlardır. 

• Gazetemiz kliıehanesinde Bay Sudi 
ağabeyleri Saim ve Mehmet (Büke) 
aoyadmı almıtlardır. 

• Kasunpqa nahiyesi Hililiahmer 
kurumu bafkıuu Bay Halda "Korur., 
eoyadı alıruıtır. 

Askeri miitekaitlerinden Mustafa Lüt
fu, oğlu Zingal Jirketinde muhasip Cev· 
det ve aileoi ile kardeı-i Kaclıköyünde 
mühendis hmail Hakkı ve aileıi (Al
tın er), Polia heyeti teftiıiyesinde memur 
Arif ve biraderleri Beıiktat sulh ceza 
mahkemesi kalibi Ahınet, Naci Kurbi, 
Nimet (Aykut), Olen Hekimhqı oğlu 

Emcedin ail~i Binnaz, büyük oğlu yüz. 
hafı Kudduoi bunun ailesi Nermin kızı 
Biilent küçük oğlu birinci miilazim Ad· 
nan bunun ailmi Semahat ve oğlu Ozcao 
(Kutlu), Emniyet müdürlüğü Uıküdar 
santral memurlarından Cemal, bemıire

zadeai Zeki (Candemir), Sultanabmet 
Alemdar maballeoi doktor Emin paıa 
sokağında 16/l numaralı hanede Bay 
Şevket ve aile efradı (Gürıoy) adını 
ıoyadı alarak alını, !ardır .... 

• htanbul Kadastro heyetleri ba,kanı 
Bay Faik ve oğullan eczacı Ekrem, Hal
dun Selcan Eı.1.iıeh.ir Şeker fabrikası it
letme ıefi mühcndia ve ki'Dyager Cahil 
~dcıi Ertufrul (Eken), htanbul Beya• 
zıt belediyesi eaki baıhekimi Aynacı Z'l

de doktor Hüsnü, karısı Feride oğlu 
1:ürkiye it Bankası latanhul ıuı.e'si leva• 
zı~ depo memuru Sabri, karm C~ınile, 
o~lu Fahur, kw Renıı-..n (Gözgü), Tür
kiye lı bankası htanbul ıubeai evrak 
memuru Nuri, karıaı Hilmiye, kızı Ni
met ve ismet ( Karakayn) ıoyadlannı aJ. 
mıtlardır. 

* htanbul Maliye tetkik memurla
nndan Süleyman Kamil, eıi A:yte K,i. 
mil, gelini Hayriye Macit, oğulları 0-
rozdibak ticarethaneleri çorap claireai 
tef muavini Necdet Kamil, Antalyada 
eczacı Macit Kamil, deniz :ul>itlerin • 
den müli.zım Feridun Kamil Haydar • 
paşa liaeıi takbelerinden N~ Kamil, 
kızı Ua.lcüdar ıanayi mektebi talebesin
den Mu•affa Kamil, (Yetgin), Antalya 
memleket ha.tanesi idare memunı Cev
det Salih, eşı t.metc, kwan .1.;ımır ........ a 
ilk mektebi muallimlerinden Mukad
der Cevdet, hmir kız liaeai t.alebesin • 
elen Muzelıber Cevdet, Antalya Dum • 
lupınar ilk mektebi talebesinden Mut• 
tar Cevdet (Aİ<m) soy adlarını alımı· 
)ardır. 

lst. 99 uncu ilk oıkul okutanlarm
dan baıokutan Kemal (Yalçı), okutan 
Meliha (Temren), okutan M. Zeki 
(Atatan), okutan Süheyla (Resen), 
okutan M. Müzeyyen (Akpn), okutan 
Saime (Aytun), oktuan i'.eynep (Ar
kun), okutan Suat (Aşkın), okutan 
Fabna (Llgm), okutan .Sullııye ( f ug
nrl), okutan M. Miizeyy- (Arca), 
okutan M.el.:k (Berker), okuı...., lie.~i
oe (Ertem) •oy adldnnı a!mıılardır. 

• vmer ""priil" u·· ·1 ....., ogu: Hey. 
otlu askerlik , .... reisi kayma..<.uu 
(KÖpru ... oilu) soy adlarını ldmıflar . 
dır. 

• Y edikule havagazı fabrikasında 
Aptullah kimyager ( raktot), Rec,,p 
tebeke ustabafıaı (Tezcan), Kiz.mı fab
rika uıtabaşm (Gelgin), Muhiddin ta· 

bf memuru (Çapan), Lütfi ambar mo
munı (Beller), htanbul belediye.i ıu· 

lar idaresi Terkos fabr.ikaoı makin.iıt
lerinden lhoan , oğlu komisyoncu M. 
Emin ve eleldrikçi M. Nuri (Akyıl • 
clız), Aıııkara tüain iırh.iaan takip ıu • 
be imiri thıına, brdefİ Kınahada is • 
kele baımemuru Halinı, Beyazıt posta 
ve telgraf müdürü Sabri (Çun), soy ad
laruu alnutlardır. 

• Adliye müfettiılerinclen Ferit No
mer ıoy adım almıt. nüfus daireaile 
vekilete bu adı teocil ettinniıtir. 

* Eminônü belediye baıhekimi dok· 
lor Fevzi (Oget), Eminönü bıikiımet 
aıh.hat memuru Cevat (Anı) Eminönü 
lıelediye doktorlarmdan Hilmi (Ergin
ay), htanbul po•tahanesi müraile me· 
murlarmdan Fevzi, brdeti Ragıp, di
gcr biraderi Eminönü belediye heyeti 
ııhhiyeaiode l'ıwl, darphane memurl.a
nndan Zek.ı, bemıireleri Samatya tah · 
ıil tub i memurlarmdan Sueda, va! -
deleri !?ükriye (Erman), Uskü<larda 
Çavuıdere caddesinde 66 numara<U 
Hüaeyin Hümü (8ilğitay ı, Emniyet 
müdürlüğü ahlak zab tası komiaerle
rin.ı., Münir (Yanal), Mercanda Ali • 

paıa hanında kunduracı kalfalarmdan 
Refik (Ertan), Nebil (Erol),"Silıih 
(Gön), çarıııl<apıda kunduRCI kalfası 

Mahmut (Ozkale) soy adlarını almıı • 
!ardır. 

Denizlide soyadı alanlar 
Denizlide timdiye kadar soyadı alan· 

!ardan bazdarmı yazıyorum. Vilayet 
mektupçuıu Şe.tci, oğlu, Nuri (Erten), 
Mebus Necip Ali, bahası Ali, karcleti F e

rit, (Küçüka), bükiımet doktonı Hakkı, 
oğlu ilhan (Uğur), mtüekait baytar kay
makamı Halil oğulları Emin, Ziya, ~·ük· 
rü, Doğan, Asım, Muzaffer (Tuğal), 
llktedriaat müfettiıi Celil ( Güraoy" 
Mua.llim Fahri (Ata), muallim Mürüv
vet (Süer), Muallim Recep (Dallar), 
Muallim Fazıl (Erdem), Muallim Rıza 
(özalp), muallim Murat (Günay), 
mütekait maarif müdürü Talit, oğulları 
Zeki ve Burhan eski aile inni olan 
(Saraçoğlu), mütekait kaymakam Osl"Wl 

oğlu Orhan (Ural), mebus Yusuf, Oğul
lan Nazım, Alaeddin, Enver (Ozba,) 
Muallim Zeki ve Kenan (Ulkü) muallim 
Safa (Bqaran), muallim Hamdi (inanç) 
avukat Fehmi, oğlu Faik ve Ekrem (A· 
talay , tapu sicil muhafız muavini Faik 
oğlu Mazhar (Çevik), muallim Kemal 
(Akgün), muallim Omer (Gürean), Diı· 
çi Kazım (Unlü), müddeiumumi mua· 
avini Rüıtü (Uskent), 51 inci p!yade a
layı 2 inci tabur kumandanı Ason (A· 
kan), mualmn Mübeccel (Duru), mual
lim Ekrem (Erk), muallim Aziz (ince!), 
mimar Cemal (O zer), Evkaf katibi Be
kir (Acar), Noter Seyfettin (Yuca), 
mütekaib Nevzat (Kızıldağ), Ziraat ban 
ka müdürü Hilmi, oğlu Necdet (Y d· 
maz), Emniyet memuru Şükrü (Günıar) 
Sıhhat müdürü Mazhar, oğullan Talat, 

. 

Coıkun, (Ulgen), 

Si~asta soy adları 
SIV AS, (Milliyet) - Sıvaata ye 

niden ıoyadı alanları bildiriyorum 
Srvas Saylavı Ziya ve ailesi (Baş
aran) mektupçu Fahreddin (Bq 
el) poııta ve telgraf umum müdürü 
Nazif ve ailesi (Ergin) posta tel
graf müdürü Avni (Demirlaf) pos
ta telgraf müdür muavini Etem 
(Ünver) posta merkez müdürü Sa. 
fi (Güner) posta merlı:ez muhase. 
becisi Sırrı (Tekin) noter katibi 
Rasim (Şimtek) hususf muhasebe 
bafkatibi Temel Kemal (Serpim) 
katip Faik (Tugut) tahakkuk me
muru Hulusi (Yıldımn) evrak me
muru Refik (Erden) Levazim me
muru Hacı ömer (Yalçınkaya) 
daktilo Cavit (Uğuz) tahsildar Re 
fik (Karahan) tahsildar Ahmet 
(Ersüz) tabsi1dar Hüseyin (Kayır 
bey) emniyet müdürü Mahmut (Er 
zen) polis kımıı idari tefi komiser 
Refik (Tobay) komİ$er Mahir (ma 
ral) nüfus b~itibi Mustafa (De
mir) ikinci katip Şevki (Aydın) l 
Telgraf makinistlerinden Şeref (Şe 
nol) ihtisas mahkemesi ba'1tatibi 
Sali.nı Necdet (Vural) Divriği cum-

. 

. 

. 

-
. 

. 

huriyet müddeiumumisi ilhan 
(Ünsal) tüccar terzi Emin (Yıl· 
maz) muallim Fikriye (Onman) 
Muallim Azize (Tan) muallim Fe
ride (Co\'kun) muallim Zehra (Te
mel) muallim Nuriye (Tuncer) in. 
hisar'ar satış tubesi muahe~ecisi 
Ta!At (Ertekin) satıt •ubesi memu
ru Fazıl (Şener) anbar memuru 
Rüttü (P.ölük) anbar memuru Rıf. 
kı Nuri (Bostan) kantarcı Süley
man (Be.taran) muhasebe memuru 
Nureiılin (Konduk) inhisarlar a
vukatı Süleyman (Fırat) muhake
mat memuru Hamdi (Hadin) t · 'ci. 
bat fubesi katibi Hayri (Bekem) 
vilayet matbaası muhasibi Rıfat 
(Akpınar) tüccardan Baki (B!lgü. 
tay) Recepevi muallimi Re,at 
.<Her~ner) birinci komiser lsma
ıl ( Ereın) ikinci komiser Refik 
T.oba~} .. üç~.ncü k?miser Srtkı (Ce
vık) ?.ç?.nc?. kom~er Hilmi (Or
hun} uçuncu komıser Ali Rıza (Ay. 
kol) ücüncü komiser izzet (Av. 
gün) Bet sayılı komiser Hamdi (Te 
kin) Poliı Turan (Ceran) polis Ra. 
him (Baysal) poliı Şükrü (Batar) 
polis Edip (Kırıcı) polis Tahir 
~Başoktay) po'is Zeki (Doğan) po
lıs Hüsnü (Gü z) polis Ahmet 
(Cambolat) tapu batyazan Fehmi 
(Baykan) ikinci katip Fi·kri (Dinç
er) katip Sezai (Sezer) telgraf mu 
habere memuru Rahmi (Türken) 
tahsil ~be katibi Faik (Erdoğan) 
muhabere memuru Abdullah (Ak. 
day) muhabere ba.,nemuru Halil 
Mazhar (Oğuz) muhabere memu
ru Hakkı (Günobay) mrh ... bcre 
memuru Arif (Baturay) muhabere 
memuru Ali (olcay) ~:se coğrafya 
r,,ıı • 1 limi Su--hi (umut) kız orta 
mektebi b8.!muavini Behram (Al
tay) kitapçı Osman (Kartal) Kel. 
kit kaymakamı Celil (Çalıka.n) 
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MiLLiYET CUMA 18 IKINCIKANUN 1935 

Şekerli olanlara ek
mek, francala ve nişas
talı maddelerle şeker 
ve şeker mamulatı ze
hirdir. Zayıflamak ve 
şişmanlıktan lı:urtnlmak 
için mutlaka: 1 

HASAN 1 
Gluten Ekmeği ı 
ve Mamulatını 

Yemelidir. 

Beıilrta' icra dairesinden: Mahcuz 
olup paraya çevrilmesi karar!aıtınlan 

iki adet Muır kredi fonaiye dört •· 
elet Franıız kredi fonsiye tahvillerinin 
de!lirliye ve ihale pul re1imleri müıte
riaine 9İt olmak üzere 28-1-935 tarihi
ne tesadüf eden puaıteai irÜDÜ saat 
10 elan 12 ye kadar lstanbul dördün • 
cü Vakıf hıım borsa önünde aatılaca • 
ğından talip olanların o eün ve o sa

atte bazır bulunacak olan memuruna 
müracaatları ilan olunur. (710J) 

l•tanbul altmcı icra memurlutun • 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmeıi mu
karrer .,,s beygir k:ıvvetinde (Hilbel· 
verk) marka motör ~ E. G. marka 2 
beygir kuvvetinde motör portatif el 
baakı11 gaz ocağı Ye saİıı'o açrk arttınnıı 
suretile 23-1-935 tarihine müaadif çar• 
ıamha günü aaat 13 le T opbane iıkele 
caddeıinde 9 numaralı düllin önünde 
aatılacağından taliplerin mahallinde ha-

Hasan GluteD ekmeklerini 
ve Huan Gluten bisküileriııi 

•e Hasau Gluten makarna, 
Huan Glutea UD 'H tebriye· 
!erini •ore Hssaa Diyab.t 9ekeri 
ile HaHn Diyabetils çi:Colats· 
sını korkmadan bol bol yiyl
nir. Bütün dünya san'at ve 
rekabetinde muvaffak olmuş 
olan Hasan Glutea mamuliih 
Avrupa, bilhassa Rom:ınya 
piyasasında mülhit rol oyna
maktadır. 

l zır bulunacak memuruna müracııatla • 

Hasan deposu: 
fstanbul ve Beyoğlu, 
büyük bakkaliye ve 
eczanelerde bulunur. 

'-- 1 ~ 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze 
.Calatasara)da Kanziık eczahaneoi 
ka.ııaında Sahne sokağında 3 numa. 

ralı apartımanda 1 numara. 

1 

n illin olunur, (7v99) 

Şitli .nahiyesi nüfua memurkağun • 
dan: Meırutiyet mahalleııi Madalyon 
sokak 62 No. lu evde oturan ve Met
nıtiyet mahallesi Nitan sokak 20 
6 /108 ev üzerine niifua kütüğünde A· 
li oğlu Recep olarak yazılı olup htan· 
bul asi.iye beıinci bul<uk mahkemesi • 

nİi1 13-1-935 tarih ve 934 • 2421 aayıılı 

kararile adı Salabattin Recep olarak taa· 
hih edileceği ilan olunur. (7102) 

htanbul elbncı icra memurluğun · 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmeai mu· 
karrer altı a~et el terazisi ve -10000 •· 
det atoı paketi açık arttınna auretile 
23.1-935 güırune müsadif çarıamba 

günii aaat 13 te Tophanede ( hk2le 

cadderi!<de 14 numaralı Demir alab 

fabrikaaında) satılacağından talip o • 

tanların mahallinde baz..- bulunan 
rneınuruııa müracaatlan ilin olunu(. 

(7100) 

• 
lzmir Beledi yesi istikrazı 

Son keşide de kura isabet eden tahviller 
Türkiye İş Bankasından: 

6953 6963 6965 ,973 6977 
7008 7022 7029 7037 7085 

1929 aeneai % 8 faizli lzmir E.ledi- 7094 7117 7121 7134 7143 
ye•i lstikrazuıın 31 Kinun .,.,el 1934 7148 7195 7211 7217 7274 
tarihinde icra edilen keıide muamele- 7286 72[~ 7304 7311 7329 
sinde kur'a isabet edip piyasadan ref'i 
;c3.bedcn iıtikraz tahviUerinin numara .. 
larını zirde gösteriyoruz. 

Gerek amorti iaab.-, eden tahvil be-
del!eri ve gerekse 5 No. lu kupon faiz· 
!eri lzmir ve lstanbul Şubelerimiz kite-

7348 7360 1368 7417 7426 
7427 7433 7434 7508 7510 
7514 7519 7520 . 7521 7545 
7587 '7610 7617 7618 ;;39 
7665 7667 7695 7713 7735 

!erinden tediye edilmektedir. 7751 7776 7780 7783 7837 
lzmir Belediye 1929 senesi yüz· 784G 7858 7868 7879 7914 

de 8 faizli istikrazına ait tahville- 7921 7941 7956 7963 7994 
rin 31 Kinun Evvel 1934 tarihin- 8522 8532 8578 8579 8586 
de çekilen kur' asında amorti isa· 8593 8684 8730 8734 8749 
bet edenlerin numaraları : 8754 8763 8785 8795 8799. 

Yüz Liralıklarından ı 8846 8857 8874 9032 9061 
7 10 33 37 38 9095 9102 9123 9129 9147 
44 79 83 103 110 9166 9175 9195 9200 9212 

168 170 198 211 215 9215 9231 92~2 9284 9324 
241 253 262 277 292 9451 9454 9464 9469 9470 

298 302 311 326 3GO 9504 S".129 9628 96..12 0043 
407 457 487 524 529 9652 9720 9779 9789 9798 
537 541 594 636 643 9842 9846 984'1 9857 9!l27 
648 671 673 786 865 
900 906 930 932 934 

9958 9965 
Beşyüz Liralıklardan : 

1001 1035 1053 1068 1083 10007 10023 10036 10047 10048 
1097 1098 1100 1142 1145 10058 10060 10062 10066 10076 
1155 1157 1192 1266 1203 10078 10079 10097 10101 10111 
1208 1229 1249 1263 1274 10114 10138 10144 10145 10155 
1326 1333 1339 1366 1376 10170 10180 10183 10194 10203 
1384 1389 1396 1467 1480 10208 10210 10213 10228 10233 
1491 1493 1505 1506 1512 10236 10244 10255 10271 10281 
1558 1565 1572 1590 1616 10284 10285 10300 10305 10307 
1670 1695 1712 1717 1719 10312 10322 10332 10341 10368 
1724 1739 1773 1792 1811 10369 1037.9 10385 10392 10420 
1814 1833 1838 1854 1864 10428 10443 10456 10465 10466 
1881 1885 1896 1910 1918 10467 10469 10473 10484 10489 
1922 1926 1930 11137 1938 10501 10503 10537 10542 10553 
1950 1957 1964 2024 2029 10557 10576 10579 10592 10608 
2049 2069 2100 2104 2111 10611 10618 10623 10624 10643 
2130 2133 2166 2184 2203 10644 10645 10651 10668 10684 
2232 2250 2266 2278 2290 10696 10724 10725 10742 10781 
2292 2314 2354 2362 2374 10785 10791 10809 10815 10830 
2391 2403 2404 2418 2429 10841 10857 10870 10880 10903 

2431 2455 2461 2462 2483 10952 10954 10968 10970 10983 
2532 2537 2543 2546 2559 Bin Liralıklardan 
2566 2570 2586 2606 2656 11074 11008 11010 11014 11041 11043 
2706 2743 2744 2766 2788 11044 11049 11050 11060 11067 
2794 2802 2808 2830 2838 11076 11092 11100 11102 11106 tt107 
2854 2903 2934 2944 2951 11121 11122 11128 11135 11139 11140 
2962 2963 2968 4006 4029 11141 111'19 11151 11155 11158 
4039 4095 4130 4207 4213 11159 11163 11166 11170 11174 
4268 4323 4357 4375 4378 11177 11194 11195 11199 11201 
4380 4515 4522 5431 4559 11206 11207 11209 112ll 11218 
4!'68 4572 4599 4604 4633 11226 11230 11231 11232 11233 
4681 4702 4710 4744 4748 11236 11uo 11242 11245 11247 
4752 4158 4771 4774 4908 11248 11:!53 11263 11268 11272 
4918 5539 5542 5559 5560 11276 11286 11295 11297 11298 
5589 6593 6598 5691 5757 11309 11313 11316 11318 11321 
5777 5778 5796 5821 5826 11323 11325 11344 11345 11346 
5828 5838 5851 5869 5870 11351 11352 11353 11357 11360 
5881 5934 5969 5970 59S/I 11365 11368 11375 11376 11377 

70 6585 6639 6644 6673 11414 11417 11432 11-138 11439 
G.>7-1 6C""O 6687 66S8 67l2 11 ! ıs 11 .... !l 11447 11459 11461 
6732 6737 6751 6761 6786 11'173 ] 1 ·lô2 11488 11489 114JJ 
6790 6801 6837 6843 6871 11497 11500 
6887 6901 6926 6928 6941 361 

. - -. . . . 

lsi:anbul intihabı mebusan 
Teftiş Heyetinden: 

1 - Saylav seçimine ait ikinci mün~ehiplerin seçilmesine 
şehir hududu dahilindeki kazalarda 18-1-935 tarihin
de başlanarak 20-1-935 akşamına kadar devam edecek 

tir. 
2 - Rey sandıklarının nerelere konduğu kaza ve• nahiye 

merkezlerile polis karakollarına ve mal,alle°lP-rİn muhte
lif yerlerine asılan defterler de yazıL olduğu gibi rr>a
mallelerde davullar ile ilan edilmiştir. 

. 
Borıa ve Osmanlı Banka ı 

Komiserliğin ..len: 
30,000,000 liralık yüzde 7 faizli 1934 Sivas· Erzurum 

Demiryolu iıtikrazırun birinci tertip "2,000,000,, liralık tah
villeri Maliye Vekaletinin emrile 16 lkinci Kanun 1935 den 
itibaren Borsa kotuna ihale ~dilmiştir. (261) 

1 1.:, • A::, •• ._ <ı ..... ı ı 1J . 1 
1 - Kırklarelinde teslim bin metre kaput~u:C kumaş ka-

şartile 30,000 kilo fasulya, palı zarfla eksiltmeye ko..,muş-
15,00.0 kilo P~~~lık Pirniç, tur. lhale!eri 31-1-935 per-

5:t40 kilo kura uzum, 30,000 şembe günü saat 11 dedir. Or
lalo Bul~r pazar~ıkla ve J neğ:ni görmek ve 325 kuruşa 
121,00~ kilo ~laneklık Un ka· şartnamesini a'mak isteyenler 
palı eksıltme ıle satın alına- her gün öğ1eden sonra ve ek· 
cıı.ktır. . . s"ltmeye girecek erin t 1e 7850 

2 - Fasuly .. mın ~her kılo· liralık teminat mektub1an ve 
sunun muhammen fıatı 16 ku· arttırma eksiltme kanununun 
ruş _birinci .~e!. parası 360 lira üçüncü maddes "ndck . vesika
eksıltme gunu 3 Şubat 935 pa· larla birlikte tekl f mektub a -
zar günü.s~at. 14,30 dadır. rmı ihale günü saa t 13 da An-
. 3 - Pırıncın. .m~ammen kara M. M. V eki et Satınalına 

fıatı 28 kuruş bırıncı pey para· Komsiyonuna vernıis bulun-
sı 315 lira eksiltmesi 3 Şubat malan. (745) ~ (133) 
935 pazar günü saat 15 dedır. 33; 

4 - Kuru Üzümün mu· • • • 
hammen fiatı 27 kuruş birinci Beher metresinin tahmin 
pey parası 110 lira 16 kuruş fiatı Z-44 kuruş olan ve yerii 
eksiltmesi 3 Şubat 935 pazar fabrikalar mamu atından elli 
günü saat 15,30 dadır. bin metre elb"selik kumaş ! a· 

5 - Bulgurun muhammen palı zarfla eksiltmeye kon
fiatı 13 kuruş birinci pey pa· muştur. ha'esi 31-1 -935 per· 
rası 292 buçuk lira eksiltmesi tembe günü saat 2,30 dadır. 
3 Şubat 935 pazar günü saat Orneği görmek ve 305 l;uruş 
16 dadır. • mukabilinde şartnamesini al• 

6 - Elaneklik Unun mu· mak İsteyenler her gün öğle-
hammen fiatı 12 kuruş 25 saıa den sonra ve eksiltmeğe gire-
lim birinci pey parası 1112 li- ceklerin de 7350 liralık temi-
r~ kapalı eksiltmesi 3 Şubat nal mektub veya makbuzları 
935 pazar günü saat 16,30 da ve arttırma eksiltme kanunu-
dır. nun 3 cü maddesindeki vesi-

7 - Bağlantılarını görmek kalarla birlikte teklif mektubc 
isteyenler her gün Çorludaki larını ihale günü saat 1.30 da 
Komisyonumuza gelebilirler. Ankarada M. M. Vekaleti Sa-

8 - Eksiltmeye girecekler tmalma Komisyonuna v~rr:ıe-
de belli gün ve saatlerde ve ka- leri. (746) (134) 
palı zarf mektublarmı verecek 338 
ler ihaleden bir saat evveline 
kadar verilmek şartile Ko
misyonumuzda bulunmaları 
lazımdır. (757) (241) 

\ . 
Kırklarelinde teslim şarti

le 3000 kilo Seker, 80,000 
kilo un, 7500 kilo Sade yağ, 
15,000 kilo nohut, 3600 kilo 
gaz yağı pazarlıkla alınacak
tır. Şekerin beher kilosunun 
muhammen fiatı 40 kuruş bi
rinci pey parası 90 lira eksilt
mesi 4 Şubat 935 pazartesi gü. 
nü saat 14,30 dadır. Unun 
beher kilosunun muhammen 
fiatı 12 kuru• 25 santim birin· 
ci pey parası '735 lira ekııiltme 
si 4 Subat 935 pazartesi günü 
saat İS dedir. Sade Yağın be· 
her kilosunun muhammen fia
tı 86 kuruş birinci pey parası 
483 lira 75 kuruş eksiltmesi 4 
Şubat 935 pazartesi gÜnÜ saat 
15,30 dadır. Nohudun beher 
kilosunun muhammen fiatı 15 
kuruştur. Birinci pey parası 
168 lira 75 kuruş eksiltmesi 
4 Şubat 935 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Gaz Yağİnın be
her kilosunun muhammen fia· 
tı 29 kuruş birind pey ı• Ması 

78 lira 30 kuruş eksiltmesi 4 Şu 
bat 935 pazartesi günü saat 
16,30 dadır. 

Bağlantılarını g<"• nek is
teyenler her gün Çorludaki 
Komisyonumuza ~elebilir • 
Eksiltmeye girecekler de pa
zarlık eksiltmesine girişmek Ü· 

zere Komisyonumuzda belli 
o-ün ve saatlerde bulunmaları 
İaznndır. (758) (256) 

• • • 
Boher metresinin tahmin be 

deli 264 kuruş olan ve yerli 
fabrikalar man1ulatrndan elli 

ht. uliye ikinci hukuk mahlı:eme • 
sinden: Şitlide izzet Paıa aokaiında 
28 No. lu Zeman Yurdu apartımanm
da 10 No. lu dairede ıffet Hakkı ta . 
rafmdaıı Osmanbey Afitap sokak Gra· 
matopula apartımanında 24 No. da 
Nuriye aleyhine açılan alacak davaım· 
dan dolayı mumaileyh Nuriyenin ika . 
metgilhının meÇhuliyeti haıebile dav·a 
.-zuhali suretinin ili.nen tebligine rağ. 

m müddeti kanuniyesi zaıfında ce . 

Yap ~f ve müaJei vekilinin ınu
valık Prülıtn talebi veçhile yevrnü tah· 
IUk olarak 19-.2 935 tarıhine müsu<.lıf 
salı günü saat 14 de tayin kılın.ı .• § ve 
bu baptaki daverna.ıe maııkemo dw\n
banesine talik kılı:maq olduiandan 
yevmü .,_!ı:ur ve saatle tahkikat '"' . 
kimi huzurunda İıpati viicul etıı:. ,esı 

Ye yahut tarafından bir VC 1[İ) &On .. ..:r • 

meei ve mi takdirde hakklnaa tı•; a -
ben muarnelei kanuniyenin ıcra kıh

nacağı l'lllllüımı olmak üzere ilin oıu .. 

nur. (70~8) 

htanbulda Şiılide Bulgar ç.ırt• ın• 

da Halepli Şükrü sokağında 19 numa . 
rada mukim iken ikametgahı 
kalıım Miagi zade Bahe kano 

n1eçhul 

D11du 
kadma: Manisa icra daırcı,nden; ......... , • 

renin 934 • 1978 pwnaralı dosyaaı mu· 
cibince Ulftk teker fabıikaıı müdüril 
Remzi tarafından Dudu kadın aleyhin
de 18230 liranın tahsili hakkında ynpı. 
fan takip üzerine yukarda adresi ya
zılı borçlunun ikaınetgilıma icra emri 

gönderjlmit iıe ele mezkur mahalde 
bulunmadıiı ve ikametgahının meçhul 
olduğu verilen mübaıir ıerhinden ım • 

lqılmıt olmaaına binaen hukuk uıulü 

mubakemcleri kanununun tebligat 
faslı hiikümlerine tevfikan ilanen teb -

llgat icrasına karar verilmiı ve İcra em

ri divanhaneye aıılmııtır. Bet gün 
zarfında borcu ödemenız ve ıayet itı • 

razınız varıa bildirmeniz hakkında ic

ra emri. makamına kaim olmak üzere 

ilanen tebliğ olunur. (7127) 
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H A S A N Kolonyasının Benzerini Bütün Dünyada Bulamazsınız 
Haıan kolonyasını Fransa, Almanya ve lnıriltereye beraberce ırötürüyorlar,Orada bulunan ecnebi dostları bu müsteına kolonya bütün dünya piyaaasında bir etine tesadüf edilmiyeceğini birlikte beyan ediyorlar. İtalyanın meıhur e11n• 

fabrikalarından meıhur Sanderaon bile bu huıusta kat'i olarak (Hatan kolonyası kadar nefiı bir kolonya yoktur) deonittir. Meb'uılar, Vekiller ve ber büyük inıan Haıan kolonyası istimal etmektedir. Taklitlerinden ıakınınu. Osküdarda 
tubemiz yoktur. Huan namından iıtifade etmek iıtiye~erden ıakımnız. Huan depolu : Bahçei<apı ve Beyoğlu. 

----------------.··--------------------.... A SAGLAM KALMAK DAi 
lıteyeolere: Midelerinden muıtarip olan, hazımnılıktan ıiklyet 
edanlere ve kalori alamıyorum diyenlere kaa Ye caa verici, 

bııtün Tnrldyeuin en meohur AKÇA BURGAZ çlftliğlaiu 

(HÜSE YIN AVNİ) 
YOGURDU 

tavsiye olanur. Tenekenin yan tarafındaki etikete dikkat ediniıı 

Deposu: lstanbul Tutun Gümrü No. 17 Telefon 23717 ......................... ,. 
Müsabaka İlanı 

Heykeltıraş ve Mimarlarımıza 
Esk·, e ir Viliyetindenı 

Eskişehirde yapılacak Atatürk Gazi Heykeli 1-1-935 
den 1-2-935 tarihine kadar bir buçuk ay müddetle müsaba
kaya konulmuştur. Müsabaka şartları ile Abidenin yapıla
cağı mevkiin krokisi Istanbulda Güzel San'atlar Akademisi 
Müdürlüğünden, Ankarada Türk Mimarlar Birliğinden ve 
Eski şehirde Vilayet Makanun dan her gÜn alınabilir. ( 122) 

342 
............................ im!. 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve teyyahlara 

anka ome1' iyale ltaly na 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi ı 580,000,000 Liret) 

Travellerıı • (Seyyahin s;ekleri) ıatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek
leri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip v~ ihtas edilmiştir. (5999) J 1 
............................. 1 ............... .. 

İstanbul Sıhhi l Üe ae eler Alım 
Komisyonu Reisliğinden: 

Haydarpaşa Nümune Has tanesinin Elektrik, Telefon ve 
Sinyal tesisatı pa:ıarhkla yaptırılacaktır. 

ihale giinü 29 - 1 • 935 Salı günü saat 14 tür. 
Muhammen bedel (16500) liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 
Keşifname, Şartname ve projeler 82 kuruş mukabilinde Has 

taneden alınabilir. 
Talipler bu gibi işleri yaptıklarına dair cari seneye ait Ti

caret Odası vesikalariyle bu pazarlığa girebileceklerine dair 
Vilayet Nafıa Başmühendisliğinden tastikli vesika göstere • 
~eklerdir. Pazarlığa gireceklerin belli saatte teminat makbuz 
veya Banka mektuplariyle Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü 
binasındaki komisyona gelme!eri. (106) 

370 
,--E-V_K_A_F __ M_U_D_I_R_I_Y_E_T_I_I_L_A_N_L_A_R_I _I 

1 - Boğaziçi, Büyükdere, 
sokak 13 No. Jı Ev 

Hacet Kira uzu 
935 Mayıs bitimine 

2 - Beyoğlu ,Hüseyin ağa, Yeni şehir 
58 No. lı dükkan 935 ., 

" 3 - Eyüp, Rami, Cuma ma hai
lesi 42 No. lı dükkan 936 

" " 4 - Kartal, yukarı sovanlık ta 
ta dükkan 936 ,, ,, 

Yukarıda yazılı ev ve dükkanlar sıralarındaki uzlarla pa
nrlıkla kiraya verileceğinden tutmak İsteyenler 19-1-935 ca 
martesi günü saat on beşe den lü Evkaf Müdüriyetinde Vakıf 
Akarlar kalemine gelmeleri. (246) 

lstanbul Liman işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Mefsuh Liman Şirketinin muamelat ve kabotaj !kısmı 19 İkinci 
Kanun 935 tarihinden itibaren Hay dar Hanından Galata' da Mefauh Rıh 
tıın Şirketi müdiriyet binsına nakledilmiştir. Yeni idarenin bu Şubesi 
ile ali.kadar olanların bu tarihten itibaren mezkur mahalle müracaat 
eylemeleri lazımdır. Telefon : No. 4.4656 dır. 

(7093) Umum Müdürlük 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Kıymet 

Lira Kuruı 
KASIMPAŞADA ı Eyyühem Ahmet efendi cami 

şerif aralığı eski 40 yeni 4 sayılı evin 3/4 
payı 263 25 

HAYDAR~ AŞA : Hasanpaşa U susolluk sokağı 
eski 12 yeni 36 sayılı evin 14/48 hissesi. 291 50 

TAKSİM : Kazancı mahallesi saatçi sokak es-
ki ve yeni 2,4 6 sayılı garaj ve oda. 1296 

Yukarıda yazılı mallar 29-1-935 salı giinü saat on dörtte 
Dairemizde müteşekkil satış komisyonu tarafından acık art
tırma ve peşin para i1e satılacaktır. İsteklilerin yüzde y~di bu
çuk pey akçeleriyle komisyona gelmeleri. (F.) (197) 

Umu'"i Ne~riyat ve Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE 
r.azetecilik ve ı tbaacılık T. A. Ş 

----
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanui 

Fiyatıı 50 kurut 
ZAMAN 

Kitap b8'tan ıonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı su içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer ark-l 
datımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hoş görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu· 
vaffakiyetle tesbit etmiştir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormuş gibi 
bir hia duyuyor. 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı okudugunuz dakika. 
!arda kf>ndinizi seyahat etmiş
siniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süs· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herke3i.~ 
elinde gerekli zarif bir kitap o;. 
muştur. 
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-- 1 İstanbul Levaz:m Amir-
liği Satın Alma Komisyonu 

tlanlan 

Selimiye fırını için 150 ton 
Una verilen teklif kanuna uy
gun olmadığından pazar:ığa 
19-1-935 cumartesi günü saat 
14 de yapılacaktır. Tahmin 
h....Jeli 15.000 lira olup istekli
lerin şartnamesini görmek ve 
pazarlığa girmek üzere 2250 
lira son teminatlarile belli saat 
te Tophanede Satınalma Ko
misyonuna gelmelerı. (732) 

(239) 441 
••• 

Askeri Tıbbiye Mektebi ta
lebesi için 630 takını pijama 
5 Şubat 935 salı günü saat 
14,30 da açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 1417 
buçuk liradır. İsteklilerin p.rt· 
namesini görmek üzere her 
gijn ve eksiltmeye gireceklerin 
106 lira 31 kuruş ilk teminat
larile T opbanede Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(735) (258) 

• • • 
Maltepe Askeri Lisesi için 

750 takını Pijama 5 Şubat 
935 salı günü saat 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 1762 buçuk liradır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve eksilt
meye gireceklerin 132 lira 19 
kuruş ilk teminatlarile Top
hanede Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (736) (259) . . -. 

Levazım Amirliği ihtiyacı 
için 20 bin kilo kuru otun pa
zarlığına talip çıkmadığından 
19-1-935 cumartesi giinü saat 
14,30 da pazarlıkla alınacak
tır. Tahmin bedeli 920 lira· 
dır. Teminatı 138 lira olup is 
teklilerin belli saatte T opha
nede Satınalma Komisyonu 
na l{elmeleri. (734) (257) 

-. • • ~ . • ~ ... - 't . ; • 

TURHAL ŞEKER FABRİKASI 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA B ŞLIYOR 
FİATLAR: 

Fabrikada Teslim K ~ P ŞEKERi 40 Kuruo•u• 
1 .... ISTAL ,, 37 ~, '' 

En Aşağı Sipariı 1000 ~ilodur. 
Adres: TURHP L Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 

15 

Iatanbul malıkemei aıliye üçüncü 
hukuk dairesinden: Beıiktaıta Orta 
bahçede un fabrikatmda 84 No. lu 
hanede Mehmet Raıit karısı Fitnat 
tarafından koca11 mahalli mezkurda ta• 

kin Mehmet Raıit aleyhine 929 sene • 
sinde kaybolduğu ve hayat ve mema· 
tnıın meçhul bulunduğundan babıile 
açtığı kayıplık davası arzuhal ıureti a
lel uıul mumaileyh Mehmet Ratide be
rayi tebliğ gonderilmi§ ise de mumailey· 
bi:n 929 ıeneainde kaybolarak hayat ve 
mPOıatı meçhul bulunduğu mübaşiri ta
rafından verilen ıerhten ve zabıtaca 
icra olunan tahkikattan anlaıılnu§ oldu
ğımdan ve olbaptaki maddei kanuniye
ye tevfikan ilanat icrasına karar veril
miı olduğundan mumaileyh Mehmet Ra
tidin hayat ve mematı hakkında malu • 
mat aahibi olanların iıbu ilan tarihin • 
den itibaren bir sene içinde mahkeme
yi haberdar etmeleri lüzumu ilinen teb-
liğ olunur. (7111) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan batka günlerde ıaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398, Kıtbk telefonu 22519. 
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Nafıa Bakanlığından: 
,J4 ol 

838 Tonu Derince lstasy onuncfa ve 500 tonu lzntJ'.- J 
Aydın hattının alsancak istasyonunda vagon içinde tesliı'1 Ş 
şartiyle muhammen bedeli 224784 lira olan cem'an 1338 ta' Y 
çinko galvanizli tirfon kapalı zarf usuiü ile eksiltmeye koıı.,l- ' 
muştur. Eksiltme 26-1-935 tarihine rastlayan cumartesi ~ :e 
nü saat 10,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğüııll"' r 
yapılacaktır. İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesik_.ı lt 
ve 12489,20 liralık muvakkat teminatlarının malsandığma ~ ıi 
brıldığma dalrôlan makbuz ile birlikte 26-1-935 cumartC" 
günü saat 9,30 a kadar vermeleri lazımdır. istekliler bu h_ı:: dı 
sustaki şartnameleri 11,20 liraya Ankarada Bakanlık JIJI" ri 
zeme Muciürlüğünden alabilirler. (90) ~ 'd 

Kültür Bakanlığı Terzilik ve Kürk' f," 
çülük Mektebi Müdürlüğünden: tıi 

Mektebimiz sipariş atölyesinde her çeşit Erkek kostüın !'. 
paltoları, kadın manto ve tayyörleri azami özen dikiş tertJ•1 

liği ve ucuz fiatlar ile dikilmektedir. Yapılan işlerin giizelli· 
ğini anlamak için llfak bir tecrübe kafidir. ( 1 ) J 3 ADRES: Sultanahmet Diz dariye Çeşme Sokak l\ıo. 1 
Telefon (22480) .. J# 
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