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Milliyet bu adı alıyo·· Milliyetin geni adıdır 

FIATI 5 KURUŞTUR 

Barış 
Kundakçıları 

-o-

Amerika' da acun barıt.ı iıı;in ça
lıfan bir kurum vardır. 'Dıt siya
sa,, adını taşıyan bu ku~m, çıkar
dığı gazetede, silah fabrıkalarının 
alıf veritini araftıran Amerika 
kurultayı komisyonunun raporu
nu kısaltarak basmıftır. Silah fab
rikalarının iç yüzünü ve sinsi ça
lıtmalarını acun geneloyunun önü
ne koyduğu için bu Amerika ku
rumu dolayıaile barıta yardrm et
mit :>luyor. 

Ayan üyesi Bay Nye'in batkan
lığı altındaki komisyon, batlıca 
Amerika fabrikalarının itleri üze
rinde araştırmalar yapmıttır. An
cak arattırmalar derinlettikçe acu
nun büyük silah fabrikalarının a
lıt veriş itlerinde birlik yaptık
ları ve fU ulut senin bu u1ut be
nim diye yer yüzünü aralarında 
paylattıkları anlaşılmıftır. Bunun 
İçin onlar da bu arattırınaların 
dıtında kalınamıttır. 

Bu araştırmanın en çok tafıla
cak yanı, ıilah alış ~eritinin bu işe 
girişenlere getirdiği büyük ka
zançtır. Du Pont de Nemours a
dındaki fabrika genel savat içinde 
265,871 ,625 dolar kazanmıttır. Ö
teki fabrikanın kazançları da bu 
ölçüdedir. Bu paralar, sermaye 
koyanlar, iti çevirenler ve satanlar 
arasında paylatılmı,tır. Elektrik 
Boot adındaki bir fabrika Basil 
Zaharof'a 1919 ile 1930 yılları 
arasında 766,000 dolar komisyon 
vermittir. 
Saygı değer okuyucularımıza bu 

uzun raporu anlatacak değiliz. 
Ancak komisyonun fabrikaları 
·~~l~ bulduğu yerleri 'öyle kısalta
bılırız : 

1 - Fabrikalar Amerika hüku
metinin siyasasını kendi itlerine 
elverit li bir yola getirmiye çalıt
mıtlardır. 

2 - Amerika'nın gelecekte ıav,.. 
yapabileceği uluşlara silah satmıt
lardır. 

3 - Amerika hükumetinin çok 
emek ve para ile elde ettiği bir ta
lum bulguları (İcat) yabancı ulut· 
lara satını,lardır. Bu, en çok de
nizaltı gemileri ve uçaklar üzerin
deki yeni bulgular için doğrudw. 

4 - Versaillea andlatmasınm 
yüzyetmitinci maddesine göre, Al
manya'ya silah satmamak gerek i
ken, gizliden Almanya ile alıt ve
ıit yaprıııtlardır. • 

S - Bazı geri ülkelerde kamu
yu (halk) hükumete karşı kıtkır
tarak, hem ayaklananlara, hem 
de bu ayaklanmayı bastırmaya 
çalışan hükumete silah satmıtlar
dır. 

6 - 1, yapmak için bir çok hü
kumet memurlarına para yedir
mitlerdir. Memurları para alan u
lutl arın adları raporda ya.zıh dır. 
Bunlar başlıca Atağı Amerika u
hı,larile Çindir. 

7 - Am-... '\ sava' gemilerini 
ıilah satın alabilecek ülkelerin ti. 
manlarına uğratarak, memurları 
kendi satıcıları gibi kullanmıtlar
drr. 

Ayrı ayrı maddeler biçimin de 
luıaltarak yukarıya yazdığımız 
feylerin bir takımı yalnız Ameri
ka'lıların ilişiklik gösterebileceği 
itlerdir. Ancak bu gizli çalıtmanın 
acun barısı için korkulu olmıya 

hatladığı d:ı açıktır. Hele ulutla
rın genel bir silahsızlımma an
latmasına varmak yolundaki ça
lıtmalarına engel olmak için çe
virdikleri entrikalar üzerinde özen
i durmak gerektir. Kazançlarının 
artmasını savat korkusunun art
masında. ve belki de bir savaşın 
ba,lamaıında gören bir takım bol 
paralı adamların ulu orta çalıtma
ları eninde sonunda barıt için kor
kulu olabilir. Bunun içindir ki ku
rultay komisyonu bu çalıtmanın 

, iç yüzünü açığa koymakle barıta 
yardım etmit oluyor. Şunu da aöy-
' liyelim ki komisyon için bu ara•
hrmayı yapmak kolay bir i' olrna
ını,tır. Milyarlarla paraya ve bu 
paranın verdiği erke (kuvet) 
dayanan, hüK<imı:t içinde ayrı bir 
hükumet bi~ İmini alan bu fabri
kalarla ugratmak Amerika kurul
tayı İçin de övünülec k bir bata· 
Tlftır. 

A. Şükrü ESMER 

Sahip ve Başmuharri~i: Siirt Meb'uau MAHMUT. 

9 uncu aene No. 3214 PAZAR 20 lKINCIKANUN 1935 24319 Tel. { Müdür : 24318. Yazı itleri müdiırü : 
• ld.ar• "• Matbaa : 24310 

Beşinci mecliste 120 ka
dar yeni aza bulunacak 
Yeni aza arasında 20 kadarının 

kadınlardan olacağı 
şimdiden kuvvetle tahmin ediliyor 
Saylav namzetleri ne vakit seç~lecek 

ANKARA, 19 (Milliyet) - Burada ikinci müntehip ıe
çimine yarın başlanacak, seçim iki günde bitirilecektir. Diğer 
intihap dairelerinde de ikinci müntehip seçimi ayın 25 şine ka
dar ikmal edilmif bulunacağından saylav seçiminin yapılacağı 
gün yakında teıbit edilecektir. Saylav seçiminin memleketin 
her tarafında ayni günde ikmali mukarrerdir. Seçim bir fUbata 
tesadüf eden cuma günü veya sekizinci cuma günü yapılacaktır. 
Verilecek karara göre fırkanın namzetleri ya bu ayın 31 inde 
veya subatın yedisinde ilan edilecektir. 

5 inci Büyük Millet Meclisinin alacağı çehre hakkında henüz 
kat'i bir haber f!ikmamakla beraber kuvvetli tahminlere göre 
beşinci Millet Meclisinde 120 - 130 arasında yeni aza görülecek
tir. Bunlardan 20 si bayan olacaktır. 

Seçim hızla devam ediyor: 
Bugün son reyler atılacak 

Dün akşama kadar halkın dörtte 
üç reyi toplanmıştı 

Dün ikinci münte
hip seçiminin ikinci 
günü idi. 

Halk lstanbulun her 
tarafında ve mülha
katta içten gelen he
yecan ve sevgi ile san
dık hatlarına koşarak 
reylerini serbestçe kul
lanmaktadır Bilhassa 
dün öğleyin yemek 
paydosu esnasında san 
dık batlan hmcahmç 
dolmuttur. 

Dün alqaın saat se
kize kadar reylerini 
kullananların miktarı 

Kadın erkek bütün halk biribirile yanprcasına 
reylerini atıyorlar. 

hakkında kat'i bir rakam söylena
memekle beraber, listedeki isimle
rin dörtte üçünün kapandığı anla
tılmıttrr. 

C. H. F. tetkilatına menaup o -
lan hatipler ise sandık başlarında 

halkı irp.t etmekte ve uJusal va~
fenin kudaiyeti hakkında izahatta 
bulunmakta idiler. 

Dün öğleyin Askeri müzede bu
lunan yeniçeriler ve mehterhane 

(Devamı 6 ıncı sahifede.) 
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Marmarada ;z;elzeleye uğrayanlar i~in 
mahsus ev lerin 

t lcı t 

yapılmakta olan 2 aile1• 
planı 

Marmarada evleri yıkılan-
lara yeni :evler yapılıyor 
D:i n şehrimizde sekiz sarsıntı oldu 
Bir çoğumuzun duymadığı bu sarsıntılardan 

ikisi oldukça tiddetli olmuıtur 
~~~ çoklarunız t.ara~ın~ hiu~~il • 1 daki ufak sauıntrlann akisleri ol.U.iu 

ıned•gı halde, son yırını dort saat ıçınde zannedilmektedir. 
ıehrirnizde sekiz defa zelzele olmuı • Yardım devam ediyor 
tur. . . . BANDIRMA, 19 (Milliyet) - Mar-
d-~unLar;an y~ln"ı ık,.ı o~duk~~- h11• mara adalarında sarsıntılar hafif fa11 • :e .' ece ~re~e e o 7u~sa d a, . ı~er - lalarla devam etmektedir. Dün ve bu-

erı~ adc~. sıımo_gra ay etmıştı~ ... gün Bandırmada ikiıi tiddetli olmak 

1
• ant 1 1 . ~asat ı1sta1•Y1 o~unun v_e

1
r ıgı Üzere altı sarsıntı hiııedilmiıtir. 

nla u.ma a gore, ze ze e erın ııraıı e ıa· Hiç bir haıaı yoktur. Ada.Jarda fe-
atlerı ıunlardır: la" kete uaray nlar tı t aft 

E ık . " d · 'b • a a er ar an yar-
vve . ı gun en ıtı aren 18,21, 20,01, dımlar gelmektedir, Buradan 240 çu • 

23,28, dun sabaha karşı 4,01, 5,05, val un ile daha 3000 kereate göncleril-
10,25, 16,05, 24,20. mittir. 

Bu ıefzelelerin Marm._tra havzaıın • (Devamı 6 ıncı ıahifedc) 

Balkan bakanları --Cenevrede uzun süren bir 
çok görüşmeler yaktılar 

' Tevfik Rüştü Aras ve M. Maksimoı 
A TIN"A, 19 (Milliyet) - Cenevre

den Atina ajansının aldığı telgraflara 
göre, Balkan miıakr devletleri dıt ba. 
l<anları arasında uzun süren bir ço]< 
mülakatlar yapılmıttıT. 

Baıvekil Çaldaru bu mülakatlar 
hakkında telefonla Maluimostan izahat 
almııtır. 

Gazetelere gelen telgraflarda Bay 
Tevfik Rüıtü Aras ile Maluimos ara -
sında aynca iki memleketi alakadar e
den işler için müteaddit ve mükerrer 
konupnalar yapılmııtır. Bu konuıma -
!ara dair ıimdiye kadar bir fOY teblij 
ecUmerniıtir. 

Türkiye ve 
Arabistan 

Sar plebisitinden sonra 

Fransız-Alman teşriki 
mesaisine doğru adımlar 

Alman radyosunda ilk defa marseyyez çalındı 
Fransız köylü müme••İlleri Alman 

köylülerini ziyaret için Berline gittiler. 
PARIS, 19.A. A. -

Sar plebisitine bağlı me
seleleri müzakere edecelı 
olan Fransız heyeti bu 
akıam Berlin'e hareket 
edecektir. Heyet, tica
ret bakanlığı ticaret an
latmalan müdürü B.Bon. 
nefon'un bafkanhğı al· 
tın dadır. 

Müzakere edilecek m• 
selelerin çokluğu ve ka· 
nııkhiı, ırörüfJDelerin 
tahdid edilen 15-2-1935 
tarihinden evvel bitme
aine pek az ihtimal bı
ramaktadır. 

Fransız-Alman doıt-
luğuna doğru 

BEkLIN, l!l. A. A.
Franıız köylü mümessil
leri bugün Berline gele
rek iki memleket köylü
leri arasındaki dottluk 
bağlarını aıkıtlaıtınnaya 
devam edeceklerdir. 
Hüsnünivet meselesi 

BERLIN, 19. A.A. -
Berlin mahafilindelri ka- Sar'ın :Almanya, ilhakı nclan sonra bütün dün· 
naata göre Almanya ile ya ne yapacag" ını merak la beklediği Bay Hitler 
F ranıa arasında Sa ne 

Reisicumhur Atatürk ile hakkında halledilecek meseleler Roma birindenı Uluslar derneği konseyi. Sar. 
konuımalarında hakim olan zihniyet ile dan uluslar kuvvetlerinin 1-2-935 de çe--

Arabistan müzakere edildiği takdirde hüsnü suret- lıilmes.ine karar vermiıtir. ltalyan kuv• 

l le neticelenebilecektir. vetleri ilk olarak çekileceklerdir. 
kralının tel yazı arı Uluslar arası kuvvetler CENEVRE, 19.A.A. - Uı;ler komi. 

ANKARA, 19 (A.A.) -Tahta cil- CENEVRE, 19.A.A. - Röyter muha· (Devamı 6 rncı sahifede) 
luılannnı yıldönümü münuebetile A· , -=============================-=--• 
rabistan kralı Hqmetlü Abdülaziz lb-
nisauut Hazretlerile Reisicumhur K&
mal Atatürk arasında ıu telyazılan 
taati edilmittir. 

Arabistan kralı Ha~etlü Abdülô.zi:r. 
lbnissud 

MEKKE 
Tahta çıktığınızın )'"il dönümü mÜ· 

r 

naaehetile aab haşm.etanelerini kutlu• 
lar ve özel gönenciniz ile dost mille
tin genliği için beslediğim dilekleri ka· 
tmıza aunanm. 

Kemal Atatürlı 
Türkiye Reisicumhuru Hazretlerine 

ANKARA 
Tahta cülu&um müna&ebeti)e vuku

bulan IU!ufki.r tebriki.tınızdan dolayı 
an.ı tetekkür eder ve zatı devletlerile 
Türk milletinin refah ve .. adetinin de; 
Yammt temenni eylerim. 

Abılülüi:ıı 

Habeş işi 

iki memleket arasında 
dostça halle:lilecek 
CENEVRE, 19 (A.A.) - Bugün 

Bay Lava!, Eden -.., Aloizi arasında ya
pılan toplantı neticesinde 1 talya • Ha • 
beıistan ihtilafımn doğrudan doğruya i
ki mmılel<et arasında görüıülerek dost
ça halledilmeıi kararlaıtınlmııtır. 

Binaenaleyh konsey bu ihtitafla 
me;gul olmıyacaktır. 

Altın kaçakçılığı 
Sınır dııına altın kaçıran 

bir ıebeke vakalandı 

Mii•adere edilen altınlar bir mulıalaaa 
memurunun ne~reti altında 

Muhafaza teıkilitı yeni bir altın 
kaçakçılığını meydana çıkarnırıtır. Bir 
müddettenberi sınır dııına altın kaçml
dıiını sezen teıkilat lazım gelen taki -
bata batlamıı ve nihayet bu,.Jarın ça • 

(Devamı 6 ınc sahifrde) 

Buğday işi hakkındaki ra
por Ankaraya gönderildi 
Komisyon ikinci bir rapor hazırlayor. 

11 silo daha kurulacak 

Ziraat bakanı Bay Muhlia 

Ô;z; türkçe yazı örnekleri 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Zi
raat bakanlığı 11 yerde 2900 ton buğ· 
..tay istiap edebilecek nlo inta1ına ka • r 
rar vermittir. ' 

Afyonda ( 5) bin, Adana ve Polatlı· 
da dörder bin, Kütahya, Çay, Sarayö
nü, Niğde, Şarkrıla, Beylikahır, Zile v• 
Balasizde ikiter bin tonluk nlo yapı -
lacak ve muhtelif yerlerde ihtiyaca ye
tebilecek miktarda antrepolar 7apılacak. 
tır. 

Geçen sene yapılan Aktehir ve De
nizli antrepolarının da ıilo haline ko
nulması dütünülmektedir. 

Rapor Ankarada 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Buğ

day itinde görülen yolsuzluk luıkkında 
htanbulda tetkil edilen komisyonun 
raporu bugün buraya gelmiıtir. 

Rapor hükiımet ve ziraat bankası 
tarafından ayrı ayn tetkik edilecektir. 

htanbuldaki komiıyon bir hafta da
ha tahkikatına devam ederek kalan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

DÜN VE BUGÜN 
Geçeıı aahalı, ol1alık ağarırken, güm

bürtülü bir top -iyle gözl~ açtım 
ve ...m geldiği yerdeki pe~· 
cereme koftum: Kabataı önlerine demır 
atmıt bir lngiliz zırhlısı lstanbulu &e· 

li.mlıyordu. Bir az sonra top sesleri ke· 
oildi, namlrlarm ağzından fııkıran alev 
ve duman durdu, Ye lnıriliz zırhlnı, ka· 
raya vunnuı açık mavi kabuklu bir ba
lık ıribi, göründü. 

Ben, penceremin önünden bu tabloya 
uzun uzun bakarken kartımda geçmiıin 
başk bir tablosu daha canlandı: B'liyük 
ıavaf ..• Bwıdan on bet yıl Önce idi; h· 
tanbula dütman ginniı, üç devletin çetit 
çeıit, boy boy askerleri ortalığı katıp 
kavurma~a batJamıt, Türklük bir göl· 
ce ıribi sillıdirilmiıti. Yıldız tepesinde o
turan alçak yaradılıılı bir Sultanın Ba. 
bıilide pinekliyen uıak tinli vükela11 
kölelik ıiyaaasında biribirleriyle yanı 
ediyorlardı. 

Ben, o tarihlerde, lngiliz polisinin e
line dütınemek için Ayaspaf'lda bir ar
kadaıurun yanında ıaklı bulunuyordum. 
Oturduğum evin genit penceresi Saray
burnundan Beylerbeyine uzanan bir tab
loyu kucaklıyordu. Bu deniz par~sı ~s
tünde lngilizlerin zırhlılan clemırlemiş· 
ti. Bir türlü bitip tükenmek bilmiyen 
ıünlerimi bu pencerenin önünde ıeçirir, 
zırhlılann manevralanm her gün sonsuz 
bir hınç ile buradan görür, her akf8m bu 
gemilerde çalınan müzıkayı içim kay
nayarak buradan dinler, her gece bu 
zırhlılarda yaltılan teulik ıtıldarına bu
radan yumruk ııkardnn. Denizden kula· 

1 

iıma gelen demir seslerini Türklüğün 
ayağına vurulmuş pranga fSJlgırlılarına 
benzetirdim. Hele sümüklü böcekleri an• 
dıran birtakım ufak tefek zırhlıların, ln
gilizlere sığınarak, tıpkı kafese tıkılmıı 
aslan önünde böbürlene böbürlene dola· 
f8D tilkiler gibi, bir af'liı bir yukan ge· 
ziımıelerine öyle sinirlenirdim ki. .• 

O kara ve karanlık günlerle bu aydın· 
lık ve dine; ııün ~asından on bet yıl 
geçti; bakılsa bugünkü deniz gene o d& 
nizdir, buırünkü pencerem on bet yıl 
önceki pencerem ile gene bir çizıri üs· 
tündedir, bu zırhlı eskilerin tıpkı tıpkı· 
sına kanleşidir, bundan on bet yıl Ön· 
ce gene bu kıyılarda gene bu bayrak 
salıanıyordu, ve htanbul ırene Boğaziçi· 
nin iki yakasına yaı1anırut olan bu lı
tanbuldu. Ancak fimdi ne oldu ki bir 
lngiliz ıremisinin duruşunda güler yü~
lü bir İ<onuk inceliği, bir Türk çocuğu· 
nun bakıtımda da İyi yürekli bir ev sahibi 
sevinci vardır? On beı ytl önce kursa
ğında ateş ve ölüm saklayan bu topun 
ağzı neden bugün Türke ıevgi ve ıay· 
gııını söylemek için açılıyor? Dün ona 
hmçlr yumruklarını sıkan ben, neden bu
gün gözlerimin içi gü:c;orek (Gün ay· 
dın! diyorum? 

Bunu anlamak için iki çağı yaşamış, İ· 
ki tabloyu duyarak gönnüt olmak ge
reklidir. Onlann on yıl önce buradan 
homurdanarak gidiıleri ile dün buraya 
ıevinerek gelitleri arasında nelerin yok
tan varedildiği o vakit daha kolaylıkla 

kafalarda yereder. 

lsmaiJ Müttıılr MAYAKON 



---·-'--~~~ll'!"'!"'!'!'""!!"'----------...,,.._'!!!!'!!'!'!!"'!"'"""'...., __ ~!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!~M~lL~L~lY~ET~~P~AZ~A~R~2~0~1K~lN~C~IKA~N~U~N~1~9~3S~!!"!!!"!!!""'!!!!'!"'!!!"!!!"!!!"!!!"!~"""!!"!""""!'!~----~------------!!.""'!!!"!!!"!~.-.-.-A 

HARİCİ HABERLER TARIHi TEFRiKA: 16 

·-yıkıldı 
Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Son Yem•n ualisi Mahmut NEDiM 

Yıldız sarayında kızıl 
sultanın Rasput:ini! 

1 •••••• 1 

Yıldızın Rasputini kimdi ? • Seyyit Ahmet'le 
uzun süren bir mülakat· aşiretlerin isyanı 
Seyit Ahmet efendi gülümseye. 

rek: 
- Canım, dedi, ne iıtiyonun on

lardan, iti Allaha bırak ••• 
Ebülhüda dayanamadı: 
- Allaha mı bırakayım, dur ba

ba, öyle iıe 1ana bir hikaye anlata
ynn, diyerek, tekrar ayağa kalk
b ve anlatmağa batladı: 

- Oaküdarda bir cami vardı. .• 
Tabii bu camiin bir de imamı mev
cuttu. Cami olur, imam olur da mü
ezzin olmaz mı, o da vardı. Fakat 
bu müezzin yaman bir müezzindi. 
Çünkü imamın karısına göz koy
muftu. Kadın da bunu ıewnit bat· 
lamıtlar ırk ark, bemen hemen ber
gün hulu9mağa. imamın oğlu açık 
gözmÜf, itin farkına çabuk varmıf, 
bahasına gelmif, baba demit, bu 
müezzin olacak berif anamla 
ark sık ·konufuyor, defet fU he
rifi ve biz kalkıp buradan gidelim! 

Baba11 kalender adam, aldırıt 
etmeınq, delikanlı da fena halde 
kızmıtı 

- Beni zorla katil edeceksin ba
ba, dedikçe; 

O mütemadiyen: 
- Oğlum işi Allaha bırak, der 

dururmuf ... 
De İkanlı bakmıt ki bu itte baba

sından bir hayır yok. Çünkü mü
ezzin alabildiğin ' gidiyonnuş. Gün 
geçtikçe beyni atan delikanlı niha
yet müezzine bir suikast yapmağa 
karar vermit ve bir gün müezzin 
minarede iken yavafça o da mina
reye çıkmı9, yanındaki karpuz ka
buklarını birer birer merdivenin 
basamaklanna yerlettirmit··· Tabi. 
i müezzin itini bitirip te merdiven 
lerden telatla aşağı inerken paldır 
küldür yuvarlanırJf, beyni patla. 
mıt ve ölmüt. 

Bu ıefer baba oğlunu çağırmıt: 
- Gördün mü, demif, ben ıana 

Al aha bırak dememiş mi idim, Bak 
Cenabıhak nasıl intikamımızı aldı? 

Çocuk bu ıaf yÜrekli babaya u
zun uzun bakınıt ta; 

- Baba, demit, it Allaha kalsay
dı yama.ııdı halimiz Sen gene be
nim karpuz kabuklarına tükret 1 

Ebülbüda öyle fen, ipretler, 
jestler yaparak kıvrıla kıvrıla anla 
tıyordu ki, hikaye/ en ziyade onun 
bu hallerine gülmemek mümkün 
o:amıyOTdu. 

Seyit Ahmet sonunda sordu: 
- E, dcJi, ne demek istiyorsun, 

ıen de timdi Seyit Fazıl pata ile 
Şeyh Zafe·in ayaklanna karpuz 
kabuğu mu koyacaksın, niyetin bu 
mu? 

Ebülhüda batka çare yok, der gi
bi ellerini oynatarak; 

- Allah bilir, dedikten sonra, i. 
lave etti: 

- Eğer aen babalık vazifeni yap 
mazaan, ben iti Allaha havale edip 
kollarımı bağlayamam elbette ... 

Ve birden fazla ileri gittiğinin, 
açıldığının farkına varmış gibi, ba
na döndü, c!ikkatle, uzun uzun be
ni süzdükten soııra; 

- Beyefendiyi tanımayorum, de
di. 

Seyit Ahmet, ismimi söyler IÖy· 
IE-'llez, Ebülhüda yerinden fırladı 
ve ıekaen yıllık bir ahbap gibi gel
di, boynuma sarıldı, yüzümü gö~ 
'l!Ümü öpmeğe başladı: 

- Ah, diyordu, zikricemilinizi 
ititir durunrm, gıyaben size öyle 
bir muhabbet bağlamıtım ki, Al ıah 
bilir, bir kardet ancak bu kadar 
• .·vilir. Oh ... ne iyi olciu da teter
rüf ettik, demek lıtanbuldasınız?. 
Ve bir sürü böyle konuttuktan son
ra yemeği müteakip evden çıkar. 
ken koluma girdi, beni adeta zorla 
Befiktattaki tekkesine sürükledi. 

Bu koca tekke de bir alemdi ... 
bambatka bir alem. büyük sofalar, 
odalar, aralıklar, her taraf misafir· 
!erle dolu idi. 
Çoğu cübbeli, sarıklı olan bu mİ· 

aaf irler onu görür görmez ayağa 
kalkarak yerlere kadar iğiliyor ve 
huzurunda el pençe divan duru
yorlardı. 

Sonradan öğrendim ki Ebülhüda 
ht:r cuma ~elam'ığa böyle bir sürü 
mt.•.vet P,önderir o•adan geçerlren 
bu kafil«>ye kenc•:•ini selamlatarak, 
Sullan Hamide niifı•?. ~" lmclretini 

ve bir alay bendegıina sahip oldu
ğunu anlabnak iıtermit··· Bu kafile 
orada vazifesini yaptrktan sonra 
tekkeye gelir, yemeğe kalır, geç va
kitlere kadar otururlarmq ••• 

O gece Ebülhüda vakıa benimle 
batbata kaldı ve gayet neteli görü· 
nerek aaatlerle konuttu. Fakat bu 
konufJDa umumi teYlere inhisar et
ti. 

Dikkat ediyordum, kurnaz adam 
mütemadiyen beni methediyor, Hi· 
cazdaki icraatımdan, nüfuzumdan 
bahsediyor, fakat lstanbula, sara
ya, Sultan Hamide temas eder tek 
kelime söylemiyor, hele benden ve 
işlerimden bahsederken bile Ara
bistan ahvalini mevzuu bahset
mek İstediği halde, djlinden uzak
I-.tırıyordu. 

Kendi kendime düşünüyordum: 
Sultan Hamide her istediğini yaptı
ran ve Yemen, Hicaz, T rabluagarp 
müstesna olmak üzere Osmanlı im
paratorluğun.un Araplarla meskfuı 

•bütün diğer aksamında büyiik bir 
nüfuz ve kudret sahibi olan adam 
bu mudur? 

Ve bu adam bu hale nasıl gel
miştir? 

Birkaç sene evvel, Mahmut Pata 
yokutunda elinde ke,kül, belinde
kemer, omuzlarına düten kirli saç· 
larmı sallaya sallaya dolatara:k, ka
sideler okuyan, yanık sesi ile etra
fı çınlatan adam, bu mudur? 

Osmanlı imparatorluğunun akıl 
ve hayale sığmaz garibelerinden 
biri kartısmda bulunuyordum. 

Bugünün çocukları bu hale İnan
mayabilirler. 

Çünkü bugünün mesut gençleri, 
o karanlık, metum devrin, Sultan 
imıini takınmış adaınlar e!inden 
nasıl oyuncak olduğunu bir masal 
gibi dinlerlerken gözlerine ve ku
laklarına inanmamakta haklıdırlar. 

Mahmutp&f& ve Fincancılar yo
kuşlarında dola~an serseri bir der
vişin bir kaç sene içinde Osmanlı 
imparatorluğunun mukadderatım i
dare eden zalim ve müstebit bir ba
fID klavuzu, hocası, mürşidi olabi
leceğine inanılabilir mi? Bugün i
nanılmaz bir efsane gibi görünen 
bu halin o zaman nice benzerleri· 
ne tahit olduğumuz için, biz bile 
ancak bugün tatabiliyor ve kendi 
kendimize gayri ihtiyari soruyo
ruz: 

- Yoksa rüya mı gördük. .•. bü
tün bunlar hakikat mi idi? 

Evet hakikatti... yazık ki gayri
kabili red ve cerh birer hakikatti 
bunlar. 

Bugün maziye göz çevirince, o 
günleri hatırlayınca gayri ihtiyari 
insanın tüyleri ürperiy:or. 

Sultan Hamit, nasıl Jıurdu da ne· 
reden çıktıklarını, bütün geçmit
lerini, bugün hiçliklerini bildiği fU· 
nun bunun elinde bile bile bir oyun· 
cak olurdu. Bunu için sebep ne idi? 

Bu adamlar padişaha bu kadar 
kuvvetle, bu kadar maharetle hulul 
ettikten sonra Osmanlı imparator· 
luğunu, koca memleketi babala
rından kalmış bir çiftlik sayarlardı. 

Ebülhüda mükemmel büyü ya
pardı!.. Sultan Hamit buna inan
mı,tı ! Paditahm rüyalarını öyle ta· 
bir ederdi ki, Sultan hemen hemen 
hergün onu bu it için huzuruna ça
ğırmak mecburiyetinde kalırdı. Bu 
işleri görürken kendine has tivesi, 
belagati ile padi,aha öyle hikaye
ler anlat rdı ki dört duvar arasında 
bun..J&T f Sultan Hamit onu saatler
le huzurunda alıkoymak isterdi. 
Ebülbüda işte Sultan Hamide böy
le soku~muş, ve kendini böyle sev
dirmişti. Ondan sonrası ise, Ebül
hüda ayarında şeytan, desiseci, kur
naz ve zeki hir adam için işten bile 
değildi. 

Padişah huzuruna çıkmanın her 
kula nasip olmadığı çok mütkül bir 
zamanda hergün karşı karşıya ge
le gele Ebülhüda paditahın zayıf 
damarlarını öğrenmişti. 

Bir yandan da onun sık sık hu
zura çılrtığını görenler ona büyiik 
bir kıymet ve ehemmiyet vermek 
mecburiyetinde kalmışlardı . Saray· 
da ba~layan bu nüfuz, az zamanda 
geniş1 edi ve Ebülhüda bu nüfuzun 
hududunu Arabistana kadar uzat. 

Marsilya cinayeti 

Cenevrede bir 
Suçlu daha 
Yakalandı 
Uluslar kurumu Macar 
notasını tetkike başlıyor 

CENOV A, Marsilya cinayetinin faili 
olarak telakki edilen Cenova'lı Adriano 
Alivari'yi tevkif etmiıtir. 

ltalyan poliıine, Franıız polisi tarafın 
dan henüz müracaat olmadan, Adriani, 
ani olarak tevkif edilmittir. 

Uluslar kurumunda 
CENEVRE, ı9.A.A. - B. Eden tek

lifi üzerine uluılar derneği konseyi Mar. 
ıilya meıeleıi hakkındaki Macar muhti· 
rasmı ele almağa karar vermiştir. 

Bu vcıika hakkında IÖz ıöylemek İ• 
tiyen bazı izalar henüz hazırlarunıı de 
iillerclir. 

Meselenin tetkiki konseyin gelecek 
toplanbaına bırakılmı,tır. 

Arnavudluktaki akaHiyetlerin hima. 
yesi haldmıcla, B. Maderiaga'nm teklifi 
üzerine konsey, La Hey daimi divanına 
müracaat ederek, Arnavudluk tezinin 
ı921 beyanatına uygun olub olmad :ğmı 
sormağa karar vermiıtir, Konsey, bu sa
bah toplanacaktır. 

Evrak aşırıp ıatan 
bir memur 

LONDRA, 19 (A.A.) - On ii<; 
;rılı!an faz;a bir zamandanberi Vulviç 
(Woolwich) terıan .. inde memur bu • 
lunan f hık yüzbaıı Vilyam Burkeı, 
ulusal korunmayı alakadar eden bazı 
evrakı ~"ıp, yabancı ~hasa, yani bü
yük bir ı, nyevi mevat fabrikasına ver
miı olma>< suçu ile bir sene hapis ceza. 
ıına çarptırılmııtır. 

MakUın, bu suçu alb çocuğu ile 
evinde ıefil kaldığından dolayı iJ!edi • 
ğj,.j ve sonradan pek ziyade nadim o). 
duğunu söylemiıtir. 

Tren kazası 
Bir •uçlu ölüm cezasına 

çarptırıldı 
MOSKOV A, 19.A.A. - Havaı ı 9 ıon 

kanun tarihinde Rıutof civarında alb ki. 
tinin ölmesine ıebeb olan tren kazaaımn 
mesulleri hakkındaki hüküm dün veril. 
mittir. 

Suçlu Gusf'f ölüm cezasına ve diğer 8 
ki~i de iki ıene ile on sene arasında de
ğİ§en hapiı cezalarına malıkiim olmuş· 
!ardır. 

Yeni Fransız başku
mandanı 

PARIS, 19 (A.A.) - Yeni batku. 
mandan olar. yüksek harp meclisi i'kin· 
ci re;.ı general Gamelin, ıs72 de doğı 
muıtur. 

ı919 da ordu erkaııı ru.r'biyeıine gir
miı, 1925 te ıark kuvvetleri bafkuman• 
danı olmuıtur. 

ı931 de umumi erkim harbiye rei· 
si olan general (Lejyon donör) ün 
büyük ( ofiıye) nişanı ile bir çcılr. par • 
lak nişanlara ıahiptir, 

Loit Corcun planı 
Çimberlayn bu plan yeni 

bir şey değil diyor 
ELFAST, ı9 (A.A.) - Maliye ba· 

kanı Bay Nevi! Chamberlein dün Loyd 
Corc'un ulusal kalkınma hakkındaki 
tekliflerine dair daın.iıtir ki: 

Bu tekliflerde hiç bir yenilik olma
dığı gibi vuzuh da yoktur. Maamafih 
hükiımet bun lan tetkik edecekt'r. Ri7 
her nereden gelirse gelsin bir fikri da
ima kabul ederiz. Yeter ki o fikir gü
nün meıelelerini hal için bize yat- cı.nı 00 

CI olsun. 
Biz umumi emniyete yardım ebnek 

iıtiyorıiak bunu yapabilmek için kafi 
derecede mücehhez bulunmalıyız. Sar 
qi hu•uıunda bizim için bir miıal teı
kil eder. 

Askeri masraflar 
BELF AST, ı9.A.A. - Büyük Britan· 

yanın askeri maaraflarmıp artmasını 
telmih eden NeYille Chamberlain, dün 
söz araımda demit tir ki : "Eğer biz, 
umumi emniyetin istikrarma geTçekten 
yardım etmek iıtiyorsak, her türlü ihti· 
male kartı yetecek kadar ailablanmıı of. 
malıyız. 

makta, güçlük çekmedi. 
Yavaş yavaş Arabiıtarun muhte

lif yerlerinde beğenmediği memur
ları attırarak kendi adamlarını 
yerlettirdi. Kabile reisleri arasın
da da ayni şeyi yaptı, bir gün geldi 
ki, hemen hemen her tarafta rüesa 
yi memurin ve ka.bile feyhleri 

hep Ebülhüdanm adamlarından 
mürekkep oldu. Artık mesele kal· 
mamıştı. 

lt bu hali almca. Ebülhüda sa
rayda her istediğini yaptıran bir a· 
dam olmuştu. 

Çünkü bir istediği olmasa, mah
rem bir emirle falan yerdeki bir ve 
ya kaç atireti ayaklandlJ'mak onun 
için güç bir mesele değildi. Böyle 
bir vaziyet karşısında ise Sultan 
Hamil korkusundan ne yapacağını 
•atırır, nihayet Ebülhüdanın diledi· 
ğini yapardı. 

- Bitmedi-

Tayyareci Lindberg 

Gene Okyanus 
Denizini geçecek 

Gayesi iki kıt'a arasında 
bir hat tesis etmektir 
VAŞiNGTON, ı9 (A.A.) - Hopt

man davası bittikten sonra, Lindberg, 
yeni bir hat tesisi için Bahrimuhiti 
geçecektir, 

Bıınu dostlan söylemektedir. Lind
berg, timdi Miatnide bulunan bir Klip
per - Pionner tayyaresi ile uçacaktır. 

Bahriınuhit hattı, niıan aymda açı· 
lacaktır. 

Durak yerleri Los Angeloa, yahut 
Sanfransizko, Didvay adaları, Vake, 
Guan, belki de Yap, Manilla ve Kan • 
ton olacaktır. 

En uzak merhale, Havai adalan ile 
Amerika arasındadır. 3,860 kilometre
lik bu mesafeyi Amelia Erhaıt, ıs aa
atte uçmuıtur. 

Klipper • Pionner tayyaresi ile bu 
niesafe. ı2 aaalıto yapdabilir. 

Bütün nıesafe ı4,480 kilometredir ve 
60 saatte yapılabilecektir, Vapurlar, 
bu mesafeyi dört haftada yapmakta
dırlar. 

Amerika bükmueti tarafından zep • 
&in tipinde İnşa edilen Dirijabl •erviıi 
her haatf yapılacaktır. 

Reiıicumhur bu teşebbüsü, dün 
!aıvip etmiıtir. 

Bu batb, Alman ve Holandalılarla 
beraber bir Amerika ıirketi iıletecek· 
tir. 

Yunaniıtanda pamuk 
mahsulü 

ATINA, ı9 (A.A.) - Yuna~istan· 
da pamuk mahsulü o kadar arimışbr 
ki, memleket ihtiyı'l'cın \ ı dörtte üçünü 
karıdMDBktadır. 

ı930 da ı8,500 hektardan ı934 te 
44,500 hektardan mahsul alınmıştır. 

Doğu 
antlaşması 

B. Laval Balkan antanh 
müm~ssilleriyle g.örüştü 

CENEVRE, ı9.A.A. - Dünkü siyasal 
görüşmelerde iki mevzu hakim olmnı· 
tur: 

Roma anlaımalarınm muhtemel tatbi· 
kat ve inkiıafı ve doğu andlaımaaı. 
Doğu andlaıınaaı hakkında Bay Lava) 

düe aktaın Sovyetler id;hadı mümeaail
lerıyle ve ıon iki gün zargında mühim 
görüşmelerde bulunan Ball<an antanb 
mümessilleriyle görüımü§tür. 

U.'uslar arası konseyinin gündeliğine 
dahil olan itleri bugün bitirmesi ve B. 
Laval'in alqam üzeri Parise hareket el· 
meıi muhtemeldir. 

Lindbergin çocuğu 
meselesi 

FLEMINGTON, ı9 (A.A.) - Ba· 
yan Açenba1ı, Bayan Haupbnanın, 
Lindbergin çocuğu kaçırıldıktan bir 
kaç gün sonra gelip kendiıini ziyaret 
et.iğ.ni söylediği zaman, bayan Haupt· 
man ı 

- Yalan söylüyorsunuz, demittir. 
Bayan Açenbah yalan ıöyliyoraun. 

, Bayan Hauptman, ziyaret saati ola· 
rak gösterilen saatte koca11 ile kendi
ainin bir gezintiden dönmüı oldukları· 
nı ıöylemittir. 

Hakimin müdahaleıi üzerine bayan 
Hauptman bir daha şahitlerin sözlerini 
k .emeğe davet ebniıtir. iddia tahitleri 
buııün de dinlenecektir. 

Boşanır boşanmaz evlendi 
NEVYO_RK, ı9 (A.A.) - Ameri· 

ka reisicumhunınun kızı Bayan Anna 
Ruzvelt ile Şikagolu eski ,gazetecilerin
den Bay Con Böttigerin düiünleri dün 
mahdut ve aamimi bir muhit içerisin • 
de kutlulanmıfbr. 

Bayan Ruzvelt, geçenlerde eski ko
ca11 Bay CurtiH - Bell'den boıaDDUf
tı. 

Harici küçük haberler: 

• ispanyada Aıturyada bir çok es· 
liha ve mühimmat yakalanrnııtır. Bun• 
lar arasında ihtilalcileı\İn ordudan al • 
dıkları silihlar, toplar ve hücum ara. 
balan vardır. 

• Amerikad1 246 saat durmadan UÇ· 

mak ıu.fble dünya mukavemet reko -
runu üzerinde bulunduran pilot Lorens, 
tayyaresile beraber dağlara düıerek öl
m~ıtüı-. 

* Alman maarif nazın gazetecinin 
bir ilim olduğunu ve binaenaleyh .-a
zctec.ilik hakkındaki tezlerin dokt \raya 
kabulüne karar vermiştir. 

• Çin • Japon dostane münasebet • 
!erinin iadesi için müzakerede bulun • 
mak üzere Bay Hirotamn Nanlıine ıe • 
yahatine huıuıi bir ehemmiyet atfedil • 
m cktedir. 

* lı; Ruıya hükumetinin raporunu 
kongre ittifakla kabul etmit ve bükü • 
melin bütün sahalardaki faaliyetini ta•· 
vip eylemiştir. 

* Bi,. müddettenberi Birletik Ame
rikada üç hükumet içinde şakavette 
bulunan ve bir çok cinayet ve hırsız • 
!ıklar yapan ~ l<iıilik dehıetli çete 
poliı tarafından imha edilmiştir. Bu 
lak;lerin birisi kadındır. 

Kültür bakanının Edirnede tetkikle~ 
EDiRNE, 19 (Telefonla) - Kültür bakanımız bu 11tıbııh orta'• 

risat umum müdürü Bay Hasan Ali ve kalemi mahsus müdürü 8111 il 
hadla birlikte umumi müfetişliğe, vilayete, belediyeye ve Halk fı~, 
sına gitmif, erkek lisesile 5, 6 mektebi teftiş etmiş, Seı':miyeyi ve M,., 
yi gezmiştir. 

Kültür bakanına yann saat 21 de Kız muallim mek.ebinde orta rfl 
allimleri tarafından bir ı;ay ziyafeti verilecektir. 

B. Ali Rıza çok çocuklu analara 
dağıtılmak için 1000 lira verdi. 
EDiRNE, 19 (Telefonla) - Evvelce Edirnede bir doğum ee'o} 

çılması için 20 bin lira bağıflamıf olan eaki maliye müste,an Bat ,,1 
Rıza bu tlela da yurdun en ı;ok çocuk sııhibi olan analarına dağıtıl ıı'. 
üzere Ankarculaki ı;ocuk1arı e&irgeme kurumuna yolladığı 1000 lir~J 
300 lirası Trakyada beş senedenberi oturmakta bulunan en sok çcı"' 
lu ıınnelere ayırtmıştır. 

Raşit Riza kumpanyasında bir ha 
se; 5 artist lstanbula dönüyor 

ANKARA, 19. (Telefonla) -Dün akşam Raşit Riza tenuil h 
tinde garib bir hadile olmuf, ortada hiı; bir sebep yokken hey 
bq eleman trene binerek ve Raşite haber vermeden lstanbula gİ 
lerdir. Gidenler arasında Halide, Yaşar ve Zahide vardır. 1~ 

Bu vaziyet karş11uıda Raşit Riza dün gece oynanacak kom,,,. 
değİftirmeğe nıecbur kalmıf, sahneye çıkarak tiyatroyu dolduran. 
yircüere itiz.arda bulunmuş, istiyen !erin biletlerinin ücretinin gefl 
rileceğini söylemiştir. Heyet bu akşam son temsilini vermiftr. 

Denizgolları işletme nizamname9 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Deniz yolları ifletme, Akay iflt 

Fabrika ve Havuzlar idaresi nizamnameleri Bakanlar heyetince laf 
edilmiştir. Bugünlerde resmi gazete ile neşredilecektir. 

l zmirde kadınlar erkeklerden 
daha çok rey verdiler 

IZMIR, 19. A.A. - Karaburun hariç olmak üzere bugün, nı 
ve kazalarda birinci müntehib secimi bitmiştir. 

lzmir kendinden 83.358 müntehibJeb 70,044'ü rey vermifi 
Bunlardan 33.600 i erkek, 36.000 Ü kadındır. 

U /uslar arası deniz ticareti 
LONDRA, 19.A.A. - Uluslararası seyrisefcıin hazırlık koni 

sında bulunan heyeti murahhasalaı·da bir nikbinlik görünmekt 
Ticaret gemilerinin makul bir hald c indirilebileceği ümid edili. 
Bundan başka arz ve talebeler arasında icap eden nisbetleri teshil 
murııkaba etmek üzere uluslararas .nda bir teşekkül kurulacak IJI 
kiimetler limanlarında demiryecek olan gemilerden tonilato i>afuıa 
caklan bir resmi bu teşekküle vere eeklerdir. 

9 işçi toprak altında kaldı 
LIYEJ, 19. A.A. - Hovan kömür olacaklannda bir çöküntü ol 

ve 9 ifçi toprak altında kalmıştır. 'Kurtarmıı işleri devam etmekt 
Sesleri işidilen bir kaı; işçinin hurta nlablleceği ümid edilmektedir. 

Suryede 
Fırka kavgalaıı 

Vez · rler heyetinde deği
şiklik olması muhtemel 
Beruttan Adana gazetelerine yazıh 

yor: Franıız komiıerliğinin Suriyede •İ· 
yaıi çarpışmalara son verip iktisadi kal· 
kmmayı ehenuniyetle takib edeceğini bil 
dirmit olmasına rağmen bir çok hadiıe
lor siyasi kombinezonlara yol açmakta 
ve ıon günlerde gizlenemiyecek tekilde 
fırkalar çarpııma>ı göze çarpmaktadır. 

Suriye Cumhurreisinin çok ağır su· 
rette hasta oluıu da bu çarpışmayı kO. 
rükleyen hadiselerden biriıidir. Gelen 
haberlere göre Cumhurreiairun haıtalı. 
ğı gittikçe ağırlaımakta ve yanına kinı
ae kabul edilmemektedir. 

Komiser Kont Dömartel'in daveti Ü· 
zerine Suriye Vüzera reisi buraya gel· 
mit ve Komiıerlilde temasa baılamı;tır, 

Bütün gazeteler bu hafta içinde siyasi 
hadiselerin vukuu beklendiğini yazıyor
lar. 

Diğer taraftan bazı vezaratlerin ve 
bilhaasa Ziraat vezretinin li.ğviyle işle
rinin Nafia ve'kaletile birleştirile
ceği de bildirilmektedir. 

Vatani fırkanın bir kıyam hazırladı
ğı ve bunun vaktinde haber alınarak bir 
çok kiınaelerin tevkif edildiği duyuimuı· 
sa da bu haber Reımi hiç bir kaynak. 
tan teeyyiid ebnemittir. ""'" < Vatani
lenn Meclis yeniden açılana kadar he 
kumetin biıtün icraatına engel olmıya 
çalıtmak karanın verdikleri muhakkak· 
br. 

--o--

Manastıra kapanacak 
prenses 

KOLONYA, ı9 (A,Jo .. ) - Olen Bel 
çika kralı Alberin kız kardeıi prenses 
Jozefin, pazar günündet itibaren ma • 
nas bra kapanacaktır, 

Fransanın ticaret plançosu 
PARJS. ı9 (A.A.) - Fransanın 

1934 ticaret bili.nçoıuna göre ı934 
yılı içindeki ithalat 23,060,765,000 ve 
ihracat ı7,821,652,000 franııa baliğ ol. 
muıtur. 

ı!ı33 yılı ilhalab 28,430,842,000 ve 
ihracat ta 18,473,SOı,ooo olmuıtu. 

Yugoslavyada eski 
muhalifler 

LUBLIY ANA, 19. A.A. - E.ki Slo
ven halk fırkaaı lideri Koroçh taraftar· 
ları istinkaf siynet, de vazgeçmişler ve 
ayan mütemmim inWıahatına qtirake ka· 
ra.r vertl'i"ilcrdir. 

Hava raporu 
Anadolunun bir çok 1 

lerinde kar var 
ANKARA, ı9.AA. - Ziraat 

ti meteoroloji en titüıünden verile' 
lümala göre, •on 24 saat içinde h;'_.. 
ğu Ac.adoluıu ve Karadeniz kıy...-• 
orta Anadolunun timal kıımmds 
lı, diğer yerlerde kapalı geçmİftİt•" 

Ya81tlar orta Anadoluıu ile .to•·. 
nadolusunda kar, Karadeniz kıyıl.., 
yağmur teklindedir. En çok yal!,": 
milimetre olıırak Rizcde ö!çü!ıU 
Ortıı Anadolunun şimal kısmiyle 
Anadoluou korla örtülüdür. ~ 
lınlığı Sarrkamışta 73, Karıta 
vaıta 30, Çornmda 22, Kaıtaııı 
19, Erzrumda ı8 ıantimetred;r. •1 

Diğer yerlerde karın kalınlığı !İ P" 

santimetre arasındadır. Bu gece .~ 
şük .. ühune<lcr sıfmn albnda 
Afyonda 15, Erzrumda 9, Bursf 
Ankaıada 4 derecedir. " 

1 En yüksek sühunetler aıfıruı uı 
ı 7 derece olarak Adanada kaydeel 
tir~ • 

lstıınbulda hava vaziye~' 
Sıfır hararet dereceıine ve deni' 

yesine indirilmiı barom.,tre bıı 
aa:>t 7 de 767, 14 de 767, hıwrar~ 
ceıi 7 de O, ı4 de 4, azami h~;, 
gari 2. Rüzgar poyrazdan ea111ıııif 
zami sürati ıaniyede 8 metreY• 
mı)tır• 

Muammer Eriş geli1° 
ANKARA, ı9 (Milliyet) - ~ 

ka11 umum müdür .-ekili Bay 
mer Erit lstanbula hareket etti• 

Samsun kadınları sof, 
bir kurum yapıyor!' 
SAMSUN, ı9 (A.A.) - "..J 

kad•nlan ıoyaal hir kurum yllflP'.d 
çin dün halkevinde bir toplaJl~ 
b!ar ve aralarından 40 kiıilik 
kez heyeti seçtiler. .,,ı. 

Bu heyet kunımu kanuni-~ 
mak ve çalııtırmak için bir ı 
mitesi ıeçecektir. 

Fırkanın yeni kacfıtl 
üyeleri 

GiRESUN ı9 (A.A.) - • °I 
yet Hali< fırkasına yeniden bil' 
clın üye kaydolunmuıtur. 't~ 

Trabzon elektrik f1 

TRABZON, 19.A.A. - Siiı"" 
mümessillerinin ve ortakların b l 
e!ektrik ıiYketinin, yapılan ır•11~ 
tr ıoa aksiyon değerleri ye . Jlı'. 
yarıya indirilmİf ve bet kiıilil< ~· 
yeti ıeçibniıtir, Şirketin vaziy< 

1 

laştırılmıştır. 



, , 

lf.ICLE~ 
- Gezgin yazıları -

Londra fen müzesi 
Deseler hi: 
- Sana Çalnı:alının nasıl yakalandı

ğm,ı mı anlatayım, yoksa Teleskopun ne 
gibi inkılaplar geçirdıgııı.i mi?.. 

Yüzae l<aç kışı: 
- Çalrucalıyı isterım ..• 

der ve haç kiıi: 
- Tcleskopu. 
Bana •orarsanı:z yü:zde Joksan Ça

Aırcalıyı iater, yüu/e on da - onu Ja 
hüşnüniyetime veriniıı - ulemadan 
olanlar teleskopu öğrenmek ister. 

Onun ıçin, timdi ya:zımuı baıında 
(Ferı mii;ııe8İ) admı görünce 8İ:ıı; de 
ecmmayın ki; yeni usul bir fen bilgi8i 
eler i u~receii.m. 

Bugün Londra'nın en dikkate değer 
mü~,/,rinden .. irini gezdim. l§te 
(Fen ma:ze•i) uudur ve aanınm dün
,anrn bu Çf!:§İt müzeleri içinde en zen· 
llinidir. Yeni ve eski iki kısma aynl
llU§ dan binası bi:aim Dü.)'Unu uma• 
mİ)·e binaamdan büyiıktur. Ve bazı 
yerleri dört kattır. Herkese açıktır. 
Bedavadır. Müze, Kraliçe Viktorya 
=manında 1857 de açılmııt.ır. Son • 
raaan bir çor. kuımlar ilave edilmiı 
ve zenginl..ği, İntizamı, yapanlardaki 
takip fikr:nin kuvveti adama hayret 
Verecel1 hale gelm:ıtir. 

bu ka.lar ~n8İn bir müzeyi se~ 
meR için benim •arlcttığim üç .erat 
labiı yetııme:adi. Ben ancak - bizim 
Çelebi Saidin Luvr müzesi hakkında 
de..ıiği g.bi - mii.zede yürüdüm. 

Müunin için<ie •anat, len ve riya. 
:ı:iyeye dair ôlemde ne kadar değ!fik· 
likler olmuşsa hepai var. 

Tayyarecilik. ilk uçma teıebbüsle
rin_ .... . pı.c.a, uçurtmalardan 934 ae
nf.~i.ıdekı en •on tayyare.ye kadar. 

Tayyare motorlan - balonlar ve 
etı•a. - pıuOfÜtler ..• itfaiye malıine• 
leri ue merdivenleri. 

Arabalar, otomobil ve ecdadı -
B.si~lct Vfl ecdadı. 

Bütün islim makineleri. ilk İ§lemıı 
ta ihı makınelerin hakiki parçalan. 

ltı" vaaıtalan. Meıaleden ıon am
pula, projektörlere kadar. 

Dürbünler, te.e•koplar, mikroskop
ların tarihi ıekıl/eri Vfl ıimdiki çifte 
eö.&iÜ olanları. 

Ne bileyim, fonoğraflar ııe envaı. 
Tel.fon, otomatik telefonun naıd İf· 
leG.jii. -ı·etslzler ue envaı. Ziraat ôlet· 
leri kara •abanda,. ıutun da en mü -
hemmel p.dluklara kadar. 

Uzat.run diye korkuyorum ... Kim. 
~~ ile hilım•te ait bütün ôletler ve ma

"·••er. l::leht 'k . l . El Lt "L r balann b. n go:z en. f!H nH anı 
l k ı~ rr t•hirde ııık a:ıı;almca na• 

$I eudı kendine yandığını gösteren 
ve açıkça herkesin denemesine mü ~ 
ııactıt~ eailmiı olan ufak bir cihaz. 

d 
lf a~uan, ruzgôr ve au lfuvııetlerine 

a;r ınsan icatları. 
Do•utn!W:ılık. Sun1

; İpelı. aanayii. 
Ko~mağralya, astronomi. Jlk mü .. 

ccsı•cm kürrelcrden san icatlara ha • 
dar. 

Y a.z:ı ve hesap makinelerinin bütün 
nev.leri. 

Mühend'.dik, kıiprülor, demir İnfQ· 
at, beton ınıaat. Hesaplar. Cebir ve 
heaap aletleri ... 

(Ben bunların değil ne olduğunu 
anlamak, vücutlarından haberdar ol· 
~adığım için biin bön baktım ve geç· 
tun.) 

B"t-u un elektrik bahama ait ôletler 
makineler, dinamolar, vinçler, manc:. 
nıklar. 

• Çan.ahçılık, camcılık, su çıkarma u
•ulterı ... 

Lokomotifler tôa (Stelenaın) ın İ· 
cad,naan bugunkü elelltrikli lokomo
tiflere kadar. 

Gernrler, harp gemileri lalan lilôn .. 
Bu mü.zenin gozüme en fOk çarpan 

feylermden bir.si bilhaua çocuklara 
apk , .ncuı V• kim.Hnin çocuklara: 

- ı-ıi§tl ona dolıunma/ demttne8İ. 
idi. Bir çok makineler ifinde bulun • 
Juklan camekanın altındaki bır ma
nivclô ile hareket ettiriıebiliyor ile 
fOCuh/ar bunlarla oynayıp duruyor • 
lardı ..• 

Bilha .. a müzenin .bodrumunda biT 
(f;oct;!klar galeri) si yapmqlar ... in· 
•anlıizn ilk =manlarına, YClnİ 10 bin 
.. ne cuuelıne ait müccuem tablolar • 
d~ .. tu:tu;~P bugünkü yaıayııa kadar 
6utun deg!fimleri göatermiıler •.• Bu a. 
rada fennın en faplacak icadı olan b ·r 
elektrik gözü ile arılıp kapanan b:. 
kapulan çocuklar geçip duruyor ve o
nun nasıl iılediğini görüyorlar. 

Müzenin ıayanı dikkat bir yanı da 
liıatik sanayiine dair olan kıcmdrr. Q. 
roda kauçuğun tabii olaTak nıi.ıl top. 
1'mdığından, sanayideki muhtelif i•· 
t[l~de ,ekillerine kadar her feY göa
terılıyor. En :ziyade hoftlnta giden yer
de •erili içi havalı lôstik halılarla ka
usuk döıeme kıtıklarulır. Bu lôatik kı
tıklarla yapılml.f koltuklar ve dÖfeme
&.r o kadar yumuıak ki tarif e<iemem. 
H!men .aklıma bunlarJan bir güreı 
mmderı yapmah geldi. 

~onra b~n~nrn zemin katmda .yere 
de~c•k /llbı •allanan ve en y;jksek 
yennden 30 metrelik bir ince telle 
<Qılmıı olan bir pandül (yani bi:zim 
faiul dediğimiz.in karpuz kadar bü
)'iiiü) var ki; mihveri etrafında arzın 
ılonmekte olduğunu i•pat etmek için 
aaıbnıı. Bu pandülü her saat ba,.nda 
durdurup bır buçuk metrelik bir /lldif 
g.U, me.ısafe&ile tekrar bırakıyorlar. 
IU. onceleri bir noktadan tam karı•· 
-dahi noktaya hatlı müstakim üze
rinde gidip [,elen bu pandül git gide 
bir beyzi çizmcğe baılıyor ve bununla 
arzda pandul.Jn düz ltarelıetini de -
i'.~tirec<'k bi, dönme bulunduğunu 
goaterıyor.. Bu da fen tatbikatından 
entere ... an bir fC)I. 

Cem ler ve ıl hnel r ·çinde her nlem 
'•~ft'ı. ' A.c4ıdt-,~ -...ııs .u.s :>lanlar .• ın 
ulalı nu nuneleri uar. Biz."m de ( Js. 
lanbu/ ın.ıhsu ) ka) dile aki piyade 
lıa ki n k uh fahat b tun t f rru-
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ôKONOMI 

Buğday 
Piyasası durgun 
Sebebi bazı mıntakalan 
kar altında bulunmasıdır 

Bu hafta z;ılıire piyasası hafif bir 
dqr ;:-unluk devresine ginnİ!tir. Alıt ve
ritlerin azlığına rağmen fıiatlar sağlam
lığını mtıbafaza etmiftir. 

Bu dUTgUnluk bilhaua limanmıızdaa 
yapılan buiday ihracatında görülmek • 
tedir. Son iki hafta zarfında buiclay 
&e>lc:yatı yapılmaıruı, ıehrimize Ana -
doludan gelen partiler de ,ok azalmıt
trr. Mevsim başlangıcındanberi her haf· 
ta 7 bin tondan a§Aiı clüpniyen bn 
partiler son yedi gün içerisinde 1212 
tonu geçmemiıtir. 

Dün göriiıtüiümüz alakadarlar, A· 
nadoluda bqğday sevkeden belli batlı 
mıntakalann kar altında bulunduğunu 
ve durgunluğun bundan ileri geldiğini 
söylemiılerdir. 

Diğer tarafta·/ yapak ve tiftik pi • 
yatan da henüz eski canhbğmı kazan. 
mış deiildir. 

--o--

İngiliz kruvazörleri 2ittilcr 
Llmannnızda misafir bulunan ln

gilterenin London knıvazörü dün ge
ce Akdenize müteveccihen hareket et. 
mittir. 

lngiliz ııefiri Sir Percy Lorraine dün 
Via Amiral Thurn'in terefine aefaret
hanede huıuai bir çay ziyafet vermİf
tir. 

V anıada kalmıt ole.n Devonıhire 
kruvazörü de dün gece limannnızdan 
geçerek Akdenize çrkmqtır. 

Esnaf Bankası umumi 
toplantısı 

Eanaf bankası umumi heyeti dün 
bankanm Sirkecideki merkezinde fev
kalade olarak toplanm.ıttrr. Bu toplan
tıya bir kmm hiısedarlar iıtirak et -
mit ve banka müdürü de hazrr bulun
muıtur. 

Bu toplantıda ihzari mahiyette ba· 
zı görüprıeler yapılmıf ve gelmiyen 
hiaaedarle.nn çağınlmaları için fevka· 
iade toplanbrun 20 tubata bıre.kılma· 
" kararlaıtırılmı§tır. 

Banka umumi heyetinin dördüncü 
defa geri kalan toplantısı 20 ıubat ic
tiınaı ile aonu bulmuş olacaktır. Son 
toplantıda bankanın vaziyeti hakkın· 
da yeni kararlar verilmesi muhtemel· 
dir. 

alile uuif ilıi modelini koymuılar. Bu 
kocaman mü:ı:ede bi:ıı;e ait te bir ıey 
bulunduğunu görmek hOJınna gitme
di dersem yalandır. Modelin altında 
ltunun 1928 tarihinde oraya koruluğu
ya...lı. Biuelerdi ki; 1928 tarihinde 
bu kayıklan bi:z çoktan yoketmiıtik. 
Venediğin gondollan dünyanın edebi
yatında sevda ve nağme sembolü ola
rak yaıayıp dururken bi:o Gökııu'nun 
Kôğ.thanenin bu gü:zel huılarını öl • 
dürdüh ••. Birine hötü, mendebur, lef 
kakulu ve gürültülü motorlan koy • 
duk. Ne olurdu zenginlerimiz, Boğa
Ztn bu narin gü:u,lıklerini Y"fOl.sa • 
lardı. Bir yandan Ayvansaray te:ı:gôJı. 
larındaki Türkler geçinir, bir yandan 
hamlacılara ekmek çıkar, bir. taraftan 
da Boğa:zın bu (orijinal) gü:ıı;el/iği bo
:zulma:adı. Acıdım ve piyadelerimi:zin 
Londra len müzesindeki nürrıunelerin· 
den baıka hatır"6t kalmayıpna y;jre
iim sızladı. 

iki fey daha gözüme çarptı: 

Birisi: daha beı on sene evveline 
kadar bizde kul.anılan ıu ağaç tulum
balar yok mu? Onlann 1557 tarihinde 
ic ... t e'ı.ıtmıı oidu~lan idi. Yani tamam 
410 sen• evvel. Halbuki bi:ıı; düne ha· 
dar onu kullanıyorduk. Hatta daha bir 
çok yerlerde mevcuttur. 

ikinci ,.y; U:wn farıula hôla kul
lanılan merdiven parmaklığı, keser sa 
pı fibi ff!yler fektikleri iptidai ,.yin 

' Mıaırlılar :zamanında icat edilmif tor
na makineainin ilk dedellİ oldııiu idi. 
Bi:ıı halli onu Ja kullanmaktayı;;ı ..• 

• Piyadeyi yok edeceğimize bu aya
~n bot _,.,_iı ile idare edilen be· 
layı yok etseydik ya/ 

Hep düfiinürdüm: 

Bi:z bir çok milletlerden çok daha 
zekiyiz de; neden bi:ıı;de bir mucit çık
maz? (Con Ahmet Bey müstesna) 

Getir Türk s:ocuiunu bu mü:ıı;eye 
sok/ Orada o vasıtalarla okut/ Bak 
ne olur? 

Lakin ıuraıı var ki; bu müzeyi de 
/ngilizler yapm1flar, Bi:ıı; de kendi mÜ· 
%•mizi yapmadıkça, onlar gibi mucit. 
leri ve fen adamlarını daha küfükten 
çocuklarunı:za göatermedikçe; en ra
kik makineleri oyuncak gibi ellerine 
verip kaynana :ı:ınltıaı gibi oynatma· 
dıkça, içimi.aden mucit çıkmasını bek
lemeğe hakkımı:ı: yoktur. 

Müzeyi ge:zdiğim gün l?az.ardı. Ne 
ksıdar aaanaötcü, garaon, çırak, büro 
•Üpuren gibi adamlar· varıa kah bera
ber kah tek seziyorlar ve mektepte o· 
kumadıklannı gôzlerile görüyorlardı. 

Saat altıya doiru marangozluk k,.. 
mından geçerken kılığına bakılırsa 

çok fakir bir aile gördüm. Yerde üç 
buçuk dört yaıında bir yavru, ananın 
kucağında biri, babanın kucağmda Ö· 

t•lıi olmak üzere iki:z çocuk/an ile len 
müz:uini g~z:iyorlaı·dr. Hem marangoz. 
lulı k,.mını I 

Londra: 13 sonkanun 935 
B. FELEK 

Vniv~site rektörü Bay Cemı1 clün ~ aon t;ayını Dişt;i mektebi ta
lebelenne vemri,tir. Dün aR,amki ~çaycla ıamimi haabihaller yapılmııtrr 

3ELEDIYEDE 

Et fiatları 
F azlalaşamaz 
Kilo üzerinden alınacak 

resım 

vaziyeti değiştirmeyor 
. Onümüzdc.lı.i ay baımdan itibaren 
mezbahada etlerden alınan resim, oto • 
malik kantar iılemeğe baıladığı için, 
kilo üzerinden alınmağa baılanacalı
tır. 

. ~~zb~a reıminio reis başına değil, 
kilo uzerme alınmaaı haberi kasaplan 
telaıa düıürmüı, '' bunlar bu yiizclen 
elin pahalrlatacağınr ileri sürmüşler . 
dir. 

Belediye bu meseleyi ciddi ıekHde 
tetkik etmektedir. Bir ıubattan itiba • 
ren, halkın zarar 41rörmemeai ve etin 
pahalıya satılmaması için, belediye be.· 
türlü tedbiri almıı bulunmaktadır. 

Şimdiki fiattan pahalıya catan ka
aaplar hakkında derhal takibat yapıla
cak ve buıJar cezalandırılacaktır. 

Resim alma usulünün değiımesıni 
frr.at bilen bir kısım kasaplar timdi • 
den ihtikôra hazırlanmakta ve etin ay 
başından sonra belediye tarafından pa
halı'.atlınlacağını, gelen müıtcrilerine 
söylemektedirler. Bu gibi menfi ıre za
rarlı propaganda yapan ear.ı ta tııl<ip 
edilmektedir. 

Şimdiye kadar mezlıahada hayvan 
başına rHim olarak 231 kunıı alınmak
ta idi. Ay batından ibl>aren kilo Ü•e • 
rinden 9 kuruı alınacaktır. Ka"'9'1.v 
bir çok ağır hayvan bulunduğunu, bi· 
naenaleyh bu tekilde hazan bir hay
vandan bet lire. resiın alınması lazım 
geldiğini ileri sürmektedirler. 

Fakat diğeı- taraftan küçük hayvan
lar vardır ki bunlann ağırlığı on kilo
yu bulmaktadrr. Binaenaleyh bunlar • 
dan da yüz kuru§tan az resim alına
caktır. Belediyenin yaptığı hesaplara 
göre, reıim alma usulünün değiıme
ıinden ıonra, belediyenin mezbaha va
ridatı faslında bir fazlalık olmıyacak • 
ın. 

Bu da eanaftan fazla. resim alınını • 
yacağını gösterdiği için, et fiatlarırun 
d.ırJp dururken pahalrlatmasına hiç 
bir sebep yoktur. 

Tramvay arabalarında otomatik 
basamaklar 

Tranıvay ıirketinin, kazaların önüoo 
geçmek ~in arabalara bazı tesisat il.ive 
ebnck Üzere tecrübelere giriıtiğini yaz
mııt.k. 

Şiıli deposunda hazırlanan açılır ka
panır basamaklı bir tramvay arabası • 
nın tecrübesi dün tir-ket dirdrtörü ile 
nafia bapcomiseri Bay lbrahim ile bele
diye fİrketler komiıeri Bay lunail Hak
kının önünde yapılmıftır. 

Tecrübe için hazırlanan bu araba 
hareket halinde iken baaamakları ka
palı bir vaziyette dqrmaktadır. 

Tramvay durunca basamaklar da 
açılmaktadır. Dünkü denemelerde, bu 
teklin zararlı noktalan araıtınlmıı, fa· 
kat henüz bir karar veri!memittir. Mu
vafık görüldüiü takdirde, ayni ıekil 
tertibat bütün arabalara yapbnlacak· 
tır. 

Kok f atları 
Belediye bir müddettenberi kok lıö-

1 
ViLAYETTE 

Göçmenlere 
. Tohumluk veriliyor 

·---
Bu para, k · yılda 

ödenecektir 
Göçmenlere ve muhtaç çiftçilere 

ödünç tohumluk ve yemlik dağılması 
hakkındaki kanun dün vilayete gel • 
mitiır. Buna göre hüki'ımet namına 
bankaca satm alınıp alını merk~zin .. 
deki de1>0larda bulunan buğdaylar • 
dan muhacirlere kuraklık gören veya 
dolu, sel gibi afetlere uğrayan çiftçi
lere mal olduğu fiyata veya aynen tah 
ail olunmak üzere bakanlar heyeti ka
rarilo bir milycın liralık kadarı zincir· 
leme borçlaıuna yolile ve iki yıl ve.do 
ile tohumluk ve yemlik olarak verile
cektir. 

ı Silahlar nasıl taşınır - T e.ıınma-
11 yaa&k olmıyan silahlann alım aal.ı· 
mı hakkındaki kanun vilayeto gelmiı
tir. Silh ta§ıma jçin resmi me.kamdan 
ye.zıh izni olmıyanlara ıilah ve cep • 
hane satılmaz. Sili>hlarla cephanelerin 
ıahıalar arasında ne türlü olursa ol
ean eldenele geçmesi halinde de yazı
lı izin aranacaktu. 

Av tezkeresi, e.v ailahlannı ta§ıme.k 
için izin yerine geçer. 

• Yeni göçmen geldi - Dün de 
Bulgariatandan 95 muhacir gelmi~tir. 

• iskan iti - lakin itlerinin me • 
murlar tarafından yapılmasına dair <>
lan hükümlerin adliye memurlanna 
,.mil olmadıiı vilayete bildirilmiıtir. 

• Cjz:li. nüfuaun yazılma..ı - Gizli 
nüfusun cezıuız olarak 1935 yılı 1 ha· 
ziranma kadar uzatıldığı vilayete bil· 
dirilmiştir. 

Gayrimübadil bonoları 
kıymet alacaktır 

Ge.yri mübadillere ait itlerin Zira
at Bankasından alınarak ayrıca teıkil 
edilecek bir komisyona verilmesi bo • 
nolann kıymeti üzerinde mühim tesir
ler ye.pmııtır. Bir he.fta evveline ka • 
dar 17 ye düşımüı olan bonolar hayli 
yükselmiJ, bir aralık 23 e kadar çık • 
mrıtır. 

Fakat bazı ge.yri mübadillerin t&
reffüden dolayı bonolarını aatmalarr 
üzerine tekrar 21 e düpnÜ§tür. Bunun
la beraber teıkil edilen komisyon he • 
nüz ite baflaınamıttır. 

Komisyon ite be.ılayınca, müzaye
de ile •atılmakta olan melnlk mal sa
tııı arttınlacağmdan fe.zla miktarda 
bonoya ihtiyaç haaıl olacaktır. Bina
enaleyh bonoların 8% zaman zarfında 
mühim miktarda yükaelmeıi ümit edi· 
Jiyor. Gayri mübadillerin bonolarını 
satmaınaları kendi menfaatleri icabın· 
dandrr. 

mürü fiatı hakkında tetkikat yapıyor • 
du. Yapılan tetkikat neticesinde, kok 
kömürü fiatlarmın fimdilik ucuzlatıla
mıyacaiı, bunun muhtelif ııebepleri bu. 
lunduiu anlatılınııtır. 

Zongqldakta yapılmakta olan S<.I ni 
kok fabrilıuı ikmal edildikten ıonra, 
kok kömürü fiatları kendiliğinden dü· 
ıccclrtir. 

( Meraklı sUrUkleJJlcl 
büJJük polis romanı 

~------------------------"' 
Bir kısmını okuyan arkasını 
takipten kendini alamıgacak 
Yakında başlıyoruz 

MAHKEMELERDE 

Yeni neşriyat 
Davaları 

--o--

Maarif erkanını tahkir şek 
linde görülen bir makale 

Caıi Osmanpap. mektd>inin son 
ıınıf riyaziye imtihaıııııda talebeye 
yaniıı ıual ıonılınaaından çıkan hiuli
ıe hakkında Zaman gazeteainde bir 
makale çıkmıftı. 

Bu makale maarif erk.anını isim ve 
madde zikretmeden tahkir malıiyetinde 
göriilmüt ve Maarif vekaletinin tahriki 
ii:t~rine batmuharrir Bay V elit Ebınzi
ya ile gazete aahlbi avukat Bey Ali ve 
neJrİyat müdürü aleyhine bir dava a· 
çılını§b. Dün bu <lılvaya ikinci ceza 
mahkemesinde bakılmııtır. 

Avukat Bay Ali davanın mürüru za
maı. tabi olduğunu ve davacı olan 
Maarif velciletiıriıı hatta vekil gönder· 
mel< suretıle bile mahkemeye gelmedi
ğini ileri sürerek ilri noktadan düP.D" 
isteğfode bulunmuı, diğer suçlular da 
bu .. teğe ittirik ebnit. fal<at mahkeme 
bu iki isteii .le reddetmittir• 

Bunun üzerine Bay Ali makalenin 
heyeti umumiyeıi okununca hüsnü ni
yetle yazıldr.iı anlqılacağuıı ve bir ha· 
karet manası çıkanlmuına imki.n ol· 
madığını, mücerret kelimeler ve cümle· 
ler alınmak ıuretile bir makalenin ma
nasrnın yanlıt anlqılmasınrn doğru ol
madığını söylem.iftir. 

Bay V elit Ebii:ıziya da: 
- Makale umumi bir tenkit mahi

yetindedir. Kelime ve cümleler ayrı ay. 
n olnınunca bir mana ifade etmez. 
M....;f i!leri memleketin en ebemmi
yeıJi itleridir. .lmtihanlann da o itin 
elıemmiyetile mütenasip olması Iizmı. 
,\r. Makale bütün memleketin temenni· 
sini kaydetmekten ibarettir. Bizzat Maa
rif vekili oon nutuk!anndan birinde 
orta mekteplerin •on •mıflarındalıi ilri 
bine yakın talebeden yanımın sınıfla. 
nnı geçemediğini söyleıniıtir. Bu söz 
bu itlerin ıslahına uiraııyoruz minaaı· 
na tazammun eder. Bir memleketin irfan
ordqsuna hakaret etmek değil benim, 
kimsenin aklından geçmez demiıtir. 

Duruıma iddia ve müdafaa yapıl
muı için aym yinni dördüne brralırl • 
IDlfbr· 

Yapma pasaportlu, yapma 
evliler 

Paııaportlarmda aahteki.rlık yap· 
maktan ıuçlu bayan Bertha Viae) ile 
Bay Rudolf Otiker dün müddei umu· ı 
milik tarafından mahkemeye sevke- ı 
dilm:iılenlir. 

Bunlarrın ikiıi de birbirlerile niıan- , 
lıdır ve Zürihlidirler. lsviçre kanun •' 
lanna aleyhlerine bO§&DJDa davıuı &• ' 

çılmıt olanlar yabancı memleketlere 
gidemezler. 

Halbu ki Rud()lf Otiker evvelce ı ... 
viçrecle bir batka bayanla evlenm.iı , 
ve aleyhine bofa.nma davaaı açılmıt • 
tır. Rudolf bu dava emaamda Bertlıa 
Visel ile aeviş:m.iıtir. Kız kendi namı • 
na çıkartbiı pasaporta Rudolfun da . 
resmini yapııtırmıt ve mn.ini ilave et
miıtir. Bu ıuretle ele lstanbula sel • 
mitlerdir. latanbulda polis aahtekar· 
lıim farkına varmıı ve ıuçluları müd· 
dei umumiliğe aevketmitıir. ı 

Sulh hakimi bu iki nitanlı hakkın
da mevkufen tahkikat,yapılmıuma ka 
rar vermit. tahkikat ta dün bilirilmif" 
tir. Tahkikat neticesinde müdei umu• 
milik ıuçlularm asliye mahkemesine 
sevkine karar venniıtir. 

OldUrmek mi istedi? 
Uıküdar hıutahanesinde Arap Ha· 

aanı yaralamaktan auçlu Mehnıeclin 
dunıf!Dası dün aiır cezada bitirilmit
tlr. l>unıfmada iddia makamını İfgal 
eden Bay Ki§if auçu tamamlanmamıı 
öldürme teıebbüaü mahiyetinde gör
mÜJ, suçlunun 448 inci madde ile ce
zalandmlme.ımı iıtecmitıir. 

Karıcaahmet cinayeti 
Karacaahmette sıvacı Hıuanı öldür 

mekten auçlu fırıncı Omıanm dunıt· 
mauna dün airr cezada ba§lanmıt. ka· 
ranıam• okumnut. Qananın hüviyeti 
teobit edilmit, ve durupna tahitlerin 
getirilmesi için baıka güne brrakılmrt
tır. 

Eroin kaçakçı lığı davası 
Dün oekizinci ibtiaaa ınııhkemuia

de eroin yapıcı ve satıcılarından Dimit· 
ri, Y cırıP, F reoo ve arkaclatlanrun mu· 
hakem derine devam edilmiıtir. • 

Dünkü celsede komiser Cemal, avu
kat Ziya ve katibi fa}ıit olarak dinlen· 
mittir. 

Yazı ve yazı makinesi mütehauıs • 
larımn verdikleri rapor tetkik edilerek 
Dimitrinin üzerinde çıkan puslaların 
Y oraiye ait makine tarafından yazıldı· 
it anlaııbnııtır. 

Durupna bir kaç ıahidin daba celbi 
için 26 ikinci.kanun gününe brrakrl-
clı. 

Brüksel sergisinde Türk 
pavyonu 

lnbisarlar umum müdürlüğü Bey. 
nelmilel Brükael sergisine iıtirake ka· 
rar verdiiinden hükGmetçe bu ..,neki 
maırafa ke.rıılık olmak Üzere 30 bin 
lira tahsisat verilmittir. 

Brü.luelda yaptırılacak paviyon 
serginin en iyi bir yerinde olacaktrr. 
Paviyon için 250 metre murabbaında 
bir yer aynlmııtır. Serki Türk tarzın
da iDJa dilecek ve planlan Türk mi
marları tarafından yapılacaktır. 

A iyo Grönatta ! 
Bütün Avrupanın son gımlerıle meş• 

gul olduğu en mühim mescl<'l~rden bi
ri.si nedir biliyor musunu? 

Bu ne Sar plebisiti, ne Lavafin Ro
ma aeyahati, ne Londra görülmeleri, 
ne de sôlôhsızlanma i§İdir. 

Bu mühim mesel": Xlll Alphc>.ıse'uıı 
karıandan aynlmasulır. 

Eııet, hani şu ispanyada cumhuri
yetciler mevkii iktidara geldiği gön 
pılısını pırtıısmı (ki en aıaiı milyon -
lar değerindedir) toplayıp: 

- AdiyÖ Espana/ diyerek lngil -
tereyi boylayan kral yok mu, İfte o 
kansından aynlıyormufl 

Bunun için de Vatikana müracaat 
etmif ve büyük katolik liderinin ica • 
:ıı;etini utemiıl Katolikler arasında 
bir de ayrılma yok derler, insan evle· 
nirse, ölene kadar ve hattô. mah,ere 
ka_dar kend.i8İni evlendijine vakfet • 
mq demektır. Ak8İne ancak Eb'in O· 
• ., Rh""l ' guı un ve u u kudüıı'ün yeryij>ıiinde 
bir tane mümr.;;sili olan papa karar 
verebilir .• lrte o kadar .. 

Fakat ispanya kralı kadar katolilı 
olmaaın. O bile, yann ahretteki az.a • 
ba n:ıı;a göatererek, bugün dünyadaki 
rahatını feda edemiyor .• 

Bu hôdiae ne :zaman patlak verdi 
biliyor musunuz? Kız.ı Beatriefl'in 1-
talya prerıslerinılen Aleıssandra Tor. 
fonia ile eıılendiii gün/. 

Euet, o gün valide kraliçe, düğün• 
".• ha:zır bulunmadı. Bir çok kraliyet. 
çıler, lspanyol a8il:ıı;adeleri düiün do
layuile Romaya geldihleri halde ı.,..,.. 
liçe meyJanda yoktu. Yaln~ 1ıuı
gü:ıı;el bir mücevher göndermekle ik· 
tila etmİftİ. 

Halbuki ılüğün dehıetti. Omuala
nna fallar kufanml.J, "flanna iri ta
raklar taJrmıı, kara gö:zlü, kara lıaıJı, 
kııırak l•panyol Jilberleri, merıuimin 
yapıldığı )'ere yığılml.J gerelı yeni ,,,. 
linle güueyi 11e gerelı a<tbık kralı al • 
kıılıyorlarılı .• 

Valanaia'dan, a gün tayyarelcrrle 
dtmt~ demet ta:ı:e portakal çiçekleri 
gelmifti, 

Bunlann lıokusıı a kadar Jeheıtti 
ki bir aralık bayan gelin ôıleta ha/il 
bir baylfllllık geçirdi. Talihin ne garip 
bir cilveai idi ki bir taraftan iki çift 
biribirine ballanırken diğer taraftan 
da iki katolik rilt te biribirinden ayn. 
lıyordu ... 

Bir yanda ıevinç, öbür tarafta ke• 
Ja .•• Zaten eier dünyada kedn alma. 
sa sevincin mahiyetini anlamam.:ı:a 
imkan var mıdır? 

Rivayete bakılırMJ Jİmdi yeni gelin 
anneıile babaaınuı aramı bulmak için 
Nev- York'a /Iİ<lecekmif. Fakat acaba 
kraliçenin tekrar XllJ Alphon .. ile ba• 
npnasuıa imkan var ııa1. 

Belki olabilir 1. 
Belki XIU AlplıorıWu lıôlô HViyorw 

dur. Fakat her halele kralircnirı l>uQ 
de Toleda ite aran iyi deiilJir. Çiin • , 
kü Duc <le Taledo, AlphanWun ikin. 
ci ıahriyetidir. 

Bütiin diplomatlar, kerıJ;.ini nanl 
Xlll Alphon.., olarak tanırsa, Duc Je 
T ole da' ya ıla bütün A vrupanm "" fl/c 
barları, en oynak lıı:ulmları tanımaJı., 
tadır. I j 

Duc de Toleılo lııtanbula da gel • 
miıti. Ve ıelırimllin bir barında Ja e
li Kıutanyet'li am..- t<ıllı, saçları t°" 
raklı bir lapanyol dilberiı 

::: Adiyö Grönado diye ıarkı •ÖY. , 
ledıgı zaman, dayanamamı, ağltımıf· 
it •• Bu ağla)'ıfa İster yurt hasreti d .. 
yin? ister ispanya[ hasreti d<tyİn.. F.,. 
kat fampanyanm ve pzel bir lııpanyaf 
kızının da bunda bir tesiri alabilece • 
iini unutmayın ••• 

Belki kraliçe d• XllJ Alphonwun: 
- Adiyö Espana decli/i saman 

duyduJu tee.uür kadar bir acı hiaet• 
miftlr. Fak at: 

Duc: de Toleda'nun: 

- Adiyö Grönado'auna talu:rmmal 
edmyar ... 

Çünlla ln-cılife de kadmılır. Onun 
lfin o da haykırı)'OJ': 

- Adiyö E•pana/ Adiyö Alplıonael 
Adiyö Grönado? 

Buna ,,apa ne yapsın) 

Mümtaz F AlK 

1 BORSA 1 
,(lf Bıınlı-•mclen aJm., cetYeld.ir) . 

19 lkincikanun 935 
AKŞAM FIYATLARI. 

ıl 
l 

l ıtik ..... daWl 94,25 l 
ISTIKU1

V AR 1 TAHViLAT 

1933 Ersuıi 97 lblo- 17 IO 
Kupo .. as 30,50 Aa. •llmnail SZ,71 

,. il 28,80 An tah•lli 1, 11 47,45 
" ili 29,40 

ESHAM 
it B&Akaaı Naaa.a 10 
" " Ham.ilin• 10 
• " Mu ... ;,. 95 
Türk.iye Cumha• 
riyet 8-nkatı 63,75 
1 tamıJ ı 30,SO 
Anadolu hisse 25.90 
Şir. Hayrİ7• 10 

Reji lıı:upon•U 
Telefon 
Terlcoı 
Çimento 
Jttihat dey. 
Şark de7. 
L>••1• 
Şark m. 9C&a 

ÇISK FiYATLAR/ 

1.20 
11,75 
l~.EO 
13,JS 

12 
0,03 
1,sl 
4,611 

Franırs F. 12,03 Prai 19,98.25 
Belsrat Londra 616.50 36,04 

Milino 9,Z6,67 Moıko•a 10,91 
Nü.J'ork '19,07,41 Beri in 1,117.49 
Cen.,,r• 2,44,66 Mad.rit 4.09,65 
Atiaa 83,87 Budapeıte 4,21,10 
Br6kıel 3.3!),\8 Madrit 5,79,,55 
Amıterdam 1,17."2 Bu.kreı 7J.09 
Sof:ya $7,33 Viyana 4,22,75 

NUKUT (Satıf) 
ICunıt ııı: .... , 

20 F. Fraoııa 169 zo ı . ••• ıç,. 1115 
l Dolar ızs l Pueta ıa 

1 Kur. Cok 98 l Mark o 
t Şile A~. 23.50 1 Zloti D 
1 lıterl.İ.ı\ 618 20 Ley 17 

20 Liret 213 20 Diıııar 115 
ZO L...,a 23 1 Çerno•iç 
20 F. Belçika 115 Altrn 8,32 
ZO Drahmı 24 Mecidiye 41 

l Flar•• 113 Bankaol 
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Kadın!arın seçim - .. -------... içer-İç-er "Oz Türkçe ilk okuv ••• ,, 
H kk 

Masa bafında oturmuş, demle-a 1 iki Öz kardeş, Hayri Muhittin niyorlarJı. Biri yanındakine BOT• 

ve Muzaffer Muhittin Dalkılıçlar, du: 
Sevgili yurdumuz bugünlerde, bü

yük inkilabımızın yeni bir safhasıaı 
yaııyor. Türk kadınları, belediye 
mc.islerine seçn.ek ve seçilmek hakkı
nı alddctan sonra, bu hafta saylav seç· 
rnek hakkını kullanıyor. Gelecek haf
ta da, ıüphesiz, Türk kadınlarından ba· 
zılan saylav olacaklardır. 

Avrupada seçim usulüne bizden çok 
ince girmiı olan ülkelerin bir çoğun• 
ela kadınlar hali, seçilmek değil, seç
mek ha'.dundan bi1"' geri bırakılchldarı 
balde, Türkiyenin kadınlara bu iki hak· 
la birden vererek ıoyaal ilerleme yo
lunda büyük bir adnn ıtbnıt olma11nclan 
ne kadar kıvanı; duyıak yeri vardır. 

Bu iıte Türkiyenin birdenbire o bü
yük adnnı abnıf olmasına Avl'llpalılar· 
dan bazrlan f'ltarlM"aa h•luızı.k etmiı 
olurlar. Çünkil Türk ülkelerinde kadın 
her vakit erkftole ayni derecede tutul
nıuıtu. Sumerde, Etilerin kunnuı ol
duklan Anadolu İmparatorluklarında ne 
erkeklerin, ne de kadınlann 11yaaal ıe· 
çim hakları bulundulaarına dair bilgi • 
miz yoksa da, erkek sayılan T annların 
yanında kadın Tanrılann ela bulunduğu 
en yüksek dereceye çdcabileceğine bir 
delil 1&yJmaz mı? 

Sumerler zamanında Akkad ülkesin · 
de bir kadının Kit adında bir hüküm
dar soyu kurması - kadın tanrılar ha
yali sayılsa da - kadınların erkeklerle 
ayni derecede tutulduğunu gösterir. 

Türk yurtlarında kadınların soysal 
iılerde erkeklerden aşağı derecede tu
tulmaaı, Samilerin, gökten inmiş diye 
çıkardıkları dinlerin yayılma11ndan son
ra baılamıt ~·~İ görüniir, ondan önce 
eoki Türk yurtları- ait olarak, arkeo
loji araıtırmalarından meydana çıkarı • 
lan kanunlarda soyıal itlerde kadınla • 
rın erkeklerden ayırt edilmedikleri gö • 
rülmektedir. 

liı.e A vrupadan gelmiı olan Parlo 
manto usulünde de, Türkiyede kadın • 
!ara seçim hakkının, bir çok Avrupa 
ülkelerinden önce ve pek tabii olarak 
verllmesi de Türklerin kadınlan erkek
lere müsavi saymağa zaten alışık olduk. 
!arını gösterir. 

Halbuki Avrupada, kadınlara seçim 
hakkını vermit olan ülkelerde bu hak 
ne kadar uzun ;rrllarca münakaşalardan 
sonra veriloüıtir!. Parlömanto .seçim .. 
!erinde en ileri gitmiı sayılan lngilte • 
rede - seçim hakkını istiyen kadınlar 
demek olan - ıüfrajetlerin bu hakkı a
labilmek için ne kadar uzun zaman soy
sal ıavaı yapmaia mecbur oldukları 
henüz hatırlardan çıkmamııtır. 

F ransada kadınlara seçim hakkı ve
rilm . ıi için savat claba 17$ da Lon
d.., • • . t ile hatladığı halde bu 1935 yılm
da f'ransız kadınLm bu halda hala ka
zanamamıılardır. Bir kaç yıl önce Fran
•daki Jaylav meclisi bir kanunla bu 
hakkı kabul etmit iken kanun Senato 
meclisinde geri çevrilmiıti. 

Bir aralık ilim adanılan da kadınla
ra ıeçim hakkının verilmesine kartı 
ite karııarak kadınların beyni erkekle • 
rin beyninden daha küçük olduğunu 
ileri ıürmüılerdi. Profesör Brithof a· 
dmda bir Alman hoca kadınların beyni 
üst üıte, erkeklerinkinden yüzde on kü
'ük olduğu için kadınlara seçim hakkı
nın 'Verilmemesi gerek olduğunu söyle
rni:ıti. 

Bir kere, insanın aklının dereeeıini 
gösteren beynin ağırlığı değil, beyin 
sathının genişli ğidir. Bu yönden ka
dınların beyinlerinin daha az geniı ol • 
duğu bilinmemekle beraber, zaten er
keklerd . ki seçim hakkı berkesin beyni
nin ağ.rl ığma göre verilınit değildi<. 
Oyle olı;aydı, kadınları seçim hakkın • 
dan uzak tutmak için ayak direyen ho
canın kendi ıeçim hakkından yüzde bir 
ıey eksiltmek lazım olurdu. 

Kadınlara seçim hakkı verilmemesi 
için hala inat eden ülkelerde, ilim a· 
damlarının ileriye sürdükleri deliller 
böyle çürük olduğu gibi, başkalarının 
söyledikleri soyıal deliller de onlardan 
daha sağ!am değildir. 

Bu d~:illeri ileriye sürenleri ikiye a
yırmak lazımdır. Bir takımı kadınlara 
ıeçim hakkı verilmesi adet olmamış, 
derler. Babalarından gördükleri halin i-
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- Mükemmel, 

• • • 
. . . . 
Bu gece el ayak çekildikten aon· 

ra, ismetle Nazmi sofada yanan 
gaz lambasını kısmağa lüzum gör· 
müşlerdi. 

Ay yoktu. 
Balkonda, ba,başa sabahladılar. 

Ertesi gün öğleden sonra saat 
dörtte Galata rıhtımının Seyrisefa· 
in iskelesine yakın bir tarafına ya. 
naşan kırlangıç vapurundan çıkar-
1<en; 

- Paraları alır almaz kuyumcu
ya giderim ..• - diye düşünüyor
du - ismete, yengeme ufak tefe!' 
hediyeler almalıyım. Keşki gider
ken şu pa1toyu dı beraber götür
müş olsaydım. Bu seyahate 'liç ma

lmı acaktı. 

"yeni dil ülküsüne yetiştirici Öz; - Kendine soy adı ne koydun? 
türkçe ilk okuv,, lannı ya:ı:Jılar. Oteki, başını sallayarak: 

T eleyyüz "kitap evi,,nin bastılı 
bu okuvdan bir tane de bana gön
dermişler. 

Okuvda; gerçekten derin a
rQftırmalar var. Dil kaynaklarımı
Zın ana yolları üzerinde yapılan 
bu arQfltrmalar, dilimizin özünü 
çok iyi kavramıf olan bu iki kar • 
defin, vakitlerini bofuna öldürme
diklerini gösterir. 

"Okuv,,da, türkün en eski öl • 
mez, bitiltlerinden biri olan Kudal
Kubilik için ayrılıın yapraklar 
özele okunmağa değer. 

Kökleri türkçe olan bir çok ke
limeler burada ayrı ayrı gösteril • 
diği gibi bilimlerin türkçe karfılık
ları da yazılmıştır. 

Yapraklarını karıştırırken, ken
di yazılarımdan ikü.ine de yer ay
rıldığını gördüğüm bu özlü, bitik 
için daha uzun söz söylersem, bi • 
ra:ı: da kendimi öğmÜf olacağım • 
dan korkuyorum. 

Ondan ötürü, bu kadara kana
rak, eski serdengeçti da/kılıçlar gi· 
bi, kılıç ellerinde osmJ.nlıcaya a • 
man vermeden saldıran bu iki Öz 

Türk kardeşin türkçe ya:ı:ılmif ilk 
okuvlarını, yeni dilin kaynakların
dan, bağırlarının ateşini söndür • 
meği özleyen gençlere sunar ve ya
zanları kutlularım. Son söz ola • 
rak ta diyeceğim şu: 

- "Okuv,,u oku arkadaş!. 
Salahattin GUNGöR 

leriıjni düıünemiyenlerle münakap. e
dilemiyeceği için bunlara verilecek ce
vap yoktur. O t ;ra karıı yapılacak mu. 
amele, seçim hakkı olmıyan büyük ata
larını hatırlatarak, kendilerini de, er
kek oldukları halde, seçim hakkından 
geri bırakmaktan başka bir ıey ola • 
maz. Babalarunızın zamanında kadın • 
!ara seçim hakkının verilmediğini dü • 
ıünerek bu hakkın aleyhinde bulunur
sak, daha eıki. zamanlarda atalarımızı 
dütünerek ıeçim hakkını büa.bütün or· 
tadan kaldırmak li.zım gelmez mi? 

Bir takımı da kadınlara seçim hak
kının verilmesi ökonoıni bakımından ya
hut ııyasal bakımdan zararlı olacağını 
söy!üyorlar. Şimdiye kadar kadınlar 

her iıte, hele fabrikalarda erkeklerden 
az parayla çalışırlar. Onların da say • 
lavlan olursa, ne olacağı bilinmez. Bel
ki para işlerinde de erkeklere müsavi 
olmak isterler? .. Böyle <lüıürunek öir 
hak11zlığı devam ettirmek için ikinci 
bir haksızlık yapmak demek olur. Sı
yasal zarara gelince; bu da hiristiyan 
ülkelerinde kadınların papaıların te
sirleri altında bulunmalarıdır. 

Ya, kadınlar saylav olunca, gene 
papaslarr himaye ederler de demokrat
lığa karşı ge!irlerse? Bizde erkeklerin 
~1.1i tanıdıkları ı.aman!arda b :Ic kad ın
lar fe ria tin her dediğini tanımakla ıöh· 
ret bulamamış olduklarından, bu deli
lin ne kadar değeri olduğunu bilemuı;ek 
te, Avrupalı lar arae ı.ıda bu delile cevap 
verenler, kadınları papaıların tesirin .. 
den kurtarmak için en iyi çare gene 
onlara saylav hakkını vererek erkeklere 
rr.üsavi yapmak olduğunu söylerler . 

En ıon ileri sürülen hir delil de aşk 
deli.idir. Kadınlar saylav olunca, ya, 
aık aı·aya karııır da, erkek saylavlar 
kadın ıaylavlarrn hatırları için kendi 
fikiı ler inden vazgeçerlerse? 

Bu düıünce de, insanların yarıımı 
ıeçim hakkından geri bırakmak için el
bette ciddi bir delil değildir. 

G.A. 

Müellifi: Nazmi Şahap 
ltk rastladığı tramvaya atladı. 

Biletçiye. 
- Keı ! - dedi - Galataaaray •• 
Ve Galatasarayda tramvaydan 

inince sokakları dolduran insan 
yığınlarına görmeyen gözlerle ıba
karak, hele kadınların hiç farkına 
varmayarak önüne çıkanları göğüs 
leyerek doğru apartımanına koftu. 
Zile bastı, kapı açılıncaya kadar 
parmağını düğmeden ayırmamrttı. 

Telaşla kapıya kotan T erezanın 
"hoş geldin beyim!,, !erini dinleme 
den yatak odasına daldı; gardiro
bun kanadına el attı: 

- Tuhaf şey! kilitlemeden mi 
. . . ., k 

gıtınışım. yo sa ... 
V o anda beti benzi kül kesildi. 

Boğuk bir ses çıktı gırtlağından .• 
Düşmemek için karyolanın demiri
ae tutundu; 

- Terezal Tereza! 
- Buyur paaam. •• 

- Vallahi, dedi, bir türlü mü
nasip bir ad seçemedim. V aktile, 
bizim büyük pederin büyük pede
rinin büyük pederinin büyük pe • 
derine Zorba Hasan ağa derler • 
miş. Tabii zorba diye soy adı ala
mam! 

- Zorbanın tersi olan "bQ§ı yu. 
mufak,, adını al!. 

Bir kahkaha .avurdu: 
- Başı yumuşak diye ad olur 

mu? 
- Pek ata olur .. 
Kadehler, tokuşturuldu, rakdar 

yuvarlandı, ve söze bıraktıkları 
yerden yine başladdar: 

- Hasılı, diyeceğim adsız kal
dık. 

Bir kaç soy adı kitabı çıktı. Ga
zeteler, aylarca soy adlarını neş • 
rettiler. Hiç birini kendime uygun 
görmedim. 

Öteden birisi atddı: 
- Ben senin için güzel bir soy 

adı buldum. 
- Söyle bakalım. 
- içer ... 
- Amma, yaptın, "içer,, ha .. 
- içer ya .• Fena mı? Seni ta. 

nımıyan kimselerin yanında çalım 
satarsın: Biz (iç-er )lerdeniz. lçterı 
erkeğiz, dersin. 

Meyhane ahbaplarına da oldu
ğun gibi görünür: 

- Biz (içer )iz azizim .. Deyip 
kadehi yuvarlarsın! 

Kulakmisafiri 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlı~• kar,ıhklartnı yazdıiımız. keli· 
melerin Öz türkçe m.ukabillerini yazarak ••k· 
limizin bot hanelerine ;rerlettirip ke•İnİz. V• 
Milliyet bilmec• memurluiuna cönderiniz. 
Doiru halledenle r a.ratınd.a ku:-a çekİıf'or •• 
kazananlara hediyeler veriyoruz. 

Müddet: Paza.rte• İ ıünü akıama kad•rdır. 
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SOLDAN SACA : 

1 - Beli., Elem, r a m 4, Tabaka 3, Nota 2. 
2 - Ce t 3. Yama 2. 
3 - Tohum ekilece k arsa 5 .. Kaçmaktan e· 

mir 3. 
4 - B er f 3. nota 2. 

5 - Tekdir 4. S~rt 3. 
6 Bir h a :ıvan 5. Nota 2. 
7 - Valide 3, Lakırdı 3, M illiyetin yeni a-

dı 3. 
8 - Tok de ğ il 2, Abu• 4. 
9 - Erke k, kahraman 2. Acut S, 

10 --' Nota 2, Küıa, açmaktan i•mi fail 4. 
l l ' - Bir de n izimiz 3, Dem 3, kili• e kule-

sinden •e•lenir 3 . 

YUKARDAN AŞACI , 

l - LeLze t 3, Cezire 3, Aydınlı 3. 
2 - Cüretkir 4. bôr meyve 3. 

... 3 - Fran .. ı: ve alman davau 3, Hedef 4, 
Nota 2 . 

5 - Ve&.:ilet 8. 
6 - Trakyada bi.r nehir 3. 
7 - Yaramaz çocuk 6. 
8 - Çift dejil 3. Zülf 3. 
9 - Ser, bat 4. Seddade 5. 

10 - Kameriye 6, J,te 2 . 
11 - Beygir 2, Bir Büyük ölçü 3. 

- Bu dolabı kim açtı Tereza? 
- Bilmiyorum pasam •.• 
Bu sırada sokak kapısının açıl

dığını duymu,lardı. İkisi birden ıo· 
faya fırladılar. 

Mari gelmitti; Nazmiyi görün
ce kollarını açarak koştu: 

- Neredesin? neredesin? 
Fakat Nazmi gayet soğuk bir ta

vır takınmıftı; onu göğsünden itti: 
- Dur! Zevzekliğe lüzum yok. .. 

Palto nerede? 
- Gel öpeyim seni ..• Öp bir kere 

beni .•• 
- Palto nerede? 
- Dolaptaki palto .•. o pis palto .. 
- Pal... to •.• ne .•• re ••• de? 
Nazmi, korkunç bir tekil almıştı, 

kızın üzerine öldürecekıni' gibi 
yürüyerek haykırdı: 

- Paltoyu ne yaptın? 
- Bir fakire verdim... Kapı Ö· 

nünde .. yağmur alt:.•da ... gece •.. 
- Kal.. . tak! 
Şrak, şrak, şırrak ! 
Güzel sarıtın sözlerini bitireme· 

mişti, ne olduğunu anlamadan 
üstüste suratına yerlefen üç tokatla 
bir çam kütüğü gibi yere devrildi. 
Tereza ürkek ürkek geriledi, 

O zaman Nazmi anlaşılmaz şey
ler mırıldanarak bir deli gibi apartı 
mandan fırladı, çıktı, gitti. 

Sokakta kar ıl tı "ı insanlar, a· 

HİKAYE 
Bugünkü rrogra111 

EL KAPUSU 
I S T A N B U L, ·I 
18: T okatliya n o t elinden tran•miı~0·~ 

••ati: Tel.iz ca z. 19: Jimna• tik Sehın 'fll 
Tarcan. 19,30: Haberler, 19,40: Tiy•tro ,JI.. 
kisi. 20,40: Havay• n kitar, Zekeriya •• i1_ 
da,ları. 21,15: Son haberler • bor••lar· ~ 
B•yan Emine lh•an t•n radyo caz ve 
orke•trası ile birlikte .. 

Seher, eğer on iki yaıında anneaini 
de kaybedip henüz çocuk denecek Yat 
ta öksüz lıir kız kalmaaaydı belki de 
bugiin böyle yabancı kimselerin he • 
aabına gece giiııdüz didinen bir zaval
lı olmıyacaktı. llkapılannda ağız ko
kusu dinlemek, beyin ve hanımın, bil· 
yük hanımın, küçük hanımın ve be • 
yin arzulanna göre söz söylemek, her 
lıirinin keyfini yerine getinnek ko • 
!ay tahammül edilir zahmetlerden mi
dir? Ustelik te yukarı hizmeti, yeme.k 
hep kendisine bakıyordu. 

Şiılideki bu nazlı apartmanına ge• 
leli yirmi gün olmuıtu. Seher, §İmdi 
yirmi yaıındadır. Ufak tefek, kara ku
ru, kıvırcık saçları, çekik kara bad""" 
gözlerile onu gören pek mühimsemez 
biraz da Karamürsel sepeti zanneder 
alma .• Hiç öyle delildir. lıte atik, kur· 
naz, becerikli, keklik gibi ıeyirtmeaini 
bilen, sırasına göre yalan eöyliyen bir 
kızdır. ilk mektebin üçüncü 11nıfına 
kadar okumuıtur. Çat pat mektup yaz 
maaını, okumasını bilir. 

Evin beyi Sadettin bankada mü • 
dürdü. Kansı Jülide pek hırçın bir ka· 
dın değildi. llle, haftada bir kaç de
fa evler~ne gece yatısına gelen Cemil 
iaminde bir amca zadeleri vardı. ffa .. 
ıarı mı, haşarı, çapkın mı çapkındı. 

Seher, on iki yaıındanberi ilkapı· 
larında neler görmüıtü: Kaç evin he· 
yi onu gözüne kestirmitti. Kıskanç -
lık yüzünden hanımlardan ne dayak· 
)ar yemişti. Hizmetçi demek, namusu, 
ıahaiyeti olmıyan bir insan, insan de· 
iil de delik kundura, çöp teneke.ine a
tılacak eski bir §apka, keyfe göre kul· 
!anılır bir ıey mi demekti? Bunlardan 
baıka iş yapanlar yurduna diipnü§, es
ki çalıştığı yerlerden temiz kağıdı a· 
lıncaya kadar ne terler dökmüıtü. 

Apartmanın üçüncü katındaki mut
faktan çıktı. Elindeki bezi kapının tok 
mağına ilittirerek koridordan geçti. 
Kapıyı açtı. Y efil gözlü, ince sarı bı· 
yıklı, san saçlı bir gençle karııl14tı. 

- Buyurun .. 
Gelen Cemildi. içeri girdi. Kapı ka-

pandıktan sonra sordu: 
- Evde kimse var mı? 
- Hayır efendim. 
Delikanlı kıza doğru yürüdü: 
- Seher, bana bak, aeni buradan 

çıkaracağım. Erenköyüne dayımın köı 
küne gider misin? Heın ben aeni ala· 
cağım Seher, muhakkak, buna i~an .. 

Hizmetçi kız tereddütle, geri geri 
yürilyerek kekeledi: 

- Beni alacak mısınız •• Aman Ce .. 
mil bey, bu, na11l olur? Siz bir paıa· 
zadesiniz, bense idi bir hizmetçi par .. 
çaıı .. 

Delikanlı şapka11nı çarpar gibi 
port mantoya astı: 

- Beylik lafları bırak .. Ben yap • 
mak istediğimi muhakkak yapan bir 
adamım .• Seher, kendine acı .. Sen ..._ .. 
)onda yafamağı öğrenmit. açıkgöz bir 
kızsın. llkapısında yanaıma kediler gi
bi yaıamaktan daha uaanrnadm mı? 
Senin de neden bir kendi kapın, ko · 
lunu ıallaya sallaya gireceğin bir yu

van, göğsünü gere gere oturacağın bir 
yemek sofran olmasın. Çocukluğu bı • 
rak, talih sana kucak açmıttır. Kolla
rımın arasında layık olduğun m e vkii 
bulacak11n! 

Salon hayatında, Cemile mukave • 
met eden bir tek kadın çıkmamı§hr. 

htediği bir kadını iki Üç gün içinde 
hemen avucunun içinde bulan bu çap
kın şu kara, kuru; fakat pek sevimli 
güzel gözlü Seheri yinni gündür ge· 
celi gündüzlü uğra~maaına rağmen 
yola ııetiremeyiıine şaşıyordu. Niha
yet onun zayıf noktasına baamak ia .. 
tettni§tİ. Bu tecrübe kızın üzerinde yu· 
muşak bir tesir yaptı: 

- Cemil bey .. Peki, dayınızın • • 

rip bir hiddetle homurdanan bu 
gence dönüp dönüp baktılar. Az 
şonra, bu hızla kendini Galatasaray 
karakolunda bulmustu. 

Fakat ikinci katt~ki çrkmayı tu
tan direklerin arasından geçerken 
aklı batına geldi. 

Nereye gidiyordu? 
Komisere mi? ne diyecekti? Be

nim paltomu mu aşırmışlar diyecek 
ti? Yoksa servetinin çalındığını 
mı şikiyet edecekti? 

Eski bir paltonun pamuklu asta· 
rı ile havı dökülmüt kumaf{ ara· 
aında elli altmıt bin lira saklı ol
duğuna kimi inandırabilecekti? 

- Ah ... ne yapmalı? ne yapma
lı? 

Diye söylenerek tekrar yürüme
ğe ba,Jadı. 

- Kaltak .•. En sonunda bana 
bunu yapacaktın ha? •• 

Tunelbaşına geldiği zaman tram
vaydan inen sakallı bir adam ar
kasından ko,arak seslendi: 

- Nazmi efendi! Nazmi efendi! 
Durdu. Dalgın dalgın gelene bak 

tıGaliba kim olduğunu da hatır-
layamamıştı. 

- Nevar? 
- Halılar bu hafta daha iyi pa-

ra edecek. .. 
- Halılar mı? 
- Evet ... Hele geçen gün gön-

vine gitmek teklifinizi kabul ediyorum. 
Cemil, bu söze çok sevindi. Y eıil 

gözlerinden hain bir sevinç dalga11 
geçti. 

Ertesi günü Köprüde koltuğu al • 
tında bohçasile Seherle buluıarak E
renköyüne Saracattin patalann köt • 
kilne geldiler. 

223 Khz. V A R Ş O V A 13·« ~ 1 
18: Dans. - Sözler, 19,45: Konferaofo ,.1 

Hafif nıusiki. 20,45: Sözle r . 21: !:> e n,unuıo,liıı'I 
tra kon•eri.. 21 ,40: Haberler. 21,55: N-! .. ..w 
riyat. 22,25: Buda pefteden nakil. 23: ,....
Reklim. 23,45: Dan•. 

686 Kh" B E L G R A T, 437 m. ~ 
18: A•ker mı:zıkau. - Söxler. 20: O tJJ 

refakatile halk ıarluları. 20,30: Ulusal ";!, 
yat. 21: Radyo orke•lraaı . 21,30: R•dfO~ 
22: Halk ıarkıları. - Haberler. - Ş.. 
devam. 23,40: Plik. 24: Kon•er nakli. 

ROMA-NAPOLl-BAJll 
18: Senfonik kon•er. - Sözler. - ~~ 

45: Halk musikisi. 23,30: Dan• ınuıi9'JP"' 
Son haberler, 
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Cemil, ona burada kırk lira gibi 
dolgun bir m.aaı temin ettirdi. Zavallı 
Seherin öksüz yüzü gülmeğe baılamış· 
tı. Senelerdenberi hiç bir kimse ken
disine Cemilin yaptığı gibi ıefkat gös
termemiıti. Onu, kötü bir kadın gibi 
11kııtırmak, namusunu çalıma~ iste • 
mitler, erkekler, daima keııdisine zevk 
çöplüğünde tavuk gören insafsız bir 
horoz gibi bakmıılardı. Halbuki Ce • 
mil.. Bu yqil gözlerde saadet vardı. 
Artık onun da bir evi olacaktı. Bu il 
kapılarmdan kurtulacaktı. Gece yan· 
!arına kadar uykusuz bekleyip rakı 
sofrası bittikten sonra yemek yetiştir· 
mekten ve sonra kusuntu temizle
mekten bıkmı§tı. 

Khz. K Ö N 1 G S B E R G, 291 ~ 
19: Çoc\lk kon•eri. 20,lSı Pi,.•no ~ 

20,40: Parten Kirchenden naklen kıt 1~ 
21: Bü,.ük k.arııık. netrirat. 22,30: Sc:b 'I 1 
ın e•erlerinden orke•tra birliğile piy•., ı l 
•eri. 23,05: Haberler. 23,30: Dan• ..• J~ 
B U D A P E Ş T E, (kıaa dalcah) ~ 

Bir cuma günü izinliydi. Giyindi, 
kutandı. Sevdiğile beraber Adaya git
tiler. Çaınların ek§İ, burun kokusunu 
koklayarak gezdiler. Deniz, çamlar, et 
rafın güzelliği, yeıil gözlerin aldatan 
rengi, aaadet ve zevk ninnisi ıöyliyen 
aan bıyıklarla süslenen, kanlı, yum • 
ıak, parlak dudaklar senelerdir ilka· 
pıaında cefa gören bu zavallı hizmet
çiyi ıarhot etti. Seher, reçineli bir ça
mın dibinde sızdı. Yıllardanberi sıkı 

ırkı tutup sakladığı namus incisini çam 

dallanndan örülen kafes içinde, deni· 
zin neftiliğine, aaadet vadeden hain 
gözlerin yeıilliğine gömdü. 

* 
Talih, onu baıkalanrun keyfine mah 

kUnı bir zavallı olarak yaratmıftı. Se
herin yafama11 lleğiımiıti. Evvelce ha
yatını namusile akzarurken, bu aefer, 
kötülük yapmağa mecbur oldu. Fazla 
para kazandı; fakat alnındaki dam
gayı çıkaramadı: O, yine gece, gün • 
düz ilkapılarında bqkalannın hesa
bına çalııan, gece yarılarına kadar ra· 
kı aofrası bekliyen, aıraaına göre aar
ho§ kusuntuau temizliyen adi bir hiz • 
metçi olmaktan kurtulamadı! 

O.N. 
---------o--------

Niıanlanma 
Adana saylavı Bay Damar'ın kızı 

hukuk mektebi son 11nıf talebesinden 
Bayan Melahat Damar ile Sıhhiye ba
kanhğı müstetan Hüsameddin'in oğlu 
hariciye memurlarından Bay Adnan'ın 
niıanlanma meraıimi Ankara' da yapıl
mııtır. ıBu ni§&nlaıınianın kutlu olma
aım dıleriz. 

15,000 • 15145: Lajo• Rajterin i l;I 
opera orke•tra•ı. 15145 • 16,00: Ca:ıı:el• 
ri. 

545 Khz. BUDA PEŞTE, 550~ 
18: Çift piyano kon•eri. (M•car bal~. 

ları.) 20,30: Spor Ye koro haberlert-
Orke•tra. 22,05: Haberler. 22.,30: Gol .-_M 
•Ü•İtinden mürekkep lr:on•er. (Bas• ~ 
İ•ta•yonlar da nakledecektir.) 23,0S: ~ 
Bura cincene orkestra••· 24,10: Ca:a Sil 

1,05: Son haberler. 
658 Khz. LAN GEN BE R G, 4Sl3 
17,55: Opera mu•iki•İ. - Solo flüt. !JI 

karııık neıriyat. 19,15: Schubert ye S'.:"J 
e•erlerinden kon•er. 20.15: Söder. 20ı~P. 
tporları. 21 : Dan•. 22,05: Şiirler. ~;-] 
nıanın e•erlerinden kon•er. 23,05: ti' 
24,10: Gece kon•eri. •• d•n•. 

823 Khz. BÜKR.EŞ, 365 m . J 
12,30 Orkestra, 13,30 Sözler1 13,35 IC~ 

devamı, 13.55 Hafif mu•iki, 14,15 ti~ 
14,30 Plak, 17 Köylü neıriyatı, 18 Ç•f_.JI 
kisi, 19 Haberler Haftalık, 19,15 Koıt~f. 
•amı .20 Konferan•, 20,20 Pli.1c, 2~ı.:"'..ııı 
yo pi,.e•i, 21,45 Oper•t h.a•aları, ~ 
k•ttra kon•eri, 22a35 Spor 22,45 kon...,.. 
•amı. ~ 23,15 Haberler. 2.3,40 Plak. 

Yarınkı program 
1 S TAN BU Lı .J 
18: Franaı:ı:ca dert. 18.30: Dau• ~ 

pl&k. 19.30ı Haberler. 19,40: Mehm•t ':"f 
S&J pi,.ano ile birlikte. 20, (YurdulD..-. 
lim) Selim Sırn Tarcan..) 20,30: 0•"' 
tan. 21,15: Son haberler .. bor .. lar. Zl~ 
1'an Bedrİ1'• Tüzün ıan, Radyo tanıo 
orke•traaile birlikte 1' 

!RiUiycf 
Aarm uındeai " MlLLlYET "J 
ABONE OCRETLEBI~ 

Türlü,.. içla Horlfılo 
ı. ıc. ...... 

1 .,.ı.,. 4 - • 

ı: : ı! ~ ~). 
Gelen ••rak a•ri 'l'er.i.lmes.- - ~~ 

seçen Dlitb.t.Jar 10 kurutt\lr.- \aAP'-~ 
matbaaya ait itler için mlldlri1'• .. :11 
racaat edilir. Gasetemİ'S i.li.nları• 'fll' 
1iyetini kabul etm•s. 

1 

"1'-ım olaugunu bılıneK istemiyorum,, fılminde ıakdır nazarlarile uyreııigınl• 
ı 
1 

LIY AN HAY D 'l • 
Yeni filmi olan 

KORKMA AŞKDAN 
mükemmel filminde pereştif edeceksiniz: Çüaki bu filmlde daha cazip vo dalı' 

sevimli görünmektedir. 

•--Bu çarşamba akşamı S U M E R sinemasında~ 

ve 

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

Türkiyede bilifa11la icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphrmayınız. 

Telefon : 4.4888. 

derdiğiniz mallardan elinizde da
ha varsa hiç tutmayın, derhal yolla
yın .• Alıcı hazır •.. Mühim bir itim 
var, fazla konuşamıyacağım; Af 
buyurun! 

Ve sakallı adam, gene geldiği 
gibi kotarak uzaklaftı. 

- Halılar .•• 
Kafası oğulduyordu: 
- Y anlıt ititmedim her halde ..• 

diye söylendi - halıdan bahsedi
yor. Nenin halısı? •. Bende halı ne 
gezer? Bu itte bir yanlıtlık olacak 

Sonra, ya vat ya vat yüksek kaldı· 
rıma saptı. 

Köprüyü yürüyerek geçti. Akşam 
ezanları okunurken Binbirdirekte
ki evin kapısını çalıyordu. Daha 
doğrusu, evin kapısına elini uzatı
yordu. Zira zile kadar yaklaşan bu 
el biran durakladı.Hatta halı ateşe 
yaklaşmışta yanmış gibi parmaklar 
biribirine sürtünerek geri çekildi. 

Sebebini anlayamadığı bir tere 
düde dütmüttü. Adeta utanır gibi 
olmuştu. 

Neden? 
Ncin? 
Bunu hiç kestirememişti. Maa

mafih bu tereddüdü uzun sürmedi. 
Tekrar elini uzattı, zili sinirli sinir· 
li crevirdi. 

içeride babur kimbilir neye sinir 
leıımit avaz avaz bağırıyordu. Kapı 

açılınca Şehap beyin ahçı k..-ı 
saldırdığını anladı. Peder ef~ 
nin hiddetten, boğulur gibi çrJI' 
ıeı; 

- Bu köftelerin hepsi yaııııı~ 
- diye bağırıyordu - Bu ef~-.J v 
ahçı geldiği gündenberi bizilll ~ 
paklan iyi yemek çıkamıyor eır 1 

dim çıkamıyor ..• ve çıkmazda··~ 
Daha fazla dinleyeınerti. g11 ~ ğ 

valide hanım açınıftı ve uz~;; 
man görmediği oğlu gözüne ıl n 
ilitmez; . İ r 

- Aa ••• - dF;mitti - sen 1111 Y 
d~? b 

- ~e.n geldim ya... . ııf'. 
lçerııı karanlık olduğu içıll ;ı! d 

dının birdenbire Ş1'fırır gibi ol t,' P 
nu kendisine tuhaf tuhaf bakt1i; 1 
hatta ürktüğünü farkedenıerıı,,,; 1 
Fakat eve girmek i&teyince k"'.f 
nın ark;ı•ına dayanıldığını hİ,,,.. 
Hayretle; .J 
~Ne o anne? - dedi -kal"' 

suratıma kapıyorsun? >' 
- Hayır yavrum ..• Evet .. • 'f 

ma, şey ... 
??? • - . . . ..• ,1 

- Nerede idin bugüne kadll ef.: 
Ne söylediğini bi!meyeıı" 

hut söylemrk istediğini ~öyl\! dl 
cesaret ed.,meyen bir inli var 
gayet h:ıfif bir ~esle, i~itil'? 
korkar gibi konuşuyordu. Nı 



' Bir çiftliğin 
~ Gülünç sakinleri 

Fransada Bordo civarında büyük 
ve güzel bir çiftlik var: Trimont 
çiftliği. Çiftliğin nazarı dikkati ce!
heden ciheti yalnız ismi ve güzellı
ği değildir. Burası yaklaşıldığı za
man Milletler cemiyetinin tertip 
ettiği bir maskeli balo manzarası 
verır: Havai (Hawai) adasından 

il bir dansör kıyafetinde bir adamın 
taze otları yerlettirdiği görülür.Ya 
nı batında lıpanyanın Trerolan 
kıyafetinden bir adam kendisine 
yardım etmektedir. Bir lskoçyalı 
ortalıiı süpürmektedir. Bir Hindli 
racası iae kuyudan su çekmekle 
metguldür. Bir kazaık koyunların 
batında çobanlık yapmaktadır. 
Bahçede bir Çinli mandarin toma
tea, tarlasını sulamaktadır ... llh .. 

Burada bir karnaval var zannet
meyiniz. Adamlar kadar yapbkla
n ifler de ciddidir. Yalnız gülünç 
olan ve kendilerini gülünç yapan 
teY Rufus Barlow ismindeki asıl 
~iftlik sahibinin vasiyetnamesidir. 
Rufus Barlow aslen Amerikalıdır. 
Babası meçhul 1 çeşit çeşit işlerden 
ııonra Fransada yerleflllit nihayet 
bu çiftliğin sahibi olmuştur.Bir çok 
memleketlerde geçirdiği hayat ha
tırası olarak, çefit çefİt elbiselere 
malik ve çalışırken yarı deli, yarı 
latifeci bunlar kimin itiyadında İ· 

, di. Evli olmayan bu adamın herabe 
rinden uzun müddet çalıtmıt 18 ki
ti vardı. öldüğü zaman, daima ktın
dileri için bir fey saklayacağı vado-
lunınut olan vasiyetnamesinin batı
da toplanıldı. Rufua Barlow bun
lardnn her birine onar bin Fransız 
fran!!ı paradan başka genif arazi 
ve emla.k bırakmakta olduğu hak
lnndaki satırlar ıhazırunca dindara
ne sükutla dinlendi. Fakat noter 
ınütebaıki satırları okumaya başla-

l
d ığı zanıan ne kendisi ne de bitaraf 
ar İçin gülmemek kabil değildi. 

Rufus Barlow, adamlarının her 
biri İçin kostümlerinden birini ayır
ınıt her birine kendileri için en ko
~k olanı tayin edilerek fırsattan is 
tıfade etmeleri için bir &ene müd
detle bu kıyafetlerle hep birlikte 
çalışmalarını şart koymuftur. Za-

1 vallı 18 köylü bir müddet dudakla-
rını biikmütler fakat vasiyetname
nin sonunda ayrı bir fıkrada müç
temian hu 'artı yerine getirdik
leri takdirde bir sene sonra açıla
cak diğer bir mektuptan da babso
lunınaktadır. Bunun üzerine köylü
ler ,artı kabul ettiklerine dair İm· 
za vermitler ve bu gülünç hayat 
ba,laıruştır. 
~~~__;__--~··~~~~~~~ 

Burası neresi 
• 

- Bura'1 neresi? Muazzam bin'\ 
lar ... sıra sıra otomobiller .. 

Bunu sormak kadar gülünç ne 
var. Bunu kim bilmez değil mi?. 
Hemen hepiniz derhal cevap verir
sin iz : 

- Amerika ... Ya Nevyork, o de
ğiLe bile Şikago. yahut Va,ington. 

Hayır küçükler ... Bu gördüğrı -
nüz resim ne Amerika ne de Av- ı • rupadadır. Bilakis burası Japon-
ya'mn merkezi olan Tokyoda ufak 
bir caddedir. 

Bunu söylediğim zaman belki 
de inanmıyacaksınız. Çünkü Ja -
ponya diyince, hani Japon kadın
ları, hani krizantemler, hani bisik
let ile gezen adamlar, hani Fujiya
ma yanardağı diyeceksiniz. 

Hakkınız var ... ama ... Japonlar 
o kadar çalışmış, o Ladar çalış -
mış ki tanıu.oıya~.ık oır hı:ue gel

f mişler ... 

"Demir aslında bPvazdır. Fakat 
siyah görunfr•. C"~•.Ü hava temasın 
da kararır. • 

" Yumurta le 
zarflar bu 1ı , t 
çdmazlar. 

',•..,atılan 
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lstanbulda saat 12 iken 
Muhtelif büyük Avrupa şehirlerinde 

saat kaçtır. bilir misiniz? 

(lıtanbulda saat 12 iken) 
Amsterdam 
Anverıte 
Atinada 
Baltimorda 
Berlinde 
Brüksel de 
Bükreıte 
Budapeıtede 
Buenos Aireste 
Cenevrede 
Edimburgta 
lskenderiyede 
Kalkütada 

10,00 Kolonyada 11,00 Pekinde 17,46 
7,07 10,00 Kopenhagda 11,00 Rio de Janeiroda 

11,35 Leningratta 12,00 Romada 11,00 
2,00 
6,00 

17,00 
20,00 

5,00 Liyejde 10,00 Sanfransiskoda 
11,00 Londrada 10,00 Santiyagoda 
10,00 Madritte 10,00 Saygonda 
12,00 Meksikada 3,00 Sidneyde 
11,00 Moskovada 12,00 Şikagoda 4,00 

13,26 
11,00 
11,24 
11,00 
19,00 

6,07 :Münihte 11,00 Tahranda 
11,00 Nevyorkta 5,00 Tunusta 
10,00 Numeada 21,00 Varıovada 
12,00 Panamada 5,00 Viyanada 
15,30 Pariıte 10,00 Y okohomada 

Türkiye Cümhu riyeti dahilinde 
Adanada 
Ankara da 
Antalyada 
ıBayazrtta 

Burıada 
Çanakkalede 
Çorumda 
Denizlide 
Diyarbekirde 

12,25 
12,19 
12,07 
13,00 
12,01 
11,49 
12,24 
12,01 
12,44 

Eılirnede 
Erzurumda 
Eskiıehirde 
Gaziantepte 
Gümüş hanede 
İzmir de 
lzmitte 
Kastamonuda 
ıKonyada 

11,50 
12,49 
12,07 
12,32 
1~,41 
11,52 
12,04 
12,20 
12,14 

Merz:ifonda 
Muıta 
Samsunda 
Sıvasta 

Tokatta 
Trahzonda 
Yanda 
Yozgatta 
Zonguldakta 

12,27 
12,50 
12,30 
12,32 
12,30 
12,43 
12,56 
12,31 
12,12 

~-~-------------------~ 
Eğlenceli salon oyunu 

Oyunculardan birisi ebe olur. 
Gözleri bir mendil ile bağlanır. Or
tadaki masanın üzerine yakılmı' 
bir mum konur ebeye ebelikten 
kurtulması için bu mumu söndür
mesi teklif olunur. Pek kolay görü
nen bu if çok güçtür. Gözleri bağla· 
nan ebeye üç adım geri gitmesi ve 
bulunduğu yerde üç defa dön:nesi 
sonra da üç adım ileri gelmesi ve 
nihayet mumu söndürmesi emrolu
nur. Mantıkan bu iş kolay görünür . 
Ehe kendisini noktai azimete gel
mit zanneder fakat tatbikatta bu 
gidip gelmeyi hatasızca yapmak 
gayri mümkündür. Gidip gelişte 
mutlaka az çok bir inhiraf yapılır 
ve biçare ehe mumu üflüyorum di
ye havayı ,iddetle üfler durur. 

o .t>a ım ne 

Zihni rakam oyunları 
Aııkadaşlarınızdan birine deyi

niz ki: 
- Herhangi bir rakamı tut, sa

na kaç olduğunu söyleyeceğ'İm. 
Fakat arkadaşınızın eline bir ka
ğıt bir kalem alması lazımdır. Çün
kü ufak bir hesap muamelesi ola
caktır. Gene kendisine ,unları söy
leyiniz: 

- Bulduğunuz rakamın bir misli 
ni alınız ve cemediniz. Ettiniz mi, 
ala! 4 rakamını ilave ediniz. Gü
zel! hepsini 5 ile darbediniz. Bü
tün bunlara 12 rakamını da katı,. 
tırınız. En son 15 ile darbediniz. 

Bütün bu hesap işi bittikten son
ra arkadaşınızın aldığı yekundan 
320 rakamını tarhetmesini isteyi
niz. Bundan sonra ortaya hangi ra
kam çıkmıtsa arkadaşınızdan soru
nuz ... Bu rakamın son iki adedini 
2ihnen kaldırırsanız, geriye kalan 
arkada~ınızın tuttuğu rakamdır. 

-o-

Meriı.te insanlar 
- Babam söylüyordu, Merili yıl

dızında yaşayanlar varmış. 
-Acaba öteki yıldızlarda da bi

zim gibi İnsanlar var mı? 
- Elbette var. Işıklarını görmü

yor musun? 

·• u ' cıu .... urunuz. 

I 

POl.ISTE 

Vergi 
Kaçakçılığı 

-o-

Kırk bin lira kadar oldu
ğu tahmin ediliyor 

Beyoğlunda bir pastaha1;1ede eı:oin 
kaçakcılığı araıtırılırken, bır vergı ka 
çakcılığının meydana çıkarıldığını 
yazmııtık. Kaçakcılık tahkika~ı .de.: 
vam etmektedir. Suçlulardan hın cu
rüm delili olan husuıi bir defteri yırt
mak isterken yakalanınııtır. Kaçak 
verginin miktan kırk bin lira kadar 
tahmin edilmektedir. 

Esrar, eroin 
Muhafaza tetkil.li.tr kundura tamir

ciai Bursalı Sabri isminde birinin ea
rar aattığını haber alıınq ve bu ada • 
mı cünnil meıhut halinde yakalamıı· 
trr. Satıcı ve alıcılar yoklanmca üzer• 
!erinde bet bucuk gram esrar bulun
muıtur. 

Sami inninde diğer bir kunduracı 
da perakende olarak eroin sattığı ha
ber alındığı için takip edilmekte idi. 
Bu adam da Arap Osman ile Hıristo
ya eroin satarken yakalanmııtır. 

Suçlular emniyet müdüriyetine tea
llın edilmişlerdir. 

Çarpaı kamyon 
Sebzeci Kenan merkeple Tarlabaıı 

caddeııinden geçerken Ta.kaim istika • 
nıetinden gelen şoför Hayığın kullan
dığı kamyon merkebe çarpmıı ve ya
ralamııtır. 

Tramvaydan atlarken 
Feri köyünde oturan Lutfiye, Şehit 

Muhtar Bey caddesinde Tramvayın 
arka sahanlığından yere dÜflDÜf, ba
tından yaralanarak Hasekinisa. has -
tahanesine kaldırılınııtır. 

Kol saati nerede? 
Pangaltıda oturan Madam Nuvar

tın kuyumcu lstepana bıraktığı 15 li
ra kıymetindeki kol saatini geri iste • 
mit ve latepan da Mığırdıç adında bi
rine verdiğini söylemiştir. Tahkikat 
yapılıyor. 

Kavga 
Seyyar boyacı Behçet bir kömür 

meselesinden dolayı araları açık olan 
tanzifat arabacılarından Muhittin ile 
kavgaya ıutuımu§, Behçet baıından 
yaralanmııtır. 

Lüks telef on 
Makineleri 

-·--
Şirket fazla kirayı abone

lere: geri verecek 
Telefon şiıic:etinin abone]erine ver 4 

diği lüks telefon makinelerinden almak· 
ta olduğu se.nede dört lira kira hakkın
da vaki olan şikayetler üzel'ine mesele 
telefon şirketi komiserliğince tetkik e· 
dilmiş ve filhakika ıirketin lüks nami
le ve abonelcrJne bazı makineler ver -
diği ve bunlnr Jan senede dört lira kira 
aldığı tahakkuk etmiştir. 

Halbuki bu tarzda makine tevzii ve 
abonelerden kira alınması mukavelena
mejC nt"halif olduğundan şirk~te aldı· 

ğı Ü-c.retleri abonelere geri vermesi lü
zumu tebliğ edilmiştir. 

Diğer taraftan hariçten getirttiği 

bir çok lüks telefon makineleri elyevm 
gümrükte bı;lunm<.ktadır. Şirketin bun
ları ehonelere dağıtması yasak edildi -
ğinden, şirket te bu makineleri geldiüi 
yere iadeye mecbur olmuştur. 

--o--

Bir Aman muhab rin 
vesikası alındı 

Alman gazetelerinden bazılarına 
m~bb.r!ik yapan M. Dapping'in Türk -
Ahı.an dost:uğunu ihlal edecek bazı 
neşriyatta bulunduğu ve matbuat U. 
müdürlüğünce kendisine yapılan tava;i
yeleri de nazarı dikkate aJmamıt ol· 
duğu görüldüğünden ecnebi muhabirle
re mahıua olan ve•ikası tasdik edilme· 
miş ve Türkiyede gazetecilik yapması 
menedilmiıtir. 

--o-----

Bay Sadullah Güney An
karaya döndü 

Bir haftadanberi şehrimizde bulu
nan Okonomi bakanlığı müsteşarı Bay 
Sadullah Güney, davet üzerine Anka
raya dönmüştür. Bay s~dullah G~ı;
yin, bir kaç gün sonra tekrar şehrımı .. 
ze gelmesi beklenmektedir. 

Temsil akademisi 
müdürlüğü 

Ankarada kurulacak olan temsil 
akademisi müdürlüğüne, Maarif ve -
k'\.leti umun\i müfettişlerinden Bay 
Re§al N urinin tayin edileceği söyl~1;1· 
mektedir. Bay Reıat Nuri akademı ıf· 
]eri hakkında alakadar mütehassıslar
la temaslar yapmaktadır. -·-
Vapurcuiarın Aksu vapuru 

bugün geliyor 
Vapurculuk ıirketinin Loit Triyeı

tino kumpanyasından satın aldığı (Ak 
ıu) vapurunun bugün öğleden son~a 
limanımıza gelmesi beklenilmektedır. 
Yeni geminin tescil muamelesi derhal 
yapılacak, vapur şubattan itibaren se .. 

1 İnsan mı tramvaya ezilir, 
tramvay mı insanı ezer? 

••D•• 

Kapış kapışa satılacak bir kitap! 
Herkesin nasıl bir yoğurt yeyi

ti varsa, bizde herkesin kendine 
göre bir yol yürüyüşü vardır. 

Bir çokları, yaya kaldırımına 
sığmaz, yolun ortasından giderler. 
Sağa sola yalpa edenler, şunun hu
nun ayağına basanlar, hızlı hızlı 
giderken yüz geri edenler, karın -
c;a ayağile, ağır ağır yürüyerek, ar- ı 
kadan gelenlere yol vermiyenler, 
kartısındakini tiksindireceğini dü
şünmeden, ağız dolusu tü~r~nle~, 
dü,en çorabını kaldırmak ~ç~n; -~
kide bir yere kapaklanır gıbı egı
lerek gelip geçişi durduranlar. 
Raıtgeldiği e.hbaıbile ayak üstü ko
nufIDağa dalarak herkesi kendine 
baktıranlar da caba ... 

Bunun sebebini uzun uzadıya a
ramak istemez. Bizde halk, yaya 
kaldırnnı kendi evinin sahanlığı 
zanneder de ondan ... 

Yol denilen yerden başkaları -
nın da gelip geçeceğini hesaba 
kabnaz. 

Geçen gün Beyoğlu caddesin -
de dolaşanların arasına, ben de ka
rışayım, dedim. Aman, baylar •• ba
yanlar!. Sen misin kalabalığın içi
ne giren .. Yürümek değil, buna sü
rüklenmek derler. Bir aralık, ayak
larımın yerden kesildiğini bile duy 
dum: 

- Ne yapıyorsunuz, müsaade 
edin de kendi ayağnnla yürüyeyim, 
diyeceğim ama, kimseye dinlete -
medikten sonra, neye yarar? 

Bakıyorum, herkes, yolun ao -
tundan gidiyor ve sağından geli -
yor. Hani bir zamanlar "yolun da
ima sağını takip ederek ilerleyi
niz!,. diye ,ehrin dört bir yanına 
koca ıkoca levhalar asmışlardı. 
Bunları okuyan, mutlaka tersin -
den okumuş olacak ki o zamandan 
beri, gidenler yolun solunu, gelen· 
ler de sağını takip ediyor. 

Yaya kaldırımı üzerinde yapı
lan uzun sohbetlere de diyecek yok 
tur doğrusu ..• 

Bu sohbetler, e&ki kadınlarımı
zın kapı arasındaki bitip tükenmi
yen veda 5ahnesi gibi uzayıp gi
der. 

KonUfanlar, iki iken dört, dört 
iken sekiz, oldu mu, yolun ağzı ka
pandı gitti. 

Biz yalnız yürümesini değil, 
müsaadenizle, binip inmesini de 
bilmiyoruz. 

Şu tramvayların arakasında ıı
kı,ık taneli üzüm salkımları gibi 
sallananlara şöyle bir bakın.. Bu
na tramvaya binınek değil, tram
vayda sallanmak derler. 

Söz gelişi Eminönünde tramvay 
durdu, değil mi? Kıtlıktan çıkmış 
insanların ekmek f1~·rn1 •~ lıil ,.,.... ~ 

Sefer bö~iımu 
--<>- \ 

Son konu ~malarda bir 
~kııaklık ç\kh 

Denizyolları ile Vapurculuk şirketi 
arasında sefer 1bölümü için baılıyan 
müzakereler aksakhğa uğramı,tır. 

.Sunun sebelri 935 yılı içinde sefer , . 
ya ... ılactk hatların bölüşülmesine aıt e
aaıluda çıkan anlaşamamazlıktır. 

Ogrendiğimize göre, bölümün ay 
ba~ına kadar yettıtirilmes!ni temin et
ıu :iK ü .... e.e vapurculuk şirketi d:in tel .. 
gra.la Okonomi bakanlığına müracaat 
etıniş t·İT. 

Şirket gö1•Ü§melett devam imkinı4 
n n temi~ini istemittir. Aks·i halde, 
ık~nun mucibince teşkili )Azım gelen 

ı "h" ttar komisyonun ;,e batlama11 
ıa a ıye . b' .k. .. 
icap etmektedir. N~ticenln ır l l gu-
nc kadar belli o1ac.agı umuluyor. 

--·--
Küçük haberler : 

Tayyare balosu komitesi dün sa
at 12 de Çinili hanında toplanmış ba
lo iç.in yapılacak işleri göriişmü?t~r. 

* Çocuk Esirgeme kurumu vrfa!et 
merkezi tarafından 21 şubatta verıle
cek olan koıtümlü balo komitesi dün 
Cağaloğlundaki merkez binasında 
toplanmıf ve balonun güzel olma!Jt j -

çin yapılacak İ§leri görüşmüştür. 

• Bir müddettenberi Avrupada tel
kikatta bulunan Sıhhiye bakanlığı hıf· 
zıasıha umum müdürü Bay Asım ıeh
rimize gelmi~ ve Ankaraya geçmiştir. 

• Fatih kazası himayesinde Aksaray 
gençler birliği evvelki akşam birlik 
merkezinde mutat toplantısını ya~JJ'UI 
ve Kör piyesi ile Zor nikih temaıl e-
dilmiştir. . . 

Temsilden evvel mHaiıım bayan 
Hasene saylav seç~; ve Türk kadını 
bakında bir bit .. bede hulu~uştur'. 

,, c. H. F. Fatih kazaıı hımaye•ı?· 
deki Aksaray gençler birliği ~c.nelık 
kongresini dün yapmış. ve yen.1 ıdare 
heyetini seçmi~tir. Bu yıl te~:s~l kolu
na ilave edilerek bir de "'usıkı kolu 
ihdas edilecc~iir: . 

nu andıran bir saldırış .. "Sen bin• 
ceksin", "Hayır ben bineceğim!,. 
Bu arada, yumruğuna güvenenler, 
öndekileri çiğneyerek basamakta 
kendilerine bir yer bulurlar. 

Küçük bir nezaket göstermek 
isteği, gafletten ileri gelen, ufacık 
bir t erileıne başkalarım tramvayı 
alıp Osküdara, yahut Karaköye 
geçirtir. 

Geçen gün, tramvayla Beyoğ
luna çıkıyordum. Şithane karako
lu yokuşunu çıkarken tramvay an-·. 
sızın durdu. 

Hepimiz telatla, ayağa kalldık. 
Vatmanın yüzü aapsarı idi. 

- Ne var, ne oldu? diye sor
duk. 

Elile önden giden bir hamalı 
gösterdi: 

- Nah ..• işte fU herifin yüzün • 
den .. Hala da yolun üstünden gidi
yor. 

Bunu söylerken, bir taraftan da 
çan çalıyordu. Birisi vatmana tıı • 
kıldı: 

- Sen yine şükret ki herif, ba-
. ' "E h tm . ıtını çevırıp: .. , uzun e e, ış -

te ... Çekilmiyeceğim, sen başka yol 
dan git!,, demiyor. 

Vatman güldü: 
- Biz böyle diyenleri de gör

müşüz!. 

Bi;·~~~mobile atlarsınız. Acele 
itiniz var. Şoföre: 

- Aman, çabuk. .. dersiniz. . 
O da ilk elden; gaza basıp, v ı

tesi dörde takar. Kuş gibi uçarsı • 
nız. Fakat bir yere gelirsiniz ki o
tomobil zınk diye durur. 

Tela,la sorarsınız: 
- Aman, neden durduk? 
Şoför homurdanır: 
-Tramvaylar arka arkaya di· 

zilmiş. Yine bir kaza var, galiba .• 
Bu keşif doğrudur, yine serse

min biri, iki tramvayın altında ka
lıp çiğnenmiş, koca şehri hirihiri -
ne bağlayan münakale vasıtaları ol 
duğu yerde durmuştur. 

Çiğnenene sersem dediğ:me. 
kimse kızmasın. Tramvay, yoldan 
çıkıp adamı çiğnemez. Siz onun 
yolundan yürüyeceksiniz ki çiğne
neıiniz. 

Kazaya karşı durma insanın e· 
)inde değildir. Fakat tramvay yo
lundan yürümemek her zaman için 
elimizdedir. 

Diyeceğim, yürümesini, i~ip 
binmesini, bir türlü öğrenemedık. 

Açık gözün biri: 
"Yolda nasıl yürümeli? T ram • 

vaya, arabaya, vapura nasıl inip 
binmeli? diye bir kitap çıkarn ~a
nırım kapış kapışa giderdi. 

' Salahaddin GVNGôR 

Ve 

Ay tutuidu 
-·-

şehrimizde tutu"muş 
olarak doğc!u 

Dün akşaıın ay tutulmuştur. Ay sa

at 15,53 te tutulmağa haşlamış ve 
17,47 de en koyu şeklini alarak, 18,31 
de açılmağa başlamıştır 19,41 de ı,,. 

tulma tamamen bitmiştir. 
Ayın tutulması memleketin heı· ta .. 

rafından görülmüştür. Ay şehrimizde 
tutulmuş olarak doğmuştur. 

MAARiFTE 

Talebe Birliği inti1'ap 
pus laları 

Talebe birliğinin intihabat pusula
larının tasnifine dün de geç vakte ka
dar Halkevinde devam edilmiştir. Rey 
pusulalarının tasnifine bugün de de
vam edilecektir. 

~.öm str tatili seya.hatı kaldı 
Fakültelerin sömestr tatilinde muh· 

telif talebe gurupları Balkan memle
ketlerine seyahate çıkacaklardı. liazı 
ıeheplerden dolayı bu seyahatlerden 
vazgeçilmiıtir. 

ilk tedrisat müfettişlert kadros• 
htanbul ilk tedrisat müfettişleri 

kadrosunda hu sene epeyce değitiklik 
yapılmıtlır. Şimdiye kadar 6 kadar 
müfetıit hatkıa vazifelere tayin edil • 
miş, bir kısmı ttıuallimliklere indir!l • 
mittir. Bunların yerine yeni müfetıış · 
!er gelmiıtir. 

üzere Zonguldağa giden Deniz tica
ret müdürü Bay Müfit Necdet Deniz, 

şehrimize dönmüştür 

;. Havuzlar ve fabrikalar müdürlü. 
ğünde yıllık pilançoyu tetkik eden he· 
yel dün de çalışmalarına devam et .. 
miştir. Havuzlar ve fabrika~ar idoıre
siı1 • .'en sonra ı\kayın ve Denız yolları

nın pil3.nçolaı-ı da gözden gcçirlltc>ct:k• 



Sar p:ebisitinden 
Sonra 

(Başı 1 inci &ahifede) 
tesi Sar'da bulunan uluslararası kuvvet
lerin ne zaman gideceği hakkmda henüz. 
bir karar vermiş değildir. Ancak bu 
kuvvetlerin 25 Şubata doğru Sar' dan ay• 
rılmaya başlıyacakları zannediliyor. 

Uçler komitesi Sar'da tedavül etmekte 
olım Fransız parasının mark ile değişti· 
rilmesine karar vennittir. 

LONDRA, 19.A.A. - Resmi mahafil
de söylenildiğine göre, Sar'daki ulu•lar 
arası kuvvetler Sar'ın Almanyaya geçe
ceği tarihe kadar yerlerinde kalacaklar
dır. lngiliz kuvvetlerinin bir martta ln
gtiı.,.-eye dönmeleri muhtemeldir. 

Radyoda Marseyye:z; 
BERLIN, 19.A.A. - Havas : Berlin 

ıılusal radyo merkezi dün akf'UD, - Na· 
poleon ve 19 uncu yüz yıl - hakkındaki 
tarihi konferanı vesilesiyle ilk defa o
larak Marseyyez marşını çalmı§trr. 

il.iman telsiz telefonunun senelerden 
beri en orijinal netriyatından birini teı· 
kil eden bu konferans, Franaız ihtilali· 
nin varisi Napoleon hanedan fikrine ga
up gelen ulusal fikrin yaratıcm, 19 un
cu yüz yılın fikri müesıiıi ve modern 
devletin mucidi olarak gö~termiıtlr. 

Konferans esnasında Betthoven'den 
muhtelif parçalar çalınmı§tır. 

Tefriki mesai 
ROMA, 19.A.A. - Havas muhabirin

den : 1 tal yan gazetelerine göre, Sar se
çiminden ronra B. Laval'ın yaptığı söy
lev Almanya'n•n da iştirak edebileceği 
tam ve geniş bir Avrupa iştiraki mana· 
sın mumkün kılmaktadır. 

Fak•t bu ıe,riki mesai istel.Jeri, Al
man gazete!erinin Almanya hududlaTı
nın yeniden tetkikine iıaret verir gibi 
takındıkları vaziyetle kart:iattmlıyor. 

Sar ıeçimi Versay muahedesinin tat
bikine dah;ldir, muahedelerin yeniden 
tetkikine değil. 

Sar, Almanva tarafından uluul bir 
mesele olarak, halbuki Avusturya, ltal
ya, Fransa ve lngiltere tarahndan ve in· 
gilıerenin tudik ettiği Roma'da yapılan 
Fransız • ltalyan anlllfmalanna uygun 
olarak uluslar araaı bir mesele olarak 
görühnektedir. 

Sar'dan çıkacak mülteciler 
CENEVRE, 19.A.A. - Havaı muha

bmnden ' 
Snr mültecilerinin iıtikballeri )le uğ

raşmak için Cenevrede bulunan sosyalist 
lider Maks Braun, biristiyan sendikalar 
mümessili Hoffman ile beraber Cenevre
deki bütün uluslar gazetecilerini topla· 
mış, Sar'm Almanyaya geçmesini ist&
ıniyenlerin korunmasının mühim bir me
sele olduğunu IÖylemittir. 

Maks Braun, aeçim neticesinde :Z0,000 
kitinin hicret etmesi lazım geldiğini 
ıöyliyerek gazetecilerin Sar'a gidip va
ziyeti gözlerile gönnelerini riea ehnit
tir. Sözlerini bitirirken Maka Braun, 
ıeçimin, sulh muabedelerinde düıünüldü
iü gibi hür olarak yapılmadığını l>ir da
ha tekrar etmİ§tir. 

Soayaliat liderinin nutku 
yasak edildi 

P ARiS, 19, A.A.- Sar sosyalist rüe
Jasından Maks Braun'ın fatist aleyhtar
ları icra komite.ile, hukuku beter bir
liği ve konfedere sendikalar ittihadı hu
aurunda nutuk irad etmesini, dahiliye 
nazın yasak etmittir. 

Muhtemel karıtıkhkları önlemek için 
aıkı inzibat tedbirleri alınmııtır. 

Uluslar derneği konseyinde 
CENEVRE, 19.A.A. - Uluslar der· 

neği konseyi hususi celse halinde tc>p::
lanmıt ve Sar akaUiyetlerinin korunma
sı ile daha bazı meseleleri görütmüttiir. 

Lord Eden Almanlara inanıyor 
CEi~EVRE, 19.A.A. - Dün radyoda 

yapmct olduğu bir söylevde B. Eden de. 
miltir ki : 

- s;yMamızın Avwpaya karıı biri
cik i•teği, komıuiarımızla açık dostluk 
baıilarınm yeniden kurulmasını ve bun
lann yür.imesini görmektir. 

Sar •eçiminden bahseden B. Eden, de
mittir ki : 

- Bu meselenin hallinin yeni bir dev. 
re açacağını ümid etmek nıanbluız bir 
iı olmaz, Avrupanın muztarib olduğu 
emniyetsi:olik kayğusunu gidermek için, 
gelecek aylar içinde, durucu bant için 
başlıca unsur olan büyük bir inr.-ııt duy. 
gusu yaratınağa çabşmalıyrz. 

Sar komitesini ünledikten sonra B. E
den demittir ki : 

- Gazetelerde ok;.duğuma gQ..e, bir 
lıaç kişiye ıiyasa dütüncelerinden dola
yı Sar'da göz dağı verilmit, Almanların 
bu yolda verdikleri aöze inanmağa hak
kmuz vardır. 

Avusturya meseleai 
CENEVRE, 19.A.A. - Havaı mu

habirinden : 
Uluslar arası gazeteleri, Bay Von Pa

ııen'i Sar seçi.minin muhtemef ak.isleri Ü· 
zerine yapmış olduğu beyanatı efe al· 
maktadır. 

Bu beyanat, Avusturyanın istiklaline 
kartı yeni bir hareketin haberc:iı.i gibi 
tutuluyor. 

Avusturya murahhasları ile temasta 
bulunan mahafil hu gibi haberlerin esas
••z ve siyaıi mümessil ııfatile uysun ol
madığına kanaatleri olduklannı söyle
m<"ktedirler. 

Esasen, balkın eksıoriyetine dayanan 
n temamen birlefİk olan Av .. turya ka· 
bine>inin muhtelif beyanatlannı hatırla
ma!< ki.fi dir. 

B. Von Papen'in pek az siyasi olan 
h beyanatı yapmamış olmatını temen
Dİ etmek lazrmdır. 

ôhonorrıik meseleler nasıl 
halledilmi~tir 1 

CENEVRE, 19. A.A'. - Sar hakkın· 
ela dün h11sıl olan B.,.ıhşmaların esasla
nna dair şu mütemmim ma1Umat verili
yor : 

Uluslar kurumu konseyi tarafından 
kayda geçirilen Roma anlaşmaları, bu 
meselelerin en ehemmiyetli kıımını, 
prenaib itibarile esaıen halletmiş bulu
nuyordu. Bu cümleden olarak, maden 
ocaklarının yeniden aatın alınma1an i
çin. Almanya tarafından Fransaya öde· 
ncc!i: paranın mıktarı tcsbit olunmu~tnr. 
Bu para, evvelf"m:rde. Snr'da müter'a\ i! 

Seçim hızla 
Devam ediyor 

(Bırşı 1 incı sahifede) 
takımları yeniçeri kıyafeti ile rey
lerini vermeeğ gelmişlerdir. 

Öğleden sonra Beyoğlu, Kadı
köy, 1!! .. nbulun muhtelif sandık 
J;c.tlarına hasta arabası ile reyini 
venneğe gelen halk görülmü,tür. 

C. H. F. vilayet idare heyeti re
isi doktor Cemal Tunca ile vilayet 
idare heyeti azaları dün bütün san
dıkları gezmitler ve rey vaziyeti 
hakkında malfunat almıtlardır. 

İntihay teftif heyeti azası O skü
. dar, h.tanbul, Beyoğlu ve mülha -
kattaki rey sandıklarını teftit et • 
mitlerdir. 
Sandıklar bu akfCZrrt kapanıyor 

Bugün alqama kadar reylerin 
verilmesine devam olunacaktır. 
Vilayet bütün dairelere ve müesse
selere gönderdiği bir tamimde rey· 
lerini istimal etmek üzere sandık 
başlarına gidecek memurların ve 
müstahdemlerin mezun addedil • 
meaini istemi9tir. 

Bu tamim üzerine bir çok mü -
es.;eseler öğleden sonra memurla
rına müsaade etmi9lerdir. Bugün 
pazar olduğu için öğleden sorıra 
sandık başlarının pek kalabahk o
lacağı tahmin edilmektedir. 

Esasen reylerin verilmesi için 
teM>it edilen zaman bu aJqam se
k.izde biteceğinden halkın son da
kikaya kadar ulusal vazifesini ya
pacağı muhakkak addedilmekte -
dir. 

Bugün de fırka hatipleri san • 
dık başlarında aöylevlerini aöyli -
yerek halkın reye iftiraki iç.in pro
pagaıxla yapacakJardır. Bu suretle 
reyini kullamnıyan hiç bir vatan
datın kalmıyacağı ümit edilmek • 
tedir. 

Bu ak'am saat sekizde rey san
dıkları mühirlenerek teftit heyeti 
azasının kontrolü altında polis 
merkezlerine bırakılacak ve yarın 
sabah stanbulun bütün kazaların
daki rey sandıkları merasimle kay
makamlıklara götürülecektir. 

Dün öğleden itibaren rey san
dıkları tefti'} heyeti azaları tara -
fından merasimle açılacak ve rey
ler ak.tam saat 9 a kadar tasnif e
dilmit olacktır. 

Ancak mülhakattaki sandıkla
rın lıtanbula getirilmesi müıkül ol
duğundan mülhakat kazalarında -
ki teftit heyeti azalan reylerini 
kaymakamın nezareti albnda tas
nif ederek neticeyi vilayete bildi -
receklerdir. 

Bu suretle yarın ak.fam lııtan -
buldaki ve !ah alqamına kadar da 
mülhakattaki tasnif neticeleri an
la9ılmıt olcaktır. 

Ça~amba sabahı İstanbul vila· 
yetinin bütün ikinci müntehipleri 
belli olacaktır. 

Oııküdardaki tezahürat 
ikinci müntehip seçimi miina -

aebetile dün Osküdarda büyük te· 
zahürat yapılmıttır. 

Saat on üç buçukta bütün es -
naf ve İ9çi te~ülleri, halktan 
müteşekkil kafileler iskele mey • 
danında toplanmı9, bando milli 
mar,ları çalmıt ve meydanı doldu
ran kalabalığa Usküdar Fırka re· 
isi Bay Macit tarafından bir nutuk 
aöylenmittir. Alay önde muzika ol
duğu halde oradan hareket etmit 
Doğancılar meydanına gelinmiş, o 
rada da Bayan Necile tarafmdan 
bir nutuk söylenmiştir. 

Altın kaçakçılığı 
(Başı 1 inci sahifede) 

lı§ma ,yollannı öğrenmiıtir. 
Tahkikat henüz bitmediği için isim· 

!eri verilmiyen ve ne yolda çahıtık • 
lan sô; ~•nmiyen bu adamlann elinden 
son defa kaçmlmak istenen 600 altın ij. 
ra müsadere edilmiıtir. 

1 tle ali.kalan olanlar dün geee ve 
gündüz sorguya çekilmiılerdir. Diğ.,.
ilitikleri olanlar da araftmlmaktadır. 

sız franklarile, fazlası da bet ıı<ıne müd· 
detle her sene bir miktar kömür vermek 
suretile ödenecektir. 

Bundan haıka, Alman hükumeti, Sar'. 
da muhtelif itlere yatrnlmıt sennayeler 
den dolayı, Fran'1z husuıi sermayedar. 
larmn kartı borçlu bulunmağı kabul 
etmiıtir. 

Ancak, bu borçların tahakkuku, ticari 
müvazene neticesinde hasıl olacak fazla
lığa göre icra edilecektir. 

Bunun için oldukça genit mikyasta 
ticari mü-ı:akerelere lüzum vardır. 

Fransa ile Almanya arasında ökono
mik münasebetlerin, uluılar kurumun 
kontrolundan hariç bulunduğu, müıte
reken kabul olunmuıtur. Uluslar kuru
mu, bilikiı mazinin tasfiyesine veya 
yeni rejim.in kurulmasına ait bütUn di .. 
ğer meselelerin halli ile muvazzaf olacak 
tı!". 

Htr ilti hükümet, konseyin kararları
nın ınecbu..f mahiyette olacağını §İmdi
den kabul P.tmitlerdir. 

Nihayet, Sar mıntakasının, Vttu.y 
muahedesinin tatbik sahasına dahil bu
luUJ11ın, gayri askeri hale ifrağr, diğer 
Ren <rnzisi İcin de old~u. gi.bi, Alman-
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Zehirli mantar 
-o-

Tokatta beş kişinin ölü
müne sebeb o!du 

TOKAT, (Milliyet) - Erbaanm 
Kangal kazasından rencber lsmail 
Harman mahallinden topladığı yaba
ni mantarlarla pilav piıirmiı ve pilavı 

yiyen lsmail, karuıı Nuriye, kızları 12 
yaıında Temam, 8 yatında Şehriban, 

oğlu iki YB§ında Haydar ve artan ye
meği .sonradan yiyen Molla Hüaeyin, 
6 yaşında Süleyman mantardan zehir· 
lenmitlerdir. Hatice derhal ölmüıtür. 
Nuriye kızı Temam, oğlu Haydar, 
komıuıu Hüseyin ve Süleyman hasta· 
haneye kaldmlmıtlaraa da tedaviye 
rağmen kurtan1aınamıtlar ve lorada 
ölmütlerdir. 

Trabzon tayyare 
c~miyetinde 

TRABZON, 19.A.A. - Tayyare ce
myeti k&dınlar yardnn derneği kurulardk 
idare heyeti teşekkül emn, ve reiı!iğe 
Bayan E.mi~ Kadr: aeçilmittir. 

Trab7on bayanları ilk defa olarak bir 
kurwna girip it hayatına atılmn b<1lu
nuyorlar. 

Fındlk fiatl arı 
TRABZON, 19. A.A. - Son günlerde 

fındık fiyatlarında mahsus bir yükseliş 
vardtr. Avrupa piyasalarında alıcılar ço
ğalmıştır. 1 ç 48 ve kabuklu hndık 24 
kuruıtur. 

Mahsulün eriminden birinci kinun so
nuna kadar 110 bin kantar kabuklu fın· 
dık ihraç edilerek mahsulün üçte iki•i 
tükenmiııir. 

Marmara da 
Evleri yıkılanlar 

(Başı 1 inci sahifede) 

F eli.ket yerini görmeğe giden vali, 
teftiı heyetleri reisleri döndüler. 

Yeni evler yapılıyor 
BANDIRMA, 19 (Milliyet) - Hü

kümet zelzeleden felakete uğrayanlar 

için yeni evler yaptırmağa batlamıtbr. 
Bu evler her türlü ıar11ntıya mulıave• 
metli, çek zarif, sıhhi, birer katlı ahıap 
binalardır. 

Marmara adalarında sar~ınblardan 
harap olan köyler fenni pl8n Üzerine 
tekrar kurulacaktır. Yeni yapılan ev
lerin iki odası, bir antresi, bir banyo .. 
ıu, bir heJisı vardır. 

Her binanın dört tarafı beter met
re geniılikte bahçeye ayrılmııbr. On 
altı evden mürekkep bir ada teşkil e
dilecek ve bu adaların cephesi 100, 
yanlan 28 metre olacaktır. Evlerin en 
yakın bir zamanda bitirilmesine çahııl· 
maktadır. 

Evvelce gönderilen uata ve amele· 
!ere nezaret etmek üzere yeniden üıı 

nafia fen memuru idaresinde seksen ,.._ 
ta ve amele daha glinderilmittir. Y ~pıJa. 
nn bütün in§a levaznnı temin edilmit
tir. 

Yurdumuzun en güzel köteJerin· 
den biri olan Marmara adası çolı: geç • 
meden bir mamure olacaktır. 

Marmarada leM.kete uğrayanlara 
yardım 

Marmara havzasında son zelzeleler· 
den felakete uğrayanlara yardım için hi 
li.liahmere afağıclaki hayır JBhipleri do 
para göndermitlerdir ı 
Kuruı 

200 :Bay muallim Mehmet Ali Şev· 
kiden 

50 Bay Sabri T ali.ttan 
300 llayan Şaziyeclen 
5137 Mıaa çartıh ......,., yorgancı, 

mobilyacı esnafı tarafından 
435 Hailç feneri, bomonli tütün 

deposu müstahdemini ta. 
100 Bay Mehmet Zekiden 
700 Çapa tatbikat mektebi talebe

leri tarafından. 

6922 

· Buğday işi 
Hakkındaki rapor 

(Ba§ı 1 inci ıahilede) 
teferrüat üzerinde ayrı bir rapor hazrr· 
layacaktır. 

Ziraat Bankası idare me<:lm heyeti 
reisi Bay Sabit öğleden sonra Ziraat 
bakanı Bay Muhliıi ziyaıet etmiı ve 
akf8Jll üzeri Ziraat banlıaıı idare mec· 
!isi toplamnıttn-. Kenclilile ııöriiıtü • 
ğüm salahiyettar bir zat bana ıunlan 
aöyledi: 

- lıtanbuldaki komisyon yalnız bu 
yolsuzluk itıle uğratmaktadır. Buğday 
mübayaasına baılanalrberi htanbuldan 
165 bin ton buğday geçmittir. Bu Jıa. 
dar mühim bir it bugüne kadar 20 ki
ti gibi küçük bir ka,~ro ile idare edili· 
yordu. 

Kadronun ki.fi gelmediği anlatıldı • 
ğından komisyon yolsuzluk tahkikab • 
nın teferrüatından sonra buğday mü • 
bayaa ve aatııı i§ine verilecek yeni şe
kil etrafında kararlar verecek ve y&-

Sürmene güzelleşiyor 
•••••••• 

Belediye az geliri i!e kimseye borclan
. madan bir çok işler başarıyor · 
SORMENE, (Milliyet) - Sür

mene; bütün sahilince uzanıp gi • 
den plajile Floryayı, iki tarafı yıl
lanmış çınarlarla süslenıniş geniş 
ve uzun bulvarı, zümrüt dağlarile 
Beykozu andmyor. 

Tepeciklerinde yeşilliklere bü
rünmüt fasılalı tirin köşkcükler in
sanda Boğazdan bir parça hissini 
uyandırıyor. 

Yorgunluk kahvelerini kasaba
nın sahilinde çok güzel tarhedil • 
miş temiz bakımlı belediye bahçe
sinde içtik. Bahçenin yanı başında· 
ki camları pırıl, pırıl parlayan ter
temiz belediye binası, önümüzde 
geniş ve temiz cadde çalıfkan bir 
şehir idaresinin mevcudiyetini ilan 
ediyor. 

On iki bin lira gibi dar bütçe • 
sine rağmen borca girmemit ve 
borç yapmadan oçk işler görmüt 
olan bu şehir idaresinin son zaman 
!arda yapbğı işlerin başında su iti 
geliyor. Halkın her Jeyden evvel 
temiz suya ihtiyacını dü~nen be
lediye iki kilometreye yakın uzak
lıktan iyi evsafı haiz memba suyu
nu küzergahında çe'1Jleler yaptır
mak suretile galvanizli borularla 
tehre indirmiştir. Geçen seneler • 
deki seylap neticesi şehir dahilin
de husule gelip sıtma kaynağı o -
lan 600 metre uzunluğunda 250 
metre genişliğindeki bataklık be
lediye tarafından kurudulmuş ve 
bu sahaya bin adet (Okaliptüs) 
fidanı dikilmştir. 

Asrın fenni teraitini cami ola -
rak in9asma başlanan mezbaha bit 
mek üzeredir. 

Belediye kasapların sıhhi şera· 
iti haiz düki.nlarda aabt yapmala
rını teminen betondan yirmi dü • 
kanlık güzel bir hal yaptırmıştır. 

Sahildeki belediye bahçesinin 
kenarına rıhtım yapbrrlmıf ve bah-

Yukarıda: Sürmene Belediye dai
resi, tqağıda: Sürmene yolların

dan biri 

çe bu suretle 52 metre daha tevsi 
edilmittir. Kasaba yollarından bin 
metre murabbaına kaldınm dö -
tenmiftir. 

Eldeki işler bittikten sonra yi
ne bu sene zarfında hükfunet kona
ğının önündeki Cumhuriyet mey -
danı sahiline rıhtım yapılmak su
retile tevsi edilecek ve güzel bir te 
kilde tarlı ve tanzim edilerek bah. 
çe haline getirilecektir. 

Henüz pek yakın bir mazide ba 
·taklddarı yüzünden havasının ağır
lığından, sıfmasından, swuzluğun
dan fİkiyet edilen zümrüt Sürme
ne; hemşehrilerinin suyunu, gıda
sını düşünmeğe, sıhhatini koruına
ğa azmetmit ve bütün muhitine 
kendisini aevdirmit çalıfkan bele· 
diye reisi ve mesai arkadatlamıın 
mütterek çalışmalarile çok yakın 
bir atide temiz ve sıhhi bir sayfiye 
haline gelmit olacaktır. -. 

Denizli ilkmekteplerinde talebe velileri ile mualllmlerden aeçilen 
himaye heyetleri fakir talebeleri giydirmekte ve mektep ihtiyaçlarını 
temin etmektedir. Yılbaşında fakir çocuklar menfeatine verilen balo
dan 300 lira kadar elde edilen para ile bir çok kimsesiz talebe sevin. 
dirilmittir. Yukarıki resimde Gazi mektebinin himaye heyetile giydir· 
diği talebeden bir kısmını göstermektedir. 

Turgutluda 
Halk evi 

-o--

Şehrin ıerefile müt~nasip 
bir de bina yapı'acak 
TURGUTLU, (Milliyet) - Fırka· 

mızın kaza kongrelerı toplandı. Bu kon
greyi vilayet idare heyeti reisi latan • 
bul saylavı Bay Ziyaettin Karamür
ıel ve mülkiye başmüfettiıi Bay Ne
dim Nazmi ve kaza kaymakanu Bay 
Sait bulunmuşlar ve tereflendirmi,ler • 
dir. 

Kongreye bütün köylerden gelen 
müınesıiller ve ıehrin en büyük ve 
kıyemtli halkı iıtirak eylemiştir ki iı

tirak edenlerin arasında bayanlarımızm 
fazla miktarda bulunması kongreye şİın· 
diye kadar olduğundan çok başka bir 
parlaklık vermiıtir. 

Kongreyi kaza id....,e heyeti reisi 
Bay Cevdet Oktem idare eylemiş ve 
okuduğu idare heyeti icraat raporu bü
tün sam.ün ve mümessiller tarafından 

ıürekli alkıılarla onaylanmııtır. 

Kongremizde söz alan kıymetli ba
yanlarımızdan Zekiye Hasan Şevki Ba· 
ran çok beğenilen ve alkışlanan bir 
ıöylevde bulunmuıtur. 

Kongrem-izin bu sene aldığı karar
lar arasında gençlik içtimai har~:,et -
!erinin ok kı met kesbeden ehrimiz-

Zar ada bir köprü 
yapılıyor 

ZARA, (Milliyet) - Kızılırmak 

üzerinde bulunan Abet köprüsü· 
nün yeniden yapılma.ama karar ve

rilmiştir. Köprünün çok muntazam 

bir •ekilde kuruluşu için lazımge
len hazırlıklara başlanmıttır. Bu 

köprünün yapılıtına iki bin altı 
yüz lira kadar bir tutar aarfedile. 
cektir. 

de bir halkevi açılmasına ve bu halkevi 
için ~erefli bir binanın yapılması var

dır ki bu karar memleketimizin bütün 
halkı tarafından çok sevinçle karıılan -
mıştır. 

Seçlıni yapılan idare heyetine Ba
yan Atiye, Bay Cevdet Okteın, Bay 
Talat Ozkan, Bay Hasan Lenger, Bay 

Hasan Şevki, Bay Nedim, Bay Şü~rü 

Erdem seçihnişlerdir. 

Vilayet kongresi mümessilliklerine 

Ba)' Cevdet Oktem, Bayan Zekiye Ba

ran, Bay Hasan Şevki Baran, Bay 

Şükrü Erden, Bay Talat seçilmişler -
dir. 

idare heyeti aralarında Bay Cevdet 
Ul.tcmı reisliğe seçmişlerdir. Yeni ida
re heyetine muvaffakıyetler temenni 
ederiz. 

Yeni Soyadı 
A anlar 

1 
• Van hudut "lay kumandoJI ~ 

v:ai Kaymakam Raufi, lzmir ~ 
nndan Remzi, gazetemiz ı.JI' 
Ressam Elif Naci kendilerine ~ 
olarak ERKAN kelimesini s<9" 
dir. 

• • • it 
* "Erzincan,, da (Zazoğl~ ~ 

nılmakta olan soyun (Halen ı:;'Jı 
Ankara, htanbulda bulunan)~ 
bu adm kendilerine verilme•i .ıı!ı#: 
alamea (manaca) kartılık b ;il 
( Sanalan) ı yeni soyadı olandı 'ı/I 
rmı "btanbuldalri üyelerindeıı..tlı"' 
Cemal ve yzb. N. Rahmi, ınıı 
bildinnitlerd.ir. :J 

• Silivride tüccar ve fOEÖr 
)ev), Eminönü kaymakamlığı r'j 
ri odacısı Zehra (Alptd<in), 
cıhhiye müdüriyeti odacıl~.ı 
maliyeli Omer oğlu Hüseyin (il"" 
adlarını almıılardır. . 1 

Tokat valisi Recai (Gürel•)• ' 
memleket hasahanesi baı beJr,ill! ; 
tör Talat Kadri (Somer) husllf~ 
sebe çevirgeni Mehmet (Alını) ' 
zabıta memuru Mustafa (Aral)ı 
M. Kemal (Aypar), Cümhuriyeltıl' 
cleiumumisi Ali ( Oz,eren.), mahlı. 
sı Rüttü (Yetğin) ağır ceza ~ 
lizımı hmail Hakkı (Yüksel), 
me baı katibi Nuri (Erdüğan}. ~ 
aıe zabit katibi Ahmet (Oner)ı . 
Nuri (Ersoy), baytar çevirgo;"'ı 
gip (Akse!), varidat çevirg~ 1 
( Erğün), sıhhat seyyar tab~. ~ 
(Ons), ma)jye muhasebe lı:ib~I~ 
(Tekin), nafia ba katibi Şjjkr11 ı 
Nüfus katibi M. iiya ( Güvcıı): 
bat katibi Naci (Ceyhan), · O 
ta1ıu1111 Sellin (Ak Alın), ~o 
(Oz Yurt), haı lıemfire Nac:i1• I' 
idare memunı Hakkı (Bapran)ı, 
re Hikmet ( Sobay), butabafoCI 
(Tolgay), belediye memuru sıdfıl 
dmm). ~ 

• Ahırkapıda Cankurtaran ' 
ai No. 68 de irfan (Ulu Tufa 
soyadrnı almıftr. _./ 

• 
SPOR 

Beıi'.<taş kulübüııd' 
toplanh 

Betiktat kulübü baJkanlı~ 
23 ikincik1.nun 1936 çar 1 

aaat 19 da Be§iktaı j~ 
mües&İJan heyetinin 935 senell~ 
toplantısı Bep<taı Cumlıurİr.J 
FuiGıumda kaza merl<ai~ ~ 
ğından mü..-ris azanın •eJıne"" 
!eriz. .. -* * Betiktat jimnastik ldübiİP".· 
sni birinci aeneı.iain bitimi- ve ~ 
iııkrimcle Türkiye birincililderİ " 
ları kutlulamak iizere 24-1-935 ~ 
be gÜnü aiı:ıamı Perapalas .al~ 
tertip olunan süvarede bulu~ 
üyelerimizin clavetııameleri _,,, 
clileriz. 

Galatasaraz - lngiliz de' 
cileri maçı 

Dün T •inim aianıada G#I~ 
takımı tftırimizcle mioafir ~ 
ııiliz London lı:rüvuörü futbol fi 
le dostane bir maç yaptı. • .J 

Saha ııok çamurlu idi. IJlı ~ 
tevazi.ıı bir oyunla berabere ~ 
di. ikinci devrede Galataaan1 l 

· ağır basarak 3 gol yaptı ve o-rP 
· Calataıaray lt!lıine ntticelendi. 

Jngiliz takımında Soliç, .,,Jil 
leci biıbusa ...ıhaf bak iyi idi. 

Beykoz Zindeler yurd• 
toplantısı 

Beykoz zindeler yurdu e ti 
fevkalide bir toplantı yapJDlf 

.. ldübünün iımini cleiittİrmİJtir• 1 
Kliibün yeni adı (Be~oz •P"'i 

mu) olmu§tur. Buadan sonra ",/. 
yeni idare heyeti aeçilmiı v• 4iı 
tehir mecliıi eaki azasından Sa ~ 
ci reisliğe Beykoz C. H. f. ·.ı 
reiei Hüseyin, umumi lıitiplii- >j 
W., muhasebeciliğe Halda, ~ 
Muıtafa, komisyoncu KizJOllr 
Osman, Fabri.\i aeçmitlerdir • .,;' 

Muhuibi meaul Sabri! ~~Jıiı 
tanhğa Şadi ve k!Üp çevirs-. 
lbrahim Kelle seçıllmİJtir. Y ~ 
heyetine muvaffakıyetler dil~ 

o 

Halkevi konferaıı• 
temsilleri 1 

Halkevinden ı 1 - 21-1-1~ 
tesi günü saat 18 de Evimiz~ 
!onunda Ortaköy Şifa Yurdu .,l 
Ahmed Asım tarafından ( MiJli;;, 
soysal yardımda kadına dütell .

1
1_ 

hakkında bir konferanı ver' • 1 

2 - Yine 21·1-1935 paz~~ 
20,30 da Tepebatmdaki Evilfll~~ 
kılll\Jnda temsil şubemiz 1 IJO ~ 
(ikizler) pöyesi oynanacaktır· 
ferana ve temsil her~ 

YENi NESRIYAT 

Büyük gllzet~ f 
Böyük gazetenin 13 üncıı ~ 

bugün renkli bir kapak içinde p 1 

gin yazılarla çıkmııtır. Bu ı•>"~ 
tiyatrosu ııanatki.rlanndan '"/ 
n:n çek güzel resimleri ve Jıİf 
tı vardır. . ~ 

Kandilli kız lisesine da••.,., ~ 
röportaj da mecmuaya ayrı 1 

verm..ktedir. /, 
Bunlardan b3§ka, kadın, . ~ 

mod'l, radyo, apor sahifcl:;: 
tefrika'ar, bi"meceler vıır ,;1' 
gaz .. eii cku}'Uculanmıza ta~ 
riz. 



Deniz yolları 
Ace!t~l- ~ı!J1Y Fıc~l.,ı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

,. __ .,. Han. Tel. 22740 ----· 

"SKENDERiYE YOLl 
EGE vapuru 22 ikinci Kanun 
SALI günü aaat 11 de isken· 
deriveve kadar. (268) ...... , .. ---------fC.PEBAŞINDA 

r,ıın•uı Bt!ıdi11ttl ŞEHiR 
ŞehirTiyilf rosu rtY ATROSU 

ııııııııııııııı ;!~ C:J)de 
insanlık 

111.Jll K:;:~:si 
Yazan: 

BALZAK 
• * 

Yazan : 1:.l<rem Reıit. Beateleyen ı 
Cemal Re,it. 

DEL! DOLU 
22-1-935 salı ııkıamı bir defa için 

BiR KAVUK DEVRILDl 

Sulbınahmet birinci sulh hukuk hi
kimliiinden: Davacı htanbul telefon 

,Ukmi tara!mdan Rumelikavağmda 

Trakya birahanesi <ahibi Trabzonlu 

Hasandan 3670 kuruıla beraber günde 
110 lcuruı ayrıca tahsiline ve makine • 
n in a ynen iadtl9'İne dair açılan duru1 • 

maıla m J drualeyhln semti meçhule git

tiii miibqir tarafından verilen meıru • 

battan anlaıdnuıkla müddeialeyhe ili • 

nen tebligat üasma ve muhakemenin 

MiLLiYET PAZAR 

inhisarlar U. üdür üiünden~ 
Nümune ve şartnamesine göre (70X 100) eb'adında 

(550) kilo ikinci hamur beyaz kağıt pazarlıkla 30-1-935 de 
çarşamba gÜnÜ saat 15 de satın alınacaktır.İstekliler nümune 
ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa girebilmek için 
(yüzde 7,5) teminatlariyle birlikte Levaznn ve Mübayaa Şu
besine müracaatları. (207) 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğindenı 

1932 senesi bütçesinden mütevellid tahsisatsız borçların 
itfası için 1934 bütçe kanunun un 11 inci maddesinin son fık
rası mucibince çıkarılmış olan yüzde 5 faizli yedi sene vadeli 
Hazine tahvilleri Maliye Vekaletinin 17-1-935 tarihli emir
namesi üzerine 19-1-935 tarihinden itibaren Borsada kote 
edilmiştir. (282) 

Güinri'k f nhi~ar1ar Vekilli~ine 
alınac -k f üfettiş Mua' i ıi. 

Gümrük ve inhisarlar Veka'etinden: 
Gümrük ve İnhisar Veka Jetinde 35 lira aylıklı bir Mü

fettiş Muavinliği açıktır. 
Yüksek t:.hsilini ve askerliğini bitirmekle beraber garp li 

sanlarmdan birini bilenlerden İstekli olanlar, bu ayın sonuna 
kadar, Ankarada Vekalet Teftiş Hey'eti Reisliğine giderek 
veya yazarak dolduraca~arı istek kaatlarıru alabilirler. 

(235) 
. ~. ;. . . ... ~ . .... . 

dahi 27-2-935 saat 14 de talikine ka- 1 
rar veıilmiı olmakla mezkılr giinde 

mahkemeye gelmeue halduncla gıyaben 

muamele edileceği ilinen tebliğ olunur. 

• 

ı.;uvu 

Tay3rare Piyangosu 
(7154) 

~~~~~~~~~~ 

Beyoilu dördüncü sulh hukuk mah· 

keaıe&inden: Beyoğlunda, Kalyoncu Kol
luğunda Cezayirli sokağında (1) numa· 

rab Hasanpllf& banımn bir odasında o

lunnalı:ta iken 1!-10-934 tarihinde ölen 

Beyoilunda Çakmak sokağında (8) au

marab Horasanciy1111 apartnnanı eski 

kaı>ıcısı Murat oğlu Y ervantin tereke. 

aİne n:ıahıkemece el konmuştur. llin la· 

ribinden itibaren alacaklı ve verecekli-

Jıe.in bir a7 ...., m&rasçıların üç ay için

de Beyofl11 dördüncü sulh hukuk mah. 

18 f nci T rtip 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 dedir. 

Büyü~ il,raıniye: 25, ·00 lira~u 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 rrahk ikrami-

20.000 rralık mükafat vardır. 

lHTlRA İLANI 
"Her Çapta efvahi nariye için kabili 

luımeslae nıiiracaatları lüzumu ilin olu- •·-------------
1 - 3700 küsür liralık Lin-

lstanbuı Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

tefrik ve tebdil kaplama usulü,. hakkın· 

da iıtihsal olunan 15 T. Sani 1927 tarih 

ve 594 numaralı ihtira berab bu defa 

mevkii fii.le konmak Uzre ahere devrüfe. 

rağ veya icar edileceğinden talip olan

lann Galata'da, lkti1at hanında, Robert 

Ferri'ye müracaatları ilin olunur. 
(69.,Q) 

-· (7160) 

Jotanbul asliye üçüncü hukuk mah
ı..-indenı tbsan tarafından kocası 
lzmirde D.bekha§ı hmetpqa mahalle. 
a Bardakçı ıokak 52 No. da oturan 
Saim aleyhine ikame olunan boıanma 
dava11ndan dolayı muınaileybe arzuhal 
lllreti ğ<icderilmiı ise de mübatir ıer
h.iae ve polİI tahkikatına göre nerede 
olduğu bilinemediği anlaııldıimdan i
lan ile tebl;ııat icruma karar verilmiı 
olmakla dava arzuhali makamına kaim 
olmak Were itanın tebliğat icrasına 
ve 011 gÜn u.rfında cevap verilmediği 

takdirde muhakemenin Saimin gıyabın
da cereyan edeceği ilin olunur. (7135) 

Sult-hmet üçüncü sulh hukuk 
haı.i.ml.ii'inden: Davacı telefon firketi
Dİn mÜd<ieialeyh htanbulda Cibali.Je 

Fener cadı!eairule 108 N o. da sakin 
Rifatiıı (7437) kuruıla beraber günde 

110 kunsı ayrıca tahsiLn~ ve makine
nin aynca ia4Me dair .kame eylediği 

duanın c ... eyan eden mu .. akemede M. 
aleylwı ıkamelıgiıbınm ma.u.n olmadı

imı müha§ir tarafından verı.en meşru
batt.ı anlatılmakla 20 gün mıiddetle 

İlinen t<.hLgırt İcrasına karar venl.nıiı 
olmakla yemvi muhakeme olan 27-2-!ıJ5 
saat 14 Sultaı.!urıet J üncü sulh hu • 
lruk mabı.e.-aiacle hazır bul:unınanu 

ve yahut bir vekili kanuni bulundur . 
manız ııılui takdirde muhakemenin cı

yaben icra lulmacait teblii makamına 

kaim olmak üzere ilin olunur. (71!>6) 

l":ıtiıh ic:n1tndan: Necati tarafından 
borçlu Ed.irnekapıda Kariye camİIİ s~ 
kağında 11 No. lu hanede mukim Halil
den 273 lira talep edilmiı borçlu müd
detinde itiraz eylediğinden tayin olu

nan müdafaa giinü için borçluya gön • 
derilen tahligatta borçlunun mezkur 
ôkametıı&htan çıkarak halen ikametgahı 
meçhul kaldıiı mübaşirin mcıruhatın· 
dan anlapldJiından 20 giin müddetle 
İJ.i.nen ta:b .. ipt i.c:raıına karar verilmiı ... 
tir. Ve ynnıi mürafu 21.2.935 tari -
tane mfuadif perıembe günü saat 10 
na tayin edildiği ve mezkür giinde borç
lu mürafaaya gelmediği takdirde luık • 
..., •• .ıa ı:-ya:-ı murafaaya devanı olu· 
nacağı ilin olunur. (7143) 

Fatih oulh üçüncü hukuk hakimli

ğinden: Hueki caddesinde camt bitiıi

ginde 67 No. da oturan Cemilenin ay· 

ni hanede oturan Küçük Faik oğlu (),.. 

han Tah.ine 19-1-935 tarihinden itiba

._ Yalİ tayin o!unduiu ilan olumır. 
(7142) 

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

2 -ilk pey parası 278 lira
dır. 

3 - Açık eıcsiltmesi 30 İkin 
cikanun 935 çar~amba gÜnÜ 
saat 15 dedir. 

4 - Bağlantılarını görmek 
isteyenlerin her gÜn eksiltme
ye gireceklerin belli gÜn ve 
saatte Corludaki Satınalma 
Komisy~nuna gelmeleri. 
(753) (214) 436 

• • • 
1 - 7659 küsür liralık pi

lavlık pirniç kapalı zarfla ek
siltemye konulmuştur. 

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

3 - Birinci pey parası 575 
liradır. 

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

5 - Bağlantısmı görmek 
isteyenlerin her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün ve / 
saatten bir saat evvel teklif j 
mektuplarile Corlu Satmalma 
I< omisyonuna - P"elmeleri. 
(7;.t) c21s) 437 

• •• 
Beher tanesinin tahmin fia· 

tı yediyüz kuruş olan yüz bin 
tane portatif çadır kapalı zarf
la alınacaktır. Çadırlar Avru
pa mali olacaktır. Şartname
sini 35 lira karşılığında al
mak ve örneğini görmek iste
yenlerin her gün öğleden son
ra ve eksiltmeye gireceklerin 
de 7 -3-935 perşem~ gÜnÜ 
saat 15 de kanun tarifatı dai
resinde 31750 liralık muvak
kat teminatlariyle arttırma ve 
eksiltme kanununun 2 inci 
maddesinin İkinci fıkrasiyle 
üçüncü maddesinde gösterilen 
vesikalarla birlikte teklif mek· 
tuplarmı ihale saatinden bir 
saat evvel Ankara M. M. Ve
kaleti Satmalma komisyonu· 
na vermiş bulunmalan. (760) 

281 

350 

Evvelce Tophanede Cihangir ma· 
ballesinde Cihangir caddesinde Melek 
ap rlımanında oturmakta iken Yuna
ni•tana gidip mezkur mahaldeki ika -

me .. gtihı bilinmiyen Aleko karaıi ve 
l pİro Keza Katerinaya; htanbul ikin· 
ci icra memurluğundan: 1ttıı oldt.1ğunuz 
T Of>•i&Dede Cıhangir mahalles de Ci • 
hangir caddesinde eski 2,. yeni :U No. 
lu arranızı Beyoğlu tapu bapnemurlu· 
ğunun 3-10-933 tarih ve 4:585 muamele 
No. lu ipotek senedi mucı<ıince Mühür
cbr oğ.u Nuriden ödünç aldıiınız beı 
bin liraya mukabil mezkılr gayri men• 
kulü alacakLya ipotek ey .erneniz mcz• 
kur borcu vad.ooinde vermcdiginizden 
ötürü ipotekli gayri menx..ıtün paraya 
çevri.ınew dairemize gelen alacaklı vc
kiıi avukat Yuıuf Ziyaetıin tarafından 

iıt . nilmıı ve ~cra ve ifli.s kanununun 
145 inci madde.ıne tevfikan doldurulan 
ve tcb.iğ için tarafınıza gönderilen ö
deme emri altına mübatirinin vermit 
ol...ı.wğu nıe~ruhata ve zabıta tarafından 
ya,p.lan tahk,kata nazaran ikametgilıı· 
nrz.ıı oıt,nc.mt:dıği anlaıılmıı olmakla 
tcbLgatın bir ay hakla itiraz tayini su• 
reliıe iiinen icrasına karar Yerilmiı ol
GU$undan ılan cti.n:.mden İtibaren me.ı.
kur muddet içinde 934 • 8253 dosya 
numa.raıiıe borcun hitam veya bir 
lc.ı •• un kattı aöz veya yazı ile icranın 
d ... rmaaıru mutazammm kanuni bir iti· 
razda bulunrnadıiınız veyahut mezkur 
borcu Utok veçhile ia.z ve masarif 
ve ücreti vekalet ile birl.kte vermedi • 
ğiniz takdirde mezkıir müddetin neti • 
ceıi anında cebri icra auretile muame-. 
lei kanuniye yapılacağı malumunuz ol· 
mak ve bu hwustaki ödeme emrinin ta· 
rafınıza tcb!iği yerine geçmek üzere 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. (7141) 

Beyoğlu -dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Polonya tebaesından 

olup htanbulda ölen Aleksandr Pir

yanç ile kan11 Mari Piryançın tereke
si Polonya konsolosluğunca mahkeme
mize teslim edilmittir. Medeni kanu • 

nun 561 inci madde.i mucibince ili.n 

gününden haılamıık üzere alacaklı ve 

vercceklilerin bir ay ve mirasçıların Üç 

ay içinde Beyoğlu dördüncü sulh hh • 

imi< m u Haıine lıatvunnalan İlan o-

t-. (71&8) 

lKINClK.&.NUN 1935 

Srra 
No. 

SÜMER BA K~~I 

Umumi Müdürlü~ünden: 
Bankamız ve müessesatında çalıfmak üzere Afağıda yazılı 

tartlar içeri$inde : 
1 - Bankamız ve müesseaatı muhasebe servislerinde çalıt· 

mak üzere asgari 80 lira maaşla, 
2 - Bankamız servis tef ve müfettif muavinlikleri namzedi 

olmak üzere asgari 120 lira maAfla ve İmtihanla iki 11.nıf memur 
alınacaktır. 

Namzetlerin ecnebi lisanlarına vukufu det"ecesile imtihanda gösterecek· 
teri liyakatler ve evvelce bulunduklan müesseselerde edindikleri tecrll· 
heler nazan dikkate alınmak suretile aagari olarak gösterilen maaş mikdar
Jarı umumi müdürlüğün takdirile artıl".labilecektir. 

Muhasebe memurlan için lise veya lise derecesinde bir mektepten 

mezun olmak. 
Servis §Cfliği ve müfettiş muaV<inliği namzetliği için ali mekteplerden 

mezun olına.k şarttır. 

Her iki imtihana gireceklerin askerlik hizmetlerini yapmış olmalan ve 
35 yaşını geçmemiş bulunmalan llzundır . 

Muhasebe memurluğu için 27 K. sani 1935 pazar günü saat 1 de. 
Servis şefliği ve müfettiş muavinliği namzetliği için 29 K. sanl 1935 

salı günü saat 1 de Ankara ve İstanbulda aynı zamanda imtihan yapı· 

taca.ktır. 
İmtihana girmek isteyenlerin imtihan programını vesalr şartları anla· 

ınak ve isimlerini yazdırmak üzere nihayet 22 K. sani 1935 tarihine kadu 
Ankarada Umum Müdürlük memurin şubesine , İstanbulda Sümer Banlc 
İstanbul Şubesine müracaatları ilan olunur. 

Sultan Ahmet Befinci Su h Hukuk Mahkemesinden : 
Dosya Olünün ve babasmın adı Olüm günü Memleketi adı 

No. 
1 934-178 Serkiz oğlu Leon 15-7-934 Alemo~r nah.iye.i 
2 179 Mehmet oğlu Yakup 17-7-934 Karadeniz Ereğlm 

3 180 Hüseyin oi;lu Rahmi 2-8-934 Nallıhan 

4 181 Rasim oğlu Mehmet Sabri 14-7-934 Geclizkazası 

5 182 Kadri oğlu Ali 18-7-933 htanbul Aksaray 

6 183 lbrahim oğlu Hüseyin lS-7-934 Nazilli Kazası 

7 184 Mehmet oğlu Süleyman 7-7-934 Bozkır kazası 

8 185 Mehmet ğolu Ali Rıza 22-6-934 Betiktaı 

9 186 lsmail oğlu Arslan 23-1()..933 Rize k~zası 

10 187 Haııan oğlu Y uıuf Ziya 29-5-933 Hopa knzası 

il 188 Mehmet oğlu Ahmed 11-6-933 Kırklareli 

12 189 Satı oğlu Rıza 9-6-933 Tata7 

13 190 Ferhat oğlu Muıtafa 19-5-933 Çerkea 

14 191 Hüseyin oğlu Ali 10-5-933 Hirkai terif 
ıs 192 Haci Halil oğullarından 24-4-933 Sultanalmıed 

Om er 
16 193 lbrahiın oğlu Kadri 9-3-933 Ekridir 

17 194 Süleyman oğlu Hasan ı;..3.933 Rize kazası 

18 195 Ferhat oğlu Mehnıed 13-2-933 Hmw Şerif 

19 196 Halil oğlu Dursun 2-2-933 Adapazan 

20 197 Mehnıed oğlu Mustafa Sami 21-1-933 TetYikiya 

21 198 Salih oğlu Kiiznn S-1-933 Çorlu 

22 199 Mehmed oğlu Mustafa 4-1-934 Anıp gir 

23 200 Ahmet oğlu Ken'an 25-12-932 Betildat 
24 201 Muhsin oğlu Salılı '3-3-933 lstanlıul 

25 208 Haci Hüseyin oğlu Halil 9-9-934 Buna 
26 209 Hasan oğ'. u Mehmet 2-7-934 Kmt.amooi 
27 210 Salim oğlu Ali 21..s.934 Tekirdai 
28 211 Hasan kızı Adile Zl-4-934 Fatih 
29 212 Osman oğlu Ahmed 1.J-934 Topkapı 

30 213 Abdullah kızı Ayte 28-11-933 Buna 
31 214 Faik oğlu Hasan Razı 23-7-933 Eyüp 
32 215 Omcr kız:ı Firdevs 28-6-933 Ordu 
33 216 Sait kızı Gübüm 19-S-933 Lapseka 
34 217 Abdullah oğlu Hüseyin 3-3-933 Cihangir 

htanbulda Gülhane hutaneainde öl en ve terekelerine mahkememizce el konu
lan ve yukarıda adlan ve baba adlan ve memleketleri Te ölüm günleri yazılı etha
•ın miraıcdarı olup olmadıiı bilinemedii inden mirascılan olduğu taktiı·de ilin gü
nü olan 20-1-1935 ırününden itibaren bir •J' zarfında sıfatlarını bildirmek üznı 

mahke-n.ınize gelmeleri kanunu medeninin 534 cii maddesi mucibince ilan olunur. 
(7131) 

EKSiLTME 1LAN1 
Nöye Bavgazel~aft Vayı und Fraytag Aksiyengezeltaft Kanali

zasyon Şirketi Cibalide mevcut kımal suları tasfiye tesisatı için mihani
ki çamur sevk tesisatı teslimi ve montajını kapalı zarf uılulü ile eksilt
meye koymuftur. Eksiltme günü 15 Şubat 1935 dir. Şartnameler 3.
Türk Lirası mukabilinde yukarda yazılı ııirketin Sirkeci, Sirkeci Palas 
3 ncü katındaki bürosundan almab i.ir. Yalnız Türkiyede atölyeıi ve 
tesisatı olan müteahhitler iştirak edebilirler. (7133). 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Satınalma komisyonundan 

1 - 6500 liralık toz teker 4000 liralık kuru fasulya 
2000 liralık yemeklik tuz 1862 liralık kesme makama 500 
liralık tel şehriye 2000 liralık kuru gürgen Odun 915 liralık 
yerli kok kömürü kapalı zarf eksiltınesile 5-2-935 sah günü 
ııaat 11 de satın alınacaktır. 

2-Toz şekerin bir kilosuna 39 fasulyaya 8 tuza 10 kes· 
me makarnaya ve tel şehriyeye 15 kuru Gürgen odununa 3 
kuruş ve Yerli kok kömürünün tonuna 30 lira fiat konmuş
tur. 

3 - Şartname parasız olarak Komisyonumuz.dan alına· 
bilir ve bu yedi kalem erzak ayrı ayrı ve toptan ihale ~luna· 
bilir. 

4 - Toptan alacaklar için ilk teminat 1333 lira 28 ku· 
ruşlur. Bir iki nev'ini alacakla alacakhlar erzak bedelinin yüz 
de yedi buçuğu olan ilk teminat mak~uz veya Banka .mekt~
bu ile kanun ve şartnamede yazdı ves1kalarmı muhtevı teklıf· 
lerini eksiltme günü saat ona kadar Komisyonumuza vermİ§ 
olmaları. (~'23) 

lÇ TiCARET UMUM MODORLO~ONDEN ı 

30 ikinci Tefrin 330 tarihli kanun ~üküı;nlerine göre teacil edilı;nit o; 
lan ecnebi firketlerinden Romanyatabnyetlı (Steaua Romana) Şırketı 
bu kere müracaatla ŞirkP-tİn Türki•·e Umumi vekillerinden (Ma~ Blum· 
berg) in tekaüde scvkedildiğini ve bundan böyle Şirketin Türkıye umu 
mi vekilliğinin diğer vekil Möıyö (Raif H. Rozenberg: Ral?h H; Ro. 
ıenberg) tarafından münferide:. ifa edileceğini ve mumaı1eyhın tırket 
namına yapacağı işlerde"n doğacak davalarda ·bütün mahkemelerden da 
va eılen. edilen ve üçünçü ,ah11 .ıfatla?l_e huır buh~n~ak üzre me?!un 
b lunduğunu bildirmi~ ve lazımge·en kagrtları vermıştır. 

u Keyfiyet kanuni hükümlere u•·gun gorulmüt olmakla ilin olunur. 
(7119) 
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lstanbul Levaz:m Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

llanlan 

İki numaralı Dikim evı 1-
çin bir sıyırgı, bir muhat, bir 
Zımba makinesiyle dört bey
girlik bir pres 7 Mart 935 per
şembe günü saat 14 de açık ek 
siltme ile alınacakbr. Tahmin 
bedeli 2450 liradır. İsteklile
rin şartnamesini ve kataloğu
nu görmek üzere her gün öğ
leden evvel ve eksiltmeye işti
rak edeceklerin 183 lira 75 ku· 
ruş teminatlariyle belli saatte 
Tophanede satmalma komisyo 
nuna gelmeleri. (737) 

(280) 
• • • 

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

(721) (168) 364 
• 

iki numaralı dikim evi i
çin 50000 adet köprüsüz sür· 
gÜ 22 lkincikanun 935 salı 

gÜnü saat 14 de pazarlıkla a· 
lmacakbr. Tahmin bedeli 
500 liradır. isteklilerin nümu 
ne ve şartnamesini görmek ve 
pazarlığına iştirak etmek üze· 
re 75 lira son teminatlariyle 
Tophanede satmalma komis
yonuna gelmeleri. (725) 

' (190) 391 
• • • 

Yinninci Müstakil Fırka i· 
çin Beş adet büyük bakır ka
zan 22 lkincikanun 935 salı 
günü aaat 14,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 175 
liradır. isteklilerin şartname
sini görmek ve münakasaya İş· 
lirik etmek üzere 26 lira 25 
kuruş son teminat akçeleriyle 
Tophanede satmalma komis· 
yonuna gelmeleri. (723) 
(192) 392 

••• 
Muhafız alayı için 1670 met 

re iş elbiselik bez 24 ikinci 
kanun 935 aalı gilnü saat 15 de 
pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 785 liradır. istek
lilerin nümune ve şartnamesi
ni görmek ve pazarlığa gir
mek İçin 117 lira 75 kurut 
son teminat akçeleriyle Top
hanede satınalma komisyonu
na gelmeleri. (722) (193) 

393 • • • 
İstanbul Levazım Amirli

gine bağlı kıt'at için Üçyüz 
ton Un 31 lkincikanun 935 
perşembe gÜnü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. T ah
min bedeli otuz bin liradır. 
Şartnamesi parasTZ olarak T o~ 
hanede satın alma komisyo
nundan alınır. tık temİn3h 
2250 lira olup isteklilerin tf'k. 
liflerini belli saatten bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 
(726) (188) 4Q9 

••• 
İstanbul Levazım Amir ı· 

ğİne krt'at için seksen ton pi
lavlık pirinç 31 lkincikanu;ı 
935 perşembe günü saaı 
15,30 da kapalı zarfla alına 
caktır. Tahmin bedeli 18800 
liradır. Şartnamesi parasız 
olarak Tophanede satmalma 
komisyonundan alırur. llk te
minatı 1410 liradır. İstekliJe 
rin tekliflerini belli saatten 
bir saat evvel komisyona ver
meleri. (727) (189) 

41<1 
* • • 

Levazun Amirliği ihtiyacı 
için alınacak 28 ton Sabunun 
kapalı zarfına istekli çılana
dığmdan 24-1-935 perşembe 
gÜnÜ saat 14,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
7000 liradır. İsteklilerin şart· 
namesini görmek ve pazarlığa 
girmek Üzere 1050 lira son 
teminatlarile belli saatte Top
hanede Satmalma Komisvo
nuna gelmeleri. (729) (236) 

t3S 



İstanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
1350 lira mukabilinde bir inci derecede ipotekli olup pa· 

taya .,:-ıesine karar verilen ve tamamına 4268 lira kıymet 
ıakdir edilen Kartalda Maltepe ruanaHeainde ııf.t' lô cenu'6i ve 
Oaküdar namı diğer Bağdat caddesi sokağında 1181-1179 umu 
mi 75-489/ 44 No. larla mura kkam bahçe. bir evin tamamı 
açık artbnnaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırma

ıya iştirak edecek müşterilen kıymeti muhamınenenin yüzde 
7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları ica P eder. Müterakim vergi, tan• 
zifat tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şart
namesi 30-1-935 tarihine mü sadif çarşamba günü Dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
20-2-935 tarihine müsadif çarşamba günü dairemizde saat 
14 ten 16 ya kadar İcra edilec.ek, birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin yüz de 75 ini bulduğu takdirde üst
te bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü bakı 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 
7-3-935 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairede yapılacak ikinc ! arttırma neticesinde 'en çok 
arttıranm üstünde bırakılacak tır · 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 ıncı maddes~ e tevfikan hakları tapu sicille
rile sabit olmıyan İpotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiZ ve ma
sarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gÜn zar 
fında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tanu !licillcrile sabit olmıyanlar 
ıatış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin 934. 1978 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahaHen haciz ve takdiri kıynet raporunu görüp an 
J,.. .. ,_ı,,nur. (273) -

·-
MiLLiYET PAZAR 20 IKINCIKANUN 1935 r.--- Her yerde --

R OLİ çikolatarını 
arayınız; Çünkü : 

R o L 1 
Kars sütlerimizle yapılmı§ 

en nefis çikolatadır. 
Deposu: T afçılar 19 lstanbul .... ı _________ _ 

358 ------

Had se yapan kitap --
Avrupa da Otomobil 
he 9000 • kilometre 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Zıd şeyıer 
GRİP İN 

Bir tek kat• 

bır araya ge L mcztet, 
ile ba~ ağrısı gibı ... 

Devredilecek ihtira beratı Satış yeri: Ahmet Halit GRtP<N 
"Emlahın milhi veya sair mahlulle

rin esas mübadilleri vaırtaıı ile ihzar, 
tefrik ve tasfiyesine aid usul ve ameli
ye,, hakkındaki ihtira için lktiııat Ve
kaleti sanayi müdürlüğünden ahnmı' o-
lan 5 son kanun 1933 tarih ve 1878 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere başkasına devir ve ya
hut İcara verilmesi teklif edilmekte ol
malda bu hususta fazla malilmat edin
mek iatiyen zevatın, Galatada, Pe11em
be pazannda Aılan hanında S nci kat 
No. 1 • 4 idarehaneye müracaat eyle-
meleri ilan olunur. (6982) 

.ın 

Doktor 

Enli'!~~d!t~!!n~ ~~nda 1 
Tal: 241.>1 _, __ ıiii 

182 

1 Devredilecek ihtira beratı 
"Bira köpük mayası,, haldandalıi 

ihtira için iktisat Vekaleti aanayi mü
dü~lüiünden istihsal edilmiı olan 30 
mart 1921 tarih ve 3184 ve 3185 •• 
maralı ihtira beratlannın muhtevi bu
lunduğu hukuklar bu kere ba§kaıma 

devir ve yahut icara verilecej.i .. teklif 
edilmekte olmakla bu hususta fazla 
malumat edinmek imyen zevatın Gala· 
tada Pertembe pazarmda Aslan hanın
da 5 nei kat 1 • 4 numar.!arla münılı:
kam idarehaneye müracaat eylemeleri 
ilin olunur. (6981) 

Kütüphanesi 

Fiyatıı 50 kurut 
ZAMAN 

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

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka 
datımız bu yorucu fakat fay
dal ı seyahatten hot görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu
vaffakiyetle tesbit etmiştir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken !n•an bu 
memleketleri geziyormuş aibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika
larda kendinizi seyahat etmit
ainiz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini ıüs. 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkelİn 
elinde eerekli zarif bir kitap ol
m~tur. 

5 

Bazan 

Ba,, diş, ılnlr vı 
adele •irılarını 
dindirerek gil -
ıalinlizll kurtarır. 

Bazan da 

Nezle, bronşit, girip 
geçirerek bunların 

doğuracağı büyük 
hastalıkları önler ve 
hayatınızı kurtarır 

H•r eczanede bulunur. Fiab 7 1/2 

0" ~~ " - .r _. " ıJ-t,··,~ ı• • 

Merkezi: Ankara 
Tamamı ödenmiı sermayesi: 

2,200,000 TDrk Lirası 
TUrklyenln har yerinde fUbe ve muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
latanbul •ubaah Telefon 2:l0 ı2 

Şubesi: Telefon 43201 

354 

TURHAL ŞEKER F ABR KASI 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
F'ATLAR 1 

Fabrikada Teslim KOP ŞEKERi 40 
KRİSTAL ,, 37 Kuruıtur. 

En Aıağı Sipariı 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şıker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adraıiı Fabrika TURHAL TURHAL 
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--- Öksürükler çok defa tehLkıli hutalıklar gibterır ---

KATRAN HAKKI EKREM 
Şerik aranıyor :t 

• 
Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin bronşitler ile 
nezlekrini bt'ivv•n ~eçidil!;i Rilıi nefes ıl arlıP;ına da çok favdası vardır 

göğüs 

235 

Galata Mahmudiye caddeoinde 18 ,r k 
nedenberi hurdavat madeniyat maJıiıı' rür. 
veaaire ticaretini yaparak ırerek pİ' oku 
yasa, devalı- Ye müe11euıtta DIUDUf •' b t 

lstanbul ithalat Gümrüğü . bilırilerile tanınmı, Jj._ .,;..., ,;;~· e 

Ç 
~ tah.;Ili. 36. Yaılannda bir ırenç af#' Ç? 

evirgenliğindenı pıy ... ada bir ticarethane açın~k üzre"' du 

lstanbulda bulunan gÜmr ükler Bakanlığı Levaun Mii- li kudretli Türk bir ortak anmıakta.ı-' iki 

d I
A 1 İ b İ "lzka 314,, rumuzu ;ıe f ıla"tbul 111 d 

meyyizliği ambarın a mevcut •tartı a at arile atan ul tha- ı poıta kutuıu adreWıe yr~lm:ı.sı. c;a ı 

lat Gümrüğü anbarlarmda bulunan tartı alatları ölçüler ni- __________ <:..7-~ bü 
rcunnamesine uygun olmak üz ere münakasa ile ve pazarlık su- ZA YI _ Sanyercle wku ı.ııl"' ~o 
retile yaptırılacaktır. Talipler in pazarlığa girmeden evvel yangında maaı cüzdanım ..., ı.eraı:; eaı 
ismi geçen anbarlarda görmeleri ve badehu münakasa günü zayi olinuıtur. Zuhurunda hülmıii madığını ilin eylerim. Ağır topçu lıl' ol 
olan 26-1-935 tarihine müsad if cwnartesi günü saat ( 15) de demli yü:<baıı Ramuan (7138)""""' rim 
İstanbul İthalat ~umrüğü Çcvirgenliğinde müteşekkil Ko- Umumi Nefriyat ve Yazı ı,Jerl tı! 
misyonu mahsusa müracaatları. ( 110) 328 Müdürü Etem l.z:.z:et BENiCE ır 

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ e 
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Sıra Semti Mahalle1l Sokaiı 
No. ıu 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
EmlAk Cinsi HiHeal HiıEeyı gllrt ııııı· 
No. " bammeo kıyı11• 11 

265 Bojaziçl Yenim alı aile Birinci bajlar 12 Arıa metresi 145 Tamımı 145 1. J..· 
13 Kagir oda alt kat ,, 100 ~ 465 lıtanbul Divanyolu Atikallp .. a Sofcu ban 

546 .. .. " .. 
59J Koca Muatafapa9a Hobyar Haseki 

1131 Burgaıadaaı Burıaıadaaı Hacı Balat arılıiı 
1172 Beyoğlu Hllnylnaia Yenit.ıhir 

3564/6 Kadıkö1 Oamaoaia Talimhane 
3564/7 

" " 
,. •e Re9lt ef. 

356418 
" " .. .. 

3564/9 
" " 

E. Hiriato Vergi 

18 Kaiir alt kat diikkb ,, 145 " )'Ur 
ıı ol 

103 Ahıap •e kısmen tonoılu dllkkAo ,, 400 " de 
13-15 tapu 17 kapı Ahıap hane 17,50150 88 " ka 
73 Araa mıtresi 181 Tamamı 500 •' çin 
Tapu 71 Harita 15 ,. 64 50 4/6 344 •' ina 
Tapu 78 Harita 13 ,, 83.50 4/6 557 ' lıilg 
Tapu 76 Harita 12 " 122 4/6 814 '' dak 
Tapu 74 Harita 11 ,, 117,50 4 '6 627 '' 

Y. Reıit efeadl 
1:21 Beyoilu Yazıcı Caddeikeblr •e yaııcı Yani 655/655/1 Yanmıt klglr dllkkln 160/1080 1333 •' 

lbtD odalar 

1 '21 numaralı mal kapalı zarfla, diğerleri açık arttırmadır. Gayrimtlbadil bouoalle ihaleleri ı6tl/934 dedir. Fazla tafıillt almak j$ti• 
Jl!nler Galat4d• Kredi Liyone Bankaaı binaııada Sabt Koıaisyon11Da mliracaatlan. (119) 


