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FIA Ti 5 KURUŞTUR 

merika okulaları 
--·--

Yirmi yıl önce Nevyork'ta üni
versitede okurken, Robert Kolej'i 
kuran Doktor Hamlin'in oğlu ta
rafından verilen bir çaya çağrıl
mıttrm. Kolombiya üniversitesin
de profesör olan bu adamın evi
ne gittiğim vakıt, orada bir takı
mı Türkiye' den gelmit, bir takı
mı da ülkemizle ilitiği olan bir 
çok konukların toplanmıt oldu
funu gördüm. Aradan çok geçme· 
den anlatıldı ki, Kolej'in yıldönü
mü dolayısile, yarım yüz yılı ge
çen çağ içinde bu okulanın bata· 
rıtları üzerinde Profesör Hamlin 
bir söylev okuyacakmıt. Çaya bu
nun için çağırılmıtım. Kolej'i ku
ran l{amlin'in oğ,lu neler söyledi? 
Şimdi bunları unuttum. Ancak söy
levden sonra Hamlin'in oğlu ile 
aramda geçen bir görüşmeyi dün
kü k~dar iyi hatrrlıyorum. Profe -
ıör, söylevinde Osmanlı lmpara -
torluğu içindeki ulusların ulusal 
varlıklarını peklettirmek bakımın
dan Kolej'in yaptığı yardımları 
ıayınıt olacaktır ki, ben bir Türk 
olarak, okulanın böyle bir amaç 
g .. tmesini aykırı bulduğumu söy
ledim. Profesörün arada, Robert 

olej'in Bulgar batına buyruklu
~ na büyük yardımı olduğunu ve 
Bulgar hükumeti içindeki bakan
lardan bir çoğunun da Kolej çıkıt
lısı olduğunu söylediğini hatırlı
Yorum. 

Robert Kolej'in Bulgar ba,ma 
buyrukluğuna ne kadar yardım 
ettiğini bilmiyorum. Ancak bu O• 

kulanın bir amaçla açıldığını her· 
kes bilir: ülkemizde hiristiyanlığı 
ve hele Protestanlığı yaymak. 
~'!.'garistan'ın Osmanlı imparator· 

gundan aynlmasile sonlanan kı
~ıldanma Robert Kolej'siz de yü
ruyecekti. Belki bunda Robert 
Kolej' den daha çok Çarlık Rusya• 
sının parmağı vardır. Ancak it fU 
ulusa bu ulusa başına buyrukluk 
kazanmak bakımından yardım et-
hlesinde değildir; Türk uluıuna 
hiç bir yardımı olmamasındadır. 
Robert Kolej, Osmanlı imparator· 
luğu Yatarken, kozmopolit bir oku· 
la idi. Bir yandan arkasını Ame
rika' daki misyoner kurumlarına, 
Öte yandan da kapitülasiyonlara 
dayanııt kozmopolit bir acun için
de ve amacı pek belli olınıyan bir 
yol üzerinde yürümekte idi. 

Osmanlı İmparatorluğu tarihe 
lı:arıtalı Boğaz içinin kıyıları ara
aından çok su akmıttır. Biz eski 
Robert Koleji kozmopolit olduğu 
ve hi~istiyanlık propagandası yap
tığı için suçlu görecek değiliz. 
Ancak bugünkü Titrk devrimini 
anlamaz ve ona uymazsa o zaman 
suçlu görürüz. Hiç bir Türkün 
Türkiye'de okula açmak için A
nıerika'lıları borçlu tutmıya hakkı 
yoktur. Ancak okula açmak, bir 
takım yükümleri de beraber götü· 
rür. Bu yükümlerin en özenlisi de 

.,il' okulaya giden gençlerin iyi yurt
., tat olarak yetittirilmeleridir. Ro

bert Kolej geçmit çağlarda bunu 
Japmak gerekliğini duyınamıftı. 

'-'Çünkü bu toprakları Türk' ün yur
du saymamıftı. Aradan geçen on 

.,. iki yıl içinde yav~ yavaf yeni 
P durumun gerektiklerine uyınıya 

çalışıyor. Bu yol üzerinde ahlan 
) lıüyük bir adım, fimdiki çeviren 

Doktor Monroe'nin İf batına geç. 
nıeıi idi. 

,; Bir k"aç yıldır Dr. Monroe, 
Jı1' Koleji eslci gidişinden ayırarak dev

rimimizin tınma uydurmıya çalr
tı!or. Son günler içinde bu iyi yolda 
bı adım daha atıldı: Kolej' in A· 

e rika' daki çeviren kurumu bat· 
anı Bay Koffin lstanbul'a geldi. 

Bay Koffin ile dün görüttük. An
Jayıtlı Ame~ikalının yeni duru
mun bütün gerektiklerini kavra
dığını sevinçle gördük. Dün bize 
Türkiye yurdu ·içinde yabancı bi~ 
kuruma yer olmadığını, Robert 
Kolej'in her şeyden önce, iyi Türk 

Yurttaşı yeti.tiren bir Türk okula· 
ıı olacağını söyledi. Bu yol üzerin
de yü:-ünürse, Robert Kolej ve bat
ka Am rıka okulalarından ülke i
çin büyük iyilikler gelebileceğine 
inanırız. Robert Kolej bir Türk 
lıilgi ocağı olmalıdır. Bulgaristan
.laki Amerikan okulasının bir Bul
ıar, ve Yunanistan'daki okulanın 
da bir Yunan okulası olduğu gibi. 

A. Şükrü ESMER 
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Saqlav seçimi 

Fırka çok mühim bir be
yanname neşredecek 

intihabın sekiz şubat cuma günü 
yapılması kararlaştırıldı 

Saylav namzetleri yedi şubatta ilan edi
lecek, müstakillere de yer bırakılacak 

Namzetler arasında kimler var? 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Say· 

lav seçiminin 8 tubat •cwna günü 
memleketin her tarafında ayni ırün• 
de yapılmuı kararlaşııruttır. Karar a• 
li.kadar makamlara bildirilmiıtir. 

Lu.nhurıyet Halk Fırkaaı umumi 
merkezinde seçim münasehetile net· 
redilecek beyanname ve ilim oluna -
cak namzetler listesi etrafında hazır· 
lıklar b~lamııtır. 

Beyanname öz türkçe yazılı ola • 
cak ve çok mühim esaslan ihtiva ed ... 
cektir. 

Namzet gösterilmeleri için fırka
ya müracaat etmit bulunan binden 
fazla kadın erkek yurtt14m mektu1>

lan tetkik edilmeğe batlanmıttır. 
Fırkamızın umumi rejsi Atatürkün 

lstanbulu tereflendinneai münaaehe
tilc fırka umumi reis vekili Batbakan 
General ismet lnönünün , umumi ki.
tip Bay Recep Pekerin, fırka büro • 
aunun yakında lstanbula gitmeleri 
kuvvetle muhtemeldir. 

Saylav namzetleri liatesl IatanhuJ. 
da kat'i teklini alarak 7 tubatta ilin 
olunacaktır. 

Namzetler arcumda bulunduklan 
ıöylenenlerden B. Hüsreu, B. Hilmi 

Akfant son rey atıldıktan sonra 

Naz.metler arasında bulunması ku11-
11dle muhtemel görülenlerden Ge

neral Şükrü Naili 

Namzetler listesinde görülmesi 
muhtemel yeni isimler ara.amda gene
ral Şükrü Naili, ııeneral Zeki, birin
ci umumi müfettit Hilmi, Cevdet Ke
rim, de Jet tiırası na.fia daire&.İ rei&i 
Ali Rıza, muharrir lamail Mii§tak, 
Hüsrev Sami, iffet Halinı, eak.i Tah
ran elçisi Hüsrev, Kazım Nami, Baş
bakanlık muamelat umum müdürü 
Emrullah, Mustafa Mecdi aayılmakta· 
dır. 

Müatakil namzetlerin kazanma • 
sını tem.in için bazı vili.yet]erde fır .. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

bir ıan.dık kapanıp mühürlen.iyo,. 
' 

lstanbul yüzde doksan beş 
reyini verdi, seçim bitti 

Rey verenlerin yarısından f az/a
sını Bayanlar teşkil ediyorlar 

Sandıklar bugün k.ıymakamlıklarda 
. t_oel~na~~~' tezahürat yapılacak 

!kıncı muntehıp ıeçımı ııı dün ak. 
gam htanbulda bitmiıtir. Mülhak kaza. 
!arda intihabat bugün de devam edecek< 
tir. Akıam ıaat 18 de bitecektir. 

Dün aktam tehirdeki kazaların .an • 
dıkları heyetler huzurunda kapatılarak 
mühürlenmiıtir. Reylerin tunifine bu
giın batlanacaktır. 

Yapılan ilk hesaplara göre lstanbul
da, rey ıahibi vatandatlann yüzde dok· 
ıan beti reylerini vermişlerdir. Bütıin 
nahiyelerd C. H. Fırkası namzetlerini• 
ittifakla ıeçıldiği anlaıılınııbr. 

Dün Fenerde Tahtaminare camiinde 
Patrik Fotiyos, Kumkapıda da Ermeni 
katolik kiliseıi ruhani reisi Mezrup rey· 
]erini vermiılerdir. 

Tasnif itinin bu akşam bitirileceği Ü• 
mit edilmektedir. Tasnif neticesinin iki 
gün sonra ilin edilmesi mümkündür. 

C. H. Fırkası vilayet idare heyeti re
isi Dr. Bay Cemal Tunca ve 3.zalar dün 
de sandık yerlerini gezmiılerdir. Hal
kın intihap itlerine gösterdigi alaka kay
da değer görülmektedir. 

Rey ıandıkları bugün nahiyelerden 
kaza merke:Llerine götürülecektir. Tar.-

Bir bayan reyini atıyor 

njf yapılmamasına rağmen, rey veren vaw 
ta "tdaıların yansından fazlasının !tayan· 
lar olduğu görülmektedir. 

Bugün ıaat 11 de btitün ıandıkla1·, 
merasimle kaza merkezlerine getiri)(' . 

(D< vaını S incı sahıied<) 

Kemal Atatürk·ı 0:ivusturganın istik!Qli 

Yakında şehrimize şeref Nazıler Avusturyada da 
verecekler PJ b• •t • • J ) 

-~f.fc~iı;ro f~~r~? e ısı ıçın ça ışıyor ar 
tatürk'ün İstanbulu şeref
lendirmesi giinü pek yakın
dır. .......................................... ...; 

Şark misakı 
--<>---

Barış lehindeki 
Devletler artıyor 
Bay Laval ve Bay Titü-

lesko'nun sözleri 

Her hangi bir memleket bir 
tecaııuza kalkıştığı takdirde 
bütün sulh tarafdarlarını 

karşısında bulacaktır. 

' 

MOSKOV A, 20 (A.A.) - Tu a· 
jansı bildiriyor: lzveatiya gazeteainin 
Cenevre muhabirine beyanatta bulu
nan Fransız dıt itleri bakanı Bay La
va) §Öyle demittir: 

Fransa hiiklıınetiiıin sıyuaaı, açık, 
mü&takar ve manbk.idir. Ben, Sar 
meaeleıi kat'i surette halledilerek Av 
rupada.ki vaziyetin inkiıafında yeni 
bir &afha meydana geldiği zaman 
bunları uluslar kurumunda aöyleme
yi fayduız bulmadım. 

Fransanm ıiyasaaı, sulhperver& • 
nedir ve menfaat endif""İnden uzak· 
tır. Bu aıyaaa, genel bart§I berk.it
mekten ve herkes için emniyeti te • 
ıia etmekten ibaret olan amacını as.
la değittirmemittir. 

Bant lehindeki davetler artıyor. 
(Devamı 5 inci sahifede} 

Hindlstanda 
Soğuk dalgası 

Zarar bir kaç milyon ater
linge yükseliyor 

BOMBA Y, 20 (A. A.) - Eti görül
~ memit bir soğuk dalgaaı, timali ıarkiye 

düten mıntakacla ıay111 yüz.itte varan 
birçok kurban vericlrmittir. Mahsul, ta
mamile mahvolmuıtur. Binlerce mevaıi 
ehli hayvan ve kut ölmüıtür. 

Zarar birkaç milyon •terling tahmin 
edilmektedir. Gujarat Sind ve Puncab da 

(Devamı S inci sahifede) 

~· Uç memura 
işten el 
Çektirildi 
Buğday silolarında ikinci 
bey'et tetkikata başladı 

Ziraat Bankaunda buğday itlerini 
teftiı eden yükaek aalahivetli komisyoıı, 
kanuni tahkikata de • -
vam etmekt~dir. 
Oğrendiğimize gö 

re, komisyonun 1röı 
terci.iği lüzum üzeri 
ne Haydarpaıa ıilo 
aunda ve civar anbar 
!arda nıevcut buğ 
day miktannın ve bu 
na ait hesapların et . 
raf!~ .tekilde gözde; 
geçırılmesine baı , 
lanıruttır. Bunun i . 
ç.n ıkinci bir heyet 
tetlôl edilmiı ve An- Ziraat Bakanlığr 
ka~ada!' ıehrimize bet Müsteşarı 
mufettıı ııe mürakıp BAY ATIF 
gelmiştir. 
Buğday i§leri umumi heyeti eli Bay 

( Dcvanu 5 in'i sahifede) 

Muammer Eriş şehrimizde 
it Bankaaı umum müdür vekili Bay 

Muammer Erit dün sabah Ankara • 
dan ıehrimize gelmiıtir 

~ 
Mmly 

1 Mektup 
-----

Büyük meraklı 
Polis Romanı 

Yakında 

~ 
başlıyor 

~ 

Balkan antantı mümessilleri de Roma ant-
laşmasına iıtirak meselesini görüştüler 

V1Y ANA, 20.A.A.-· 
Sar reyiamından be
ri Styria' da nazi pro
pagandasının yeni· 
den canlanmıt oldu
ğu haber veriliyo ... 

Linz' de, naziler, 
Sar' da olduğu gibi 
Avusturya'da da rc
yiama müracaat edil 
mesını Jileyt>n b•"· 
yan nameler dağıt . 
mışlardır. 

Balkan antantı 
mümuırilleri 

CENEVRE, 20. A. 
A. - Balkan antantı 
mümessilleri, mem- Viyarnıdaki Alman Sefiri Von Papen ııe :Aııus-
leketlerinin Avustur· luryadaki nazileı-in lideri Habicht 
ya'nın istiklali ve orta Avrupa mi• olmakla beraber, bu antanta 
memleketlerinin iç işlerine müda- i9tirak etmeleri için Roma' da isim-
hale edilmemesi hakkında Roma'· leri bilhassa zikredilmemit olan 
da tasavvur edilen antanta ittirak- memleketlerin de benzer emniyet 
!eri ihtimalini müzakere etmişler- bağlan ihdas etmek istedikleri 
dir. Hiç bir şeye karar verilme- (Devamı 5 inci sahifede) 

Macar - Yııftoslav meselesi 

Cenevrede her türlü mü
zakereden çekiniliyor muş 
Macar dıı bakanı B. 
Kanyanın beyanatı 
BUDAPEŞTE, 20.A.A. - Macar telg 

raf ajansı bildiriyor : 
Macar dıt bakanı B. Kanya Cenevre. 

den harelietindeo.. evvel Macar telgraf a• 
janıına beyanatta buJunaralc Ccn vreı-1 
elde ettiği intibadan dolayi memnuniyeti
ni bildirmiş ve demittir ki : 

" Bütün Avrupa zimamdarlarının Ma
car· Yugoslav ihtilafı hakkında her tür· 
lü müzakereden çekinmek arzuaunda 
olduklarına artık hiç ıüphe yoktur. Me
ıcle hala açık kalırsa bu hal barışın teı• 
kili için olan karışık için tahakkukunu 
daha güçleıtireccktir. Bununla beraber, 
uluslar derneğinin oldukça karışık olan 
tei<nik sistemi mesel nin ıimdiden kati 
ıurette kapanmasına imkin venncmiı 
ve, büyük bir hacim teıkiI eden Macar 
tebligntınm layıkıyle tetki~i için mühlet 
istenmesi üzerine, utuslar derneği kon· 
ıeyi mutavasırt bir tarzı hal ıeçmiştir. 
Macar büki'ımeti, Cenevre tecrübelerine 
dayanarak şimdiye kadar takibettiği iti· 
dal aiyasaaının takdir edilmediğini ve 
Yugoslavyada bu meseleyi Avrupa ıiya
ıaunda gittikçe daha ziyade kendini 
gÖlteren temayüllere uygon olarak hal 
arzusu olmadığını zannetmek için hiç 
bir ıebep gönnemektedir.,, 

M acaristanın istiklal ııe nüfuzu 
PEŞTE, 20.A.A. - Cenevredc, M:ı

car muhtaraıı münasebctile ahnmıt o .. 
lan kararlan tefsir eden, liberal mahi· 
yetteki "Peıti Kuryer,, gazetesi diyor 
ki : 

" Poliı tabikatnun neticeleri hakkın· 
da bir hüküm vermek üzere, yabancı k:m 
sclerin selabiyetini kabul etmekle, Ma-

Oz türkçe yCl%1 örnekleri 

B. Kanya 
car hükumeti, memleketin itlerini çevir
mek için ıereken iıtikl31 ve nufuzunu 
kaybetmittir ~· 

0 Magyarorızag,, gazeteıi de, u]u.,lar 
kurumunun gelecek defa toplanacak o
lan konseyinde, Lord Eden'in, ıureta bir 
raporu dinlendikten aonra hadisenin 
kendiliğinden kapanacağı yolundaki reı
mi mahafilin kanaatini kayJebnektedir. 

Macar tezi ııe Macar gazeteleri 
BUDAPEŞTE, 20.A.A. - Macar a· 

(Devamı S inci sahifede) 

(La' Fontaine) in masalları 
(La Fontaine) i içimizde bilmeyen yok gibidir. Ölmez masalları 

ııe eşsiz yazılariyle adını acunun dört buçağına tanıtmış olan (La 
Fontaine) salt yaşadığı çağa değil, kendinden sonraki çağlara da ün 
salmıştır. Y az.ıları yeryüzünün her diline çevrilmiş olan (La Fon• 
taine) i, ne yaZJk ki biz hep Fransızcasından okuruz, ezberimizdeki ma· 
salları salt lransızcadır. Edebiyatımız için bir eksik olan bu boşluğun 
doldurulacağı günü bekleyerek ben, kendi payıma, bir deneme yap· 
mağa yeltendim. Bilmem başarabilecek miyim? 

J. M. M. • 
1.- Kurtlar ve koyunlar 

Bin yılhk bir aavaıtan sonra, günün 
birinde, kurtlarla koyunlar barışmıtlardı. 
Bu barış kurt!ar gibi koyunların da 
işine uyğun ııclmişti; çünko.i her ne ka· 
dar kurtlar, yolunu tatıran koyunları 
parçalayıp yemekten geri kalmıyorlarsa 
da buna kartı çobanlar da ellerine geçen 
kurtların derisini yüzüp kendilerine 
ğocuk yapmaktan vazgeçmiyorlardı. Oy
le ki artık ne koyunlar yaylalarında 
gönü11crince otlayabiliyorlar, ne de kurt· 
lar boğdukları koyunların etini içlerine 
ıindirerek yiyebiliyorlardı. 

Bundan ötürü kurtlar koyunlarla ba· 
rıı yapmıılardı. Barıt jçin şöyle "~!a .. 
tılmış lı: kurtlar yavrularını koyunlara, 
koyunlar da köpeklerini kurtlara öndül 
olarak vereceklerdi. Bunun üzerine et .. 
çiler yollandı, öndüll,er getirilip karşı
lıklı verildi, her ıey yoliyle olup bitti. 

Bir kaç vakit sonra yavru kurtlar bü .. 
yüyiıp htt biri birer anaç kurt oldu ve ko 

1 

yun boğup kan içmek isteğiyle her bl· 
rinin İş"'ahı açıldı. Günün birinde çt> 
banlar mandırada yokken bu kurtlar ko· 
yunların en bl'sililerine saldırdılar ve 
sürünün yansını boğduktan ıonra bun· 
ları di,lerine takıp om1ana kaçtılar. 
Kurtlar bir yandan bunu yaparken ö
büryandan da öteki kurtlara salık uçur
muşlardı. Bunlar da ansızın köpeklerin 
üstüne saldırdılar ve barıı günü veri· 
len &Öze belbeğlayarak kayguıuz uyu· 
yan bu zavallıları paramparça ettiler. 
Bu ıaldınt o kadar ç.,buk olmuştu ki 
bir t~k köpek bile canmı kurtaramamıttL 
Oğüt : - Kötü kitilere hiç Ön ver

meyiniz, onlarla savattan hiç ıeri dur· 
mayınız. Barış içinde ya§aınak jyi bir 
tey olduğunu ben de bilirim; ancak sö
zünde durmamazlığı denenmİ§ bir diit· 
mania anlatıp barışmak neye yarar? 

lsmail Müştak MAYAKON 
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Sultan Hamit'ten iş almak, memu-
riyet kazanmak için ne yapılırdı? 
Yıldızın Rasputini iş başında • tenekeci· 

likten deniz binbaşıhğına. 
miralaylıktan Livalığa nasıl çıkılırdı? 

Bir gün gene Ebülhüda ile, Se
rence Bey yokutundaki tekkesinin 
bahçesinde oturuyorduk. Yanımız. 
da Hicazlı Şerif Muhenna da var
dı. Şundaın bundan konuturken, 
Turhan pata zade miralay Os
man Bey geldi ve pür hiddet, Ebül
hüdaya hitap etti: 

- Efendi bazret:eri, dedi, sen 
ne zamandanberi vadeder durur· 
ıun, hani, hi.li. beni livalığa terfi 
ettirmedin, sözünü tutmadın, artık 
tahammül ve takatim kalmadı ... 
Bu tenin teref ve haysiyetine ya
kıtırmı? Sözünü ne vakit tutacak
ım bekıliyorum. •• 

Ebülhüda, gayet &akin bir tavır· 
la; 

- Oğ.um Hasan beyle mabeyine 
bet tezkere yazdım. İşte çağır, o da 
söylesin, şahidimdir. Ne kadar is
tirham ettimse bir cevap çıkmadı ... 

Ve biraz dütündükten sonra: 
- Bu padişah tehditsiz it gör

mez, timdi sen beni dinle, ve benim 
dediklerimi derhal yap: Hemen ya
rın sabah Beyoğluna çık İngiliz se
farethane3i civarında bir a9ağı bir 
yukarı dolat, sonra oradan vapura' 
bin, Boğaziçinde Anadolukavağın
da Bahriye kaymakamı Mehmet 
beyin evine git, orada kal... Benden 
haber ge inceye kadar sakın bir 
tarafa çıkına, otur keyfine bak. 
Ost t r fına karışma.. İyice anla
dın mı? .. 

Miralay Osman bey, Ebülhüda
nın verdiği talimatı iyice anladı
ğını göstermek için birer birer tek
rar etti ve: 

- Y arm sabah dediklerinizi har 
fiyyen yapacağım, fakat bundan ne 
çıkar efendi hazretleri? diye sorun
ca Ebü'hüda kızdı : 

- Benim işime karışma,sual sor
ma .•• Sen liva olmak i~temiyormu
aun, hem de bir hafta, on gün için
de pata olmak meramında değil 
misin, o halde fazla söz istemem, 
git dediklerimi yap ve on gün son
ra kartıma Pata gel, anladın mı 
haydi bakalrm. .. diye Osman beyi 
savdı. 

O sıktıktan sonra biz biribirimi
~e bakıttık. Ebülhüdanın Osman 
beyi gönderdiği Kavaktaki bahri
ye kaymakamı Mehmet beyi de ta· 
nıcım. Bu zat Ciddede fakir bir te· 
nekeci idi. Fakat zeki bir adamdı, 
oradaki küçük dükkanını kapadı, 
bir it bu'.mak üzere lstanbula gel
di ve bir yolunu bularak kızlar ağa-
11 Behram ağaya yanaştı, onun tav
siyesile, iltimasile imam oldu. f. 
mamhk bu zeki adam için ilk basa
maktı, bu müddet zarfında "1rlatan 
lığı, girginliği sayesinde Behram 
ağanın muhabbetini kazandı ve bir 
gün eski tenekeci, yeni imam Meh
met efendi birdenbire Bahriye bin· 
başıaı oldu. 

Tenekecilik ile imamlığın ve i
mamlıkla bahriye zabitliğinin he
le birdenbire bahriye binbqılığı. 
nın ali.kası ve münasebeti? diye 
•ormayrnız. 

Osmanlı İmparatorluğunun, Os
manlı sarayının icraatı arasında bu· 
na benzer daha neler, neler vardır. 

işte bir kaç ıene sonra da kay. 
makamlığa terfi eden Mehmet bey, 
bu Mehmet beydir. 

Görülüyor ki o da Ebülhüdanın 
adamları arasındadır. Şerif Muhan
na ile Ebulhüdanm yanından ayrıl· 
dıktan sonra, yolda dedim ki: 

- Sen bu i,lere ne dersin, bu 
dönen dolaplara aklın eriyor mu? 

Zavallı Şerif, boynunu büktü: 
- Ya seydi, dedi, bet senedir 

bu eve gidip gelirim, hayret için
deyim, dönen dolapların haddi he
sabı yok .. deli olacağım. .• bir türlü 
bu itlere akıl erdiremedim, gitti. 

Şerif Muhannanm orada gördük
lerine dair anlattıklarını burada 
yazmak uzun 5Ürer. Fakat çok geç· 
medi, iki gün sonra gazetede fU ha
vadisi okudum: 

Kalktım Ebülhüdaya yakın oturan 
Şerif Muhannaya gittim, 

- Kuzum, haber aldınsa anlat 
bana, bu it nasıl oldu böyle? 

Şerif gülerek; 
- Gayet basit, dedi, demin öğ. 

rendim, Osman bey İngiliz sefaret
hanesi civarında dolaşmıf oradan 
Galataya inmit ve köprüden vapu
ra binerek Kavakta miralay Meh
met beyin evine gitmit···· 

Ebülhüda ise, adamlarından rüsu 
mat emanetinde Halepli Cemilülha 
kim ismindeki zatla Sultan Hamide 
bir jurnal verdirmiş. Bu jurnalda 
mira' ay Osman heyin sefarethane 
civarında bir hayli dolaştı~tan son
ra içeri girdiği ve sefarethanede 
kapandığı yazılı imi,. Sultan Ha
mit jurnalı alınca kızmıf, sonra 
korkmut: 

- Eyvah bu miralay da kim bi
lir neler yapacak, acaba Avrupaya 
mı kaçacak, yoksa dahilde bir fe
sat mı çıkaracak, diye bir hayli 
söylenmİf, sonra; 

- Mutlaka onu bana getirecek
siniz diye tutturmuş .. 

İngiliz sef arethanesincl.e bulunan 
bir adamı alıp çıkarmak, Yıldıza 
götürmek kimin haddi? Herkes iz. 
harı aczetmiş ... 

Bu sırada Ebülhüda köşesinde 
kıs kıs gülermiş .•. Vakti merhunu 
gelince yo' ile araya girmİf. 

- Hayır, demiş, İngiliz sefaret
hanesinde değildir, yalan söylüyor· 
lar, iftira ediyorlar, bu ne rezalet
tir, bir miralaya bu hakaret edilir 
mi? 

Diye atıp tutmuş. 
- Peki ·nerededir? diye sormut

lar: 
- Nerede olacak, Kavakta mira· 

lay Mehmet beyin yanında, tebdili 
havadadır. 

Tahkikat neticesinde Ebülhüda· 
mn doğru söylediği meydana çık· 
mı,, fakat bu s.,ferde miralay Oı
man bey, Ebülhüdanın telkinile: 

- Vay, demif, demek beni hain, 
a'çak, kafiri nimet zannediyorlar 
ha ... Ben buna tahammül edemem, 
dava ederim! 

Ve dava etmif. 
Artık ü~ tarafı malum: haksız 

yere hakarete uğrayan, terefi, na
musu lekelenmek istenen zavallı 
( !) miralay Osman bey, Ebülhüda
nın çevirdi~i bir oyunla liva olmuf. 

Bu, Ebülhüdanın hilekarlığını, 
istediRini yaptırmak için çocukça 
desiselerden bile istifade ettiğini 
gösterdiği gibi, sarayı ne kadar iyi 
tanıdığını ve Sultan Hamidin ken
di elinde nasıl bir oyuncak olduğu
nu acıkça gösteren küçük bir va
kadır. 

Su'tan Hamit sözde, Ebülhüdaya 
(Sakalını vermit kapbrmıf) değil. 
di. Ebülhüdanın (ne mal olduğu
nu) bildii(inden bahseden Sultan, 
onu istediği gibi idare ettiğine de 
kenrt; kendini inanrtırmı' Pİtmi••i. 

Hakikatte ise Sultan Hamit E
bü lhürhnın istediği hiç bir şeyi 
reddedememiş, onun bütün arzu· 
larmı yerine getirmişti. 

Diyebiliriz ki: - Ebülhüda bun· 
ları tahsi menfaati belki de guru
runu. hırsını tatmin için yapıyor
du. Hayır ... 

Ebülhüda daima Arabistan için, 
Arabistanın istiklali, Arabistanın 
Osmanlı camiasından ayrılması İ· 
çin çalıtmı•br· 

ilk zamanlar, Mahmutpafa yo
kuşunda dolaşan bir dervişten, sa
raya henüz intisap etmit mütered
dit, daha yuvasını yapmamı,, vazi. 
yette olduğu zamanlar, belki onun 
böyle bir fikri yoktu ... Fakat son· 
raları, umduğundan pek daha ça· 
buk, pek daha yakın bir zamanda 
ıaraya sözünü geçirebildiğini, Sul
tan Hamidi avucuna aldığını gö
rünce, biraz da, kendisinden daha 
evvel ecnebi intrikalarma kapılmış 
olanların tahriki, teşviki, teşciile o 
da bu yola aapmıttır. 

Fakat Ebülhüda bunu, bu haki· 
ki çehresini ve hüviyetini maharet
le örtmesini de bilmiştir. 

"Sadakatine ve hüsnü hizmetine 
binaen Turhan zade miralay Os
man beyin livalığa terfii mukteza
yi irarl-i hazreti padişahidir,,. De
mek d Ebülhüda dediğini yapmış
tı. 

erak ettim. Miralay Osman Be
yin lngili:z sefarethaneai civarında 
do1aşmasile bu iş nasıl olmustu? 

O, kendini haris, paraya, ,öhrete, 
ünvana, ikbale, iUevkie haris zan· 
nedenleri hot görürdü. 

-Bitmedi-
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HARİCİ HABERLER 
Bay Loit Corc 

Çiftçilere bir 
Nutuk söyledi 

Sarre'da vaziyet 

Bir Alman reisine 
Suikast yapıldı 

Liberal Lideri işsizliğe 
karşı tedbir arıyor 

Fransızlar Sarre'den hicret 
te devam ediyorlar 

Kültür bakanı Edirneden ayrılı 
Bay Ab;dinin bir söyl 

EDiRNE, 20 (Telefonla) - Kültür bakanı Eay Abidi11 
bugÜn Edirne muallimleri tarafından kız muallim mektebiııı!1 
len çay ziyafeti müncuebt:tile söylediği söylevde bilhassa denı 

" Edirnede hayatında gördüğüm düzenlikten kıvanç ıl 
Değerli idarecilerinizle birlikte çok daha fazla muvaffakıyetl 
tereceğinize inanım vardır. Değerli muallimlerimizin çalıpna 
manlarını sene sonundaki muvaffakıyetli imtihanlarda gör 
şüphem yoktur. Dedelerimizin bize emanet ettikleri bu güzel 
semalarına yükselen yüce abideleri sizin kültür savaşınız 

LONDRA, 20 (A. A.) - B. Lloyd 
Corc, dün Gal e7aletind<ı tekrar ıöz a. 
lara.< b.ı de,a çitlik ıahiplerile, küçük 
çİ içiler önünde IÖz söylemiı ve bilhas
sa halk.o büyük bir kıınunın maneviya. 
tını yavaı yavaı tahrip ve ulusun hayat 
k~vvetini aza.tan iısalik meseleıinden 
bah~ederek, lngıliz ulınunun i§ıızlıgı 
mü. min ve tedavi edilmez bir halden bat 
ka türlü olarak telakki ettiğini ve bu ha
le, ne ıcr~e•t müoadelenin, ne de hima
ye usulünün bir çare olabileceğini söy. 
lemiıtir. 

B. Lloyd Corc, faydalı büyük bayın
dırlık itlerine giriımeyi tavsiye ettikten 
ac:nra, iş.s:z:ik ücreti yerine yevmiye]e .. 
rin ikame edildiii zamanlarda ulusun 
aat•n alma kuvvctinin artbğını IÖylemiı 
ve üzerine düttüğü takdirde 30 yaıın· 
dan genç bir adamın öğrenemiyeceği 
hiç bir yeni it yoktur ıözlerini eldemi§· 
tir. 

Bay Lloyd George, fabrika amelesinin 
to;ırak ;şJeril"e alı§tınlmasıru teklif ede
cek kadar ileri gitmiıtir. 

Otomobil yarışı 
Atina ile Montekarlo ara
aında bir yarış yapı :ıyor 

ATINA, 20 (Milliyet) - Montekarlo 
ile Atina araaında beynelmilel otomobil 
yar.fr QÜn baılamııbr. Atina'dan Mon
tekarloya kadar olan mesafe 3786 kilo
m -tredir. Atina iurizm idarehane.si ö • 
,;ünden birer dakika ara ile dört otomobil 
hankot etmiıtir. Bu dört otomobilden 
biri•. Ti"a'da yuvarlanmıı, diğeri Koza. 
na civannda makinesinin sakatJanmaıı 
dolayısile yoluna d<ıvam edemeyerek kal 
m1ftır. Diğer ikhi Selaniğe varıp benzin 
vesaire gibi ihtiyaçlarını tedarik ettk. 
ten sonra yollc:.nna ~vam etmiılerdir. 

Hücum kıt'a ları --Lf deri Lutze fırka reisle
rine bir nutuk ıöyledi 
BERLIN, 20 (A. A.) - Hücum kıta

ları lideri Bay Lutze kıtalann vazifeleri 
hakkında fırka reislerlne bir nutuk aöy
lemiıtir. 

Bay Lutze kıtalann yeniden Nasyo , 
nal •osyalizm hareketinin baılangıcın• 
daki Yaziyete gelmelerini yani askeri bir 
İyman ve zihniyd: taıımaları lüzumuna 
it ret ebnit ve demittir ki: 
"- Biz vazifemizi bir İyman orduıu 

hal:Ude yapmak istiyoruz. Çünkü inkılap 
lar topla tükDlde değil, iyman ile kaza. 
nılır. 

"V azifesind<ı kusur eden her kim olur
sa olsun ondan ayn)mak mec\uriyetin
de kalacağım.., 

Ha vanada 
Bir kahvede bir bomba 

patladı 
HAVANA, 20 (A. A.) - Burada bü. 

yük bir kahvede bir bomba patlanuı, bir 
çok kımselerin ölümüne ve birçok kim
ıe. e.ıin de yaralanmasına ıebebiyet ver .. 
m.İftİr. Bombayı genç bir ihtilialci koy
muıtur. Daha bir kas gÜn e•-vel örfi ida
re .ılın edJmiı olmasına rağmen ıeıker 
kanoııı tarlalarının YBD&'ın çıkartmak ıu· 
retiie tahribine devam olunmaktadır. 

U.uslar derneği ve 
Bu.garistan 

SOFYA, 20 (A .A.) - Bafbakan Ki 
mon Georgief Bulaar .ı\jan11na ıu beya· 
natla bulwunuftur: 

'·Yeni bir mükellefiyet kabul edeme
yiz. çünkü taahhütlerimizden dônmek 
iotemiyoruz. Uluılar Demeiinin kararı, 
mali durum hakkındaki çok fazla nllcbin 
takdiri dolayıaile Bulaariataru tabnin e
dememektedir.,, 

Harici kürük haberler: 

SARBRUK, 20.A.A. - "Sarbruker 
Abenblah,, gazetesinin yazdrğma göre, 
Dudviller rrurrtakaaı "Alıpan cephesi,, 
rci5i, sabaha karşı saat 2 de evine dö .. 
nüyorken, be§ kiıinin ailih ateşine ma
ruz kalmı}tır. 

Mutaarnzlar kaçınış, iki kurıunla ıry
nlan reis, zabıtayı hadiseden haberd.or 
etmittir. 

Göçemen akını 
METZ, 20.A.A. - Sar'dan göçmen 

akını devam ediyor, Dün de 550 kadar 
mülteci Strazburg ile Tuluz iıtikametin
de Forbah'la Sargemin'den geçmiılerdir. 

iltica eden Almanlar 
PARIS, 20.A.A. - Malum olduğu nç 

bile Sar'dan iltica eden Almanlar, Fran• 
aızların cenub kıımmdaki eyaletlere ,..ı.·· 
lettirileceklerclir. Şimdi de yardan isli
yen Fransız göçmenlerinin, bilhassa 
Bretanya' da tahsis edilen İlkan merkez
lerine ıevkolunacakları bildiriliyor. 

Deniz kazaları 
Bir gemi karaya oturdu 

on kişiden haber yok 
HALIFAKS (Arnerka), 20 (A. A.) • 

Sen Jan de Terneov'<lcn Nevyork'a git
mekte olan (Hurryon) adlı motörlü ge
mi San Fracsis limanına yakın karaya 
oturumttur. On kitiden ibaret müret· 
telıah.ıı .n telefo olduğundan korkuluyor. 

Bun.:lan 47 gÜn evvel, 8 kitilik müret· 
tebab ile Bahamas adalarından Yannut'a 
hareket eden, üç <lirekli (Nova • Kvin) 
adındaki y. :~enLiyi bulmaktan ümit ke
ıilmi;ıtir. Batbğı tahmin ediliyor. 

Katil başkası mı? 
L ndbcrgin çocuğuna ait 
d vada avukat ne diyor? 

FLEMINGTON, 20 (A. A.) - Haup
tman ın avukatı, müddeiumwniye, ittı
ham t..ıh.i,lerinin dinlcnme.i keyfiyebnin 
pazartesi, yahut sair gÜnÜ hitama erdi
rilmesini teklif etmittir. Müdafaa şahit
lerinfo dinlenmesine çar§'Utlba günü bat· 
lanacal<, n;uhakeme iki haftaya kadar bi
tec.ktir. 

Fl,.EMINGTON, 20 (A. A.) -
Haupbnan'ın avukab, fidye talebi hak· 
k•nıiaki kliıtlann Haupbnan ıtarafrn'1,n 
;yavlmam:ı olduiunu ispat edecek yazı 
eksperleri göoterettğİni ve katilin Fiah 
olduğunu İspata çalı§&cağını hilclirmİt· 
tir. 

Staviski işi 
Bu işte hllkimlere düşen 

bir mes'uliyet var mı? 
PARIS, 20 (A.A.) - Stavaki re· 

zaletinde, hi.kimlerin biasei meauli • 
yetleri hakkındaki raporda deniliyor 
ki: 

-Tahkik komi&yonu, esbak müd. 
deiumw:ıi Bay Presaan:lin gerçe ili . 
mal ve t.,..,yyüp göıtermiı olduğu ve 
fakat kendisinin bıqka vazifeye nak· 
il buna karıı ki.fi bir ceza sayılaca
ğı kanaatine varmııtır. 

Yapılan tahkikat, Bay Preasardin 
§eref ve istikametinden ıüpheyo dıi • 
tecek hiç bir lı&diae ortaya çıkartl\a • 
mııtır.,, 

Irak petrolleri 

Demir borular 
Merasimle açıldı 

• Ahnan küçük sanayÜnin vaziyetin
de mühim salah haııl olmuştur. 1932 yı. 
lında celiri. 9.5 milyar olan bu aanayiia 
g~ yılki celiri 14.5 milyan bulınuı
tur. 

Şam trabuluıunda fevkala
de merasim yapıldı 

• Silih kaçakçılığına ırrıru olmak için 
Amerika hududunda 40 tayyare nöbetlo 
muhafaza hizmetini temin etmektedir. 

• Dönen pyialara cöre, Bay Şaht. 
bir kısmı mecburi olmak üzere, dahili pi. 
yasada bir milyarl.l< bir İstikraz çıkar
mak tasavvurundadır. 

* Fransa • Cenup Amerikıuı posta 
irtibabru yapacak olan Josef Lebrix tay. 
yareıi müaa.it neticeli tecrübeler yapmıt· 
tır. Yarın veya salı trünü hareket etmesi 
ihtimali vardır. 

• 1934 yılı zaıfı:nda Franaa'nın itha
lib 23.060 milyon ,ihracab ise 17.821 mil 
yona baliğ olmaktadır. 1933 e nisbetle 
ithalat yekünu 5.370, ihracat yekünu da 
652.000.000 frank eksiktir. 

• Mardit hükumet kamiıeri, ilk teırin 
ihtilalini idare etıniı olan sosyalist meb'· 
us Menendez'n idamını istemiıtir. 

* Bombay'da minlümanların başkanı, 
..,. n Hind;ıtan genel valisinin şerefine 
bJr çay ziyakti vermiıtir. Bu ziyafete 
Gaf1di de dav.?ı edilmişse dP kabul etme
m~tlir. 

ŞAM TRABULUSU, 20 (A .A.) 
' foghtere ılıt iıleri müstetan Lord Stan-

hopen ile Irak petrol tirketi idare mecli-
• ai bqkanı Bay Con Cadaman'm huzurun 
da, yeralb petrol borularının açılma11 
fevkalade merasimle kutlulanmıt hr. 

Lübnan Cumhurreisinin huzurunda, 
yüce Konüser Bay de Martel, muslukla· 
nn açılma meraıimine riyaset etmiıtir. 

Bü"in reomi §llhsiyetlerle bu ite emek 
..erenlerin terefine bir ziyafet çekilmit· 
tir. 

Yunanistanın borçları 
ATINA, 20 (Milliyet) - Maliye Ba· 

kanı Bay Peımazoğlu önümüzdeki cuma 
günü ltalya yolu ile Londraya gidecek 
ve orada Yunan bdıYilleri hi.milleri in· 
gilizler ile müzakeratta bulunacakbr. 
lngiliz alacaklılan Yunaniıtan'ın borç
larına karır teklif ettiği yüzde otuz be· 
pn kırk bete iblağını istemektedirler. 
Bay Peamazoğluna Yunanistan Bankası 
Müdür muavini ile Yunanistarun düyu
nu umumıye müdürü refakat edecekler
tlir. 

muhafaza edecektir. 
Yarın için sizden çok daha muvaffakıyetli çalışmalar 

rum.,, 
Kültür bakanımız bu akşam 

ile umumi müfettişlik erkanını, vali, fırka ve belediye rüesat' ı 
ril müdürü, mektep muallimleri ve gazeteciler tarafından ağrır 
tır. 

Edirnede ikinci müntehip seçi 
EDiRNE, 20 (Telefonla) -

yanndan itibaren başlanacaktır. 
lışma ile vazifelerini g5rmekte 

Edirr.ede ikinci müntehip 
Haftalardanberi muntazam 
bulunan Cumhuriyet Halk fı 

idare heyeti seçime ait listeleri bugün tevzi etmiftir. 
Şehrin her tarafı bayraklarla donanmışhr. Yapılan tasniller' 

Edirneden 144, Uzunköprüden 97, Kavaklıdan 33 ve lpsaladaıı 
kinci müntehip çıkacağı anlaşılmıştır. Bu müntehiplerimizin 
yirmisini bayanlarımız te,kil etmektedir. 

Muhacirlerin getirecekleri eşg 
ANKA41A, 20 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar bakanl 

hacir ve mültecilerin beraberinde getirebilecekleri muaf eşyalar 
kında gümrüklere bir tamim yapmıştır. 

Bu tamime göre, muhacir, mülteci ve aşiret fertlerinin ge 
eşyaya mualiyet tatbiki icap edip etmediği hususu, bunların g 
ri yerin en büyük mülkiye memurunun tasdikine bırakılmıştır. J 

Eşyanın muhacirin kendisinin olup olmadığım veya ort~d 
hile veya muvazaa bulunup bulun madığtm araştırmak ta müJlıı,,. 
moruna ait olacaktır. 

Mülkiye memurunun vereceği vesika üzerine efyanın gürn 
veya gümrüğü alınarak geçirilmesi lazım geleceği yazılacaktır. 

Gümrük resmi alınmcuı icap edince muamele beyanname il• 
rüksüz getirilecekse mülkiye memurunun vesikası ile yapılacaktd 

• 
Liman müdürlüğü idare he uefı 
ANKARA, 20 (Telefonla) - lstanbul liman işleri umıan 

lüğünün idare heyeti teşekkül etmiş ve azalıklara liman işleri • 
müşaviri Bay Esat, işletme ve boşaltma müdürü Bay Zihni ~m~lfll 
lettiş Bay Reşat, muhasebe müdürü Bay Cemşit tayin edılmııl 

Beyannamelere ekli faturala~ 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Bazt beyannamelere ekli I 

nn tetkikinde bunlann üzerinde konsoloslar tarafından kıyrn 
azaltılmak suretile tashihler yapıldığı ve taııhiJJerin muamele 
tahakkukunda da nazara alınmak suretile verginin noluan t 
ve tahsil edildiği anlafılmıftır. 

Konsolosların vazifesi bu fatu ralan ta8dikten ibaret 
bu gibi tahsislerin badema kabul edilmemesi ve meselenin 
bakanlığına da bildirildiği gümrüklere tebliğ edilmİftİr. 

T aptan tediye/er ve buhran ver 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Maliye bakanlığı tekaüt karı 

26 ve 52 inci maddeleri mucibince yapılan tediyelere dair vil 
re bir tamim yapmıştır. 

Tamimde Büyük Millet Meclisinin bu husustaki telsir 
ne suretle tatbik edileceği genİf tarzda izah olunmaktadır. 

Millet Meclisi mezkılr maddeler mucibince yapılan toptan t 
leri hizmet mukabili tarminat hükmünde addetmif olduğundan 
ralardan buhran vergisi kesilmesi icap edeceği ve tefsir kmarlat' 
kabline fU111il olduğundan şimdiye kadar hizmet mukabüi olup 
dığt nazan itibara alınmaksızın hanun ve nizamlara göre il 

olmasından dolayı buhran veı gisi ne tabi tatulmamıı olan taz 
lardan da bu verginin alınmcuı ıktıza edeceği tamimde tasrih 
maktadır. 

Moskova elçiliğimizde suvare 
MOSKOV A, 20 ( A.A.) - Moskova büyük elçimiz, Bay. 

Çınar evvelki akşam elçilik binasında danslı bir süvare vermiftıf• 
Süvared e hariciye komiser vekili Kistinski, müdafaa 

muavinleri, general Budiyeni, ticaret komiser muavini, hariciye, 
dafa.a ve ticaret komiserliklerinin ileri gelenleri, Sovyet Ru,,,arııfl 
kara büyük elçisi Bay Karahan ve bütün sefirlerle sefaret h 
ve bayanları hazır bulunmuçlardır. 

Buğday koruma baş 
kontrölörlüğü 

ANKARA, 20 O(Telefonla) - htan
bul buğday koruma baı kontrolörlüğü. 
ne kontrolörlerden Bay Sadeddin, 30 nu
maralı tahrir komisyonu azalığına eski 
tahrir reislerinden Bay Seyfeddin tayin 
edilmiflerdir. 

Bul2aristan Türkleri 
ANKARA, 20 (Telefonla) - lçiıler 

Bakanlığı Bulgaristan'ın Şumnu vilayeti 
dahilinde Kediören Türklerile Silim ka
zası dahilinde Kurfalı köyündeki Bul
garların mübadelesini eau itibarile mu
vafık görmüt ve meseleyi Bakanlar He
yetine arzetmiıtir. Bakanlar Heyetince 
karar verildikten sora mübadele iti ya• 
pılacaktır. 

Memleiı.ete giremez 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Atin&'· 

da çıkan ermenice Aramazit gazet.,.inin 
memlekete •okulınaması hakkındaki Ba
kanlar Heyeti karan &ümrüklere bildi· 
rilıniştir. 

Gümrük tayyaresi 
ANKARA, 20 (A. A.) - Gümrük 

muhaf,za tcı;kilabnrn ıatrn alacağı tay· 
yare için teşkilat men•upları ~arafıoclan 
bet ay içinde toplanan 7 .000 lira muha
faza umum kumandanlığınca Türk Ta!• 
yare CemiyE:ti umumi merkez Ye"ne•ne 
teslim edilmittir. 

Bulgaristandan gel 
muhacirler 

BAFRA, 20 (A.A.) -
eoysal komitesi BulgariatandaJI 
muhacirlere bir yardım cıımai' 
re iki müsamere hazD'lamıttır• 

Maliye bakanlığınd1 
AN~, 20 (Telefonla) -

Bakanlığı hususı kalem mü ;;...., 
maliye n-üfettiılerinden Bay Ş~ 
yin edihb.ıtir. • 

~;vas hukuk haki111li 
ANKARA, 20 (Telelonla) ...

aal·ye hukuk hakimliğine eski . 
asliye hukuk reİli Bay CeW .., 

.w,~.vaıta bir ev y~o~ 
SIV AS, (Mililyet) - ~, 

bayındırlık batmühendisi ;ı;;;ııt 
birin evinden bir yangın Ç 

br. ~ 
Yangın elektrik ütüsiiJJO"'" 

mıştır. Evin yarısı yannı..-· 
Ayan intihaba~ 

ATINA, 20 (Milliyet) - Bıı flll' 
lülde yapılacak olan Ayan ~ _.ıa ~ 
bir kummm intibabab 14 ııı......-.,• 
lacakbr. Hükiimetin almaatınc".~ 
tihabat ahalinin bükiimete olaı> 1 

ru gösterecektir. Yarın muh,.ıil ·çil 
rcisl<ri toplanarak bu intih""8t 

1 

ziyetleriai tayin edecelı:lerdir. 



tef 
tıf• 

IF LEraill 
- Ge.zgin yazıları -

Tiryakinin pertavsızı 
insan neler görüyor?. 
D;,n akşam ingiliz.ce bilen birisile 

bir lokantada ;yemek ;yiyordum. Lokan• 
talarda, tabii bilirsini;ı • ekseri ;yemek 
aip;ıriş:ni ( metr dotel) alır. Sonra ma· 
aanrn garsonu yemekleri geti .. 
rb-, hirmetin.i yapar, aolraya 
l>akar lalan. Fakat §arap ve 
ifki getirmek biz.im e11ki ıair ağuıile sa· 
ki diyebileceğimiz. lrenklerin ( ıommel 
lier) dedikleri a;yn garıonlann i§idir. 
Bunlar ellerinde içkılerin ismini, ne•· 
n•sini, marka.anı lalan yazan bir yal
dızu kitapla gezerler ve bu pahalı dün· 
;ya kevserı.ri.ni ısmarlayacak erbap a
rarlar •.• 

Bir ;yemek ;yerken ;yanımı:ıdaki ma· 
11ada çarpık ~oyunlu kıranta bir ln
gili;ı bu ( saki)nin elindeki defteri 
alıp tek gözlüğile iyice okuduktan 
sonra kapatıp iade etti ve ona pes 
perdeden bazı §eyler söyledi ... Garson 
da belinden bükülen bir reveranstan 
sonra etekleri ıslık çalarak gitti ... A
radan beı dakika kadar geçti geçmedi, 
maırapa gibi kulplu fakat yatık şi • 
§~ boyunda u:ıun şu mahut şişe sepel· 
lerinden birinin içine yatmış, pis, top· 
raklı ve örümcekli bir ıişe geldi. Gar-
3on üatündeki t.o~ toprağın temi.zlen
mt:mesine son derece cJ.iklıat ederek fİ
veyi açtı, mantarı müıteriye verdi ve 
.epet ;yatağına ;yatırdığı şişeden de 
müfterinin bardağına bira:ı şarap dök
tü. Herif bardağı aldı, bir ;yudum 
içti, gözlerini tavana doğru çevirip bo· 
fa baktı, bir daha içti, bu sefer gar
sona baldı, (daha doğnııu gözile da
mağa bakıyordu). Uçüncü ;yudumu ağ
zında bira;ı çalkadıktan sonra içti ve 
.)IÜ%Ünde memnuniyetsizlik izleri be
lirdi... Ve baıladı garsona söylemeye. 
Yü:ıünün ı;izgilerinden, elinin gÖ8teriı· 
ferinden anlCJfllıyordu ki, istediği fG• 
rap bu değildir. Garsan galiba bira;ı 
dayanacak olda. Beriki hemen cebin· 
d<m kıW içinde bir putaıısı;ı çıkar· 
dı ve mantarın kenarını dikkatle oku· 
mal'{I' b<lfladı, eçr.ıirdi ııe dediği ı;ık· 
'"lf bir adam ha•ile garaona manton 
göatererek iddiasının ;yerinde olduğu
nu ııö;yledi ... Garson böyle, ıarapların. 
sicillerini bilen bir müıteri karıısında, 
İçki listesine giremi;yecek kadar pa· 
_halı bir ıarabın asaletini müdafaa e· 
demezdi. Çabucak gitti, lokantanın 
ıniidüriinü sağırdı. Müdür geldi. En 
~di t<Qlırlarla müfterinin sözlerini 
4ınledi, müsaadesini iııti;yet'ek ıarap
tan tattı, bira:ı ağ:ıında tuttuktan 
•~nr!" yuttu, Merakla ıife;yi evirdi ÇC• 
r.>ırdı. Müfteri elindeki pertavsuıı o
llQ da r.>erdi. O da baktı ııe muııerıaen 
ifi tetkik isin müsaade istedi, fİ§e;yİ 
/Iaraona verdi, manton aldı ve çekildi 
sı:tti. ~;yri boyunlu lngila ;yemeğini 
)'emiyor1 ıarap İ§İnin haUedibne:Jini 

.. bekliyordu. Anıan bana lena/Jıklar gel 
di. Kôlir herif I ne olur fU :ııkkımın ta
rihi bir sene evvel ;ya aonra olaa/ 

Biraa aonra müdür ll<J,i döndü. Ge
ne garaon arkada rıe fİfe Hpetin için· 
de ••• 

Müdür baıladı heriJe ıai<labanlı~· 
lar etmeye ..• Anladık ki; miiıteri hak· 
lı imif., Ama neainde haklı imiı orası 
belli değil. Müıteri aradığı ıe;yin o
rada bulwımadığını anlayınca İster ıs· 
tema getirilen ıaraba r<Uı alda ama 
ı~abı bardağa bulaıık suyu boıaltır 
ırıbi iirenerek bO§alttı ve ilaı; içer gi· 
bi İr;ti. Aaraaıra da elindeki pertaııaı;ı 
la mantann kenann< okuyordu .. 

l' emeği bitirdik, gitmek ü:ıere idik, 
bize hizmet eden garsondan İfİ aorduk. 
Çünkü bütün lokanta mesele ile alaka· 
dar oldu. 

Elendim, herif meıhur markalı bir 
e.ki ıarap İlltemi§... getirmiıler .. mar· 
.lıa o marka fakat ıarap onun istediği 
kadar eaki deiilmi§. Uatiindeki tarih 
tamgaıı falan vıı gelmİ§. Onun İste• 
diği tarihte ;yapılan papların maıı· 
tarlarının ;yanında ;ya:ııü olan kelim<ı
de İİir harf vamııı ki bu getirilend e 
;yokmuı. H eril istediği ıarabın o olma
dıiını mantara bakmadan anladı. V • 
pertaııaııı ondan ıonnı çı':<ardı .•• 

Ne derıini:ı: buna? ... Bi:ıde ralndan 
anlayanlar vardır. Lakin böyle sene•i 
•enerin• bir eaki farabın bir .tene ev
vel ;ya •onraki mal olduğunu anlaya. 
calı ağ~ .sanınm nadir bulunur. 

•32 de Vifiden dön.rken bana (La. 
maı 1.tn) vapurunda vıslıi ikram etmiı
lerdi. Doğnısu ben ne olduğunu bil
miyordum. Tahta kurusu kokan bu iç· 
itiyi benimle alay için böyle kokutmuş
lar aannıı§tım. He;ygidi dünya hey! Bi:ı 
de kendimizi (fan görmüı, tecrübeli 
adam sanıyoruz. Alemin ağ;ıındahi tat 
mıı du;ygasu ,arabın aeneaini ölçerken 
viskiyi tahtakurusu suyu belli;yor
dam. 

Londra: 14 Sonkcinun 935 
B.FELEK 

Milli TUrk Talebe Birliği 
Milli Türk Talebe Birliğinin, bir 

ınüddettenberi devam eden idare he· 
yeti intihabatı bitmi§tİr. 

Dün reyler taanif edilmit ve yeni 
.idare heyeti teşekkül etmi§tir. 

• GENERAL RASRl iÇiN mevlut .• 
General Cevat, ölen damadı General 
Basri için 25 ikinci kanunda cuma oa
ma:zını müteakıp Ni§A!rta!mda Teıviki· 
ye camlinde mevlüt okutacaktır. Doıt
lannın bu toplantıya gelmeleri bildiril
mel<tedir. 

'" GülEL SANTLAR BIRLlGl RE
SiM Şubesinden. - Yıllık toplantı 23 -1 
1135 çar!amba günü saat 15 le Birlik mer 
kezi d o'actıktrr. Azanın gelmeleri. 

• MALiYE MUTEHASSISI geldi. -
Maliye mütehassısı y Alfan dün Av
l'Upadan gelmiştir. Miıtch~ssıs mezunen 
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t Ş EH 1 R HABERLE 
iN HiSARLARDA 

Afyon görüşmeleri 
Devam ediyor 
Bay Ali Sami Bu akıam 

Ankaray.'.1 vid c 0 k 
Iranla başlayan afyon ıı:örüımelcri 

henüz; b.tınem..§t.r. Şimoıy ... d:au~u .)u.,.1t· 

lan konul"lalarda, Türk • Yugoslav- • 
Iran müstahıil kartelin .ı kunılması yo· 
)unda müsbet bjr neticeye varılamamış· 
hr. Verilen malUm.ata göre, müzakerele
re devam edilecektir. lranlılarm kartele 
girmek için, bazı teklifler öne &Ürdülde"i 
ve son konuımaJarın bu mevzu Üzerinde 
geçtiği anlatılmaktadır. 

Bay Ali Szmi Aıkarııya gidi or 
Uyuşturucu maddeler inhisarı idare:ıi 

umumi müdürü Bay Ali Sami bu .. kşam 
' Ankaraya gidecektir. Bay Ali Saıni'nin 
Ankaraya giditi pİyaudan afyon alımı 
işi ile yakından alakadardır. 

ôKONOMI 

Türk- Yunan 
Ticaret anlaşması --Sevkiyat için yapılacak 

talimatname için 
konuşmalara baş' anıyor 
Türk • Yunan ticaret anlaımasında, 

cliğer bir üçüncü memleketi alakadar e

decek ıekilde Tripartit ihracat için bazı 
hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler 
mucib'ııce, Türk ve Yunan merkez ban
kalarının yalnız Trupartit ıevkiyata mah 
ıuı olmak üzere bir talimatname hazırla· 
malan foap etmektedir. Oğrendiğimize 
göre, iki merkez bankası arasında bu i§ 
i9'n görüımelere batlanmııtır. Talimat
name esasları çizilmek üzeredir. Yakın· 
da kat'i teklini alacak ve tatbika başla
nacaktır. Türk • Yunan anlatmasının 

tathikındanberi Tripartit •evklyatı için 
henüz merkez bankalarınca biç bir mah
oıup muamelesi yapılmamı§tır. Mahsup 
iti, talimatnamenin çılmıaoından sonra 
olacaktır. 

Komisyonculara vari~ecek 
karneler 

Gümrük komiıyoncularmın ellerinde 
bulunan muvakkat karnelerin, aıılları ile 
değiıtirilmesi için dün gijmriik idareıine 
emir gelm.iıtir. Yeni karneler, ayın 25 in
den it.baren verilecektir. Karneleri bat
müdiirlük verecek fakat Komisyoncular 
ıBirliii kontroldan ıı:eçirecektir. 

Polis teşkilatı için yeni 
tedbirler 

Emniyet umwn müdürlüğü, polis 
teıkilibnda bazı nlahat yapmağ• lüzum 
ırörmektedir. Emniyet kadrosunda çalı· 
tan memurlann rrres-leki mıdı'lınatuıı .,... 
tınnak gayelerden ibiridir. Böyle bir pro
jenin tatbiki için Ankarada yapılan po
lis \'e jm>danna mektebinin bibneai bek
leniyor. Bu bina bir kaç ay içinde lııöte
cektir. 

Polis mektebine bağlı olarak bir de 
polis enstitüsü kurulacaktır. E.nıtitüde 
zabrta Ô§lerinin teknik kısımlan gösteri
lecektir. ıBundan sonra enstitüde bir 
tahsil ve tetkik devresi geçirmiyenler, 
eımıiyet teıkilatında idari vazifeler ala
nuyacaktır . 

Diğer taraftan yapılan bir projeye gÖ• 
re :rabıta memurları derecelere ayrıla • 

- caktır. Polis mektebi ile poliı enatl.tüıü 
te~kilitına ait projeler yapılmalr:ıadır. 

1 R " ın '\_A _ _.I 
:Ot B•nkeemden alınan cetveldir), 

19 lkincikanun 935 
AK~AM FiYATLAR! 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
11.tikrazı d.a.ilt.ü 94..25 
1933 Erıani 97 IWııtnn ı 7 60 
Kuponau:z. 30..SO An, mümeaıil 52,15 

,, 11 29~80 An t•h•ili J1 JJ 47 .45 
" 111 29.40 

ESHAM ., ..• 

it Baakaaı Nama 10 
" .. Hamili•• 10 

• Müea•\a 95 
Ti.irkiye Cııamlıa• 
riyet Ban.kaH 63,75 
l ra.mvef 30,60 
Anadohı hi1.•e 25,90 
Sir. Ha7rİ7e 16 

Reji lıı:upon&o:a 
Telefon 
Terkoa 
Çimento 
Jttihat dey. 
Şark de7, 
balya 
Şark m. 9CA 

2,20 
11.,75 
ıq.so 

J .~,15 
12 

0.95 
l.SS •.65 

ÇEK TIYATLA.Rl 
Fran ı& F. 
Londra 
Mil&ao 
Ni.iyork 
Cenevre 
Ati na 
Brüksel 
Amıterdam 
Sofya. 

12,03 
616,50 

9,26,67 
79,07,41 
2,44,66 

83,87 
3.39,18 
1,17.42 
w,:ı:ı 

NVKVT. 

20 F. Franu. 
1 Dolu 
1 Kw. Cek 
1 Şile AT. 
1 lıteYlln 

20 Liret 
20 Lna 
20 F. Bal<ike 

169 
125 

911 
23,50 

818 
213 

23 
115 

Prai 
BeJarat 
Moako'f& 
Berliu 
Mad.rit 
Budapeıt• 

Madrit 
Bükreı 
Viyana 

(Sotıf) 

19,98,25 
35,W 
10,91 

1,97,45 
4.09,6S 
4.21.10 
6,79.SS 

W,09 
4,22.75 

1: ...... 

20 ı. ı...ıp• a11 
l P-•ta 18 

1 Mark l ~ .u 1 Zloti z:ı 
20 ı..,. 17 
20 Dmu IS 
l C.rao.J.t ~ 

Altm 9~ 

TiYATRODA 

Raşit Riza 
Ve arkadaşları 

-o--

Bayan Halide ve arkadaş
ları niçia ayrıldılar? 

Sanatkar Raşit Rıza ve arkadaşları 
Anado!uda bir turneye çıkmışlardı. Son 
g .len haberlerde Raşit l ı;ca ile arkadaş • 
larının Ankarada bulundukları bildirili
yordu. Hatta Ankarada kurulacak Şe
hir Tiratrosur.da çabşaca·kları da ilave 
ediliyordu. 

Fakat Raş:t Rıza'nın arkadatlarından 
Hal:dc, Hadi, Zil,ni, Yaşar Nezih ile 
suflör Mehmet Raşit Rızadan ayrılarak 
istanbula gelm;şlerclir. 

Dün hu sanatkil.rlarla ayrı ayrı ko -
nuıtuk. Oğren~i~i1rJ"Ze göı·e }-Ja)ide ev. 
velce Şehir Tiyalrosund.ın 150 lira alır
ktn ayl"ılmıştır. 

Ra~it Rıza da 300 liraya kendi yanına 
almıştır. Fak~t Raşit Rıza Hüseyin Ke
rral ile Şaz'yeye 3JO lira vc.·diği halde, 
ıözü h"liıfına olarak Halideye 150 lira 
venniştir. 

Halide de burulan muğber olarak Ra
ştt Rıza-dan ayrılmıştır . 
Diğer sanatı..;, ar da ayni tekilde Ra. 

§İt Rızaya mugb,,. olarak ayrılmışlar· 
ılır. Söylendiğine g-Ore Ferah Tiyatrosu 
Mü<lürü Şadi bu •anatkirlarla görüşmiiş 
ve bunlan (Ozan) operetine almak iı;i n 
müzakereye girişmjşl:ir~ 

BELEDiYEDE 

Yeni bütçede itfaiye iıleri 
Belediye 1935 yılı bütçesinde bazı ye

ni değişiklikler yapacaktır. Bu yeni büt. 
çede itfaiye faılına bir lmım tahsisat 
ilive edilmiştir. Bu yeni tahıiaat ile, hel
libaşlı meydanlara, büyük cadde ba!la
nna yangını haber veren otomatik tele. 
fonlar konacaktır. Bundan ha~ bir it
faiye mektebi açılması da mulaırrerdir. 
]da.iye mühendiıliği tahsili için de Av. 
rupaya iki talebe gönderilecektir. 

Şehir meclisi toplanıyor 
Şehr umumi mecliıi bir ıubaıta top. 

lantılarına başlayacalı.br. Bu devrede, 
yeni zabıtai belediye talimatnamesi gö. 
rüşül~~ek ve tatbik karan verilecektir. 
Talimatnamenin bilhassa seyrüsefer kı•· 
.mında mühim maddeler varcbr. 

Bundan baıka, htanbulun müat.alı.bel 
p~anrnı yapacak mütehasmın ıubat İ· 

çiııdo tayin edilerek, şehir meclisine ar
: .. dilmesi çok muhtemel görülmektedir. 

~Urpagoptaki evler nasıl 
yapılacak? 

Sürpagop mezarlığı arsası hal.kında 
malhkemece verilen '°n karar üzerine 
arsanın, üzerinde bina olmıyan kısnnla
nrun belediyeye intikal etmesi lizımgel• 
mektedir. Beledi;re kendi namına tapu ae 
nedini çıkarma kiçin tapuya müracaat et· 
miıtir. 

Ar&anlD üzerinde garaj vesair mağaza .. 
lar bulunan kısmı hakkındaki dava de • 
vam edecektir. Belediye mahkeme ka • 
rarile kendisine intikal eden luumlann 
ifraz muamelerini yaptırıp bunlan ıab· 
lığa çıkarmak ntiyor. yalanda bir ifraz 
heyeti te§kil edilecektir. 

Belediye burada yapılacak binalann 
Taksimde ve Ayaspaşadaki gibi yüksek 
katlı aparbmanlardan ziyade bahçeler i
çinde nihayet üç katlı olarak yapılması· 
ıia taraftardır. ifraz muamelesinde bu e· 
aı nazarı dikkate alınacaktır. 

Masonlar arasın~a 
Türkiyede bulunan ve ıimdiye kadar 

Fransız M<lrikıiwlmlığına. bağlı olarak 
çalışan F ran 11z Maaon locası Türkiye 
Meırilnizamlığına kablmak karannı al
nuı ve kablmırtır • .Bu mümuebetle Tür· 
kiye meıriluiizamlıiı bir ziyafet venniı· 
tir. 

İngiliz ıefiri Ankarava 
gitti 

lnııiliz Sefiri Bay Peni Loren dün ak· 
ıam Ankaraya gitmiştir. 

MAHKEMELERDE 

Gümüş lira.arı 
Taklit edenler 
Sahte kalıp yapanların 

ele başııı yakalandı 
Yüz kuruşluk gÜmüş paralann kalıbı

nı yapmaktan suçlu olanlar hakkındaki 
tahkikata <t~vam edi.l111e.kt<;di,·. Sorgu 
hak.mı Bay Ramazan Onat suçluların İS· 
t.cvab.na d~vam ettiği gibi müddeiumu· 
mılik te ilk yaptığı tahk'kat.~n aldığı 
ı etıcelo" üzorinde takib•.ta de,·am ebniş 
ve Ha!J<ı isminde bir >uçlu daha yaka· 
lanmışt r. 

Bu suçlunun vaktile lzm:. Jc yapılm•ş 
olan 10 'e 5 kuruşluk kalp par3(a,·•11 im~ 
lınde .le eli olduğu •anılmaktadır. Hakkı 
gumiış yü.ı: kuruşlukları yapm:tktan su~
ju olarak tevkif edilenlerin el.,başısıdır. 
.f"araların kallp.arını Hakkır.oın hazırJn .. 
dığı anlaşılmıştrr. Hakkı da birinci sor
gu hak.mı Bay Ramazan Onad~ tevdi 
edJ:ıniş, sorgusu yapılmış, ve tevkifine 
karar verilını§ ir. Hakkı ile beraber bu 
suçluların sayısı beşe çılnruttıı·. Bunla· 
nn başka arkadaşları olmadığı da tahak
kuk etmigtıir. Sorgu hakiminin tahkika
t.o.o bQSün, yann biteceği umulmakta· 
dır. Kalpazanların 4 taned~n fazla kalp 
para yapamadıkları, bu 4 tane kalp pa
rayı da süremeden yakalandıklan tahak
kuk dmi§tir. 

300 1 irayı arabada hı rakmış mı 
Aralui adlı bir kadın polise müracaat 

ederek Mehmet Hulusi adlı bir şotörün 
otoroobilınde 300 },ra unuttuğunu iddia 
etmiştır. Bunun üzerine poli• Mehmet 
Hulüsiyi bulmuş, fakat o otomobilinde 
böyle bir para bulmadığı cevabını ver
m•J!İr. PoUıa Mehmet Hulüıiyi adliyeye 
vermiş, müddeiumumilik te ikinci ıulh 
ceza hakmi Bay Salahattin Demirelli'ye 
göndermiştıir. Hilkim Mehmet Hulüsinin 
aorgugunu yapmıf, ..Arakıi'nin otomo
bilde 300 lirasını bıraktığını tekit eden 
mahiyetle ri.b ıey olmadıgından Hulüsi
nin serbest bırakı1masma karar vernll§· 
tir. 

* FAlZClYJ. OLDUREN adam. -
M~ntq Kıaavi aıllı faizciyi öldürmekten 
suçlu Veyıael oğlu Zihninin <iuruımasına 
dün ağırcezada d""am edilmi§, fakat du
rll!ma Zihninin nüfuı ki.ğıdının görül
mesi için baıka iline brrakılmııtır. 

• BEŞ SENE HAPlS yatacak. - Si
livrinin Çavu,lu köyünde komşusu Nec
rneddini öldürmeğe teşebbüsten suçlu 
Recebin duruıması dün bitmiıtir. Recep 
beı sene hapse konulmağa, Necmeddıine 
50 lira tazminat vermeğe ve 38 lira mah
keme masl"Blı ödemeie mahkUm olmuı
tur. 

Telefon şirketi 
Satıoalma müzakerelerine 

yakında baılanacak 
Telelon ıirketi muamelatını tetkik e

dea komisyon raporunu Naha Bakanlı
ima VeTmİ§tİ. 

Gelen haberlere göre bakanlık raporu 
tetkik etmeğe baılamııtır. Bu tetkik ıu
bat ayı içinde bitmit olacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı 1 haziran 935 
tarihinden itibaren ıirketin hükümele 
devri için hazırlık yapmaktadır. 

Bakanlık Telefon ıirketi ile resmen 
~izakereı:e ba§layacağını şirket müdür· 
lüğüne bildinniıtir. 

Şirket müdürü bu hafta İç.İn de Anka
l"Bya giderek ıirketin devri için Bakan· 
lik ile temas edecektir. 

Dünkü hava 
Kandilli rasathanesinden aldığnnız ma• 

IUnıata göre dün saat 7 ele &ni..z ıevi
yeünde ve ufrr <lerecei harımıtta hava 
tazyiki 770, ııaat 14 te 772 milimetre 
idi. Sıcakl.dı 7 de 2, 14 te 7 derece idi. 
Dünkü iizami hararet (8) asgari (O) de. 
rece idi. Rüzgar poyraz-dan azami daki. 
kada 10 kllometre ıüratle eomİJtİr. 

ı.rea.n. 
Sokak 

Bu bir film adı, bir roman ismi de-ı 
iildir. lstanbul aokaklanna atılan, kal 
dınmlarda sürünen baban beliraiz, a· 
nası merham«aiz, Tür/.ı çocuğunun ta 
kendiaidir. 

Gazeteler ;ya;ıı;yorlar ki sokak/ara 
bırakılan çocuklar o kadar artmıf ki 
artık (Drültice:ıe) bunlan alamaz, ba. 
rındırarna;ı olmuı. 

Şiılinin arka sırtlarındaki bu kim· 
.esi;ı ı;ocuklar yuııaaı ancak seki:ı ;yüs 
;yavruyu beıle;yebili;yormuı. Bunlar 
da ıekiz JIGflna kadar bakılıyorlar, 
ondan sonra... Evet ondan ıonra e•
kiden ıehir;yatı mekteplerine ;yollanı
;yormuı, fakat timdi ıehir;yatı mektep• 
ferinin idaresi değiştiği isin bu çocuk
ların İfİ duman olmuı. lffaamname;ye 
göre bunları artık Darülacezeden çı
F.armak icap edi;yormuı. Yani, yani 
;yavru iken kaldırımlardan alıp besle· 
diği bu kimsesiz mahluklaw. çocuk o· 
lunca;ya kadar elile kaldırımlara bı· 
rakmak mecburiyetinde kau;yormuş. 

"" çocugu 
ıe;yler sok defa kanun tatbik edenlerin 
elinden geı;er. Bu ;y ıJrular da herhol
d., bir (niz.amname) nin kurbanı ol· 
mak tehlikesine düpnüıler olacak. 

Yatı mektepleri bu baban: Türk 
;yavrulanna kapılannı açmayacak da 
kimlere açacak. Eğer bu çocuklara 
devlet babalık edeu:kse hiç bir baba 
eıılôdını sekiz ,)lafına gelince sokağa 
atmaz. Yok eğer devlet bu metruk 
;yaııruları kendine mal etmi;yecekse 
Darülacezeye, yatı mektebine, hayır 
ocaklanna ne lüzum var. Diin;ya;ya na
aıl geldiklerini bilmeyen o garipleri 
tali ııe teaadülün emrine bırakalım 
gitsinler. Nizam, kanun, yasa vesaire .• 
bunlar bir cemiyetin bünyesini temiz. 
tutmak, uzııi;yetine sağlık vermek için 
;yapılır. idare amirleri kitap üstünde
ki maddeleri değil, o maddelerin ra• 
handaki mal<satları, manciları kavra
malı ve ona göre iıi tutmalıdorlar. Yok 
aa en medeni i«munlar karakaplı ka
dı kitabından farksız olur. 
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ADLiYEDE 

Harç kan unundaki 
Değişikiikler 

--o-

Yeni tadilat Adliye daire
lerine bildirildi 

Geçen ayın 20 sinde kabul edilmiş o
lan ve 2503 numaralı adliye harç tari
fe.>İ kanununun bazı maddelerini değiı
tiren 2629 numaralı kanun ala.kadaı·lara 
tebliğ edilmiştir. 

Bu kanuna göre gıyap, keşif, hesap 
görülmesi, ta"bik ve iıtJ<tap, borcun ifa 
veya depo edilmesi ve zıyaa uğrayan se· 
netler hakkında verilecek kararların her 
biri İçin ellıi kunış harç alınacaktır. 

Ayda 1000 kuruşa kadar olan nafaka 
ilamlarından harç alınmıyacak, bin im· 
ruştan 2500 kuruıa kadar nafaka ilam· 
lanndan ıoa, fazlasından da 200 kurut 
~ alınacaktır. 

Miktar ve k.ymeti 2500 kuruıu geçen 
davalardan hüküm altına alınan miktar
ların binde yjrmiıi nisbetinde harç alı· 
nacaktır. Kıymet takdiri mümkün ol • 
mayan davalarda 4 lira ilam ıharcı alına· 
caktır.Bo§anma davalarından evvel yapı· 
lan ıulh teşebbüslerinde verilecek karar
lardan 50,veraset işlerinde verilecek hü· 
kümlerden 100, istek üzerine vaıiy ta
yin ""Ya azline dair olan hükümlerden 
100 kunı§ harç alınacaktır. 

Ticari ıi:rketlerin ve miraıların tasfj. 
yeıinde bıode yarım, mübür korunası 
veya kaldırılınası ve defter tutma itlerin· 
de 100 kurUJ 'harç alınacaktır. ladei 
muhakeme taleplerinin reddi halinde 
maktuan dört yüz kuru§ harç .alınacak
br. istida kabulünden sonra verilecek 
kararlar bet yüz lrunıı harca tabi ola
caktır. Evvelce reddedilmiş olup bilaha
re hüküm albna alınan davalardan bin
de yirmi har>ç alınacaktır. 

Temyiz mahkemesince temyiz istida· 
11 reddolunurıa maktuan 400, temyiz o
lunan hüküm bozulduğu .ıaı.dirde mak· 
tuan 500, hüklim tastik olnnduğu tak
dirde hükmü veren mahkeme ne kadar 
ilam harcı a!Oı iae o kadar lruruı harç 
alınacakbr. 

icra ve iflao muamelelerine dair tet
kik mercileri ile ticaret mahkemelerin
den verilen kararlal'dan maktuan yüz, 
suretlerinden 50 kuruı, icra ve iilaı mu• 
amelelerinde alacakların <levri muamele
•inden yüzde bir kuruı, ifliı zalııt vara
kası tanziminde ,kıymet takdirinde, ve 
mühürlenme itjnde yüzer kuruı harç a
hnacaktır. 

Mük..Ilefler bu h"l'Çları iki ay zarfın. 
.da ödemezlerse haklarında tahsili emval 
kanunu mucibince muamele yapılacak
br. 

ViLAYETTE 

Vergi kaçakçılı~ı yapan 
pastacı 

Beyoğlunda bir pastahanede yapılan 
araftırmada bir vergi kaçakçılığı bulun· 
duğu ~azılmıtb• Bu i§e ait araıbnna ı.;,. 
ğıtları, polisten, ıBeyoğlu talu>kkuk mü. 
dürlüğiine verilıniıtir. Müdürlük tahki
kata ba§lamıfbr. Pastahane aahibi ter• 
bat bırakıhruıbr. 

VilAyat yolları ve beş yıllık 
prograın 

Parası bet 6enede ödenecek ve üç se
nede tamamlanacak olan vilayet yolları
lllD inıaaına devam ediliyor. Küçük Çek· 
meceden vil&yet hududuna kadar uza • 
nan ve Edirne • htanlnıl ıoses.inin lı
tanbul vila~ıiııe ait k'ıunı yapılıyor. Jn. 
ıaata muhtelif knımlardaıı batlanmııtır. 

Küçük Çeluııeceden vilayet hududuna 
kadar yapılan yol ilkbaharda tamamile 
bitecek ve lstanbuldan hareket eden bir 
otomobil &rızaaız vili.yet hududuna ka· 
dar cidebilecektir. 

* BUCDAYl KORUMA kanunu. -
Buğdayı koruma kanu.nunwı tatbiıatın
da bir takım weddütler görülınüttü. 
•Bunlar atmami:Je aydmlatıbnıı ve h • 
tıınbul müye talıaldnık müdürlüğünden 
ıubelere bildirihnittir. 

*SOYADI iÇiN toplantı. - Soyadı 
içia kaymakamlar yaruı ııene toplana • 
Caklardır. Soyadlarının yazrlma11 iti 
aürmektedir. Yarınki toplanbda yazım 
itinin daha çabuk yapılması keıtirile • 
cektir. 

• FATiH MERKEZ memurluğu. -
ıMiinhal olan Fatih Meıbz ınemurkıiu
na Emniyet Müdürlüğü müteferrika 
merlı:ez menuru Bay Mehmet Erkol ta
yin edilmiıtir. 

* HAZiNE VEKILLIGI. - Iıtan· 
bul ha:ziııesi muhakemat müdürlüğü iıda
ri davalarım takip etmek üzere Mülkiye 
mektebi idare profesörlerinden avukat 
Bay lbrahim Ali tayin edilmit,. vekil va• 
zifesine batlamııbr. 

Yeni bir ıirket kurulacak 
değil 

Dünkü gazetelerden birisi, Y apurcu
luk Şirketi ile Deniz yollarından baıka 
iç kabotajda çalıf!Dak Üzere üçüncü bir 
<!eniz müe11esesi lnırulacağınr, bu huıuı
ta tetkikata giriıildiğini yazıyordu. Bu 
haber, alakadarlar araıında hayretle 
karııiannuı ve tamamile mevaimıiz ııö
rülmüıtür. 

}Çanun mucibince bu iki müeoeseden 
ayrı bir üçüncü ıiri<et kurulabilmesi bu. 
giin içln imkansızdır. Böyle bir teıekkü· 
lün faaliyete geçebilmesi ancak 1936 se
nesinden ıonra mevzuubahı olabilecek 
ve asgari 1 milyon lira sermaye ile iıe 
başlamau Jô.zırngelecektir. Kaldı ki; bu· 
günkü vaziyet, üçüncü bir deniz mües
ıeseıine ihtiyaç göstermemektedir. Dün 
ııörüıtüğilınüz alakadarlar, bu haberi ,. . ~ . 
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Et fiya la ·ı 

Et, tuz gibi değiı'Jir. Mesela 
tuzun fiatını yan yarıya indirse • 
niz, sarfiyat fazlalaşmaz. Eskiden 
ne ise gene odur ••• 

Et, ekmek gibi de değildir. 
Ekmek liah düşse, ekmek satıp 
yükselmez. Belki o :zaman mesela 
francala sahşı artar. Ve fakat ek
mek ve francala satışının yekunu 
birdir. 

Amma et için bu varit olamaz. 
Et fiatı ne kadar düferse aat,., a
şağı yukarı ayni niabet dahilinde 
artar. Evvelce et yiyemiyen bir 
çok kimseler bu gıdayı almaya baş· 
larlar, evverce az et yiyenler ise 
bunun miktarını fazlalaştırırlar. 

Filhakika Türkiye, Avustııral -
ya, Hollanda gibi en çok et istifı
ltik eden bir memleket değildir. 
Ve hatta bu hususta bah Avrupa· 
81 ile bile mukayese edilemez. YuJ\ 
dumuzda çıkan bir çok mütenev
vi sebzeler, ve bilhassa alaturka 
yemek pişirmek tarzı fazla et İs • 
tihllikine manidir. Mesela biule 
lngilterede , Belçikada olduğu gi. 
bi her evde muhakkak bir öğün 
biftek şeklinde aafi et yenmez.Bu 
Türklerin eti sevmediklerinden de 
ğil, buna alıpnadıklarındandır • 

Diğer taraftan et liatlarının 
umumi hayat pahası içinde çok 
yüksek olduğu da buna tellİr ya • 
pan sebeplerden biridir . 

Hakikaten et pahalıdır. Hele la 
tanbul adeta rekoru kırabilir. Pa
halılığa yalnız kilo fiatlanna ba • 
karak hükmetmemek lazımdır. E
tin muhtelli kısımları ayni fiata 
satıldığı için kemik, et, döş yeri, 
pirzola, fileto, böbrek ve hatta en 
Q§ağı yüz gram gelen kaba kağıt 
ayni fiata olduğu için et pahalı
dır. 

Bir aile kadınının et almaıı için. 
hayli mütehas1111 ve hayli dilekbaz. 
olması la:z:ımdır. Bundan dolayı 
et almak bazı kala ve çene ifleri 
gibi bir ceı-be:z:e ve maharet iater. 
Filhakika kaba lıiiğıt kullanılmaııt 
menedilmiftir. Fakat şehrin bir
çok kaııaplannda maatteesmf hii· 
la etlerin bu kağıtlarla satıldığını 
görmek kabildir. 

Bu itibarla wnwni liat görü • 
, niifte batı memleketlerindekinden 
ucuz olduğu halde, hakikatte onla
ra naz.aran çok yülaelıtir. Meselô 
bir bah memleketindeki luuıapta 
pir:z:olanın ayn bir liatı vardır. 
Halbuki burada bir kilo pirzola 
isterseniz; size muhakkak dört yüz 
gram piro:z:olamn yanında 600 grar>. 
da yağ ve kemik verirler ••• 

Avrupa kasaplarında filetonun, 
budun, gerdanın, başın, daha ne 

; bileyim ben hayvanın her yerinin 
ayrı bir füıtı vardır. Halbuki bi::z:.. 
de biraz kuzu eti alsanız. ya ciğer 
ve yahut bir de baş almağa yani 
la:z:fa bir para ödemeğe mecbur 
tutulursunuz. Bu itibarla et biule 
fak palıalulır. Bunun önüne geç
mek ise o kadar zor bir 'ey değ: .• 
dir. Bazı Beyoğlu kaıaplarının 
yalnız fileto hakkında tatbik el • 
tiği bu usul fehrin her tarafına ta· 
ammiim etmek için, alınacak ulak 
bir tedbir kifayet eder. Kaıaplar 
cemiyetinin bu işe kendi menfaat· 
leri noktai naz.arından da yardım 
edecekleri fiiphesizdir. 

Bu yapılacak ifler araıında en 
ki:içiik ve en tali bir tedbirdir. Bu 
ıuretle etin hakiki liatı meydana 
çıkmlf olur. Ve Jıasta.'ık gözle gö
rüldükten sonra buna kar,. alına • 
cak tedbirler diifiinüliir. 

Et liatımn diişürülmeai ile bu
nun doğuracağı tesirleri ve mem - • 
lekete yapacağı iyilikleri yarınki 
ttiilhamız.d a anlatmağa çalı,acağız.. 

MümtazFAlK 

KAÇAKÇILIK 

' 
Altın kaçakçıları mah· 

kemeye verildiler 
Dün yakalanarak haklarında tahki • 

kata batlanan albn kaçakçılannm Enuıi. 
yet müdürlüğündeki sar&11ları bit,irile • 
rek bepai dün mevcude!' 8 i~ci ihtısas 
mahkemesine aönderilmitlerdir. Yaktın 
geç olınası dolayııile -duruıma dün ya. 
pılamaımı buırüne brrakılmııtır. 

Kaçakçıların eleba!ıaının yazıhanesin• 
deki kaıada da kaçak birçok al tınla ec· 
nebi parası bulumnuıtur. 

lhbaas mahkemesine verilen ıuçlular 
Avram, Yasil, Lefter, Naum, latemat ve 
Hüsameddindir. 

[ e:; senedir eroin mi , 
kullanıyormuş? 

Dün 8 inci ihbsas mahkemesinde ero
in kaçırmak jın suçlu Fahri, Eftimya, Ce
a.il ve Sabrinin duruımasrna devam e· 
di:mi,ıh•. Neti<:cde eroine 5 ıenedenberi 
müptela olduğunu iddia eden Fahrinin 
tıbbıadliye se'vki ile iptila derece•inin 
kat'i olarak tayininin isten.me~ine karar 
veriJcrek duruşma 29 aonkinuna hıra-
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Bu yeni araıtrrmalar bize neler öğre

tiyor? ilk Önce tunu: ayrr ayn srltavlar, 
biribirine benzeyen erkler gösteriyor. 
Nc:ekim bir .rltav a:;n •!·rr bir çok erk
ler gö•terdiği gibi ... Onceden de bundan 
ku:kularulıyordu. Ann, Trn tutuklulu, 
egzema gibi sayruluklar var. bunlar 
anafılak•iden ileri geliyorlar. Anafilik
si :1: .. ~ ıuna diyoruz: Kişi oğlunun teni 
bir nice nesnelere ıkarıı ço~ duygulu ve 
alıngan oluyor. (Bu nesneler her kiıiye 
göre başka batka oluyor.) Onlar gövde
ye dokununca tin tutuklufu, egzema dö
küntüleri patlak veriyor. 

Bir de Alerji var. Bu nedir bilir misi
niz? Anafilaksiden barnbaıka ... Gövdenin 
biJ' beceri. Gövdeni=. kendi yapamıyaca. 
ğr aesnelerden ileri gelmiş bir becer .... 
Verem basili ile bulaıık bir kişi de alerji 
.akciğer veremi ile patlak verir. 

Demek oluyor ki anafilakıik ve alerjik 
sayruluklar var ki cimcik ve özel belgi 
ülcümleri kılığına giriyorlar; ıdtav :MI 
ayn ayrı iken ... bu itlerde mikroplar den 
li gövdenin Realuiyonlan da savaıa karr
Jıyor. Bunlara bakarak yeni bir yola ıı-i

riyoruz: u~ıünde sayruluklann belirip 
bit'iği toprak bilgilerine değerini veri
'°'"'' • Bu yol yeni değildir. Atalarımız
da r , ' lan gİıtmitlerdi. Onu eskiden biz 
de bj ır<lil<. Bilmern sapa mr düttü, ne ol
du? Pastor okulu kurulduktan sonra onu 
biraz öykürür gibi olmuştuk. Herh~ngi 
bir ıayruluğu, sıltavıru bilmeksizin yal
nız gövdede yaphğı reaksiyon'ıu·ın çalı
mına bakarak emlemeği düşünmek bu
gün bize yabancı gelmez. 

Oyle görüyoruz ki bugün bizim kova
layacağımız temelli ilgiler, sayruluklar 
sdtavlarının İç yüzünden artık onla.nn 
ıru1arının ketıokınliğini e ayruluk ııltav 
!arının yetişip geli~meıini ve sayruluk]u 
gövdenin d•ıygult k "' ••ııilik b>imini · . . ' 
kan, safra ve bunlara benzer nesnelerin 
lteceri.ni ve sinirlerle buyunların düzen-

Milli tefrika: 79 

- Yavrum. - dedi - ıeni eve 
alamıyacağım. 

-Ne? 
- Susas ... ya vat söyle! Zaten 

hiddetli, büsbütün küplere binme
ain ! 

- Babamdan mı korkuyorsun? 
Kadın cevap veremedi. Çünkü 

zilin çalındığını duyan Şehap bey 
kapı açıldıktan sonra içeriye kim· 
ıe girmeyince kulak kabarlmıt ve 
bir fiskos geçliğini hissedince pal
dır küldür merdivenleri İnerek taş· 
lığa gelmişti: 

- Kim var orada? - diye ba
ğırdı -

Valide hanımın sesi çıkmamıt· 
tı. Nazmi onun ellerini gözlerine 
götürerek yüzünü bir duvara doğı1l 
çevirdiğini görünce; 

Ve artık arkasından itilmeyen 
kapıdaıı girdi. 

Baba o ~ ul biran, yarıkar<ın!ıkla, 

Belgi araz, alamet ... Sayruluk - has
talık - üküm ~küme - emlemek te
davi - Anlam mana - Özel hususi -
Sıltav sebep - Belik 'lilah - erk eser 
tesir - Yenyi zafer - Bulgu keşif~ 
eten madde - tin nefes - becer vaziyet 
- Öykü ihmal - cimcik ayni - ilgi 
maksat-

ho·ıf rans ve temsıl 
Halkevinden: 

1 - Bugün (21 • 1 • 935 pazarteai) 
saat 18 <le Evimiz merkez saloııunda Or
taköy Şifa yurdu sahibi Dr. Ahmet A-
11m tarafın.I&n (Milli sava§ ve soysal 
yardımda kadına düşen vazifeler) hak
kında bir konferans verilecektir. 

2 - Gene bugün (21 • 1 • 935) saat 
20.30 r'a Tepebaşındaki Evimz Beyoğlu 
k11mınıfa temsil şubemiz tarafrndan 
(ikizler) piyesi oynanacaktrr. Bu kon
ferans ve temsil herkese açıktır. 

ıl J~. \'C l~ç'. 1 ----Milliyet bu sütunda if ve i§çi iati
••cnlerc tava.uut ediyor. lı ve İ§fİ 

İyenler bir mektupla I§ bür~ • 
muza müıacaat etmelidirler. 

iş arayanlar 
Tahsi~im ortadır ticarethanelerde ve 

yazıhanelerde çalıştım. Daktilo dahi ya
zarım. 25 lira maaşla her n\! i;; oiursa 
ohun yaparrm. U sküdar Çinili Kulhan 
sokak No. 30 H. Cankurtaran. 

VEFAT 
Moskova büyük elçiliği birinci katibi 

Bay Nureddin ile Sıhhat Vekaleti Ve
rem dispanseri doktoru Bay Nazif'in ba
ba1arı ve Kuleli Aık.r\·İ Lisesi eski mü
dürü mütekait Miralay Bay Cevad'ın 
kayınbabaıı askeri kaymakam1ığından 

mütekait Bay Mustafa Nazmi Pınar dün 
vefat etmiştir. Cenaze bugün saat 11,30 
da Kadıköyünde Yoğurtçu çeşme cad
desinde 8 nci llkmektep karşısında 35 
numaralı evinden kaldırılacaktır. Tanrı 
Rahmet eyle•in. 

Müellifi: Nazmi Şahap 
gözgöze geldiler. Sonra Şehap bev 
bir bombanın yeni yeni tutu,an fi. 
tili gibi, hafif fakat tehditlerle dolu 
bir sesle sordu ı 

- Ne yüzle gelebildin? utanma· 
dın mı? 

- Utanacak bir fey yapmadım 
ki .•• 

- Yapmadın mm? 
- Kuzum sizde bir fevkalade-

lik var ama .. Ağzınızdaki tu bak
layı çıkarsanız da biran evvel anla
sam bari ... 

. . 
- Şu efendiye valizlerinin yeri

ni göster. 
- Orada ... sofada duruyorlar iş

te. 
Anne, elemli bir sesle ve için için 

hıçkırarak konuşuyordu. Omuzla
rının titreyişinclen hün'.J"Ü hüngür 
ağlamakta o'dııru da anlaşılıyordu. 

Fı.- "l ~·c:,..7 nf:.ep? 

MiLLiYET PAZARTESi 21 IKINCIKANUN 1935 

Satıcıdan bir paket cigara al
dım: Ozerinde İnce ve işlek b!r ya. 
zı ile yazılmış: "Enalô.,, sözü bir 
reklô.m parlaklığı ile gözleri ka. 
maştırıyordu. 

Doğrusu beğendim: fakat bu be
ğenişim sürekli olmadı. içinden bir 
cigara alması için kutuyu kendisi
ne uzathğım arkadaşın benden da
ha keskin bir görüşü varmış. Kutu
yu, parmaklan arasında fÖyle bir 
evirip çevirdikten sonra: 

- inanılmaz şey ... dedi, 
Sordum: 
-Ne var? 
- iyi bak, dedi, kutuda nasıl 

bir eluiklik olduğunu anlarsın ... 
Baktım, evire çevire baktım, an

cak dediği eksikliği göremedim. O 
vakit, arkadasrm bana kutunun 
bir yanrm1ak(yazıyı gösterdi: 

- Oku, şunu .•.. 
Okudum: 

- "inhisarlar idaresi,, yazıyor. 
Bunun üzerine bana dedi ki: 

- Peki ama, bu "inhisarlar ida
resi,, hangi "inhisarlar idaresi,,dir 
diye sorsak yeri değilmi? içimi bü
tün tütünlerden üstün olan Tür.k tü
tününün, bunca yalancıları ortaya 
çıkıp, ötede beride satılırken ben
zetmeleri daha kolay yapılsın diye 
mi, bu yeni çıkan kutusunun üzeri
ne 'Türkiye Cumhuriw•ti,, kelimele
rini koymağa unutr, ~ ? 

"inhisarlar idareııı,, yalnrz bizde 
ki midir? başka ülkelerde inhisar 
idaresi yok mu?,, 
Arkadaşıma hak vermemif olsay 

dun, bu yazıyı yazmazdım. 

Salahaddin GONGöR 

Bir daktilo aranıyqr 
Dııarda ıubeleri olan yüksek bir ulu

sal müeıaise, Almanca veya Fransızca 
veya lngilizce eyi bilen güçlü bir Türk 
daktilo bayan aranıyor. 
Maaı dolgundur. isteyenler mufassal 

adreslerini lstanbul 373 posta kutusuna 
acele bildirsinler. 

lSTANBUL BELEDiYESİ 1 
ŞEHiR TlY ATROSU 

Operet kısmı 
• 

BiR KAVUK DEVRiLDİ 
Bu aktam saat 20 de ------·-----· ---

lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Müflis Yuvan Murat oğluna ait ve ls

tanbul Gümrük Halı antreposunda tran

s.it olmak üzere mevcut 4 ipekli ıecca-

denin ikinci arthrması 28 K. ıani 935 
pazartesi günü saat 10 da mezkiir güm

rüf..te yapılacaktır. isteyenlerin mahal

linde hazır bulunmaları ili.n oL.ınur. 
(7192) 
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Gelen evrak reri •erilmez.- Müddeti 
••Çf'n nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü
racaat edilir. Ca:r.etemiz ıli.nların maa•u.. 
liyetini kabul etmez. # 

Kafa yormağa lüzum görmedi. 
Peder efendinin verilmit bir kararı 
tatbik etmek istediği görülüyordu. 

Babasının evinden kovuluyordu. 
Bundan bir teessür, Lir azap duy
mamak mümkün müydü? Fakat 
sahne o kadar kötü cereyan etmif 
ti ki bu teeuür pek belirsiz oldu. 
Şehap beyin önünden, burnuna 

sürtünerek geçti, yemek odasına 
daldı. Bir kenara biri küçük biri 
büyük iki valiz görünce hemen 
kavrayıp gerisin geri döndü. O za
man peder efendi elinde tuttuğu 
bir zarfı uzattı; ve: 

- Senin benim için çok iyi bir ar 
kadat olmak isteyeceğini zannet
miştim. Hata ettiğimi anladığım \Va 
kit ne kadar acı duyduğumu tah
min edemezsin.. - dedi - bu e
vin kapısı şimılen sonra sana kapalı 
olacaktır. Dütmanlarmıın dostları
m da ben dütman addederim. 

O•manlıca karııhklarını yazdıiımn: lceli· 
melerin Öz türkçe mukabillerinj yazarak tek
limizin bot hanelerine yerleıtirip keıiniz. Ve 
MilJiyet bilmece memurluiuna &'Önderiniz. 
Doiru hatledenler arasında ku:-a çekiyor ve 
k;ı;:z ar ııu1ln1'a hf'diyeler veriyoruz. 
nıüddtt bugün akşan;ıa kadardır, 
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SOLDAN SACA : 

1 - Beli, Elem, ıam 4, Tabaka 3, Nota 2. 
2 - Cet 3. Yama 2. 
3 - T o bum ekilecek arsa 5 .. Kaçmaktan e· 

mir 3. 
4 - Berf 3. nota 2. 

5 - Tekdir 4, S~rt 3. 
6 - Bir hayvan 5 .. Nota 2. 
7 - Valide 3, Lakırdı 3, Milliyetin yeni&• 

"' 3. 
8 - Tok değil 2 .. Abus 4 .. 
9 - Erkek, kahraman 2, Al'Uf 5, 

10 - Nota 2, Küıa, açmaktari iımi fail 4. 
11 - Bir denizimiz 3 1 Dem 3, kiliıe kule· 

sinden aealenir 3. 

YUKARDAN AŞACI , 
l - Lez;zet 3, Cezire 3. Aydınla 3. 
2 - Cüretki.r 4, b:r meyve 3. 
3 - Fransız ve alman davası 3, 

Nota 2. 
5 - Vekalet 8. 
6 - Trakyada bi.r nelair 3. 
7 - Yaramaz çocuk 6. 
8 - Çift deiil 3. Zülf 3. 
9 - Ser, bat 4, Seddade 5. 

10 - Kameriye 6, İtte 2. 
1 l - Bey.ir 2, Bir Büyük ölçü 3. 

Hedef 41 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
18: Fransızca ders. 18,30: Dau• musikisi 

pli.k. 19,30: Haberler. 19,40: Mehmet Münir .. 
Şat piyano ile birlikte. 20: (Yurdumuzu bile· 
lim) Selim Sırrı T arcan.) 20,30: Denir caz 
ıan. 21,15: Son haberler • borsalar. 21,30: Ba
yan Bedriye Tüzün ıan, Radyo tan•o ve caa 
orkeatruile birlikte 

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

18: Piyano konıeri. - Sözler. 18,35: Şarkı
lar. - Söxler. 19: Sözler. 19,10: Film revüsü 
19,15: PIAk - Çocuk. 20: Askeri netriyat. -
Sözler. 21: Şarkılar. - Çocuk. 20: Aakeri neı .. 
riyat. - Sözler. 21: Şarkılar, - haberler. 22: 
Senfonik konser. 22,45: Konferans. 23,15: 
Dana. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
17,30: Şarkılar. - Dera ve sözler. 20: Relc-

Ji:mlar. 20,10: Pli.k. 20,15: Haberler. 20,30: 
Uluaal netriyat. 21: Opera temsilini nakil. 

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

Sözler. - Ders. 20: Pli.k. - Sözler .• Plik. 21,20: 
Yunaniatan iç.in netriyat. 21,30: Sözler. 21,45: 
C.mpari prosramı. 22,45: Sözler. 23: Varyete 
24: Haberler. 

Khz. K O N 1 G S B E R G, 291 m. 
18,20: lsviçre tarkıları. 18,50: Sözler. 20,10: 

Mandolin konseri, 21: Haberler. 21 115: Askeri 
konser. 23: Haberler. 23,20: Plik. 23,35: Nete
li musiki. 

175 Kh•. M O S KOVA. 1714 m. 
18,30: Kızılordu netriyatı. 19.30: Kolkoz pro

•ramı, 21: Karıtık proıram. 22: Muhtelif dil· 
lerde neıriyat. • 

832 Khz. M O S K O V A. (Stalin) 36ı m. 
18,25: Bir opera temsilini nakil. 22,30: Dana 

ve k11.rıtık konser. 
658 Khz. L A N G E N B E R G, 456 m. 
20.30: Pli.k. 20,50: Enstantane. 21: Haber

ler. 21,10: Neteli aktam musikisi. 23: Haberler. 
23,15: Sözler. 23,30: Mecmualara bir bakıf. 
24: Şarkılı neıriyat. 

823 Khz. BÜKREŞ, 365 m. 
13,15 Gündüz pli.k netriyatr, 18 Musiki ha· 

hisleri, Hayd'in eserlerinden konaer. 19 Ha .. 
herler, 19,15 Konaerln devamı, 19,45 Konfe. 
rana, 20,10 Şarkı pli.kları, 20,-tS Konferans, 
21,0S Piyano konseri, 21,35 Şarkılar (Viyana 
operetlerinden), 22 Konferans, 22,15 Cu:, 
22,45 Haberler, 23,10 Kahvehane konaeri. 

Yarınkı ırogram 
1 S TAN BUL: 
18: Almanca ders. 18,30: Bayan Azade Tar

can jimnaatik. 18,50: Dana musikisi plik. 18,30: 
Haberler. 19,40: Şehir tiyatrosu artiatlerinden 
Bayan Semiha. tarafından tan. 20,10: Mali1e· 
Vekileti namına lc:onferanı. 20,40: Bayan Jü
lide tan. Piyano ile. 21: Şiir. 21,15: Son haber
ler - Bor•alar. 21,301 Radyo orkestrası. 221 
Radyo caz •e tanıo orkestraları. 

lene sekiz on adım yürüdü. Sağ ta
rafta b.ir konağın bahçekapısı önün 
de durdu. Şehap beyin verdiği zar
fı bir müddet eçivrdi, çevirdi: 

- Üzerinde bir pul var ... Nere
den gelmiş. Damga da ama silik 

Zarfin içindeki kağıdı sinirli bir 
hareketle çekti, açtı; altındaki im
zaya baktı: 

-Rahmi ... 
Ve Saniyeden saniyeye artan bir 

heyecan ve dikkatle okumağa bat
ladı: 

......................................... ., 
1 P E K Str~EMA~I önünıüzJe .. i H fta iç ıı rr.i~ılsiz 

derecede kuivetli tir proğram hazır'ıyor 
2 muanam film birden 

1. MALE IRAKRALI 
Baıtan nihayete kadar gllrülmemiı d~recede kabkaıı lı 

eğlenceli nafiı komed 

2.STUDYO EGLENCELE • 

Paramount şirketinin en iÜııel yıldızları, dar.sör va dansllı· 
ler:nin yaptığı büyük fil•. Bat ro:lerda 

JAK OAKl - GINGER ROGGERS 

!1!1111 ................... -=:ı ................... ~ 

··ı AftZAN,, oan kuvvetli ''TUCCAR HORN,, dan mlt'ıiş yegana 1 

E S K I M O Rejiıörll T ARZANi 
YARATAN VAN Dl E 

......... _. .... -=ı------------------~ 
Saray icra menrluğundan: Açık artır-

ma ile paraya çevrilecek gayri menkulün 

ne olduğu : Tekirdağında oturan borç

lu Kesriye mübadillerinden Zühtü oğlu 

Akif, Vehbi, Fitnet ve Remzinin muhte

lif mevkilerde üç parçada (248) dönüm 

tarla ile ye<li parçada (63) dönüm ça

yırdan ibarettir. Gayrimenkulün bulun

duğu mevki, mahallesi, numarası : Sa

ray kazasının Karapürçek köyü ve De

mirler köyü hududu dahilinde muhtelif 

yerlerde olup kıymetleri ve hudutları 

şartnamelerde ayrı ayrı gösterilmiıtir. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat 

28-2-935 perşembe günü saat 14-16 ya 

kadar. 1 - işbu gayri menkulün arttır

ma şartnamesi 1-2-935 tarihinden itiba 

ren numara ile Saray icra dairesinin 

muayyen numarasında herkesin görebil-

mesi için açıktır. ilanda yazılı olanlardan 

fazla malumat almak isteyenler, işbu 

ıartnameye ve 935-59 dosya numarasile 

memuriyetimize müracaat etmelidir. 
2 - Arttırmaya iştirak için yukarda ya· 
zılr kıymetin yüzde 75 nisbetinde pey ve-
ya milli bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir.( 124 , 3 - ipotek sa
hibi alacaklrlarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki hakJarını hususile faiz ve mas 
.. afa dair olan iddialanru iıbu ilan tari

hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbtelerile birlikte memuriyetmze bil

dirmeleri icap eder. Aksi halde hakları 
tapu .icilile sabit olmadıkça satıı bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttrrmaya iştirak 

edenler artırma ıartnamesini okumu§ 

ve lüzumlu malumat almış ve bunları 

tamamen kabul etıniı ad ve itibar olunur 

lar. 5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır
ma bedeli muhaınmen krymetin % 75 
bulmaz veya- satış iıtyenin alaca
ğına ruchanı olan diğer alacaklılar bulu· 

nup ta bedel bunların o gayri menkul 

ile temin edilmiş alacaklarının mecmuun 

elan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 

t~ahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 

b•ı gün daha temdit ve on beşinci gÜ· 

nu aynı ıaatta yapılacak artbrmada,b~de. 
li satıf isteyenin a1acağına rüchanı ulan 
diğer alacaklıların o gayri menkul ae 
temin edilmiş a1acakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok arttırana 
ihale edilir. Böyle b\r bedel elde edile

m~zse ihale yaprlamaz. Ve satıı talebi 

düşer. 6 - Gayri menkul kendisine iha

le olunan kimoe derhal veya verilen müh 

ı~t içinde parayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kmdisinden evvel en yük

•ek teklifte bulunan kimse arzetmit oldu 

~u bedelle almağa razı olursa ona, razı 

olmaz veya bulunrr:azsa hemen on beı 
gün müddetle artırmaya çıkarılrp en 

attı: 
- Adamcağızı kudurtmak iste

miş .. - dedi - hay Rahmi amca 
hay ... Bu mektubu yazdığını bilsey
dim hiç bu eve ayak atar mıydım? 
Babam küplere binmez de ne ya
par? 

Mektubu cebine koydu. Dıvanyo
luna inmit bulunuyordu. Sağda sol- 1 

da mütteri gözleyerek geçen bir a.

1

l 
rabacıya itaret etti. 

- Dur bakalım arkada9 ... Al tu 
valizi! .. Kaldır ayağını! haah fÖyle. 

Sonra, cebinden paketini çıkar
dı, acele iti olmayan bir adam ~i 
seçtiği bir sigaranın uçlarını elinin 
tersine vurarak düzeltti. Arabaya 
girerken attığı kahkahanın izi yü
zünden henüz silinmemişti: 

- Çek ... - dedi - hiç bir yer· 
de durmadan ... doğru Galatas;ı.ray ! 

Ve ... kibriti çaktı. 

Banyo ve jimnastiği unutmuştu. 

Hadise yapan kita 

Avrupa da Otomob 
İle 9000 kilomett 

----
Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Ha 
.Kütüphanesi 

Fiyatı: 50 kurut 
ZAMAN 

Kitap bqtan sonuna ka 
adeta bir bardak tatlı ıu iç'I 
"'ibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

• 
Ahmet Şükrü Esmer 

dqmıız bu yorucu fakat f 
dalı seyahatten bot görütler fi 
intibalar hasıl ve bunları -tJ1ll' 
vaffakiyetle teıbit ebnittir. 

AKŞAM 

• 
Kitabı okurken insan lı' 

memleketleri geziyormut pıi 
bir hiı duyuyor. 

KURUN 

Avrupa'yı oturdul\ınuz fffl' 
den gezmek, eğlenmek ve f 
dalanmak için bu kitabı alıp 
kurJnuz. 

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakiki' 
!arda kendinizi eeyahat etnıit 
siniz zehabına kapılacakııııd' 
Aynı zamanda iıtifade edecelı' 
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini ıii' 
liyecek olan bu notlar, büyü~ -
küçük, kadın, erkek herkeJ1~ 
elinde gerekli zarif bir kitap Ol 
muştur. 

....................................................... ",;J, 
çok arttırana ihale edilir. iki ihale 

sındaki fark ve geçen günler için Y .. 
5 ten hesap olunacak faiz ve difer 

rarlar ayrıca hükme hacet kalmak 

me"'ııriyetimizce alıcıdan tahsil olıı 

Madde (133). Evsafı yukarda gösl 

gayrimenkuller 28-2-935 tarihinde 

:cra memurluğu odaaında iıbu ilao 
gösterilen arttırma şartnamesi dair 

de satılacağı ilan olunur. (7182) 

bir çay içer içmez tekrar apar 
na dönüyordu. 1 

O her tarafı gıcır gıcır teıııi# ili' 
lan apartıman bir çöp teneke~ 
dönmüştü.Getirdiği pişmif yuırı ti 
!arın kabuklarım yerlere atııııf 
üstlerine basmıftı. 

Aynaya bakmadığı için bir ~ 
mak uzayan traşımn ve bulaşı1' 
zine dönen gömleğinin farkııt~ 
değildi. Yalnız hava kararı 
karnını acıktığını hissediyor "~ 
zaman yemek yeryemez hemeıı ı' 
mek üzere bir defa daha solı" 
çıkıyordu. 

Ne gelen vardı ne giden. Ka~ 
dan, Marinin o gün yan sersel11• jf 
rı baygın bir halde bir arabaya ~i' 
dirilerek evine götürüldüğünii li 
renmitti. .. • 

E k.d ı· ··~ıı r s ı en ge ıp geçerken önu .. ,!} 

Nazmi bu mektubu almak için 
valizlerden birini taşlığa bıraktı. 
Sonra valizi tekrar kaptı ve ağla
yan annesini kısa, fakat sevgi dolu 
bir gözle süzerek evden çıktı. Pe
der efendiyi selamlamağa lüzum 
görmemişti. Binbirdirekten Divan 
yoluna inen meyilli yolda kırk se
kiz saat i•aiz kalmış aç ve acemi bir 
hamal takatsizliğile, dizlerine çar
pan valizlerle kösteklene köstek-

-" ... Ağabey ... bu satırları sana 
hizi hatırlaman, yahut bize ufak 
bir yardımda bulunman için yazmı
yoruz. Onun için rahat rahat oku. 
Nazmi bir aydanberi yanımızda 
bulunuyor. lstanbulda ismetle ta
mşmı,lar, beraber geldiler. ismeti 
belki unutmuşsuntur. Bu, büyük a
ğabeyimiz rahmetlinin biricik yav
rusudur ki Nazminin onu sevı:-e-';e 
başladığım T ekirdağında bilmeyen 
kalmadı. Zannederim ki yakında 
parlak bir düğünümüz olacak. Ha
zırlıklı bulun. Büyük ağabeyimin 
servetinden belki kenarda köşede 
birkaç altıncağız kalmıştır. Onları 
olsun, kızının ve senin oğlunun çok 
sevineceklerini tahmin ettiğim bu 
düğüne sarfetmekten çekinme ... ,. 

Oç gündenberi, sabahları gözlerini 
açınca, tenbel tenbel gerinerek ya
taktan iniyor, pantalonu ayağına 
çekiyor, mutfak musluğunda yüzü
ne bir iki avuç su çarptıktan sonra 
yakalığım takıp sokağa çıkıyordu. 

likleyen ve ayağa kalkan kaP ıl' 5e: 
şimdi onu görmemezliğe geli~or '(f d P 
Herhalde tereza gevezelik edıP ır ı 
kayı anlatmış olacaktı ve anl•Sıı Be 
yordu ki kapıcı bu işte onu b et' 
buluyordu. Bir defa iini nden g~ )' 

kcn; ·-
- Kuzum ... - demitti - biıbıt 

eski madam, dilencinin biriııe ~ 
palto vermiş ... Senin gözüne ça 
mı böyle bir ŞE'y ••. Buraya gelince Nazmi. hiç niye

ti yokken ağız dolusu bir kahkaha 

Taksime kadar bile yürümüyor
du. Tütüncüden birkaç gazete ile 
üç dört paket sigara. bakkaldan Ö· 
teberi alıyor ve kahvenin birinde -Bitmedi_. 
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MÜTEFERRİK HABERLER --İstanbul yüzde 
Doksan beş 
Reyini verdi Poliste 

ir çocuk feci bir şekilde 
ostan kuyusunda öldü! 

celeyin önünü görmeden yürüyen iki 
ocuğun bostan kuyusuna düşüşleri 

A!un:<f ve Arif adlarında iki çenç ev· ı baılamışbr. Hayrullah bir ördek vur • 
ıı-un akıam üzeri ıı-eç vakit Maltepe- muı, bunu almak isterken köprü göç • 

kalkarak Kartala gitmek Üzere yola müı, kendisi dereye saplanarak boğul· 

birtlardır. Vakit ıı-eç olduğundan bun· muıtur. 
az yürüdükten sonra karanlık bas-

fbr. Görünmeyen kaza ~ir 
. ıı-enç tarıaıar arasmda 1ıaran1..:w. adamı öldOrdD 
rken bir aralık bunlardan Arifin a• 

1 kaymıt ve kendini tutamıyarak ö
~ulunan btr bostan kuyusuna yu• 

fbr. 
Ahmed birdenbire arkadaıının neye 
adığını anlamağa çalııırken o da ku
a düımüıtür. 

iki delikanlı çok derin ve ağzına ka
su dolu olan bostan kuyusundan 
dil~ni kurtarmak için çn-pınmıılar 
bagınruşlarsa da etrafta kimse bu-

dığından yardnnlaruıa giden olma
~: Bunlardan Ahmed biraz yüzmek 
~ın~en kuyunun kenarına kendini •.ilini f ve düfiip bayılmıtbr. 

J!~ kaç saat yattıktan ıonra soğuğun 
e kendini toparlıyan Ahmed oldu· 

yerden kalkmıı ve arkadaıı Arifin 
. dan çıkamadığını anlayınca olanca 
le ~ene tarlalar arasında karanlıkta 
maga baılaıruıtır. Ahmed bir müd
koıtuktn sonra ileride bir asker ça· 
a tesadüf etmiı ve vakayı anlat
r. Derhal _fenerlerle kuyu ba.ıma ıı-i· 
asker ve ıandarmalar birçok arat-

Pl'malaı yapmıılaraa da Arifin cesedi bu· 
. ftır. Diğer taraftan vaka Kar-

rdarmauna da bildirilmiıtir. 
.rtesi gün jandarmalar kuyunun içi
IDerek aradıkları zanwı Arifin bo

Ç&mura. uplanınıı olduğunu gör
!-'~~ ve delıkanlının cesedini çıkanını· 

KömUr çırptı, öldU 
ICaatıj>ı•tada havuzda bulunan lzınir 

urun a ~yfa otuz yatlarında Murad ...,.,..r;ce bir maııgal yakıp kamarasına 
• ciJ.f ve Yatınıttır. Sabahleyin diğer 

.......:.. Muradın kalkmadığını görün
da -ı·~pısıru açbkları zaman ya. 

könı?. 0 olarak bulmuılardır. Mura
• urderı zehirlenip öldüğü aıılaııl· 

Bir çocuk yandı 
fltlide oturaıı F abna adındaki kadı· 

oifu yedi yaılannda Mustafa man
yanmda oynarken manıı-al devril· 

v_e a~eıte kaynıyan çorbalar ç~u
lizerıne dökülmüıtür. Ağır yarala
~~stafa hastaneye kaldırılıruısa da 
vı&ı kabil olamamıt ve ölmüştür. 

deği öidUrdU, kendisi de öldü s . 
anyerın Ayasağa Cendere köyünde 
çıvan Hayrullah dö t b .. .. !anmak ü .. r eı gun onee 

e 
• . zere koyden çıkmıı, bir daha 

nuıtır. 
yapılan ar tı d aı rmada Hayrullah dün 

b erle Yanlarıııda Kanlıderede ölü ola
u unınuıtur 1 .. 1 •• 

f !0 Y e olmuıtur: Hayrullah, avlan· 
.~2.~re Kanlıdereye gitmif, ince bir 

run •· · un uzerınde durarak avlanmağa 

Belçika kralı 
sporlarına ç 

Müteveffa Belçika kralı Albert 
ıeyahate çok meraklı bir adamdı. 
Sporu çok severdi. En çok hoşlan
dığı eğlence sarp dağlara, Alple· 
e h~manmaktı. Onun için bir gün 
elçıkada Alpinizm yaparken ka

)'alara diişer k öldü. 

Yeni B lç"ka kralı İl .ı:ü Leo· 
ld i·- g k d·· k". d .. ~ pora ço ut un ur. 

akat yeni kralın en büyük eğ-
"m" de ka ak 

1 

Çatalcada Karacaköyünde Hayrettin, 
evinin önüne arabasile gelmiştir. Hay -
rettin, arabadan un çuvallarını indirir -
ken, arabada bulunan çifte patlamıı, çı· 
kan kurşun, Hayrettinin ıol omzunu d~ 
}erek öldürmüıtür. 

Bir motör çalı ıtdı 
Rumelifeneri'nde Temel Reisin 2 ton

luk Tazı adlı motöru çalınmııbr. Motö
ru, Rumelifenerinden Eyüp ile oğulları 
llyas ve izzet çalıru§br. Bunların molÖ· 
ru Romanya, Bulgaristan veya Rizeye 
kaçırdıklan ıarulınaktadır. ·--Bir barda kavga 

Evvelki akıam Yıldız barında bir ha
dise olınuı ve bir kadınla bir erkeğin ya
ralanması ile neticelenmiıtir. 

Hadise ıöyle olmuıtur: Taksimde Yıl
dız barına ıoför Recai ve metresi Ba -
lantina ıı-iderek bir masaya oturmuılar· 
dır. Bir masaya da hpiro, Sükuti, Nus
ret isimlerinde üç arkadaı gelerek otur
muıl .... dır. 

Şoför Recai ve metresi Balantina ka
sap oyunu oynamışlar ve tekrar masala
rına gelmiılerdir. Bundan bir kaç daki
ka ıonra difer masada oturan gençler 
kadını dansa kaldmnıılardır. Kadın, bun
lardan ancak ikisine muvafakat ederek 
dansetmiı, ve üçüncü defasında yoruldu
iunu aöyliyerek kalkmamııbr. Bunun ü
zerine üç ıı-enç kızaıak kadını ve Recai
yi tahkire başlamıılaıdır. Aralannda kav 
ga çıkmıı, hpıro rakı ıiıesini kadının 
ba\ına atmııtır. Recai de elinden yaıalan· 
ıruıt'!: Polis hepsini yakalamıı, hakların
da tahkikata baılamışbr. 

* KALP SEKTESlnden öldü. - Ba
kırköyünde Levi sokağında otura{\ ve 
Galatada Omer Ahit hanında yazıhanesi 
bulunan Yani, dün sabah 8,45 te Ba
kırköyünden haıeket edeıı trene binmiı 
ve tren Yenikapı istasyonuna ıgeldiği za
man Bay Yani ani bir fenalık egçirmiı 
ve derhal ölmüıtür. 

Derhal istasyon doktoru Bay Ahmet 
tarafından muayene edilıniı ve kalp sek
tesinden öldüğü te.bit edilmiştir. 

ZEHiRLENDi. - Havagazı Şiı·
l<eti tesviyecisi Kiı.mil oğlu Rasim ı.. 
veç Konsoloshanesi kaışısında havagvı 
borularını tamir ederken çıkan gazdan 
baygınhk geçirmişse de yapılan tedavi 
~sayesinde kurtanlmıştır. 

• KOMUR HIRSIZI. - Yedikule 
havagazı fabrikasından kömür çalmak 
üzere gir(!n ve Şehremininde oturan Ya
ıar yakalanmıştır. 

* BiR FABRiKA YANACAKTI. -
Osmnnheyde Ahmetb•y ,~kağmdaki ko· 
lonya fabrikasının bacasından yangın çık 
mı~sa da sön<!ürülmüıtür. 

kra içesi kış 
k meraklEd1r 

sporu yapmaktır. Geçenclrde Leo
pold karısı kraliçe Astrid'le bera -
her lsviçreye gitmiş ve orada karlı 
dağlarda epice bir müddet eğlen
mittir. 

Yeni kral ile kraliçeyi yukarı
daki resimde karlı dağlar içinde 
kumlan küçük köşklerinden çıkıp 
gezerken görüyorsunuz. Kral ile 
kraliçe ahiren memleketlerine av
det etmişi rdir. 

1 CEMiYETLERDE 

Et fiatlarından 
Endişe! ---Celepler dün bir toplantı 

yaptılar 
Celepler Cemiyeti idare heyeti dün bir 

toplantı yaparak mezbaha resıniniıı ye
ni alacağı tekil Üzerinde görüşmüşlerdir. 
Bu toplantıda Ziraat ve Dahiliye Veka· 
!etlerine bir telgraf çekilınesine karaT 
verilmiştir. Celeplerin iddialarına göre, 
vaziyet ıöylcdir: 

Şimdiye kadar htanbul mezbahasın• 
da kesilen koyunlardan mezbaha resmi o
larak alınan resim hayvan baıına 2ı4 
Wnııtur. Sığır batından ise on bir lira 
alınmaktadır. Halbuki bir ıubattan iti· 
baren mezbaha reııni kilo baıına alına
cakbr. Kilo üzerine {9) kurut resim faz 
ladır. Büyük bir koyundan 360 kuruı, 
bir öküzden 27 lira, bir mandadan 35 li· 
ra resim almması lazımgelecektir. Hal
buki bu pek ağırdır. 

Diğer taraftan Celepler Cemiyeti ida
re heyeti 8.zn5ından bir zat ıunlan söy .. 
lüyor: 

- Bu resmin tatbiki halinde müstah· 
ıil ve mutavasııbn göreceği müşkülilt· 
tan başka, ıarktan gelen ehemmiyetli 
miktarda hayvan da bundan soııra gel· 
miyecektir. lleride, bilhassa kıt mev • 
simlerinde et fiatlarında gayritabii yük
selişe ve bu iıte de ihtikara meydan ve
rilecektir. B\.lgünkü hale göre, on iki lira 
mezbaha resmi veren bir mandanın 400 
kilo .,t hesabile, bundan sonra, 36 li..a v• 
recaktir,, 

Sarıkamışte define 
SARIKAMIŞ, 20 (A. A.) - Burada 

çobanlar tarafından bir define bulundu
ğu hükumete haber verilmiıtir. Defi. 
neyi saklayanlar takip edilmektedir. 

--·--
Kültür Bakanı 

Edirnede teftişte bulunan kültür 
bakanı Bay Abidin Ozmenin bugün' 
tehrimize dönmesi beklenmektedir. --

Hava vaziyeti 
ANKARA, 20 (A. A.) - 20 O- ı .935 

de Türl<.iyede hava vaziyeti: 
Ziraat V eki.leli meteoroloji enstitü

sünden ahnan malUmata göre son 24 sa
at içinde yurdun Karadeniz kıyıları ta· 
mamile yağıılı, diğer yerler kapalı geç. 
miı ve yer yer bir milimetre etıafmda 
yağlılar olmuıtur. 

Orta Anadoluda, hava suhuneti düne 
naıaran 3 edrece kadar düşmüıtür. Ge
ceye a·t en dütük suhunetler sıhnn al
tında Bolu, Kastamonudl\ 13, Eskjıehir, 
Yozgat ta 12, Erzurumda 11, Ankarada 
10, Kaı-ala 9 derecedir. 

En yüksek suhunet le sıfırın üstünde 
17 derece olarak Adanada kaydedilmiş· 
tir. --·--

Harbiyenin Ankaraya 
nakli 

Ankarada, Yenişehirde yapılan Harbi
ye mektebi binasının iç kııımları da bir 
iki ay iç:nde biteceklir. Son günlerde 
mektebin kaloriferleri yapılmaktadır. 

Söylen'. ld : ğine göre Harbiye mektebi, 
hazirandan ıonra AnV,ıt.radaki yeni bina
ya taşınacaktır. 

--·--
Kıymetli b r kütüph :ıne 
VATIKAN, 20 (A. A.) - Meşhur 

Kattani a.l c sİ:lİn evrakı, tamamile mu -
hafaza edı!mek Üzere Vatikan kütüpha
nesıne nakil ve teslim edilmittir. 

Bu evrak arasında 200.000 tarihi ve. 
sika, 2.7(i0 cilt tarih, felsefe ve edebiyat 
kita~lerı ve 954 senesinden 1832 senesi· 
ne kadar olan zamana ait el yazıları var
dır. 

Bundan bnıka Prens Kattani, 8.000 
cilt ıhtiva eden kendi hususi kütüpha
neıini de Vatika.n'a terl<etrnitlir. 

~--

Lehis~anda zelzele 
VARŞOVA, 20 (A. A.) - Yerin 

altında vuku bulan bir zelzele, Ka -
toviçte 600 metre derinliğinde bir 
maden ocağını çökertmiştir. 

Tcprak altında kalan yedi ame · 
leden dördü kurtarılmıştır. 

1.faden kuyusunda 
LEYEJ (Liege) 20 (A.A.) 

• 

Homventte çöken bir maden ocağının 
içeri~indc gömülü kalan bet işçinin 
kurtarıl:naları bekleniyor. 

Bunların yardım dileyen sesleri dı
fardan duyulmaktadır. 

--o--

İşs.zliğe karşı çare 
PARIS, 20 (A. A.) - Entransijan ga

zetesine beyanatta bulunan Mesai nazırı 
~.ay Jakye_ (~a~uier) hükumeti'l iısizli
gı azaltmagı ıstıhdaf eden planını şu yol
da i~a.h etmittir: 

"- Büyük bir intaat planı tahakkuk 
ettirmek, tedricen yabancı el emeğini 
bertaraf etmek, mesai ıaatleri haricinde 
çalışma işini yoluna koymak, bazı şehir
lere ve kommünlerc ıarta yardımda bu ... 
lunmak ve sosyal sigorta uıUUerinde 
değitik'ik yapmak .. , ---

Filistin Yahudileri için 
VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - (l'i· 

Jistinin tebriesi ve yurtsuz yahudiler 
için ulusal bir sığınak kurulması) 
hususlarını halledecek olan kurulla • 
ya, Amerikadaki siyonist te,ekkül • 
!erine mensup 3 milyon Üyenin namı
na 100 delege i,ıirak edecektir. 

iç itleri bakanı leke• ile haham 
Steptin Vise ve daha batkaları ta 
ra(mdan nutuklar söylenecekt:r. 

(Başı 1 inci sahifede) 
cek tir. Sandıklar kazalarda ayrılan hu· 
ıusi yerlere konduktan sonra, mızıka ça
lınacak ve halk tezahürat yapacaktır. 
Burada halk hatipleri koııferans verecok 
!erdir. Kaza merkezleri bu vesile ile fev
kalade bir şekilde donablacaktır. 

Böyle bir ıey yok 
Dünkü Cwnhuriyelte Fatih kay· 1 

makamı Bay Halükun teftiı esna· 
aında Fatih •andığının bulunduğu 
yerde bazı adamları sandığın baıın· 
dan uzaklaıtırdığı yazılınıttır. 

Bu hususta C. H. F. Fatih kazası 
heyeti idare batkanı avukat Bay Ce
malettin Fazıl demittir ki: 

- Cwnhuriyet ıı-azetesinde yazılı 
olan yazıyı ben de gördüm. Kayma· 
kam Bay Haluk ile beraber dolaı -
tığmı için aöyliyebilirim ki ne böyle 
bir vak'a mevcuttur , ne de böyle bir 
&Öz ititilmiıtir. Biz de bu yazıya hay •. 
ret ettik . ., 

• * • 
Usküdarda da halk, ikinci müntehip 

aeçimine yüzde doksan bet niııbetinde, 
fevk ve heyecanla •ııirik etmiıtir. 

Memlekette 
ANKARA, 20 (A.A.) - Saylav 

seçimi itleri memleketin her tarafın· 
da süratle ilerlemektedir. ı 

Bir çok yerlerde ikinci müntehip ' 
seçimine batlandığı gibi bir çok yer
lerde de ikinci müntehipler aeçilmit 
ve her tarafta C. H. F. namzetleri 
hemen hemen ittifakla kazarunıtlar· 
drr. 

Gelen haberlere göre: 
Seçim müna~betile beledi~e. dai • ' 

relerinin önü hır bayram yerını an -
dırmaktadır. Halk •eçİm itlerine kar· 
tı büyük bir alaka göstermekte ve 
reylerini içten ıı-elen bir bağlılıkla 
fırka namzetlerine vermektedir. 

Şehrimiz ikinci müntehibi seçimi 
yarın bitecektir. Her sınıf halk rey• 
!erini vermek için büyük bir tehalük 
&"Ö•termektedir. 

Isparta, Tekirdağı, Denizli ve U-
takta seçime bugün başlanmııtır. 
Antalyada da yarı.n hat~an~c~ktı~. 

Salı ıı-ünü telanıl lzırur vılayelın • 
de •eçim itleri bitıniı olacaktır. 

/;t;mirde ıeçim 

IZMIR, 20 (A.A.) - Karaburun 
hariç olmak üzere merkezde ve ka
zalarda ikinci müntehip seçimi bit .. 

mittir. 
lzmirde 82,358 müntelıipten 70044 

rey vermişlerdir. Bunlardan 33,600 l 
erkek 36 bini kadındır. • 

Hindistan da 
Sc ğuk da1gası 

(Başı 1 inci s.ahifede) ı 
bilinde pamuk rekoltesi kB.rnilen mahvol~ 
muılür. 

Amerikada kar fırtınası 
NEVYORK, 20 (A. A.) - Bütün A

merika'da tiddetli kar fırt,nası hüküm 
sürmektedir. Şimdiye kadar bu yüzden 
20 kiti telef yahut kaybolmuıtur. Bir
çok yerleı·den, yolların ve demiryo\ları· 
nın mahsur kaldığı bildiriliyor. En şid
detli &oğuklar Seatlle ile Kolorado ha· 
vali inde kaydolunmuştur. 

Kimsesiz çocuk~ara yar '1-:l 

SIV AS, (Milliyet) - Çocuk e
sirgeme kolu burada çok iyi işler 
.,örmektedir. 

Sıvas ilk okullarına giden kim
sesiz ve fakir çocuklardan 120 si· 
ne elbi, e ve ayakkabı vermek ü
zeredir. 

Elbiseler, Sıvas sanatlar evi -
nin tezgahlarından çıkan kuma~
lardan seçilmiştir. 

Bundan başka da kimsesiz ço
cuk baba ve analarına da dörder 
lira vermeği kestirmittir. -·-

Üç ölü çocuk doğurdu 
SIV AS, (Milliyet) - Akde

ğirmen mahallesinde oturan Müş
takın karısı bir doğumda üç ço -
cuk doğurmuş ise de çocukların 
üçü de ölmüştür. 

-o--

Turhal şekerleri Sıvasta 
SIV AS, (Milliyet) - Bugün -

!erde piya~amıza her gün Samsun 
trenile Turhal şekeri gelmektedir. 

--o---

Sıvasta ikinci roüntehip 
seçimi 

SIV AS, (Milliyet) -- ikinci 
ınüntehip seçimi üç gün içinde bit
ınistir. 

Nahiyelerde seçim işlerini ida
re edecek olan belediye mecliıi a
zalarından seçilenler sandıklarla 
beraber nahiyelere gitmişlerdir. 

Köylerde de seçim altı gün i
çinde bitecektir. ikinci kanunun 
yirmi altısında ikinci seçim işi bi
tecektir. Sıva& için 146 ikinci se
çimci ayrılmıştır. Bir kısmını ha· 
yanlar teşkil etmektedir. 

Almanya lrlanda ticareti 
DUBLIN, 20 (A. A.) - Resm ima

hafil, Almanya • lrlandR ticaret muka
velesinin İmza edileceği hakkındaki ha· 
beri tekzip ve müzakerelerin ecreyanınt 
tak·p ettiğini beyan eylemekle beraber, 
bu mukavelenamenİn gelecek hafta inız\l 
edi ec ği ıöylenmektedir. 

Fırka çok muhim 
Bir beyanname 
Neşredecek 

(Başı 1 inci sahil ede) 
kaca ek&ik namzet göster 0 lecefi de 
aoyleniyor. 

ikinci müntehip seçimlerine mem
leketin h r yerinde devam edilmek • 
tedire. iç İtler bakanlığına gelen ma· 
IUmata ıı-öre, Bursa, Elaziz Muğla, 
Seyhan, Siirt, Trabzon, Urf~, Zongul· 
dak vilayetlerinde ikinci müntehip 
aeçimi bitmiıtir. 

Ankarada seçim bu aabah batla • 
mıştır. Ve 20 bine yakın yurttaf 
aandık başına gelerek reyini kullan· 
mıştır. Bilhaaaa bayanların haklarını 
kullanmak için göaterdikleri heyecan 
ve tehalük bilhaHa göze çarpı/.>r • 
du. 

General Iaınet Inönü ile Bay Re
cep Peker ve Bakanlar öğleden son· 
ra belediyeye gelerek reylerini ver • 
mitlerdir. : 

intihap dolayuile belediye, fırka 
daireleri ve müea.seseler donanmıf· 
tır. 

Meclisi umumiler seçimine ıubatın 
ı5 inden sonra baılanacaktır. 

Ankarada rey verenler 
ANKARA, 20 (A.A.) - Bugün teh· 

rimizde ikinci müntehip seçimine batlan 
mıı ve 22 bin bayan ve bay reyini ver
miştir. Kurultay Baıkanı Kazım Ozalp, 
Bqbakan ismet Inönü ve bütün bakan· 
lar belediye dairesine gelerek reylerini 
vennişlerdir. 

Vilayete bağlı kazalarda ikinci mÜn· 
tehip seçimi bitmiıtir. 

Şark misakı 
(Batı 1 inci sahifede) 

Hali hazırda bu davetleri filiyata ' 
kalbetmek zamanı gelmiıtir. 

Teklifler 
Bu hususta bir takım teklifleri ile

ri sürülmüştür. Eğer bu ten.ı~l ~ı· Ka
bul edilecek olursa banşı ihlal et • 
mek istiyen her hangi bir devletin önü 
ne bir mania çıkarılmış olur. 

Kendilerine bu teklifler bilidiril • 
ıniş olan devletlerin bu huswtaki 
meP.uliyetlerini idrak etmeleri icap e
der. 

Geçen yıl uluslar kurumu, büyük 
bir u1uıun kendisine iltihakına şahit• 
olmu~ ve büyük ııluı bar1~1n tar"-İnİ 1 
emrine ittirike olan arzusunu müsbet 
lıir ıurette izhar eylemiştir. 

Sovyet hüklımetinin bu kararı, bir 
şark misakı akti imkanına yol açınıf· 
tır. 

3ir çok aylardanberi alakadar hü
kUmetler, bu misakın unsurlarını tel· 
kik etmektedirler. 

Hepimiz için her hangi bir mem· 
leket bir tecavüze kalkışdığı tak
dirde bütün sulh tarafdarlarını kar
şısında bulacaktır, demenin zama· 
nı gelmi{tir. 

Uay Lıtvinof ile ben, reımi bir 
ves · 1, o. ile bu işi iyi bir neticeye iıal 
elmt"k huauaundaki azmimizi izhar 
ettık. 

Bizim üm~tlerimiz boşa çıksa da 
mü~terek temayüllerimizi tahakkuk 
ı•llırnıck barış. tt" .. ""İnatlarını arttırma 
için faaliyetlerimıze devam ettikten 
sonra g\;ri almıyacağız , ben buna 
ka .ı:tm. 

r rıt sabır, ıecaat ve irade eıeri-
diı 

Bay Litvinof (Barı~ gayri kabili 
•ecezzidir) dedi. Fikr:mizi ifade et
mek için bundan c!aha iyi bir tabir 
bLluunmaz. 

Şark miıakı projesinin tahakku
kuna ugra~ınakla beraber Bay Mus ... 
aol:ni ile tamam"'n mutabık kalmış 
olduğumu?. noktai nazaı·ları da ta • 
haklı.uk etlirmeğe çalışacağ,ız. Genel 
emniyet, herkesin te~riki me!aİ hu • 
suıunda azmin bağlı b~r şeydir. 

Hali hazırda elde edilecek olan 
kı5mİ neticeler, endişenin sebeplerinin 
yerini değiştirmekten ba,ka bir se
mere vermez. Her ne kadar her şe
yi ayni zamanda yapmak iml"ansız 
İıe de her teY birib:rine 5ıkı sıkıya 
baglıdır 

Tetkikine geçen yıl ba lanı:mış 
olan prnje ile bu yıl ortava atılmış 
olan pı·ojedcn müstakil olarak emni ... 
yet Avrupanın her hangi bir mınta ... 
kasında tar•in edıl.,bilir. Ve 
Fransız hükümeti, eminim ki, buna 
katiyen ve tamamen müzaheret e· 
der. 

MOSKOV A, 20 (A. A.) - Tas A • 
janıı biJdjriyor: izveıtia aazetesinin 
4.':enevredeki muhabirine beyanatta bu
lunan Bay Titülesco §Öyle demiıtir : 

uRomanya ile Sovyet Rusya arasın
daki diplomasi münasebetlerinin yeni· 
den teıis edilmiı olması keyfiyetini siya
si ha}: atımın en mühim itlerinden adde
diyorum.,, 

Romanya, A vrupanın her tarafında 
yapılmakta olan müzakereleri büyük bir 
alaka ile takip etmektedir. • 

Romanya'nın coğrafi vaziyeti, onun 
bir ıark misakının akdi için yapılmakta 
o!an mÜLakerelerin bir an evvel netice
lenmesini arzu etmekte olmasını izaha 
kafidir. 

Roma itilafı 
Biz Roma .itil8.fını Tuna havzasında 

yapılacak hır teşriki mesainin esaıı ad· 
detmekteyiz. Romanya, bu itilafa bütün 
samimiyeti ile iştirak edecektir. Fakp.t 
bunu yaparken küçük anlatmanın ve 
Ba'kan anlaşmaıının 8.zası ııfatile giri•· 
mit olduğu taahhütleri hesaba katacak· 
tır. 

Balkan an/asması 
Küçük an!aıma ile Balkan anla1ma11 

ve Fransa ile olan ittifakı nrz harici si
yas.etimizin esasını teşkil etmektedir. 

Rcmanya ile Sovyet Rusya ve Sovyet 
Rusya ile Fran•a arasındaki dostluk, bü
tün bu ittifakl111?":•• normfll bir ıurette fa
.,iiyettc bulunmalarının zar."'anını teşkil 
etmektedir. Bu ittifaklar, hiç bir devlet 
aleyt:ine müteveccih değ'ld;r ve Avru· 
pl'nııı bizim 01~mleketlerimiı: tarafın ... 

.(\ vusturyanı~ 
istik ali 

(Başı 1 inci sahifec!e) 
söylenebilir. 
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Nazilerin müfettişi işe başladı 
Neye Viner Tageblat gazetesımı 

göre, B. Hitlerin Avusturyadaki 
eski m~fettişi Habicht Avusturya. 
da nazı propagandasının idaresini 
Münihte tekrar ele alacaktır. 
Avusturya Almanlarının toplantısı 

menedildi 
VIY ANA, 20. A.A. - Hükume

tin Noelden evvel yapılan propa
ganda toplantısına benzer toplan· 

tıları müsamaha ile kartılamıyacağı 
nı Rayh Almanları federasyonuna 
tebliğ ettiği bildirilmektedir. Noe\, 
den evvel yapılan toplantıda Al
ma~ e_lçici Fon Papen nutuk ııöy
lemıştı. Bunun üzerine federaayon 
tarafından tertibi dütünülen top
lantı tehir edilmittir. 

lngilterenin vaziyeti 
LONDRA, 20.A.A. - Observer 

gazetesine göre, B. Flanden ve 
Laval'ın Londrayı ziyaretleri esna. 
sında Sir Con Saymen Roma and
latmasının Avusturyaya ait hü
kümleri lehinde resmen bir nevi 
tasvib beyanatında bulunacaktır. 

Üç memura işten 
El çektirildi 

• . (Başı 1 inci sahifede) 
1:alat de merkez mürakıbı Bay Muh·d. 
dın ve müfettiılerden Bay Muamm:,,. 
B.~Y f!ikmet ve Bay Muhtar' dan teı..-k: 
~ul eden bu ikinci heyet derhal •ilolardo 
•ş.e başlamııtır. Varılacak neticeye, salô.
hıyettar ~o~i~yonun tahkikatile aıaı.:11• 
dar. oldugu .'çın, büyük bir ehemmiyet 
verılmektedır. 

Uç memura İşten ı:/ çektirildi 
Aldığı.mız malümata göre, salahiyet

tar komuyon yolsuzluk iılerini tahkika 
b.aııamadan Önce, umumi müdürlük em
rıle ~aydarpafa silosunda vazife eö
ren uç memura itten el çektirilmittir. 
B.u memurların vaziyetleri hakkında talı 
kıkat yapıldığı Ösylenmek)edir. Ziraat 
B.ankası .htanbul ıu~sinde çalışan tah 
kik. komıayo.nu bu meseleyi de gözden 
geçırmektedır. 

Dün sabah bankada bir toplantı 
yapıldı 

, .~ün sabah Ziraat Bankasında Ziraat 
musteıarı Bay Atıfın reisliği altında biı 

ı toplanb yapılmıştır. Komisyon azasın • 
dan Bay Kemııl ile banka müdür vekili 
Bay Hamit ve buğday itlerile meııı-ul 

. b.ul.unan n_ıüclür muavini Bay Mebmet A; 
linın de ıştirak ettikleri bu toplantıda 
bugünkli buğday aatııları ıı-örüıülmüt 
ve bazı kararlar verilmiıtir. Buğday sa
tııların.ın bundan böyle daha genit bir 
kadro ıle baıarılması vaziyeti bilhas..ı 
mevzuubahıolmuıtur. 

·-----·,--------

Macar - Yugoslav 
Meselesi 
. (Başı 1 ınci sahil ede) 
ıanaı bildiriyor : Yugoslavya p k .h flaf h kk oma ı . 

ı ı a ında uluslar kurumu konseyi 
tarai'ından alınmıt olan karardan bahse· 
dtn ~~~ar gazeteleı·i, nıuhteliC mutalea
lar yurutmektedirler. 

• 
1
8.u gazetele~den bazısı bu kararın !<a· 

tı .t r h~l ~ureti olmaaı Üınidini izhar et· 
mektedır. 

Uj Magy?rsay gazetesi ,Macaristanın 
nefsıne ha~ım olmak ve iyi btı· g~diş; ~it 
~ek &uretıle Avrupa barıırna büyük b:r 
hızmette bulunduğunu yazmaktadır. • 

Pe~te~ Ll~y~ gazetesine nazaran Ma. 
car hukumetının vermiş o!duğu be!ı:e
ler arasında Marıilya hadi~esini aydrn· 
latn1aya yarayacak her türlü izahat v r 
d~~· .. vd~ Macaristanın bu mcsrlcdelti 1 ; 0 
ıozu ur. 

Uluslr kurumu konseyinin dünkü ka
r~rı, Macar noktai nazarından memnu
nıyete ıayandır. Zira ,Macaristanın men 
faati_ bu mesele~e .de Avrupanın bar f 
ve .. suku~unun amır oldugu mena:J ıı~ 
mutesanıddit. 

Muhaliflerin Pesti Hirlap vazetesi 
Macar tezinin Cenevrede muvaffak ol~. 
":'amıt ol~aıına teessüf etmekte, va i e 
tın temamıle kararsız oldu-i-unu yazd·k· 
tan. ıo~ra yakında daha iyi bir anlR~rı:l 
netıc~sınde ulusJar kurumu konseyin·n 
Marsılya meselesini her han~i bır carın' 
maya mahal bırakmaksızın kapatıl~bıle. 
ceği ümidini izhar etmektedir. 

Siyasi temaslaı· 
CENEVRE, 20.A.A. - Bay Beek. Ma

~r dıfar_ı İtl~ri bakanı . Ray de Kanya 
ıl.e Danzıg yukıek k<>mıseri Bay Lesll
rı, Bay Titülesco ile Bay Lavalı kabul ~!
mittir. 

Habeş meselesi 
CENEVRE, 20.A.A. - Uluslar kuru

mu konseyi 1 tal yan • Habet meıeleıini 
ele a1mııtır. Her iki taraf muallak me· 
selelerin halli için doğrudan doğruya 
müzakerelere giritmeyi kabul etmİftİr. 

CENEVRE, 20.A.A. - Her :\i taraf, 
ı908 tarihli andlaımanın beşinci madde 
ıj esası üzerine doğrudan doğruya mü. 
zakereye devam etmeği ve müzakerat es
naıında yeni ~adİ$eler ,ıkmaması için 1.l
zım gelen tahmatı vermeği mektub!n 
teahhüd ettiklerinden uluslar kurumu 
k?n.•eyi ltalya-Habeş' ihtilafının tetki
kını, hususi toplantısında resmen tecil 
etmiştir. 

dan İşgal edilmekte olan kısmında sulh 
için birer teminatlır. 

Bu, Sovyet Rusya ile otan münase • 
b t:erirnizin inkitafını, ne kadar takdir 
e~m"'kte olduğumu gösterir. Zira, Ruı· 
y~ 'n n Fransa ile olan münasebetlere ne 
1-ad r büyük bir ehemmiyet atfetmekte 
od ğunu bi:iy(lrum.,, 



1 

............. mif•llB ............................. ,~ 

GlUı~®D y©ı~e 
I1!~ abaka.•-~rıız ---

Bir haftalık dahill ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
f D güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iıtirak 
edebilirler. Yazılann gazete yazısıyla azami 15 ve cegari 30 
satır olma&ı, kağıdın bir tarafına yazılmış bulunmaaı lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü akf8Jllına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya veri!melidir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
Güzel yazı müsabakaaında birinciliği "Sar Almanların,, serlevha

lı yazı ile Universite Fen laküı1tesi talebesinden T. Rıza, ikinciliği 
"Sar sorağı,, serlevhalı yazı ile Hukuk fakültesinden A. Halim ka
zanmışlardır. 

Kendilerinin hüviyet ııarakala rile birlikte idaremize müracaat e
derek mükô.fatlarını almalarını rica ederiz. 

SAR ALMANLARIN 
Bu ayın 13 unde Sarda yapılan plebi- 1 

atıte Almanların kazanmaaile büyük har· 
bin dünyaya b·raıktığı pürüzlü itlerden 
biri daha ortadan kalkm•t oldu. 

Filhakika küçük Sann üzerinde durul· 
mağa değe~ büyiik bir ökonomik ve sıya
aal ehemmiyeti vı;ırchr. 

Sar 1795 te Fransızların eline geçti. 
Bundan evvel Sarbrüken prenslerinin 
iclaresi".·de idi. 1815 te Prusyalılar Sar'ı 
Fran11zlardan aldılar. Ve yüzyıl sonra 21 
ikinciteşrin 1918 de Alman ordusu bura· 
sou terketti. 10 ikinci.kanunu 1920 ye ka
dar Sar Fransızlarda kaldı. Bundan son· 
ra Versay muahedesinin hülanü ve ulus
lar kurumunun kararile 15 yıl için bitaraf 
bir komuyonun idareaine brrakıldı. Bu· 
süne kadar bu komisyonun başında Ku
oks adlı bir lngiliz bulunmuıtur. 

1910 kilometre murabbaı toprağı ve 
824,000 nüfusu olan Sar bir oaııayj mem
ı..ketidir. Buradaki büyük demir ve çelik 
fabrikalan memlekette pek bol olan ma
.ıen kömürlerile ifletilir. Sardaki maden 
kömürüniin mıkdan 15,5 milyon ton oldu 
ğu ve buaun 1100 yıl dayanacağı hesap e 
dilmiıtir. 17,96 da Fraua ihtilal ordusu 
bu kömür bavzasıaı devlet malı olarak 
tannmı daha soma Pruaya hükfuneti 
bu ıekli olduğu gibi muhafaza etmiıtir. 

Büyük harpte Franaa Almanlar tara· 
hndan harbedilen Fransız madenlerine 
brtılık Sar mmtakası madenlerini aldı. 
1920 de hu madenlerin değeri 300 milyon 
altın mark olarak takdir edilmiıti ki bu 
Almanyanın vermeğe mecbur olduğu taz.. 
minata müsavi idi. Fakat 54,000 İ§çinin 
?hıtığı hu maJenlerden Frama yalnız 

1935 de 200 milyon altın mark kazanmıı· 
hr. Sar itine bu kadar ebemi yet verilme
ıinin •ebeplerinden biri de hu büyük ö
konomik menfaatlerdir. Almanya Sa'rı 
kazanmakla yalnız uluslar arası itibarı
m acuna tanıtmakla kalnuyor, ökonomik 
bakımdan da menfaatler elde ebniı olu. 
yor. Fakat Sar iti artık tamamen bitmi~ 
saynamaz. Gelen son haberlerde Fransa
run Sar'a yakın mınt4kalann askerlikten 
tecridini istediği bildiriliyor. Bu it bitti 
9e Almanlarla Fransızların uzlaımalanna 
engel kalmadı derken ortaya yeni yeni 
ihtilirflar mı çıkacak? 

Gerçi 6 birincikanunu 1933 de Romada 
Baren Alaizinm ba~kanlığı altmda yapı
lan bir toplantıda t"ranaa ile Almanya a
rasında Sar meselesi için bir anlatmaya 
vanlmııtır. Bu anlaımaya ıröre Sar Al
manya)'ll kaldığı takdirde Almanya ma
denler, demiryollan ve diğer devlet mal
lan için Fransaya 150 milyon ma.rk vere
cektir. Bundan ha$ka Almanya Fransanm 
Sar mıntakaamda • bıraktığı sermayeye 
kar§ılık Varnd nuntakasıncla 5 yıl müd
detle her yıl 2,2 milyon ton maden k<imü
rü çıkarma&ına razı olmuıtur. 

Bütün bunlara ra.imen Sar meıe]egjnin 
nasıl neticelaıeceği Ye ne gibi aıyasal 
yazİyetler doğuracağı !iındiden kie&tirile. 
mez. Fakat Almanların kazandığı buza
fer Venayın yiikünden kurtulmak için 
atılmıı bir adım ııibi telakki edilmektedir. 
Ve bu itibarla Almanyanın dıt •ıyaaasın· 
da az çok değiıildik basrl edeceğini söy
lemek yersiz olmaz. 

Universite Fen falı.ülteoi 33 T. RIZA 

SAR SORAG I (PLEBiSiT) 
Acun iki aydanberi gözlerini çe· 

virmiı, Sar sorağının bitimini (neti • 
ce) bekliyordu. 

Oz Alman olan Sar topraklan, 
altlannda taııdıklan zengin maden • 
lerckn ötürü, genel a&Yaıtan ııonra 
Fran&ızlara verilmek istenilmiı, bu ol
m•m•ı, daha aonra, orta bir uzlaıma 
yolu bulunarak uluslu kurumunun 
bakımı (himaye) altına bırakılmıttır. 

Sekiz, on aenedir bu yolda idare e. 
dilen bu ülkenin yazgıaı (mukadde • 
ratı) Sarlıların dileğine bırakılmıt(ı. 
Sorak sonunda Sar; halkın iıtediği 
deYlete geçecekti. Geçen pazar ıünü 
Sarlılar bu haklarını kullan.dılar ve 
Almanyaya ve Almanlığa olan bağlı
bklannı yii:ade dokaan bir çoklukla 
(ekaeriyet) acuna bildirdiler. 

Sorağın bu yolda ıona erme&İ ıi -
yaaa bakınundan mühim neticeler do
iuruyor. Bu ilk önce Almanya için çok 
ki.rlı bir kazançtır. Sar, yarım mil
::ponu atkın nüfuau ile belki bugün 
Avrupanm en zengin kö§eaidir. Bu 
ülkeyi bağrına aldıktan -ra Alman 
ııenel ökonomiıl daha ileri bir hıx a
lacaktır. 

Sann anayurttan aynlmaaı yÜzÜD· 
den Ahnanyada baıı bot kalan mil
yonlarca aermaye bu ıuretle hare -
kete geçecektir. 

Sarın yüzde doksan bir çoklukla 
Almanyaya seçmesinden çıkan ikin -
ci netice, Hitler 11yaaaamm kazandı
iı eısix üstünlüktür. 

1 tapıın ile yiirüdiiğünü ııöstemıiıtir. 
Bugün Bay Hitler haklı olarak ken
disine Alman ulusunun biricik önderi 
sözü ile bakabilir. 

Sorağın bir de evrenael değeri var
dır. Asıl üzerinde duracağımız nok
ta da budur. 1918 yılından sonra bu 
biçimde bir çok aoraklar olmU§ ve °'1• 
lann hepsi, bir el çabukluğu ile üa -
tün devletlerin çırakma çıkmı§tır. O 
kadar ki, plebisit o çağlarda bir göz 
boyama kalıbını alıruı, Ye bu hakaız
lığa kurban gitmİf deyletlerin yurt -
taıları bu kamediyadan acı acı aız • 
lanmağa haılaınıtlardı. Hatta bu ııo
rağın da bu yolda biteceğini dütüne
rek sızlananlar çoktu. 

Fakat olan biten gösterdi ki artık 
eı.ki kinler unutulmuıtur. Geçen haf-' 
ta Sar sorağı dosdoğru, katıııksız o
larak yapılmıı ve Sarlılar diledikleri 
yönü ilişikaizceıine ( serbeatçe) oec; • 
mitlerdir. 

Bu 1918 düıünüıünün artık yavat 
yavaı uzaklqtığmm en canh bir ör
neğidir. Bir haıka bakımdan da ao
rak umutlu bir netice vemıiıtir. 

Alman - Fraıuız araaı ve dolayı • 
aile acun banıı gerekleımit oluyor. 
Artık Ren kıyılarında bant esininin 
eseceğini bekleyebiliriz. Alman bat
bakanı Bay Hitler son aöylevinde bu· 
na doku~: .. 

cFrıuua ile artık toprak anlaıama· 
mazlığmuz kalmadı> demiıtir. 

MiLLiYET PAZARTESi 21 IKINCIKANUN 1935 _,,,; 
-- -

lstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden1 
Çar,, .Şubesi çevrcs·nde •ıa!1ıc.'.a acları yazılı mi;kelleflere 931, 933 ve 934 yılları :çiu tarholunan hiza~arıııda ) az lı J.azal'Ç ve 

ait ihb.ırnamel~r ticaret ve ev adrealcrınin bu.unma-nasındaıı bizıat teblii olunmadığından hukuk usulü muhıkemeleri ka unu 1 

tevfikan i'inen tel:liğ olunur. (2J3) 
N. Mükellefin Saıa'atı Mahalleııl Sokağı Kapı Seaesi 

İımi No. 
1 Arop Terzi Çarıı Tığcılar 2 931 
2 Dimitri Elektrik bayii " Akkaklar 26 

" 3 Şalıir Parçacı .. Tacirler 6 .. 
4 Mehmet Niyaıi Halıcı .. Hatip Emin Han kat 2 8 .. 
5 Mustafa Marangoz .. Hatip Emin Han 6 933 
6 lımail Şükrll Çanta imalciıi .. Divrik 66/68 .. 
7 Ali Zühtü Hallaç .. Hatip Emiıı kat 2 N. 9 934 
8 Muhtar Halı itlemııciıi .. Kazazlar orta 26 

" 9 İbrahim Kö'teci ,. Bodrumhan 61/l .. 
10 Mehmet Kahveci .. Kazazl•r Koltuk 3 ,, 
11 Halı kor Çilingir .. Çadırcılar 121 .. 
12 Koço Terzi .. Bodrumhaa 6 " 13 Süleyman Şapkacı .. Yağlıkçılar 116 . ' 
14 R.ıkir Adiye .. Y arımta~han 3 " 15 Yuııuf Tam'.rci 

" 
Çadırcılar 59 

" 16 Hamdi Zeki Terıi ,. Hacı Has n 25 " 17 K!mal Haliaç 
" 

H.ıtıp Emin haa Kat 4N0 2 
" 18 Has n D3şemeci 

" 
Ressam basmacılar 32 " 19 Ahruhırıan Kuyumcu 

" 
lı..aramanlıoğlu 44-45 .. 

20 Aııastaa Ku:ıduracı " Çu !ıacı'ınn kat 2 9-10 " 21 H~nn Tal sin Maranıtoz " D:n:k 45.47 .. 
22 Ar tin Kanepoci 

" 
Lu fullah sokak 18 

" 23 Be . .<İr Kunduracı " Hakkaklar 34 " 24 Alı Terzi .. Hacıhaıan 9 " 25 Taha:U A1çı .. Emirş:ıh 8 " 26 Rafet IYaranıtoz tamircisi , Keuc]er 82 " 

İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk 
S.N. Şubesi Mükellefin ismi Ticareti Adresi 

Matrahı N:sb ti Verg si 
L. K. Kurup ıalll 

120 OD ~ıo 4) 541J 
78 00 % 55 42:JJ 
24 00 % 55 1320 
36 00 •o 45 1620 

16' 24 00 ~,o 45 103!! 
72 00 % 45 324) 
24 00 % 30 720 
41 28 % 45 1858 
49 02 % 25 1223 
27 00 % 25 675 
45 00 % 30 1350 
61 50 % 30 1845 

141 00 ~b 45 4292 .z3I 
18 00 % 20 360 
17 50 % 25 937 

1:9 50 % 30 3295 
21 00 % 30 630 
61 50 ., 

.o 30 1845 
84 00 'o 45 3780 
60 00 % 30 1800 

132 00 % 30 3960 
34 50 % 30 1035 
45 00 % 30 1350 
58 50 % 30 1755 
27 00 % 25 675 
48 00 % 30 1440 

Müdürlüğünden: 
Aranılan defter 

ve vesaik. 
1-Eminönü İsmail Dilim kanı Halı Komisyoncusu Yeni H.alı Antreposu kat 

3.72, 73 No. 
930, 931, 932 takvim yılı. 

2- " 
Mehmed Tibrisi. ,, ,, Gümrük Aralık sokağı 2 No. 931, 932 

930, 931 
930, 931 

" 
3 - Y enicami Must<>fa Fahri 
4 - ,, Jol Kastro 

Manifaturacı 
Kazmirci 

Mahmutpaşa cad. 216 
Bahçekapı cad. 15 

,, 
,, 

5- " 6-Hocapaşa 
7- " 

Aron Hilel 
Ohannes Agopyan 
Proş Oryan. 

, . 
Trikotaj Fabrikası 
Maden ve Orman 

Marpuççular cad. 42 
Şamli Han üst kat 
Şirketi İstanbul 

930, 931 ,, 
930 takvim yılı 
932, 933 ,, 

,, 
)f,A 

~ 
~ 

Y. Anasuncidis Çuhacı 
Şubesi Basiret Han 17. 
Büyük Çarşı Bordrum han 
üst kat 32. 

932, 933 ve 934 
takvim yılı. 

Eminönü, Y enicami, Ho capaşa ve Çarşı Maliye Şubeleri Mükelleflerinden buradaki işlerini terkle yabancı Me~I 
ve adresleri bulunamayan yukarıda evleri ve ticaretleri yazılı mükelleflerin verdikleri beyannamelerinin tetkiki içill. 
hizalarında gösterilen takvim yılı defter ve belgelerini ilandan itibaren bir buçuk ay zarfında Şubelerine ibraz etınel~ 
müddet zarfında ibraz etmedikleri halde haklarında 2395 numaralı kanunun 43 üncü maddesine göre muamele yapıl•"' 
olunur. (294.~ 

• • 
lstanbul ithalat Gümrüğü 

Müdürlüğünden: 
Tacirlerin dikkat nazarlarına: 

20 Nisan 934 tarihinden beri 9 ay müddetle meri bulunan İtalya 
ticaret ve kılerig itilafı 20-1-935 den itibaren yine 9 ay müddetle u
zatılmıt olup bu itilafa bağlı kontenjan listelerindeki tahsisat yenile
necektir. 

Bu itilafa bağlı kontenjan listelerine giren nesnelere ait beyanna
melerden sahipleri elinde olanlannın 22-1-935 akşamına kadar mutla
ka gümrük idareaine getirilmesi, aksi taktirde kontenjan sıralarının 
gecikmesinden doğacak mesuliyetin beyanname sahiplerine ait olaca· 

, ğı ve getirilmiyen beyannamelerin kontenjan tahsisatından istifade et
miyecekleri ilin olunur. 

Kadıköy AkşamKızSan'atMek. 
tebi Müdürlüğündenı 

19-1-935 tarihinden itibaren derslere başlandığından ka
yıtlı talebenin mektebe müraccaatları. (290) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hububat Ye tolıwnlar için auda mün

hal muzaclı taafflinlerde idihat,, ı.k· 
lnnclalı:i ihtira içıin llı.tisat V ekileti Sa-
nayi Müdiriyetinden alman 9 Son Kinun 
1934 tarih ye 1768 numaralı ihtira bera· 

tının ihtiva ettiği bukukun hu kere bat
ka'lına devir veyahut İcara yerİleceği tek· 

lif edilmekte olmelda bu husuıta fazla 
malumat edinmek isteyenlerin Galata

da, Perıembe Pazarında A.lan hanm· 
da 5 nci kat 1 ila 4 numaralı idarehane-

Inhisarl r U. Müdürlüiünd!! 
(15.000) aded (No.7) aanzarf (20 l/2X30) a/a eb

11 

22-1-935 aaiı gijnü saat ıs. I 
(5.000) aded (N.l 1) sarı zarf (251/2 X35) s/s eb'' 

22-1-935 salı gÜnÜ saat 15. J 
Bu malzemeyi vermek iateyenlerin, pazarlığa ~ 

mek için yüzde 71/2 güvenme akçelerile beraber ~ 
gösterilen gÜn ve saatte Cibalide Levazım ve MüblT 
besine gelmeleri. (224) / 

lstanbul Mıntakası Varidat 1 
hakkuk Müdürlüğünd,ı 

Şubesi Mükellefin lşi Adresi YapdacalıJ 
• • 
ıamı 

Divanyolu Yahya Bakkal Kalçacı Hasan, 
Çarfı kapı 43 No. 

Temy.İj~ 
yonunun ,,. J 
li yılı.~ 
. •" rı.931 ~ 
:_2~ 

Adı, iti ve evi yazılı mükellefin bu adresi de~ 
yeni adresi meçhul kalmış olmaaındnn 930 yılı kazaıı~ 
si İçin Temyiz Komisyonundan verilen bozma kara, ' 
besine müracaatla on beş gÜn içinde tebellüğ etıneSI J 
müddet zarfında tebellüğ etınediği takdirde tebliğ 
sayılacağı hukuk usulü muhakemeleri kanunu ahki.ıı>ııı' 
kan ilan olunur. (295) ~ Bay Hi.tlerin Almanyayı zorbalık· 

la idare ettiğini aöyliyenler Sar so -
l'aiı kartmnda bozguna uiram:ıtlar • 
dır. Sarlılann katıııkaız (hile) bir 
seçimle Hitler sıyasasını istemeleri, 
acuna Alman uluaunun Bay Hitlerin 
arkasından zorbalıkla değil, sevgi ve 

Gazetelerin yaxdıiı ııibi eğer ao
raktan sonra Almanlara hak denklq
mesi de (müsavat) verilirae ve Fran
.. son çağlarda yaptığı gibi aergü • 
zeıtçu antlatınalardan v azgeçerae, 
acun barışı gerçekten aağlam temel· 
ler üzerine bailanırut olur. , ye müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Hukuk fakültesinden: A. Hallin 1 (7177) 

latanbul aaliye lıiriDCi hu!<* mahke
mesinden : Hüaeyin tarafından Pendik
te Refetpqa cadduinde 56 No. da sairin 
Vedia aleyhine ikame olunan İpoteğin 
fekki daYaamdan dolayı tebliği muktezi 
davetiyenin iluımetgihı hazırı meçhul 
bulunan müddaaleyha Vediaya H. U. M. 
K. nun 141 inci maddeai mucibince ili.
nen tebliğ'ata karar verilmiı ve emri mu· 
hakeme 6-3-935 tarihine miitadif çar· 
ıamha gÜnü saat 14 de talik edilmiı ol
duğundan mümaileyha Vedia yevın ve 
vakti mezkôrda mahkemeye gelmediği 

veya bir vekil göndermediği takdirde 

hakkında muamele! gıyabiyede bulunula· 
cağı davetiyenin teblii makamına kallıı 
olmak üzere ilan olunur. (7180) 

Yüksek Mühendiı Mektebi el 
Rektörlüğünd ıl 

• Y--~. 

BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertip 4 üncü Çekit 

11 Şubat 1935 dedir. 

Büyü~ i~ramiye: 25, O Lira~u 
• Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami
ve' er ve 20.000 rrabk mükafat vaı-dır. 

Sultanabmet 5 inci aulb hukuk mah
kemesinden : Ölii meıhedi lsmaile ait 
Şebzadebaımda Yıldız kiraathanesi na· 
miyle maruf 126 ~ kıraathanede mev 
ç_ut qya 24-1-935 pel'f'!llll>e ırünü saat 

1iJ da peıin para ve açık arbrma ile sa· 
tılacaktır. İ$yenlerin mezkiir gÜn Ye 
saatte mahallinde bulunmalan ilin olu· 
nur. (7191) 

Tashih - Dünkü nüshamızın 7 nci 
sayfa11nda ne,ıredilen Sultanahmet Be
§İnci Hukuk mahkemesinden serlevhalı 
ilanda 20-1-935 tarihinden itibaren 3 ay 
zarfında cünıles.indcki ( 3 ay) kelimesi 
(1 ay) ıeklinde ılizilmiftir. Tashihi key
fiyet olunur. 

İstanbul adiye birinci ticaret mahke 
mcsindc : Mimar Ziya tarafından Gala
tada Azap kapıawda Şükrü zade Şükrii
nün mafaza!Jnda mühendis Mes'ut oğlu 

Kemal ve mimar hanı eaki oclacm Ce
mal aleyhine 934~2 dosya numerosile 
açılan 658,37 lira alacak davasından do

layı oturdukları yer belli olmayan müd

deialeyhler baklanda ilanen tebligat ya· 

pılmasına karar verilerek mahkeme gÜ· 

nü olmak üzere 6-2-935 çartamha saat 

14 tayin edilmi1 olduğundan iıbu günde 

gelmedikleri veya vekil göndermedikle
rinde haklarında gıyap muamelesi yapı· 

lacağı ilan olunur. (7188) 

Mütehassıs tarafından tedriı edilmekte bulunıtıı 1" 
si teraimiye dersinin tercümesi için bir Asistana ibtİ..,. 
dır. Hendesi Tersimiye ve Fransızcaya vakıf olanlllJ'" 
törlüğe müracaatları ilin olun ur. J 

Mühendisler ile Fen Fakülteıi mezunları tercifı 
tir. (289) _,,,} 

Emtia ve Yol Eşyası A vrop~ 
ANONİM SlGORT A KUMPANY ASIND.4f'1' 

Şirketin hissedarlar fevkalade içtimaı umwniıinin 27 I< 
934 tarihli fevkalade toplantısında tirketin hali tasfiyeye ~ 
karar verilmit olduğu bildirilir. Binaenaleyh tirketin ala ;;rı 
·haklarını berayı iabat nihayet bir sene zarfında Galata'da !ıı 
ne! hnmda (Hali Tasfiyede Emtia ve Yol ~yası Avrupa ş 
gorta Kumpanyasına) müracaat ey !emel eri lüzumu Ticaret )c 

444 ncü maddesine tevfikan ilan ounur. 

• 
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-.SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız ve müessesatmda çalışmak üzere aşağıda yazılı 

,artlar İçerisinde : 
1 - Bankamız ve müessesatr muhasebe servislerinde çalıt

mak üzere asgari 80 lira maaşla, 
2 - Bankamız servis şef ve müfetti' muavinlikleri namzedi 

olmak üzere asgari 120 lira maatla ve imtihanla iki sınıf memur 
alınacaktır. 

Namzetlerin ecnebi lisanlarına vukufu dCTecesile imtihanda gösterecek
leri liyakatler ve evvelce bulundukları müesseselerde edindikleri tecrü
heler nazarı dikkate alınmak suretile asgari olarak gösterilen ınııaş milı:dar
ları umumi müdürlüğün takdirile artmlabilecektir. 

Muhasebe memurları için lise veya lise derecesinde bir mektepten 

mezun olmak. 
Servis şefliği ve milfettig muavinliği namzetliği için fili mekteplerden 

mezun olmak şarttır. 
Her iki imtihana gireceklerin askerlik hizmetlerini yapını~ olmaları ve 

35 yaşını geçme~ bulunmaları !Azmıdır. 
Muhasebe memurluğu için 27 K. sani 1935 pazar gilnil saat 1 de. 
Servis şefliği ve milfettig muavinliği namzetliği için 29 K. sani 1935 

salı günü saat 1 de Ankara ve lstanbulda aynı zamanda imtihan yapı

lacaktır. 

İmtihana girmek isteyenlerin imtihan programını vesair §artları anla
mak ve isimlerini yazdırmak üzere nihayet 22 K. sani 1935 tarihine kadu 
Ankarada Umum Mildürlük memurin şubesine, İstanbulda Sümer Bank 
!atanbul Şubesine müracaatları nan olunur. 523 

• 
Gedikpaşada Istanbul 
Jandarma Satınalma 

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

jandarma eıbisesinin dikimindtı kullanılmak üzere satın alına· 
cak olan cins ve mikdarları aşağıda yazılı on beş kalem mal
zemenin 28-1-935 tarihine ge!cn pazartesi günü saat on beş 
tc Gedikpaşada Jandarma eş ya ve levazım anbarı binasında
ki komisyonumuzda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bu malzemeden her cinsinin biçilmiş bahalarile ilk 
leminatlan hizalarında yazılıdır. 

3 - Hepsi bir istekliye ihale olunabileceği gibi bir veya 
bir kaç kaleminin ayrı, ayn isteklilere de ihalesi gerek oldu 
ğundan istekliler isteyecekleri kaleme veya kalemlere ait ilk 
teminat makbuzu veya banka kefalet · mektubu ve hüviyet 
cüzdanı ile beraber yukarıda yazılı gün ve saatte Komisyonu 
muza gelmelidirler. 

4 - Şart kağıdı Komisyonumuzdan parasız alınabilir. 

Mikdarı 
Adet Metre 

Makine dikiş ipliği 2700000 
Caket için bü- 36000 

Biçilmiş bahası 
Lira K. 
1350 00 
252 00 

yük mat düğme 
Caket veŞap- 36000 
ka için küçük 
mat düğq;ıe 
Pantolon ön 
düğmesi 24000 
Pantolon kop- 6000 "Çift,. 
çası "Büyük,, 
C aket yaka 12000 "Çift,, 
kopçası "Küçük,, 
Tozluk düğ- 60000 
mesi "Maden., 
Siyah astar 
Beyaz astar 
Haki Şerit 
Pantolon tokası 6000 
Mavi çuha 
Kırmızı Çuha 
Şapka muşamması 
Şapka ve jandar-
ına İşareti için mu-
kavva 900 

900· 
2400 
6000 

60 
120 
270 
900 

Yekı1n 
343 

180 00 

36 00 

15 00 

24 00 

300 00 

297 00 
624 00 

90 00 
15 00 

288 00 
576 00 

337 50 
108 00 

4492 50 

(127) 
ilk teminatı 

Lira K. 
101 25 

18 90 

13 50 

2 70 

1 12,5 

1 80 

22 50 

22 27,5 
46 80 

6 75 
1 12,5 

21 60 
43 20 
25 31,25 

8 10 

336 93,75 

Universite Artırma ve Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

Takım Muhammen Bedeli 

168 Takım erkek elbisesi "Cak et,Pantalon, Kasket,, \~a 
52 ,, Caket, Etek 18 
15 Adet Erkek Paltosu 15 

Madde 
1 - Üniversite kadın ve erk ek yardımcıları ıçın yukarıda 

mıktarı ve parçaları yaz ılı elbiseler kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur• 

2 - Yukarda nev'ileri yazılı ihtiyacın kumaş ve harçları 
yerli mali olacaktır. 

3 - Yaptırılacak elbiselerin dikiş biçimini ve bunların ima
linde kullanılacak harçl ar ile dikilmiş elbise, Palto, Ca
ket ve Kasketin nümune sini görmek ve umumi evsafı 
gösterir şartnameyi parasız almak üzere istekliler her 

4 
gün komisyon kitabetin e müracaat edebilirler. 
isteklilerin (333) lira olan muvakkat teminatları ile 
eksiltme günü olan ikinci kanunun 31 inci perşembe gü 
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lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

2500 adet yerli imalattan 
efrat ve zabit binek eğeri ka
palı zarfla satın alınmak üze
re eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 17 8500 
liradır. Şartnameleri bedelsiz 

I olarak M. M. V. Satmalma 
1 komisyonundan alınacaktır. 
, ihalesi 26-1-935 cumartesi 

1 
günü saat on birde mezkur 
komisyonda yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı 10175 liradır. 

' 

Eksiltmeye girecekler kanun 
ve şartnamede istenen vesika
ları ile teminat makbuz veya 
mektuplarını en geç olarak sa-
at ona kadar teklif mektupla
rile birlikte komisyon reisli -
ğine verilmiş bulunacaktır. 
(739) c-2) 213 

• • • 
230 ton efrat eJaneği kapalı 

zarf usulile ihalesi 24 - ikinci. 
kanun - 935 tarihine müsadif 
Persembe günü saat 15 tedir. 
istekliler şartnamesini gönnek 
üzere her gün ve teminatı mu
vakkatesi olan (1294) lirayı 
muhasebe veznesine yatırarak 
tekl:f mektuplarını yukarıda 
yazılı günün saat 14 düne ka
dar Kayseride Cumhuriyet 
mahallesindeki Askeri Arttır
ma ve eksiltme Komisyonun
da bulundurulmaları. 

(752) (171) 367 
• • • 

İzmir Müstahkem Mevki kı 
taatının üçyüz üçbin kilo un 
ihtiyacı kapalı eksiltme usulile 
satın alınacaktır. İhalesi 9 
Şubat 935 cumartesi günü s·aat 
15 dir. Tahmin edilen fiatı se
kiz kuruş seksen santimdir. 
Teminatı muvakkate akçesi i
kibin liradır. Talipler şartna
me suretini her gün İzmir'de 
kışlada Müstahkem Mevki Sa
tınalma Komisyonunda göre
bilirler. istekler 2490 sayılı 
arttırma ve eksiltme kanunu:q 
ikinci ve 3 ncü maddesine gö
re vesaik göstermek mecburi
yetindedirler. İhaleden bir 
saat evvel kapalı zarflarını 
usulü dairesinde ve makbuz 
mukabilinde İzmir' de Satın
alma Komisyonuna vermeleri 
ve ihale saatmda da Komisyon 
da hazır bulunmaları. (761) 

(301) 
••• 

Sivas ve Zara için kapalı 
zarfla Üçyüz bin kilo eJanek
lik Un eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 14 Şubat 935 per
şembe günü saat on dört o
tuzda yapılacaktır. Teklif mek 
cupları ihale saatinden l·ir 
saat evveline kadar Sivas As. 
Komisyonuna makbuz muka
bili teslim edilecektir. Taşra
dan gönderilecek teklif mek
tupları ihale saatinden bir saat 
evveline kadar yetişmek şartiy 
le iadeli teahhütlü olmak üze
re postaya verilme'idir. Posta 
gecikmeleri kabul edilmez. Mu 
vakkat teminat mıktarı iki bin 
yirmi beş liradır. (762) (300) 

Şerik aranıyor 
Galata Mahmudiye caddeoinde 18 se-

nedenberi hurdavat madeniyat makine 

vesaire ı>caretini yaparak gerek pi-

yasa, devair ve müe•sesatta namuı ve 

bilgilerile tanınmış lisana aşina, yük
sek tahsilli 36 yaşlannda bir genç aynı 

pİyn.,•da bir ticarethane açmak üzre ma

li kmlrctli Türk bir ortak aramaktadır• 
.. lzka 314., rumuzu ile lslanbul 176 

posta kutusu adres.ine yazılmaıı. 

(7106) 502 

Denız yolları 
Ace!t§e~ ,E.J:.My ~~lbaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzodo 
.. __ ı. Han. Tel. 22740 ___ 4 

~K.t:NDERİYE YULL 
EGE vapuru 22 İkinci Kanun 
SALI günü saat 11 de lsken
deriveye kadar. (268) 5ı4 

~ ·- ",. "'-·: ·~--· ·~· ..... .... · 

TURHAL ŞEKER FABRİKASI 
t. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLl.YOR 
FlATLARı 

Fabrikada Teslim KÜP ŞEKERi 40 K t 
KRİSTAL '' 37 uruı ur. 

En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 
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ANADOLU 

Türk Sigorta Şirketi 
.( (jnca \a"ıı1 ı a11 fstanb..al 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

1 lirl iye İt l:.ankası le.rafından leş dl o:unmu, t 11~. ldar~ meclisi ve müdürler 
le3 eti \'e ır.err urlan l<imilcn 1 ilrklerde11 müre~·.:e'J yegane ·1 ürk Sigorta Şirke. 
t•.dir. 1iirki:te.nin l er taudınd• (200) il geçeıı 11.centalarınııı beınl Türktiir. filr• 
ki)enln en nıihim müe•f:e&e.erinin vebıtnka:arınn aigortalar1111 lcrl. etrne '.dellr. 

Yangın, Hayat, Nakliy , Kaza, Otomobil 
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Uşak Şeker Fabrikasından: 

Şimdiye kadar yalnız ~şık'ta Sümer Ban~. n~ınıaa ı~tın alın
ma\tta olan tufiye lıalıada Uş5k Terakkıı Zıraat !ürk Ano
nim Şirketine aid biue ıenetleri luııdan sonra Istanbul v' 
Ankara'daki Slimar Bank şubııleri tarafınden da ıatn alıııa
cakhr. H. 93eJerini satın ak isteyeni.er dağrudan bu ıubelere de 
mllracaat e ' ebilirler. f70~61 451 

Tokat: Vali iğinden: 
Tokat Merkezinde inşası tekarrür eden beheri 37 ,000 

küsur lira bedeli keşifli üç adet ilk ınektebinin inşau ikinci 
defa olarak 15-1-935 tarihinden itibaren yirmi bir gün sonra 
ihalesi icra edilmek üzere münakasaya vazedilmiştir. İnşaata 
talih olanların Tokat Vilayeti Muhasebei Hususiyesine müra 

caat eylemeleri ilan olunur. (287) 

Nafıa Bakanlığından: 
Kütahya hattının Tavşanlı istasyonuna mücavir Doma

niç onnanlaıından kesilmek .v~ Tavşanlı istasyo.nunda. veya 
ona mücavir istasyon.arın bır ınde vagonda teslim edılmek 
şartile muhammen bede'.i 54000 lira olan 40,000 adet normal 
kayın traversle muhammen bedeli (1306) lira 5Q kuruş olan 
390 adet makas kayın travers kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur Eka!ltme 6 Şubat 935 tarihine rastlayan çar
şamba günü ~aat 15,30 da Ankara' da Bakanlık Malzeme Mü
dürlüğü odasında yapılacaktır. İsteklilerin 4015 lira 33 ku
ruşluk muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığına 
dair makbuz veya banka teminat mektubu ve Ticaret odası 
vesikası ile birlikte tekliflerini 6 Şubat 935 çarşamba günü 
saat 14,30 a kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne verme
leri lazımdır. İsteklileri bu hususda yeniden yapılan şartna
meleri 275 kuruşa Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğünden aatm alabilirler. (266) 

Nafıa Bakanlığından: 
135,000 adet normal ve 97 5 adet makas kayın travers ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 
1 _ Suaıgırlık istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta Bur

sa Vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasmm Torkaldede 
ormanından kesilip Susıgırlık istasyonunda veya ona mücavir 
istasyonlardan birinde vağon üzerinde teslimi halinde nor
mallere 189000 lira ve makaslıklara 3363 lira 75 kuruş. 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkta İne· 
göl kazasının Tahtaköprü ormanından kesilip Karaköy istas· 
yonunda veya ona mücavir istaayonlarm birinde vagon üze 
rinde normallere 270000 lira ve makaslıklara 4826 lira 25 
kuruş bede' tahmin edilmiştir. 

_ !!ltanbul Levaz:m Amir
lıgı Satın Alma Komisyonu 

llanları 

Kuleli Askeri Lisesi için 
Bin liralık Kriple Kömürü 
22 Kanunusani 935 salı günü 
saat 15,30 da pazarlıkla alına
caktır. İsteklilerin şartname
sini görmek ve pazarlığa gir
mek üzere 150 lira son temi
natlarile belli saatte Tophane
de Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (731) (238) 
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Kuleli Askeri Lisesi için 
600 kaputun açık eksiltmesin
de verilen fiat pahalı görüldü
ğünden eksiltmesi 26-1-935 
cumartesi günü saat 14 de ya 
pılmak üzere On gün uzatıl · 
mıştır. Tahmin bedeli 2280 li · 
radır. Şartnamesi parasız ola. 
rak Tophanede satın alma ko· 
misyonundan alınır. İlk temi· 
n .. tı 171 liradır. İstekliler bu 
belli saatte komisyonumuza 
gelmeleri. (738) (299) 

* • • 
Kuleli Askeri Lisesi icin 

2500 adet Gömlek 7-2-935 
perşembe günü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. T ahmi 
ni tutarı 5375 liradır. Şartna 
mesi parasız olarak Tophane: 
de Levazun Amirliği Satınal
ma Komisyonundan alınır. 
İlk teminatı 403 Lir" 1? Ku
ruştur. isteklilerin tekliflerini 
belli saatten bir saat evvel Ko
misyonumuza vermeleri. 
(739) (298) 

__ .. TiFOBiL -4m-· 
Dr. İhsan Sami 

Tifo ve paratifo haatıdıklarına Lu· 
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap
larıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her
keı alabilir. Kutuıu 55 Kuruş. 
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nü öğleye kadar üniversite muhasebe veznesine temi
natlarını yatırıp makbuz teklif ve zarflariyle birlikte 
saat 14 te komisyona. vermeleri. "' TRABZON l~OLU 

Eksiltme 6 Subat 935 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 15 de Anka;.ada Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğü 
Odasında yapılacaktır. İstekliler Tekliflerini Torkaldede or
manına göre verdiklerine naıaran 10868 lira 19 kuruşluk ve 
Tahta köor·:i ormanına nazaran verdiklerine göre 14743 lira 
05 kuruşl~k muvakkat teminatll\rının Malsandığına yatırıldı· 
ğına dair olan makbuz ve Banka teminat mektubu ve Ticaret 
odası vesikası ile birlikte tekliflerini 6 Şubat 935 çarşamba 
Q'Ünii saat 14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü 
ğüne vermiş olmaları lazımdır. 

Bakırköy ıulh hakimliğinden • Ba
kırl<öyiinde Zeytinlik mahallesinde Fa:ı:
b pata sokağında 15 No. lu hanede mu
kime iken ölen Nefise kadının mahke
memizce terekesine vaziyet edilmit ve 
emvali metrukeıi 23-1-935 çar§amba gü
nü aaat 13 de mezkur hanede paraya 
çevriieceğinden talip olanların saatı me.., 
kürda müracaat eylemeleri ve ölüden a• 
lacağı ve ölüye borcu olanların bir ay 
zargında veraset iddaıında bulunanların 
üç ay zarfında veraset ıenedi ile müra· 
caatl11rı ve akoi halde kanun medeninin 
534 cu maddesi ahkamına tevfikan met
rukat hazineye devr intikali alakadaran
C\ mailim olmak üzere ili.n olunur. 

(7189) 

5 - lsteklilerin merkezi mağaza veya Ate1ye sah;bi o1ması 
ve Ticaret odasında yaz ılı bulunduğunu son makbuz
la İspat .,der vesikaları zarfın içinde bulunması la
zımdır. ( 181) 414 

VAT AN vapuru 22 lkincika
nun SALI günü saat 20 de Ri
ze'ye k lar. CWI) 

.-.a ............ .... 
İstekliler bu husu~taki yeniden yapılan şartnameleri Ba

kanlık Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. (265) 

Umumi Nefrİyat ve Yazı işleri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 
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