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rIATI 5 KURUŞTUR 

lran - Irak sınır 
Anlaşamamaz ~ığı 

Dıt itler Bakam Bay Tevfik 
Rüttü Aras'm ba,kanlığı albnda
ki uluslar derneği konseyinin top
lanbsında görüşülen itlerden biri 
de lran-lrak aınır anlaşamamazlı
ğıdır. Bu anlaşamamazlık ile bi
zim de yakm ilitikliğimiz vardır. 
Çünkü iki komtu ulut (devlet) ara· 
sındaki görüt ayrılığı vaktile Os
manlı imparatorluğunun İran ile 
imzaladığı bir aınır andlatmasın
dan çrkmıttır. 

İran-Osmanlı aınırı uzun vakit 
çizilememitti. Sınırın çizilememe
si yüzünden 1847 yılında az kaldı 
iki ulu9 araunda bir aava9 çıkıyor
du. Sonunda İngiltere ve Rusya'
nın aracılığı ile 1847 yılında Er
zurum' da bir andlaşma imzalandı. 
Bununla beraber, İran ve Osmanlı 
İmparatorluğu bir araya gelerek 
bu andlaşmayı yerine getiremedi
ler. Sınır anlaşamamazlığı aürüp 
gitti. 1908 devriminden sonra İran 
ile Osmanlı imparatorluğunun a
raaı gene açıldı. Bu kez de Çarlık 
Rusyası ve İngiltere it e karışarak 
iki ul~a 1913 yılında bir proto
kol İmzalattılar. Bundan sonra a-

ya büyük savaş girdi ve Türki
ye ile İran arasındaki sınır ancak 
Atatürk Türkiyesi ile Pehlevi lran'ı 
arasında çizilebi ldi. 
Osmanlı imparatorluğu ile lran 

arasında yüz yıllarca süren bu 11-

nır anlaşmamazlığı, imparatorlu
ğun varisilerinden biri olan Irak' a 
da geçmittir. lrak'ı lran' dan ayı
ran ıınır'ın bir parçası Şattüla
rab' dır. Osmanlı İmparatorluğu i
le Iran arasındaki 1913 protoko
lüne göre, aımr, Şattülarab suları
n~~ hepsini de lrak'a bırakacak 

kbıçıınde çizilmittir. Irak bu proto
o' e dayanarak Şattülarab sulan

nı kendi sınırlan içinde saymak
tadır. İran ise, sınırın Talveg de
nilen ıu ortasından geçtiğini ileri 
sürmektedir. İran hükUnıeti diyor 
ki, bir akar ıu iki ülkeyi ayırdı 
ını, Talveg, yani su yatağının or
tası sınırdır. Bunun için Şattüla
rab sularının yarısı lran'ın, yar111 
da İrak'mdır. lrak'ın bir limanı 
olan Baıra, bu ıular üzerinde bu
l~~duğundan, ımırın nereden geç
tiği Irak için üzerinde özenle du
rulmaaı gerek olan bir ittir. 

Bu anlataınamazlık Cenevre'de 
~rütüldüğü vakit, Bay Aras Tür
luye ve Bay Litvinof ta Sovi,;et 
Ruıya için söz alarak bu anlaşa
lllamazlık ile hiç bir ilitiklikleri 
olmadığını bildirmitlerdir. Dıt iş
leri bakanımızın bu aözleri gerek 
İran ve gerek lrak'a komşu olan 
Türk ulusunun duygularına çok 
Uygundur. 1847 andlatmaaı, Irak'· 
ın söylediği gibi, üzerinde yürün
mesi gerek olan bir anlatma mı? 
Yoksa lran'ın ileri sürdüf;ü gibi, 
suya mı düştü? 1913 protokolü 
Çarlık Ruı;yasınm ve lngiltere'nin 
baakıaı altında mı yapıldı? Bun
lar uluslar derneğinin kestireceği 
aoraklardır. Bizim bu itteki dile~ 
ğimiz, iki komşunun barıt içinde 
bir anlD.fmıya varmalarıdır. Bir 
aralık bir anlapmamazlıkta bizim 
aracı olmaklığımız ileri sürülmek 
iatenmitti. Her iki ulusa Cla kom. 
tuluk ve dostluk bağlarile bağlı 
bulunduğumuzdan bize böyle ağır 
bir yüküm verilmemİf olmasına 
çok aevindik. Bize göre, anl&f&
maın , ık bir hukuk itidir. 1847 
andlaşmaaı ve 1913 protokolü, 
Oıınanlı imparatorluğunu ve lran'ı 
bağlıyor mu idi? Bağlıyorsa im
paratorluğun varislerinden biri o
larak Irak ta bağlı aayılacak mı? 
Bağlı s~ vılıraa lrak'ın bakımı, 
bağlı sayılmazsa, lran'ın görüşü 
doğru olmak gerektir. Bu, bir hu
kuk işi olduğundan ulu.lar derne
ği konseyinin bir kesime varmaz
dan önce, Lahi mahkemesinin re
yini sorması gerektir. Çünkü der
nek yasasına göre, bu yüksek mah
keme, konseyin, hukuk, danıt 
(İati,arı!) kurumudur. Lahi mah
kemesinin iki yükümü vardır: biri 
ulutl:ı.r arasındaki aavlakları (da
vaları) gören mahkeme, ikincisi 
de konseyin hukuk işlerinde danı
'8-<'ağı bir kurumdur. 

Gunun içindir ki, İran-Irak an
laşamamazlığı Lahi mahkemesine 
lıırakılıyor. Mahkeme 1847 and
laımaıı ve 1913 protol<0lü üzerin
' ue.,.11lfbrmalar yaptrktan sonra, 

o, u~u (fikrini) konseye bildire-
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Sağlık bakanı zelzele ye
rini görmeğe gitti 

Marmara adalarında iaşe ve yapı iş
leri hızla ve düzenle ilerlemektedir 
Sağlık Bakanı tetkikatını hükumetin 
kararile ve hükumet namına yapacak 
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ANKARA, 20 (A.A.) - Erdek 
Kapıdağ ve Marmara adalarındaki yer 
teprenmeainin yaptığı zararlara kar
tı hükumetin ve yerli lrunımların ilk 
ıündenbcri aldığı tedbirleri ıörmek 
ve gerekten batka tedbirleri yerinde 
almak için Sağlık bakanı doktor Re • 
fik Saydam hükı'.ımetin kararile ve hü
kilınet namına yarın oraya gidiyor. 
Bay doktor Refik Saydam Kır:nızıay 
Genel ba§kanı da olduğundan Kırını-

cek ve konsey de buna göre işi 
kestirecektir. iki komşu arasında
ki bu anlapmamazlığın ortadan 
kal kması, lranlılara da Iraklılara 
da dostluk ile bağlı olan biz Türk
leri sevindirecektir. 

A. Şiikrü ESMER 

n 7ara ı o ara ÇJ•&rı aut r. 

zıay kurumunun orada yaptığı yar • 
dunlan da ıözden geçirec:elitir. 

BANDIRMA, (Milliyet) - Sağlık 
bakanı bay Refiğin aaramtJ mmtaka• 
ama gibnek Üzere Balıkesir tarikile 
B_andınnaya ırelmeai bekleniyor. Sıh -
hıye bakanı ıçin Maarif otelinde hu
auai daire hazırlandı. 
Balıke•İr ııaliıi gördüklerini anlatıyor 

Balıkesir valiai bay Salim Gündo
ğan, _Dahiliye heyeti tefti§iye rciai Bay 
Sabn Çıtak, Mülkiye müfetti§i Bay 
Orhan Sami, Sıhhiye ba§müfettiti Bay 
Fuaddan mürekkep idari ve tefiiş he
yeti zelzele mmtakaıına giderek bü
tün adalaı da teftitlerdc bulunduktan 
eonra Bandırmaya döndüler. Sarsıntı 
mıntakaaındaki aon vaziyet hakkında 
M.lliyet için ma)U:mat almak üzere j .. 
dari komite reisi vali Bay s~ lim Gün • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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seçim ıenliklerine ait muhtelif gCSrüıler 

Yeni say/avların 
Listesi 
Hazırlanıyor 

Riyaset divanı ıubatın 
ha ında burada liste

ye •on şeklini verecek 

İşçilerden namzet gene 
gösterilecek - mü

racaatlar devam ediyor 
ANKARA, 21 (T elelonla) -

Saylau namzedi gösterilmek için 
Cumhuriyet Halk Fırka61na uaki 
müracaatları tetkik eden heyet bu· 
gün ele geç uakte kadar fırka mer-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Türk inkılabının 
Uyand rdığı 
Hayranlık 

16Ne mutlu o millete ki 
başın:la ATATÜRK 

gibi büyük bir şefi var" 

Bay Koffin'in beyana•-

• • e ı 1 or 
ikinci seçzm bitti 

Tasnif bit1:i 0/o87nisbetin 
de rey atıldığı anlaşıldı 

Reylerin °1o48i kadındır 
Mülhakatta neticeler bugün belli ola
caktır, dün büyük tezahürat yapıldı 
latanbulda ÜÇ ıründen

beri devam eden ikinci 
müntehip aeçİınİ evvelki 
alqaın bitti. 

Dün latanhul beledi
yeai hududu içinde bulu
nan aandıklar büyiik fen 
lik ile lstanbul belediye
sine getirilmittir. 

Dün aaba.h, belediye
nin emri üzerine lıtan
lıul hududu içindeki aan· 
dıklar evveli bulunduk· 
hm merkezlerden men.
ünle kaldırıbmttır. 

Fatih, Beyoila, San· 
yer, Kadıköy, EminOnd 
ile diğer kazalardaki 
fırka tefkili.tma menaup 
olanlar intihap teftit he
yeti az .. Jan ile birlikte 
MlD<lıkk.n ve arabaları 
•iialemiılerdir. S.. eena
da binlerce balk ta yer 
.,.er arahalrm arlaumda 
ellerinde bayraklar ve 
önlerinde davullar, zur
nalar veya muzika oldu-

' tu halde arabaların etra 
fnu çevimlltlerdir. 

Arabalar .W-ekli al- Baıbakan G.,..,,.,., /omet lnönü, Fırka Genci Kcitibi 

BayKollin 
Robert Kolej mütevelliler heyeti rei

ai Bay Koffin Robert Kolej'in vaziyetini 
tetkik etmek üzere memleketimize gel
miıtir. 

Bay Koffin Ankaraya giderek Batba
kan General Iamet lnönü ve Küllür Ba· 
kanr ile temaa etmiı ve htanbula dön· 
m" tür. 

Bir muharririmiz Bay Koffin ile ıörüt 
< n fl' vamı 6 ıncı sahifede) 

1 
UP ---

Büyük meraklı 
Polis Romanı 

YARIN 
Tefrikaya başlıyoruz 

kıtla1' arasında hareket Bay Recep Pekttr A.nkarada reylerini veriyorlar 
ebniı ve halk kütlesi arabalan takip et ederek Kızıl toprak nahiyeainin san· 
miılerdir. dığını da al11111, önde muzika olduğu 

Kadıköy ve civan aralıalan Eren- halde büyük tezahüratla Kadıköy be-
köyÜnde toplanmıı ve 8,S da hareket (Devamı 6 ıncı ıahifcde) 

Bay Yeııtiç, Bay Titüle•ko, Bay Maluimoa, Bay Teıılik RÜffÜ Arcu 

Balkan toplantısı Cenevre 
de toplantısını bitirdi 

Roma anlaşma arından sonraki vazi
yette de dört devletin görüşü birdir 
CENEVRE, Zl (A.A.) - Havaa kıp yaptıklan tebliğde, kend.ilerinl 

muhabirinden: do/ğrudan doğruya ali.kadar eden me-
Balkan itilafını tet!<il eden dört dev aeleleri gözden ıreçirdi.kten M>nra, Re> 

let mümeaailleri toplantJanm mütea - (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ôz türkçe yazı örnekleri: 

TÜRK KÖYLÜSÜNE TÜR,KÜ 
Aydinol og112 köydeı 1 
Yüzüne baktım; ıözümden ıonlüme 

aktın. Yüreğinle yüreğime baktıın; bu 
türküyÜ aana yaktım köylü! 

Saban başmda 6oluk ald•ğın; konuk, 
muhtar bask11mdan bunaldığın vakit bu 
türküyü ıöyle köylü l 

Unünde, düğününde, aevinç tasa gÜ· 
1 .. d k •. .. nünde, her baz ama tan ır ıne11,, o ... 

iunündc, kendi türkünü kendin ıöyle 
köylü! 

Varı, yağı "düıman,, yokeden ••. azı 

çok.eden ..• acı tokedcn. •. azı okeden, TÜi' 
kü Türkeden aensin köylü 1 Sen döiün· 
melı; için değil, öğünmck için yaradıldın 
yağız güneş! 

Kendini kendin IÖylo köylü!: 
Ozünü tanı/ tanı alanı! 
Sırtla «yaba• nı, kavra sabanı/ 
Yetert cyaban• r, ofu:1 obanı! 
Tan ağarıyor, hayda çobanı! 
Busün de, dün de 

(Lütfen sahüeyi çeviriniz) 
AKAGUNnUz 



T ARIHt TEFRiKA: 18 

Yazan: Son Yemen valisi Mahmut NEDiM 

Haccetmek için 
den lngiliz 

Ara/ata gi
kadını 

1 ••••••• 

Ebülhuda bu işe de parmağını sokmuı • 
· · Ciddede toplanan binlerce 

hacı .. Her telden çalınan bir saz 
Fakat bu çehrenin arkasında Böyle zamanJarda, o zamanki 

aakladığl asd hüviyetinin keşfedi.l- vesaitle asayiş ve inzibatı temin 
memesi için elinden geleni yapar • etmek için tedbirler almak, çall'Ş
dı. mak çabalamak beyhude bir zah-

Cid-dede idim. Vali kaymakam met olurdu. 
muavini, Ticaret mahkemesi reisi, iti kendi haline bırakmaktan 
ve ldeclisi temyiz reisi ve Mesa· başka yapılacak bir şey yoktu. 
lih \.Jrıban komisyonu reisi idim. Buna rağmen bilh:ııssa dikkat e
y ani dört vazifem birden vardı. • dilen noktalardan biri Müslüman 

Ciddede Sait Bajiseyr isminde olmayan.arın Ciddeden Mekkeye 
b;r gen::- .ı:ordüm. Bu delikanlı na- gitmesine mani olmaktı. Bu mak
zarı dikaktimi celbetti, satıa bazı memurlar bu hususa ne-

Gözl-.ri fuıl fuıl dönen, bir zaret ediyorlardı. Bu memurlardan 
lahza ra hat ve huzur bilmeden, biri, bir gün geldi, ve bana ; 
müte•rııJiyen koşan, giı:lip, geİen, - Efendim, dedi, Mü-lüman ol
fokat '11..' yapbğı, ne yapmak ıstedi- duğunu söyleyen, fakat füphemi d11 
ği anlaıııhnayan bu gene:; neyin ne- vet eden bir lngiliz kadını iki gün 
5 • . "" yapar diye düşüruneğe baş- evvel lstanbuldan gelen bir vapur
ladım. dan çıkmış, şimdi de Mekıkeye, o-

Sırf ztkası sayesind~ bu genç radan Arafata gidecekmiş bir kere 
Ciddecle kendine bir mevki yapma- size haber vereyim, dedim. 
ğa muvıı.ffak oluyordu. Vakıa her sene böyle ihtida et-

Tahkik ettim. Fakir bir çocuk- miş insanlara tesadüf ederdik. Bu. 
muş .. Evvela limana gidip gelen na rağmen bu kadının kim olduğu
lngi,iz vapurlarının ac~ııtelerine in nu anlamak istedim. Arkasına a
lısap etmiş, katiplik etmiş, bu yol- -damlar koydum, tahkikatımı tev
dan lngiliz konsoloshanesi ile te- si ettim, öğrendim ki; Hatice ismi
mas etmiş, konsolosa kendisini ni takınmış olan bu İngiliz kadını 
sevdirmiş, sık ark konsolosla birıik- ancak iki ay evvel ihtida etmiştir. 
te sokaklarda gezmeğe b~lamış. Bu, haddızatında hiç bir şey ifade 
Onu böyle lngııiz konsolosu ile sı- etmeyebilir. 
kı fıkı dost görenler, gayriihtiyari Fakat (Hatice hanımı) çağırt. 
kendisine başka bir gözle bakma- bm, büyük bir nezaketle görüş
ğa, hürmet etmeğe, bazıları kork- tüm, bu arada lstanbulda kimleri 
mağa, bazıları onda gizli bir ıkuv- tanıdığını sordum, kadın, ıbirdenbi
vet vehmetmeğe başlamışlar. liir re ağzından şu ismi kaçırdı: 
yandan şehirde bu vaziyeti ihdas - Ebülhüda efendi hazretleri! 
ederken,diğer taraftan da şehir ha- (Hatice hanımı) ürkütmemek i· 
ricinde,çöldeki en kuvvetli bedevi çin Ebülhüda efendinin pek muhte
atiretleri nezdinde nüfuzunu yap- rem, pek muteber bir zat olduğu
mağı ihmal etmeyen Sait Bajiseyr, nu uzun uzadıya söyledikten sonra, 
az zamanda (Harp) (Beni Malik) bu kadarı kafi görerek ve; 
(Bişe) atiretlerini emrine ram et- - Mademki Ebülhüda efendi 
meğe muvaffak olmuştu. Bu aşiret- hazretlerinin tanışırsınız aize ua
ler Cidde ile Meleke ve Medine a • mi kolaylık göstermek .bizim de va
rasındaki yollara ha.kim a,iretlerdi. zifemizdir, siz artık bizim misafi
Bu vaziyeti görünce dü9ündüm. rimiz sayılırsınız, diyerek kendisi-

f akir bir genç birkaç sene için- ni temin ve tatmin ettim. 
de şehre ve çöle nasıl hakim ola· Bu kadının Ciddeye ayak bastı-
biLir? ğı günden, Hicazdan ayrıldığı da-

Paranın, menfaatin hüküm sür- Lcikaya kadar orada temas ettiği ye. 
düğü bir muhitte zeka ilk safa ge- gane adam Sait Bajiseyr idi. Ve a
çebiıir, baş rolü oynayabilir mi? sıl garibi bu temaslar asla tabii 
Bu, n~sd böyle olmuştur? bir şekilde olmayor, daima gizli, 

Bo işi ince uzun düfiinürken, mümkün olduğu kadar her gözdeu 
ilk aklıma gelen nokta şu oldu: saklanabilecek bir tekilde, hafi o-

Çidde şehrinde oturan, hatta luyordu. 
yatİuz lngiliz konsolosuna güve- Bunu sebebini anlamakta el
nen bir Saıt Bajiseyr şehre ve çöle bette siz de güçlük çekecek değil · 
ha.kim olmağı aklına getir :ıez, sınız. 
ve bu kudret ve kuvveti asla •. en- Ebülhüdanın Yemen, Hicaz ve 
dinde bulamaz. T rablusgarptan gayri Osmanlı im-

Bu l:adar cesur ve cüretka.r ola- paratorluğunun Araplarla meskfuı 
sair kıtasında nüfuz ve kudreti ol
duğunu yuka~da kaydetmiştim. iş
te, bunu kafi görmeyen Ebülhüda, 
timdi de Hicaza el a\ımak istiyor
du. 

bilmek için in~anın mutıa.<a Js• ... .ı· 
bulda, Babıa.ide veya sarayda da
yanacak bir yeri, teşvikedeni, ida
re eden değilse bile, muhakkak bir 
istinat ettiği bulunmabdu. Bu nok
taya gelince, kendi ıkendime sor
dum: 

Bu Sait kime dayanabilir? 
Birçok isimler, birçok tabular 

aklıma geldi, uzun tahkikat yap-
tım. •• 

Bir hac mevsimi idL 
Tunustan, Fa.atan, Cavadan, Hin 

distandan, Çinden, Sudandan, Mı
sırdan, dünyanın dört bir ta.rafın. 
dan hacılar geliyordu. Cidde 9ehri 
çeşit çeşit insanlarla dolmuştu. 
Muhtelif kıyafetler, muhtelif dil
ler ... şehir kaynıyordu. 

Doğuıtan uüıo •Ün, 
Adın üstünde: 
Türk köJ1liisüsün I 

*** 
Bıçık, bük senini dağ, hö)'Ük senini 
Di.iz, dökük aenin I saz, kütük seniıı I 
Ağır JIÜ:k senini Enbüyük senini 
Bil ki aCWlda Atatürk aenin ı 
Bugün de, dün de 
D<>iU§tan süsün, 
Adın Ü•tünde: 
Türk köJ1lüaü11ün I 

* * • 
Y ılmaJlan ersin I kurumaz «tel"l' sin I 
Zoru ezersin I ben ( ııanm ! ) dersin; 
Seas~ gülersin, yaşar eiclersin; 
Toprakla, gJkle sal!Uf edersin.. 
Bugün de, dün de 
Doğuştan süsün, 
Adın Ü•tünde: 
Türk köJ1lü:siisun! 

AKAGUNDUZ 

Sil: asker - Bıçık: sırtların su yank:· 
lan - Bük : harklarm taksim yeri -
Dökük: taşlı yer veya tarla -

Hicaz, onun için diğer mınta
kalardan daha eheınmiyefli idi. 

Halifeyi can damarından vurmak 
için Hicazda mutlaka nüfuzu, a· 
damları icabında tehditlerini bu
rada da ika edebilecek vesait ve 
kuvveti bulunmalı değil mi idi? 

Ebülhüda bu it için neden bir 
Müslümanı kullanmıyor- da bir ln
giliz kadınından istifade ediyor
du? 

Bunu sebebi de tudur: Bir Müs
lüman nazarı dikaktimizi daha ça
buk celbedebilirdi. Fakat bir ln
giliz kadını, hele ihtida etmit bir 
lngiliz kadını bizden ancak hürmet 
ve misafirperverlik görebilirdi. 
Sonra da bir lngiliz kadını daima 
lngi!iz konsolosu ve sefirinin hi
mayesine güvenebilirdi. 

işte Ebülhüda hu zafımızdan İs· 
tifade etmek istiyordu. 

O, düşünmüt olabilirdi ki, biz 
Ebülhiida efendi !ıazretlerinin Hi
ca7a el uzatmak için bir lngiliz 
kadınının tavassutuna müracaat et
mek gafletinde bulunabileceğini 
ıı..sla aklımıza getıremeyiz. Çiirıkü 
onun Hicaza berayı hac gelme~ te 
elindedir, bunu yapdığı için Hicaz. 
la alakadar olmak istemediği mu
hakkaktır. 

Fakat onun bizim düşünemiye
l"'eğimizi tahmin ettiği bu noktata
çok geçmeden bir hakikat olarak 
meydana çıkmıt bulunuyordu. 

Bu kadına hiçbi .. şey yapmadım. 
Çünkü elimde onu itham edebi-
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HARİCİ HABERLER 
Sarre'dan sonra 

Memelde de 
Plebisit mi? 
Almanların bu modaya 

pek alıştık-
larını söylüyorlar 

LONDRA, 21 (A.A.) - Deyli eko 
pres gazetesi diyor ki: 

Avrupada projektör dönmüştür. 
Ve şimdi arhk Sara değil Memel'e te· 
veccüh etmektedir. Alman propagan
da.sı orada yeni bir kesafet göstermı • 
ye bll§laınt§tır. 

Deyli Herald da, iar muvaffakiye
tinin Almanyayı plebisitler moda.aı ar· 
kasında kotturduğunu yazınakta.drr. 

Silahlandıklarını saklamayorlar 
RERLIN, 21 (A.A.) - Sar'ın Al· 

manyaya avdeti Alman aiya.s.a.smın ye
ni bir yöndem alacağına alılınet mi • 
dir? 

Almanyanın uluslar lrurumuna gir
mesi arzuya ıayan.drr ve 1bu Avrupa -
nm vaziyetinde istikrar husıılü için el
zemdir. Halbuki Bay Hitlerin beyana
tından anlaşıldığına göre Almanya •i· 
!ahları bırakmrya müteallik olan bütün 
taahhüdlerini prenesip itibarile red • 
delmekte ve her türlü taahhüt için §'ll"t 
o larak Almanyanm esasen fili surette 
mevcut olan yeniden silahlanması esa
sını ileri sürmektedir. 

Almanyanın şat1lı: misakma karşı 
olan hattı hareketinin de değiştiril • 
miş olduğunda şüphe yoktur. Bay Hit
lerin beyanatındaki yegane müsbet tek 
lif, Almanyarun Fransa ile Al•man • 
Leh ademi tecavüz misakına benzer 
bir misak akdine ilrnade olduğuna da
ir olan fıkradır. 

Alman mahafilinde Almanyanm ha 
li hazırda bir çok şeyler k:•zanahilece· 
ği söylenmektedir. Çfü•kü Almanya 
kendisini ameli olarak Veroay muahe
den amesinin mükellefiyetler nde~, ~:ur 
tutmuş addetmekte ve «huk'1k müsa· 
vatı ile Alman milleti şerefi»nin yeg a
ne ifadesi sayılan yeniden silahlanma
ya devam eylemektedir. 

Cenevre 
Konseyi dağıldı 

İran. Irak hususi surette 
anlaşabilecek " er mi? 
LONDRA, 21 (A.A.) - Cenevre

den bildiriliyor: 
lran • Irak ihtilafı halokuıda, ha~h 

sonunda hususi bir şekilde cereyan I'~· 
mekte olan müzakerelerin mesut bir 
neticeye varacağı ve uluslar kurum'\I 
konseyinin bugün içtimama nihayet 
vereceği ümit edilmektedir. 

CENEVRE, 21 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Lord Eden, son toplantıdan çıkan 
neticeyi anlamak Üzere müracaat e .. 
den gazetecilere, koııseyin bu akıam 
dağılmak ihtimali olduğunu söylemi§· 
tir. 

lngiliz delegesi, Bay Lavalin müza
kereler esnasında ve bilhaasa Sar işi
nin halli hususundaki mesaisinden si· 
tayişle bahsetmiş ve ltalya • Habeşi•· 
tan arasındaki hadisenin, Bay Lavalin 
nüfuzu sayesinde vehamet kesbetmek
ten korunduğunu ilave etııniıtir. 

lecek bir vesika bulunmayordu. 
O devirde bir şüphe üzerine hare
kete geçebilmek müşkül, daha doğ
rusu kurtarılmak istenen davayı 
büsbütün kaybettirebilecek bir key 
fiyetti. 

Hatta Istanbula da bu hususta 
bir tey yazmadım. 

Bu da faydaııız bir it olurdu. 
Böyle bir şey yaptığım takdirde 

Ebülhüda efendi namusuna şerefi
ne, haysiyetine taarruz ve tecavüz 
edildiğinden bahiıle kıyaırelleri 
koparacak, ortalığı velveleye vere· 
cek, her çareye başvurarak, ni'ıa
yet Sultan Hamidi de masumiyeti
ne inandıracak, ve ortada ıu:;lu {;t· 
ne ben kalacaktım. 

Benim suçlu çıkmamla mesele 
hallolunmuf olsaydı, belki gene 
razı olurdum, halbuki bu sefer E
bülhüda meydanı büsbütün bot bu
lacak, istediği oyunu daha rahat 
oynayabilecekti. 

Böyle yapmaktansa, hiç bir şeyin 
farkında değilmişim gibi görüne
rek, onun harekatını, çevirmek is
tediği intrikaları kollayarak, yapa
cağı fenalığa meydan vermemek, 
mümkünse onu cürmü methut ha
linde yakalamak daha makul bir 
hareket sayılırdı. 

Ben de bu yolu tercih ettim. 
Melekeye, gittim, F.ıbülhüda ile 

ile münasebette olduğundan bahset 
miyerek bu Sait Bajiseyr'in hare
katından memnun olmadığımı Hi
caz valisi Hakkı paşaya (1) uzun 
uzadıya anlattım. / 

(Bitmedi) 

(1) Hakkı paşa şimdi Tokatlıyan mü
dürü olan Vahap beyin amcasıdır. Çok 
temiz, asil bir vezirdi. 

Avusturya tetikte 

Habsburgları 
İstediler mi? 

--o-

Naziler tekrar Avustur
yada faaliyete geçtiler 
ViYANA, 21 (A. A.) - Salzburg'da 

(Vatan Cephesi) nin bir toplanbımda 
Baıhakan Şu§nİgg demittir ki: 

- He~kes Avusturya'nın bir Alman 
ıılusu olduğunu bfür, fakat Avusturya 
ulusal vazifesini ancak müstakil ve ha
~ kaldıkça yapabilır. Bu istiklal, bu 
hiJcimiyet ve bu hürriyet bizzat Alman 
mi.Jetinin ve dünya banşmın menfaatı 
namına korunacakbr.n 

Bay Şuşnig.g hülalmetin iç 11yasa11 
program.nı anlatmış ve düşman olarak 
gföterdjği Naziler, ihtıilalci sosyalistler 
ve k~münistlere karşı hükiimetin intizam 
ve sükuneti korumak üzere tedbirler 
alacağım söylemiş!M-. 

Habsburglart isteyorlar 
ViYANA, 21 (A. A.) - Başvekil mu

avini Prens .Ştarenberg'in, Vatanperver· 

ler şeflerinin bir toplantısında içeri Si· 

ya:a işlorini anlabrken Habsburglarm 
tekrar ta]!ta gelmelerinden bahsettiği 

ve bunun Merkez Avrupasında bir sulh 
garantis.i olacağmr bildirdiği ıtöylenmek
tedir. Ancak bu nutuk, neşredilmediğin
den yukarıki rivayetin doğruluğunu tes· 
bit etmek müml<ün olamamışbr. 

Avusturyada nazUer gene 
iş başında 

ViYANA, 21 (A. A .) - "Nöyes Vi
ner Tageblat" " göre Avusturyadaki 
Nazi teşkilatları mülettişi Bay Habich, 
Mundhen'e gelmiırtir. Bu kentte Nazi fa. 

· aliyeti yeniden bıalamı~hr. 

Von Papen Viyanaya geldi 
y ,fYANA, 21 (A. A.) - Alman Elçi

si Bay Fon l'apen, yeni talimatlarla Ber· 
lindeq buTaya gelmi, tir. 

-------···- ------
Yunanistanın 
lv.tüdafaası 

--o-
• 

Hava müsteşarı 27J tay
yare alınmc su-ıı ısfıyor 
ATINA, 21 (Mil.iyet) - Yunımista

nm nıü af....ası ve askeri teçhizatım dü
ş" : .• nı<k üzere topla.lall fırka reisleri 
meclisinde Tayyare Bakanlığı müsteşarı 
Yunaııistaıun iki yüz yetmiş tayyare a• 
hnmasma ihtiyacı olduğunu anlahnı§br. 
Çarşamba günü toplanacak mecliste de 
fırka reislerinden General Metaluas ka· 
ra, deniz, tayyare erkanıbarbiyelerinin 
yeliştirilnıesini isteye<:el<tir. 

Su hiçin ----
Şarki Avrupada müttehid 

bir cebhe 
MOSKOVA, 21 (A. A.) - Tas A

jansı bildiriyor: lzvestia gazetesi "Sulh 
için müttehit cephe., başlığı altında yaz· 
mq olduğu bir makalede Bay Litvinof 
i .e Bay Lava! ve Bay Titulesco'nun Ce
nevre'de vaki beyanatlarının Sovyet 
Rusya ile, Fransa, küçük anlaşma ve 
Ba.kan anl-aşmasmm umumiyetle sulhu 
tarsin etmek ve bilhassa mtntakavi bir 
ıark misakı vücuda getimıek suretile 
şarki Avrupada sulhu takviye eylemek 
için müttehit bir cephe vücuda getirmek 
hususundaki arzulı:xının blr ifadesi ol
duğunu yazmaktadır. 

Talebe grevi 
HELSINGFORS, 21 (A.A.) - U

niversite talebeleri lisan ve tedrisat 
hakkındaki tedbirleri protesto için 
grev ilan etımİ§tir. Talebe bilhana ba
zı derslerin fin li.oaniyle değil, bveç 
liaaniyle yapdmaama itiraz etmektedir. 

Fransada ıilahlı siyasi 
kavgalar 

PARIS, 21 (A.A.) - Şartr'da ya· 
pılan siyasal bir toplantıdan sonra genç 
vataıoperverler ile müttehit cephe men 
auplan araııında ailil.h aleti olmuştur. 
Uç otobüs içi.nde dün alqaın Parise ge 
len 135 genç tevkif edilmişlerse de &an 
ra oerlıest bırakılmıılardrr. 

Otobüate bulunan .ııopalar ve tll§l.ar 
polisce müsadere edilımıiştir. 

Harici küçük haberler: 

* Fransız hükıimetinin, hazine tah· 
vilatınr 15 milyara iblağ etmek niye
tinde ı>lduğu Paristen bildirilmekte • 
dir. . 

* 1934 yılında Amerikadan pasa • 
port istiyenlerin sayuı çok artmııtır. 
Yalnız Amerikan tebaaııına verilen pa 
saportlann miktarı 154,333 dür ki, 
1933 yılındanberi bin fazladır. Bu pa· 
saportlarm yüzde 80,69 u Garp Avnı
paııı içindir. 

* Bulgar gazetecilerinden mürek
kep bir heyet, bir kaç gün kalımak Ü• 
zere Prağ' a gelmiştir. Bu heyet, küçük 
itilaf matbuat teıkilatına benzer bir 
Bulgar • Çekoslovak matbuat anlaş • 
maaı tasarlamak niyetindedir. 

* Norveçte siyasal bir buhran çık
mak ihtiml\li vardır. 

"'- Fransız ceneraH Mııxllne Woy 
gand'ın tekaüdü münas,,hetile orduya 
bir vedaı;ıame göndermiştir. 

• 

:...,_ \ ' < .. . -

DA&i 
Türkiye - ·ita/ya ticaret uzlaşmas 

9 ay daha uzatıldı , 
'ANKARA, 21 (Telefonla) - 2 ikincikiınunda müdeti biten fiiı~· 

ye. ltalya ticaret u:z!laşması 9 ay daha temdit edilmesi bugün HariCI~ 
bakanlığı ile ltalya elçiliği arasında nota taatisi suretUe kararlaştınlııl'· 
~ # 

ANKARA, 21. A.A. - Ökonomi bakanlığından: 20nisan1 
Jenberi tatbik edilmekte olan Türkiye - ltalya ticaret ve kliring a~11. 
malan doktJZ ay için muteber idi. Bu anlaşmalı;ır müddetlerinin bıl 
ği 20-1-935 tarihinden itibaren yeniden dokuz aylık bir devre için~ 
tılmıştır. 29-9-934 tarilıli notada aynı müddetle yeniden merfite, ·' 

· muştur. ı 

Bay Tevfik Rüştü Ar as Par iste 
PARIS, 21. A.A. - Türkiye dış işleri bakanı Bay T evlik R8~~ 

Aras, yarın buraya gelecek ve öğle yemeğini M. Laval ile yiyecefıtır· 
Bu ziyaret hususi mahiyettedir. , 

Başbakan Yunan elçisini kabul efil 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Başbakan ismet lnönii bugün nıaJıl 

mında Yunan elçisini kabul etmiştir. 

Maliye mütehassısları Ankarada 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Maliye mütehassısı AllanJ berll~ 

rinde nakit işleri ve kambiyo teşkilatı etrafında tetkikatta buturıır 
olan mütehassıs Pol Mase olduğu halde bugün şehrimize gelmiffir. 

Dil heyeti 
Burada çalışacak 

-u-

Öz kelimeler 1600ü i"cÇtİ 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Lugat 

kom.syonunun almanca ve fransızcaları 
ile k "rşılaştmlaı·ak tesbit etmiş olduğu 
ö~ tü .kça kelimelerin 1600 Ü geçmiş ol
duğu duyuJmu şlur .. 

Komisyon çal tşmalanna [stanbulda 
devam edecektir. Komisyon azaları bu 
ak,am lstanbula hareket etmişlerdir. 

İhracatçılar 
• • 

ıçın sergı 

Ambalaj ve tasnif 
ANKARA, 21 (A. A.) - Okonomi 

Bakaruığmdan.: 
Marlıtal;f memleketlerde yumurta, el

ma, armut, porıtıakaL, ],imon, yaş ve kuru 
üzüm ambalaj ve tasnifini gösterir bir 
ko.eksiyoıı yanndan itibaren lstanbul 
T urlrofuı şubesinde teşhire başlanacak· 

tır. 

Ambalaj nümuneleri lstanbuldan son· 
ra A.11'.luırdda t"ş'.ıir edilecek, daha sonra 
ana ile lzm ... , M<nin ve Trabzonda a• 
Jaludarlarm isti.adesme arzedilecektiı·. 

Bu sandıkları mubteviyatla.-ı itibarile 
de ce;.k.k etmek isteyenler, ·bunların di .. 
ğer maballerde teşhir .anında bozulmuı 
hir hale girmeleri muhtemel olduğundan 
h tanb'1ida görmeğe çalışmahdırlar. 

ihracat tacirlerımizin ve müstahsille
rim..zin sergiyi behemehal görmeleTi ge• 
rekJr. 

Yurdda hava 
ANKARA, 21 (A. A.) - Ziraat Ve· 

kaleti meteoroloji enstitüsünden alman 
ma!Umata göre, son 24 oaat içinde yurt· 
ta hava umumiyetle bulutlu ve yağışsız 
geçmİ§Iİr. 

Y aimz Karadeniz k 1 ılan ile doğu A
nadolusunun bazı yer.erine 2 ila l&"' mili
metre yağış olmuştur. Hawı suhunetle
rinde clüne nazaran bı.\ ıik bir değişiklik 
yoktur. 

Bu gece en düşük suhunetler sıfırın 
altında K.asbımonuda 17, Kars ve Çorwn 
da 16, Eakişehird.. 14, Bolu ve Sıvasta 
13, Afyonda 12, Ankara ve Yozgatta 
11, Erzurum ve Kütahyada 9, Malatya· 
da 3, Edirne, Yalova ve Manisada 1 de
recedir. 

Orta Anadolu ile doğu AnadolU11unun 
diğer yerlerinde gece •uhunetleri bep 
sıfırın altında olmak üzere 5 ita 8 ara
amd3cbr. 

Dün en yüksek nılıunet dereceleri il• 

fmn üstünde Adanada 18, Antalyada 17, 
:Dörtyolda 16 derece idi. 

lstanbuİda hava 
ISTA:NBUL, 21 (A. A.) - Sıfrr ha

raret derecesine ve deniz seviyesine in
dirilmiş baromel!re bu sabah: 

Saat yedi de 771, 14 te 769, deı'ecei 
hararet 7 de 2.5, 14 te 6.5, azami 7 .5, as
gari 2.5. Riizg~rdan. poyrazdan esmiı· 
tir. Azami aürati saniyede 6 metredir. 

Bahke-;;irde spo-r canlılığı 
BALIKESİR, (Milliyet) - Ba· 

lıkesir mınbkasının kupa maçları 
melik.ezele ve kazalarda bitti. 

Merkezde idman yurdu kazalar
·da Havran nahiyesi idman yurdu 
kazanarak finalist oldular. Hav· 
ranlı gençler Ayvalık ve Edre
mit idman yurtlarını yenmişlerdir. 

-0-

lneboluda konferans 
lNEBOLU, 21. A.A. - Halkevi 

tarih ve edebiyat başkanı Hakim 
Bay Ragib Halkevinde Türklerin 
yüksek istidad ve kabiliyetlerinin 
sade harb sahasına münhasır ol
mayıp ilim ve medeniyete olan hiz
metleri hakkında bir konfeTans 
vermiş ve Katib Çelebi ve Evliya 
Çelebi g;:,i büyük Türk alimleri
nin hayatı ve eserlerine dair iza
hat vermiştir. 

' 
Çikulata ve bisküi fabrr 

katarından mu· 
amele vergisi alıaacş! 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Şİfll J 
kadar şekerli maddelerden oaY'l~kl 
muamele vergisine tabi tutulma>'"J 
olan çulru I ta ve bidrii vi fabrika!,..., J 
muamele vergisi alınması laiımg•l,:.ı 
Maliye Bnkanlığınca karar alıma al 
br. 

Kafkasyada zelzele 
MOSKOVA, 21 (A. A.) - K~ 

ya'n:n bütün ıehirlel'inde eheınJil'(~ 
orta derecede bir zelzele kaydedil""' 

Sovyet Rusya - Romaıı11 

MOSKOVA, 21 (A. A.) - So~ 
Romen münasebatı müremadiyen 
buhııaktad :r. ~ 

25 ikino:kanunda Mo.ıkovada bir,{ 
yet • Romen demiryolu konferansı 'ıl 
lacaktır. Bu ıkonferanata bilhassa ~ 
per köprüsünün yeniden inşası ile, ,il 
mübade'.esi ve tarifeler meseleleri t 
olunacaktır. 

Deniz f acialan ,ı 
HALIFAKS (Yeni lııkoçya), 2~.~ 

A.) - Motorin Hurryon gemili bil;.ı 
bir tehlike içindedir. Tayfa, il~ 
enkazına yapıpn.ış bir haldedir· ~ 
arbk •tamamen mahvolmuş telakki et#. 
mekte:lir. Gemi ile sahil arasında 'ıJ. 
20 metre kadar bir mesafe olduğu '.J 
de d,nizin hali tayfanın ıahile Çlıı:ı. 
teıebbüsünde bulunmalarına mani 
maktadır. fi. 

HAl..ı!FOKS, 21 (A. A.) - fıt;J 
dindiği için ( Hurryon) vapı.ırunuP 
rettebab tehlikeyi atlatnnşlardrr. --Bir hastanede yangıll1 

LQNDRA, 21 (A.A.) - Düıı.111, 
Londra ha.atahenesinde ıidetli b•~ 
gın çıkmııtır. Hastahanede bd~'.";.J 
250 hasta başka bir yere nakledP" 
ve İnsanca zayiat olmamııtır. 

İngiliz parlamentosıı ..J 

LONDRA, 21 (A.A.) - Parl~ 
tonun içtimaı, bu aym 29 wıda 
layacaktır. ··~ 

Bu içtimada, geleoek hafta "'~·ıı 
kere edrlecek Qian Hindiatan t~~ J 
tı esasiye islahatı meselesi de dıJıl. il 
duğu halde pek büyük ehemmiyeti 
iz meseleler ııörüıülecektir. 

Bir petrol gemiıi yanı1; 
NEVYORK, 21. A.A. - 8.80~ / 

hık, Valverda iamindeki ln.gili~1 .,, 

nıç gem.isi, bıılwıduğu. Porto.-iko '' I 
nnda, İmdad istemiıtir, GeminİD 9 il 
rol sarnışlarile makine dairesi. ~e ,Y 
dairenin üstüne tesadüf eden fıljlı 
yanmakta imiı. 

Kral Boris Varnada .1. 
SOFYA, 21.A.A. -Varnad• ~1;ıı 

makta olan Kral Borla dün v.k•'·l 
ve Ilınan ameleainin geçit resııı'JI. 
bulunmuıtur. Eakiden müfrit fırk~ V 
menaub olan bu "'11ele bugün yetıJ 
lete taraftoır bulunmaktadırlar· 

Hergüo bir az daha h11 
LONDRA, 21. A.A. - . Sir M0~~ 

Canıpbell'e ait olub Mavi kut ~ ;I 
fryan yarıı otomobili, büyük bit ,J 
dığa yerlettiribı;ıtir. ,., 

Amerikaya nakledilmek üzer" fi 
thampton'da Aquitania vapu,.,.,,-
lenecektir. ,f' 

Bu meşhur pilot, Florida'd• ~ :f 
ton Beach'te elde ettiği saatte 21 ,.ı~' 
dünya sürat rekorunu kırmağa ç . 
maktadır. tf 

"Mavi kuı., otomobili, 2,350 ıı:Jit 
kuvvetinde bir motörle mücehh" , 

.. şıı 
Bir tayyare denize dll;1, 

ATINA, 21 (A.A.) - A.ir • ff ıil. 
şirketine ait olup §ark hattınd• ıı 0111 

ve Napoliden yolcu nakletnıei<t•jl / 
bir tayyare Lenka3 adaaına 30 "' 
safede denize dÜ§mÜ§tür. ., ~ 

Deniz üzerinde yÜzen tarY"f·p J' 
ltalyan muhribi tarafından çekil' t• 
tardımıştır. insanca zayiat yoktıı 

--



- Gezgin yazıları -

Bir ıehrin zenginliği 
Evet! Söz sıra~ı geldikçe: 

. - Zengin şehir/ derler.. lşidiriz. 
B~r ada~ırı zenginliği malı, vaTlığı ve 
dun>:olıgımn çokluğundadır. Lakin bir 
ıehrın zenginliği denince ne gnlama • 
/,yız?. 

Tabii olan zenginlikleri burada say. 
mak kabil değildir. Mesela lstanbulun l ka~akları, güzel manzaraları la· 
"" lılan şehrin zenginliği içine gire • 
mez .. 
kı Bir şehrin zenginliği, büyük ve 

.?""etlı binaları, müzeleri, sanatli 
koprüleri, yeraltı trel\leri gibi büyük 
~""; eserleri, heykelleri, bahçeleri ve 
abıdeleridir. Bu yüzden aarıı"'m Lon• 
ddra .bütün dünya şehirlerinin üstün-
edır. 

. fluradaki Türk arkadaılarımdan t"!'! görüşürken Londranın Tabloga• 
erısı hakkında bana demi§ti ki: 

L - Fakirdir. Lurır müzesile kıyas 
Rabul etmez. 
• pün Londranın National Gallery'

sını ışte b'u tesir altında gezdim rıe doğ 
J'Usu hiç o arkadQfUI dediği gibi bul· 
madım. Erırıelii ıu muhakkak ki; tab· 
lolar ( Lurır )dan daha iyi arzedilmif • 
tir. Lurır'u bilenler çok defa bazı du
-..lann haddinden fazla dolu rıe bcu:ı 
)!erlerdeki tabloların karanlıkta ya • 
hut karıranmıyacak kadar darda kal· 
mıı olduğunu bilirler. 

Hiç bir zaman demek istemiyorum 
ki; ~";dradaki (Gallery) Lurır'a yak-
1Qfabılir. Bunu resimden anlamadığım 
halde pek iyi takdir ediyorum. Lakin 
iıkilsi.z bir şey daha vardır ki o da bu 
mÜzenin hiç fakir olmadığıdır. 

Bu müze 1824 tarihinde Lord Li· 
1Je-rpool hükiimeti Zll'11"""'"'"da ~ .... ,,,,,._,.._ 
tein' in 38 tabloluk koleksiyona ile k"4 
rılmuıtur. Sonrauan tJır uuyıı 0 .......... ~ .. -
"fen fimdiki binanın yapuı da 1838 
~e bitmif ve sonraları bir çok tablo rıe 
«aleksiyonlar ilavesile ıimdiki hale 
gelmif. 
• Size bu tablo müzesini anlatmama ::f ci~ yok. Gördüğüm tablolar içinde, 
ben bın lngiliz edenleri varmıf. T abü 
l bütün bunları birer güzel eaer o
'!r~k seyrettim geçtim. içinizde benim 
~ıbı .Yapmıyacak kaç kifi çıkacağını 
lfesfiTernem. 

Milzenin göze çarpan ciheti içinde 
~ok ama pek çok dini resimler oluşu• 
k'!T• Bu kadar dini tablo zannetmem 
r~ L~vr'da bulunsun. Buna karf1 harp 
in f hemen hemen hiç yok/ Mesela 
m Bj, ızlerin fU methur (Tralaltiar) 
M ~ arebeainin bir resmini tfÖnrNıdim. 
<1C:i;;.Lin çoiu büyük ve tavandan ay. 
tal olmak ıarfile 29 aalonu rıar. l· 
t Y';j mektebin• ait tablolar çokluk
·;""·. olanda ve Flaman mektebine a· 
~ bır kaç .1C1lon var, Franaız mektebin· 
A. ~~~ bir iki •alon, iki lapanyol ue bir 

oman salonu, dört te lngiti.:a salonu 
Uar. 

Bu münde iki ıey gö.ırıüme çarptı. 
Birisi: 

Jean Etienne Liotard imıinde bir 
~uamın (1702. 1789) yapkğı (Türk 
..,Ya/etinde adam )imtindeki tablo • dk. Genç ue sakallı, eski kallaui ka. 
:':' lu bir büst. Tablo lsviçre mekte • 
ınden olduiu yazıldıiıruı tIÖre bu 
r~ bir 1.uiçreli olmal.ı. Lakin CYap 
~ j!~• olduğunda fÜphe olmıyan 
k '! . urk remıini nerede yaptmf rıe bu 
unın remüdir? Tabii bir türlü anla· 

~amculı~ Bütün alabildiğim malumut 
undan ıbaret. Belki bizim (Güul •a· 

natlar) akademUinde buna dair bir 
l•Y bilenler vardır. 

ikinci fQyanı dikkat ve mühim tab
ı~. ( F atih)in bütün tarih kitaolarında 
lfordüiümüııı ,. meıhur remlİnin adı. 
B~n o re.min Londrada olduğunu bıl· 
llllyardum. Fatihin resmi 40. 60 bo • 
~da bir büıttür. Bir Jı .. merli balkon 
l.'eya pencere önünde yapılmıı, pence .. 
renin içinden dıfarıya da iflemeli bir 
fal sarkttılmı§. 

Resimde, kopyalarında gördüğü · 
müzden fazla bir fey görülmüyor ue 
lı.,r halde Bellini ismindeki ltalyan 
reseamının bunu d'Cfpra nature ya,,. 
fıiı muhakkak. Çünkü ezberden yap· 
lnaauıa lüzum yok. Tabloda görülen 
lıalkon veya pencere kem .. rinin sağ 
ayağında fU yazı var: 

MCCCCXXX 
DIS. XXV. ME 
NSJS. NOVEMBRIS 

Bundan anladıfıma göre tablo 
1480 de bitmif. Fatih iH aklımda lıal
dıiına göre 1481 d" ölmü,tür. R"'sim 
hırlı kırk beı yaılannda bir adam gös
teriyor. R"'smi yapan ressamın ismi 
C.,ntile Bellini'dir. 932 de Marsilya • 
Jla giderken Sicilyanm bir limamna uğ 
;::;:;.'#•k. Gözü kör olııın bir türlü ak-

.. gelmiyor. Neydi bakayım? Kü
~rt sanayii var. Durun/ Hah buldum. 

atanya. Küçük bir yer .• Orada il" • 
serken bir güzel park cördüm. ismi 
Bellini parkı idi. Fakat öğrmdim ki; 
bu park oralı bir bestekarın iamine 
~pılmrftır. ArQ§tırdun. Ayni adlı bu 
iki familya arasında bir münasebet 
J'Ok: .< Fatih)in reımini yapan Bellini 
bu ıınmdeki me1hur Venedikli ressam 
lamilya .. ndandır ve bunların en mef
hurlan Gentile'den ba,ka Jacopo "'" 
GioJ"luni'dir. 

Her halde bu Bellini /ıtanbula IIel
mif ve Fatihin portresini orada yap . 
mıf olacak. 

Lakin resim neden 1480 d• bitmif 
orasını bilmem. Bu re•min Londra 
National Galleri'sine naııl geldiğine 
gelince; bunu oraya asıl ismi Lavarti 
olan ve sonradan Lord paye~İ alnıı1 
bulunan Sir Austtn Henry ba§ka tab
lolarla beraber lı•diy• efmif. 

""' adanı birçolı, aefalar lstanbulda 
b .. l~u<m.ıt Jl.!ezopotomyada (Nemrud) i oıt ha_f ı i at rıe araştırmalar yapmış. 

ord Bıhonsfild zam"-..".Jr 1')..,.7 ..fe 
l•~anbula /ngiltere sefirı larak gel • 
mı•.,..·· , ~ ı ı U"" ent- /ınlm·1, o ,.,,~,. i P. -

lıılmi§, ltnl•·a ı·e hele Venediktr '1' 0İ· 
• &el ıanatl'1ra ... : .. L; .. -- L ,...,,..rler toolo· 
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Rıhtım ve limanda 
Değişiklikler 

Bazı aervisler değiıtirildi 
bir müdürler 

encümeni teşkil edildi 
L:man ve rıhbm umum müdürlüğü 

teşkilatında bugünkü ihtiyaca göre ye
niden bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değİJmelere göre, timdiye kadar antre
polara giren eşyanın, nhtırna ait emlakin 
ve rıhtıma yonaşan gemilerin muamele
lerini gören Rrhbm Şirketinin İ§letme 
gubesi iıçe bölünmüştür. Bunun yerine 
bir antrepolar servisi açılrnıttır. Bu ser· 
vis, antr0poların dahili inzibah ve rüsum 
tahakkuk ve tahsiline ait olmayan idari 
işlerle uiraşacaktrr. Rüsum tahsiline 
müteallik işler ise,· muamelat ıubesile 
birleıt:rilıniştir. Rıhtımın emlak şubesi 
ise, levazım tefliğine bağlanmıştır. Bun
dan başka her ;ki idoredeki kontrol he
yeti müstakil bir şeflik haline konulmuş
tur. Limen Şirketinin su ve kömür işleri 
ıubesi olduğu ıribi bırakılmaktadır. Di
ğer taraftan eski rıhtım idaresinin vinç
leri de vesait ıubeıine ilave edilmiş ve 
bağlanınıfbr. 

Oğrendiğimize göre, R:ılıtım Şirketin
deki nhbm inşaat fen heyetinin de bir 
müdürlüğe bağlanması tekalTiir etmiş· 
tir. Bunun için bakanhğa teklif yapıla· 
cak., nizamnamenin değittirilmesi iste
necektir. Yeni t<>Jlcilatta, liman ve rıhbm 
şirketleri umumi katiplikleri de lağve • 
dihni§tir. 

Müdürler encÜm•ni teıelrkül etti, 
diier tayinler 

Liman ve rıhtım iılerini görmek üze· 
re umum müdürlüğün riyasetinde ola
rak bir müdürler encümeni tqkil edil
miştir. Bu encümende beı şubenin mü
dürleri bulunmaktadır. Şube müdürlük
lerine getirilen zevat ıunlardır: 

Iıletme ve boşaltma müdürlüğüne rıh
tmı tirketi eski umumi katibi Bay Zib. 
ni, muhasebe müdürlüğüne liman girketi 
muhasebe müdürü Bay Cemşit, başmü
fettiıliğe liman tirketi umumi katibi 
Baş Rept Yılmaz, hukuk işleri müdür
lüğüne Bay Eaat .•• 

Birleıtirilen umum müdürlük teıkila
tmda diğr yeni tayinler ıunlardır: 

Kontrol müdürlüğüne Devlet Demir. 
yollan ticaret ve tarife dairesi eski reisi 
Bay Ihsan Ali, yükleme ve bo§'lltma ıu· 
besi htanbul ıefliğine liman şirketi ka
botaj müdürü Bay Naci, lstanbul tefi 
Bey Ahmet Kemal kontrol kalemi amir
liğine, liman ıirketi muamelat müdür 
muavini Bay >Kadri yükleme ve bo§'llt· 
ma müdür muavinliğine, liman fİrketi 
'başmüfettişi Bay C.vat vesait ıubes.i tef· 
liğine, liman ıirketi •u müdürü Bay 
Mahmut nbbm ve antrepolar ııervitine 
tayin edilmişlerdir. Rıhtım k<Nıtr<>lörle
rinden Bay Netet Omıan su ve kömür 
işleri tefliğine getirilmiıtir. 

Denizyollarındı sefer bDlümU 
Vapurculuk ş.iriı:eti ile Denizyollan i

<laresi arasında aksayan görüımelere dün 
den itj,aren yeniden baılannuıtır. Oko
nomi ·Bakanlığı, noktainazar anlaflUDB • 
mazlığmı halletmiıti~. Hat bölümü iti· 
.Un birkaç gün içerisinde bitirileoeği t\· 
mulınaktadır. 

1 BORSA ' ( lı B•nlruından alınan r=-tvelclir) 

21 lkincikanun 935 
AKŞAM FIYATLARl 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lıtikrua d&ihJi 94~ 
1933 Erıani 97 Rdabm 17 50 
ICupon•UZ 30,67,50 An. mümeıail 52,flf1 

tJ 11 29,05 An. tahvili J, il 47,4~ 
• 111 29,67,50 

ESHAM 

it 8&.l'lıkaıı Nam• 10 
• ., Hamlliııe 10 
,, "Müuı\ı 9S 
T6.rkiJ'• Cmab• 
ri1et B•nkaıı 63,75 
1 l"atn"V•Y 30.SO 
Anadolu h~ııe 26 
Şir. Hayriye 16 

Reji kuponımı 
Telefon 
Terkoı 
Çimento 
lttiha.t dey. 
Şark der. 
baJ.)'& 

$Nk m. ecza 

2,20 
12 

19M 
13,10 

12 
1 

ı~ 
4,65 

ÇEK FiYATLAR/ 
Franıı• F. 
Londra 
Milin o 
Nüyork 
Cenevre 
Atina 
Brükıel 
Amıterdam 

Sof1• 

11,0.-; 
617 

9,29 
79,00.2 
2,45,30 

f\'1,87 
3,40,25 
1,17,48 

67,38,50 

NUKUT 

20 F. F ran•rz 
l Dol.ar 
1 Kur. <;.ı. 
l Şile A-.. 
1 laterlin 

20 Liret 
20 LeT• 
20 F. Belçil<a 
20 Drahmi 

l FloriD 

-- -

169 
ı211 
91 

23,SO 
618 
213 

23 
116 
24 
83 

Praj 18,99.75 
Be1.rat 35,04 
Moako•a JU.93 
Berlia 1,97,.80 
Madrit 4,21 
Budapeıt• 4,26,25 
Madrit S,80,7$ 
Bükreı 79,15,75 
Viyana 4,23,ı4 

(5atıf) 

Kunııı -
ıo 1. • ... ı,,.. 815 

t P•••ta 18 
l Mark 43 
1 Zloti :ı.a 

20 L•J' 17 
20 Dinu " 1 Cerno•lc ---Albn 9,32 

MKidiJ'• 41 
Banknot 240 

bu resmini bulmuf ııe almı§ olacak. 
(Tarih)in en başlangıç bilgilerin

den biri de orta devirle aon derırin la· 
tanbulun Türkler tarafından zaptı ile 
ayrılmıı olma•ıdır. O .ırıaman bu i§i ya
pan T ilrk ordusunun başında bulunan 
bir adamın hücücük bir resminin Lon
dra gallerisini;. bir köşesinde kimse • 
nin yüzüne bakmıyacak kadar metruk 
oluşunu ııe doğrusu bu resmin yaban· 
cı ,,lerı.e ııe ellerde ölüfüne yordum 
ve acındım. Bir tarihe çığır açmı§ ada. 
mın resmi ne halde idil 

Londra, 16 Sonhiınun 935 .. 

Bir kız çocuK 
Mangala düştü 

-o-

Ümidsiz bir halde has
taneye kaldırıldı 

Kuınkapıda Saraç ishak mahallesin· 
de lbr pim Paşa yokuşunda bahçıvan 
Ppetrofun kızı 3 yaşındaki kızı Margrit 
~ngala dü~miiş, ~lbiseleri tutuşmuş, 
vucudunun muhtelıf yerlerinden ağır su
rette yanan çocuk ümİtoiz bir halde has. 
taneye kaldırılmıştır. 

ısıran köpe:.ıer 
F eriköy Baruthane cadde&inde oturan 

Bay Ahmet Feyzinin kızı 9 yaımdaki 
Şükriye evine giderken Bahçe sokağın
da Abdibey aparbmanında oturı.n 
Bay Bahri lbrahime ait kurt köpeği ta
rafından sağ bacağından ısmlmışbr. Ge· 
n k kız ve gerekse köpek muayeneye 
gönderilmiştir , 

Diplomasız kabilenin ölU 
doğurttuğu çocu'..< 

Şehremininde Sultanselim medrese • 
sinde oturan Bahçıvan Cemalin kansı 
~fos'ude bir hafta evvel oancılanıruı ve 
o .civard~ komıularmdan Ebe Ayte ia
mınde bir kadını çağırmışlardır. Sancı 
n,;tİcesinde Mes'ude bir ölü çocuk do • 
ğurmuı ve bu çocuk bahçenin bir köşe
sine gömülmüttür. 
~u doğum işi polise ihbar edilmiş ve 

polis hadıseyi görerek yerinde tahkikat 
ve tetkikat yaıpmıı ve çocuğu gömülü ol
duğu yerde bulmuştur. Bunun üzerine 
bahçıvan Cemal, karısı Mes'ude, diplo
masız olarak ebelik yapan Ayşe hakla
nnda kanuni muameleye teveS5ÜI edil
miıtir. 

* ÇUVALLARI neden alıyormuş?_ 
Kasımpaıada devrie memurları sabaha 
karşı saat üçte sırtında bir çuval oldu
ğu halde şiipheli bir adamın gittiğini gör 
müşler ve ç<cvirmiılerdir. 

Bu adamın Kasımpaşada Yonca soka
ğında oturan lrani <~ıvalcı Mehmet 0 J. 
duğu anlaşılmış, il kisticvabında çuval
ları Pendikten aldığını '5Öylemiıse de 
tahkıikat derinleştirilince bu çuvalları~ 
tU"Z çuvalları olduğu ve tuz ambarında 
yapılan tetkikatte çuvalların anhar bek
çisi Mustafadan 20 kunış mukabilinde 
aldığı anlaıılıyormuş. Tabkikata devam 
edilmektedir. 

* KALB SEKTESiNDEN. - Harbi
yede Vali konağı caddesinde Emek a • 
partımanının ikinci katına ekmelı: çıkar
makta olan seyyar ekmekçi Niko birden 
b.re dÜfUP ölmüıtür. Yapılan muayene
sinde kalb sektesinden öld;iğii anlaırl • ' 
mııtır. 

* KOMUR HIRSIZLARI, - Şaman· 
darada bağlı halyan bandıralı Meeajeı·i 
vapurunda kömür yüklü mavnnadan kö
mür çalarl;en sabıkalı lsmail ile arkadaşı 
Mithat yakalarunışbr. 

* YANGIN batlangıcı. - Kasımpa· 
şada Küçiikpiyale maballeıinde Hakim 
sokağında lnebolulu kumcu Mahmudun 
oturduğu ah§ap binanın ocağından çıkan 
k.ğıic.ınlardan tahta direk tutuşmu~a da 
.ö:ıılürülmüıtür. 

* ZORBALIK. - Maçkada oturan 
Rüıtü htiklal caddesinde bir kahvede 
çay parası vermek üzere ikm kumarbu 
Ekrem yanına gelerek: "Sen bu paraları 
çaldın,. diye elinden almak tisemi§'M' de 
ha--k.nda tahkikata başlanmııtır. 

* DEMiR ÇUBUK hın1ZJ. - Galn
tada Sağır Ahmedin bodrumunda yatan 
Ahmet oğlu Bekir Cumhuriyet cadde
sinde inıa olunan boyacı Hakluya ait a
partıman önündeki 10 metre çubuk de· 
miri çalarak ır<>tünnekte iken yakalan • 
mıt!rr. 

* CAMLAR! TEMiZLERKEN. -
Ortaköyde oturan ve Di •ane'Olunda 43 
numaralı dükkanda oyuncakçı 42 yatla· 
nnda Adem oğlu Niyazi dükkanının 
caml::.nnı temizlerken, ayağının albn • 
daki sandalya kayını! ve düteTek belke· 
miği ı.:irılmııtır. Yaı-alı hastaneye kaldı
nlmı1br. 

BELEDiYEDE 

Mezbaha resmi 
Kilo üzerinden ahnırıa da 

fiata tesir etmiyecek 
Bir şubattan itibaren mezbaha resmi· 

n:n kilo Üzerinden alınmasına başlana· 
cağı için belediye ıon hazırlıklarını bi· 
tirmiı bulunmaktadır. Belediyeden al
dı{!ımız mal. _.n.::lta göre, celeplerin bü
tün iddialarına rağmen, et fiatlerinin yük 
selmesine meydan verilmiyecektir. 

Bu hususta tedbirler alınacakbr. Be
lediyenin hesaplanna göre yeni mezba· 
ha resmi ~~iıine nisbetle fazla değildir. 
Şubattan ıtıbaren, et fiatleri üzerinde ih· 
tikara ıapacak eınaf tiddetle cezalan• 
<lmlacaktır. 

iyi ekmek çıkarmıyan fırınlar 
Son zamanlarda bazı fınnlann isteni· 

len evsafta ekmek çıkarmadıklanndan 
ı!J<8Y~ edilmiştir. Belediye müfet· 
tıılerı mmtakalarda teftiıler yapmışlar 
dır. Hamur ekmek çıkaran fırınlar hak· 
~~da ceza kesilecektir. Son günlerde 
ıki fırın on beşer gün müddetle kapatıl
mııtır. 

Ecnebi terbarler hala 
çalışıyor mu? 

Berberler Cemiyeti, alakadarlara mÜ· 
racaat ederek küçük sanatlar kanunu tat 
b:k edildiği halde bir çok yabancı tabii
yetli berberlerin çalışmakta olduklannı 
bildirmiştir. Cemiyet, bunların iıten me· ... . . . . . . 

ADLI YEDE ôKONOMI ------
Yenileme 
Büroları 

lıler azaldığından her iki 
büro birleştirildi 

Adliye yangınından wnra t<>Jekkül e
den yenileme bürolarında eşhasa ait da· 
vaların aşağı yukarı ikmal edildiğini, 
yalnız :resmi dairelere ait dava1ann ta
kip edilmediği için kaldığını evvelce 
yazmıştık. 

Baroların bu suretle iti azalmıı ol· 
duğundan iki büronun birleştirilmesine 
lüzum görülmüştür. Birinci yenileme 
bürosu kaldırılacak, bu bürodaki iki bın 
beı yüze yakın dosya ikinci büroya dev· 
redilecektir. Bu iki bin beı yüz itin he
men hepsi resmi dairelere ait davalar • 
dır. 

Birinci büroyu teşkil eden h8kimler
den Bay Muhiddin eski vazifesi olan al· 
bacı •orgıı hakimliğine, Bay lıımail Hak
kı ikinci ticaret mahkem011İ azalığına, 
Bay Recai de asliye reisi evveli tarafın
dan tayin edilecek vazifesine dönecek· 
leTdir. 

MAHKEMELERDE 

Altın kaçıranlar 
Muhakeme başladı ve bir 

ıuç.u tevkif edildi 
Uç gün evvel meydana çıkarılan albn 

kaça1<çıuğı hadisesi adliyeye intikal et· 
mit, J:.ge ikinci süvarisi Bay Hüsameddin 
ıekerci A vram, komisyoncu lstemat, Sar
raf Naum, Yorgi ismindeki ıuçlular dün 
ihtısas mahkemesine verilmişlerdir. Ya· 
pılan ilk duruşmada bet suçlu da hazır 
bu.unmuşlardır. 

Bay Hüsameddin, 600 albıu saklamak 
üzere ıckerci Avram'ın kendisine verdi
ğ.ni, evine gönderdiğini, Yunaniıtana 
götıirmek vaziyeti olmadığını söylemit· 
tir. Şekerci A vram ise hadiııeyi tama • 
men ınkar etmİ§lİ.r: 
"- Ben Bay Hüsameddine, kayınval· 

deme verilmek üzere biT paket verdim. 
açınde ne olduğunu bilmiyordum. Baıka 
ki.maedeıı de Par!J almadım. Bay Hüsa
medılinle yalnız müşteri tanışıklığımız 

vardır.,, 
hakim, ilk ifadeWıde hadiseyi itiraf 

ettiğini söyleyince Bay Avram: "Ben hil
diğıme dair bir şey söylemedim. Fakat 
poliste beni korkuttular. Korkudan ıöy
led.m, hatırlamıyorum.,, dı:miıtir. 

Diğer ıuçlulaT da hu işte alakalan ol
mad.ğını söylemişlerdir. Neticede, müd· 
deiumumi ıabiUerin çaiırılınaııını, bazı 
hususatm ıorulmasrru ve Awamm tev:Lr.i
iini istemiı, mahkeme bu yolda karar 
ver.miıtir. Bunvn üzerine Avram tevkif 
edilmiıtir. Diğerlerinin dUTUımaaına ll""Y 
rımevkuf olarak devam edileceı.tir. 

HAd se çıkaran muallim 
Maarif müdürlüğünde maarif erkanı 

aleyhinde yakııık almayacak •ÖzleT söy
lediği için polise verilmiı olan muallim 
Bay Cevdet aklında sakatlık olup olma· 
dığı anlaıılmak üzere adli tıp itleri mlİ· 
dıirlüğüne gonderilmiıti. 

Adli tıp itleri müdürlüğü Bay Cn
detin müteheyyiç olmakla beraber hak
kında takibat yapılamıyacak kadar has
ta olmadığına karar vermit ve Bay Cev
deti adliyeye gönde,-miıtir. 

Müddeiumumilik Bay Ce-vdetn ıuçu• 
nu tevkifini icap ettirecek kadar ağır 
görmemiş ve hakkındaki tahkikatın ser· 
be1t olarak devamJm tensip ehnittir. 

Dördüncu Vakıf han arsası 
'Belediye 4 üncü Vakıf han arsasının 

belediy" malı olduğunu iddia ederek bu 
yerin arsa halinde kendisine iadesini is
temiş, evkaf aleyhine bir dava açmııtı. 
Muhakemen~n ıeçen celsesinde müzeden 
getirilen kulei zemin haritaları tetkik 
edihruı ve arşanın belediye malı olduğu 
anlaşılmışb. Fakat o celsede evkaf ve
killeri davada müruru zaman olduğunu 
söylemiılcrdi. Muhakeme de bunun tet
kiki iiçn bugüne kalnu§b. 

iBugün mahkeme bu mesele hakkındı>. 
kararını verecek, davada nriinını za .. 
uıan olup olmadığını iki tarafa bildire • 
cektir. 

Sinemacıların davası 
Sinemacıların belediye aleyhinde aç

D\lf oldukJarı davaya dün devam edil • 
mittir. 

l>avarun dünkü celsesinde ,ajnemacı
lardan bır kısmının davadan feraırat et· 
ınccikleri iddia oJunmuı, muhakeme bu
nun için kalouıb. 

Dünkü cel•ede ıinemacılardan yalnız 
Ferah sinemaaının ıabibi Bay Mustafa 
gelmiı o da davasından feragat ettiğini 
söylemiıtir. Belediye vekilleri ıınema• 
cılann gelmemesi üzerine gıyap kararı 
istemiılerdir . .Muhakeme bu talep üze
rinde karar verilmek üzere başka güne 
bırakılmıJtır. 

--o--
ViLAYETTE 

Milli emlak işleri 
Milli emlak qlerinin daha düzgün bir 

hale konulması kararlaıbrılmıı ve bu hu· 
•usta gerekli olan aratbrmalar yapıl • 
mıtbr. 

Başta satılacak emlak gelmekt<dir. Bu 
emlakin listesi yapılmaktadır. 

• KAYMAKAMLARIN toplantısı. -
Kaymakamlar bu sabah toplanarak so
yadı iıini görüıeceklerdir. 

Bir davet 
Bodrum Belediye Reisi Bay Doktor 

Mümtaz Atrunan'ın Galata Hüdavendi
gar hanında Süngercilik Şirketne lüt-
•-- ·· .;,. olun~•ktadır. 

Afyon 
Alış verişleri 

-o--

Umum müdür Ankaraya 
gitti. Afyoncular da 

bir heyet gönderdiler 
Uyuşturucu maddeler inhisarı umumi 

müdürü Bay Ali Sami, Okonomi Bakan· 
lığı ile tema; "tmek üzere dün akşam 
Ankaraya gibniştir. :Say Sani, piyasa • 
dan afyon alımı itile meıgul o1acak, ba
kanlığa izahat ~erecektir • 

Diğer tarcitan şehrimizdeki afyon la· 
cirleı:i de dün Ankaraya bir heyet gön
dermişlerdir. Tacirler inhisann ıimdiye 
kad:ır afY.on almaması dolayısile müşkiil 
vazıyete düştüklerini öne sürmektedir
ler. Heyet, afyon alımının bir in evvel 
yapılması için temennilellde bulunacak
tır. 

Fılıstine gönderilen portakallar 
. Polonya ile Filistin arasında yeni bir 

ticaret anlapnası yapılmıştır. Bu"<lnlaı
maya göre, Filistine ithal edilecek por
takallardan alınan resim mühim miktar
da indirilmİftir. Bu vaziyet memleketi
mizi de yakından alakadar etmektedir. 
Çünkü, Filistin Türk mallarına kartı as
gari tarifeyi tatbik ebnektedir. Bu iti· 
barla, •on mukaveleden Filistine yapıla· 
eak: ~rtakal ihracatımız da istifade gö
recektır. Portakal ıtacirleri, vaziyetten 
memnun görünmektedirler. 

Anadoluda afyon vaziyeti 
Anadoludan gelen haberler, afyon pİ· 

yaaalarımn canlanmak üzere olduğunu 
gö&termektedir. Y alnrz, ıoğuklarm te•i· 
rile afyon mahtulünün hafif zedelendiği 
.öylenmektedir. 

Hamburgda lran bademi 
Gelen bir habere göre, son haftalar 

iç.,,.isinde Hamburg boraa11na Ruslar ta· 
rafında?> 180 ton kadar Iran badeıniçi 
ıretıirilmit ve hunların 80 tonluk kısou 
aatılınıştır: Bu bademler için Hamburg
da teslim edilmek üzere 100 kilo baıı· 
~ 98 marklık bir fiat elde edilebilmiı • 
ıtır. 

Kültür bakanı 
Dün döndü 
Bay bakan bir kaç 1ıün 
scnra Anadolu mektep
lerjni de teftişe çıkacak 

Uç günden beııi Trakyada teftitler 
yapmakta olan Kültür Bakanı Bay Abi· 
.din Ozmen dün sabah Edirneden ıebri
mize dönmüıtür. Bay Abidin Ozmen, 
Edirne muallim mekteplerini vesair mÜ· 
esseseleri tdt.it etmiş, iyi bulmuştur. 
K~ltür Da.kanı, bir iki gün sonra l"hrİ· 
mızden apıJa<:ak, bazı Anadolu fdıirle
•İnde de teftiıler yaptıktaQ aonra Anku
raya dönecektir. ---MAARiFTE 

Yeni imtihan 
Talimatnamesi 
Talebe bir maddenin ha-

fiflettirilmesini isteyor 
Hukuk fakültesinde yehi ;mtihan ta

limatnaııneai bu yıl haziranda tatbik 
edilecektir. imtihan tallınatnameainin 
bir maddesine göre, haziran devre ... 
sinde bazı deralerden lınt:ihana gir ... 
mi yen veya girip deı muvaffak olaıııı
yan talebeler, eylwde, kazandıkları 
dersler de dahil olmak üzere yeni baş 
tan imtihan olacaklardır. Bu tekil ta• 
lebe tarafından çok oılo bulunmakta· 
dır. Talimatnamenİu bu madeainin bi. 
raz hafifle,tirilmeai için, Univeraite 
rek.törlüi)"üne müracaat edilımiıtir. 

Tıleba birliği idare heyeti 
ve rektörlük 

Yeni teıekkül eden Milli Türk Ta
lebe birliii idare heyetinin Univeraite 
rektörlii.iü tarafından ta:nmmıyacağı 
aöyleniyoır, ve huauata yeni talebe ta· 
limatnameai mevzuu bahsediliyordu. 

Uruversite rektörü Bay Cemil dün 
bu hususta bir muharııiriınize demiştir 
ki: 

- Milli Türk Talebe birliğine, fa· 
külte talebe cemiyetleri değil, muhte
lif fakültelere mensup talebeler dahil· 
dir. Yeni tal~he talimatnamesine ıröre, 
diğer yükoek m&d.eplerin dahil 'bu • 
lunduğu bir talebe birliğine fakülte 
talebe cemiyetleri giremezler. Fakat 
talebe birliğine cemiyetler değil, ta • 
!ebeler dahildir. Onun için .böyle bir 1 

mesele mevzuubahlı değildir.,, 

Küçük haberler : 

* Gureha hastanesi dahili hastalıklar 
ıefi merhum Dr. Süleyman Etem bütün 
kıymetli kitaplarını ve bbbi aletlerini 
çok ııevdiği hastanesine bağı§lamış ve 
bunlar babası htanbul Saylavı Bay Ha
m Etem tarafından hastaneye gönderiJ. 
ıniıtir. Hastane kütüphaneıinde bir Sü
leyman Etem köıeıi açtlmıı ve 944 cilt 
ve paketten ibaret olan eserleri meslek· 
daşlarının istifadelerine bırakılmııtır. 

* htanbul musiki sanat.karlan cemi· 
yeti cumaııteoi günü saat 14 te Beyoğ. 
!unda Buna ı<Ykağmdaki merkezinde 
yıllık kongresini akdedecelı, yeni idare 
heyetini seçecektir. 

• Çocuk Esirgeme Kurumu Beyazıt 
1 

_ kolu menfaatına şubatın a]tısında Be • 

1 

Günü 
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Bir pazarda bir tek fiyat vardır 
derler. Bizim İç pazarımız birdir. 
Fakat bir çok fiyat vardır. Nakil 
vasıtalarının çokluğu, intizamı, fi. 
yatları her yerde ayni seviyede te· 
r~zil~"!"~~ çalıştığı &alde şehirle -
rın bınbırınden ayrı nizamları, ka
ideleri, usulleri arada geni§ faTk • 
lar yapmaktadır. Bu yüzden et ko
yunun maliyet fiyatrrw göre paha • 
lıdır. Koyuna kasabın bıçağı değ· 
diği anda etin fiyatı yükselmekte
dir. 

Burada dikkat edilecek bir şey 
vardır: O da şehirlerin bütün yur· 
dun ~eyeti umumiyesi için değil, 
belkı yalnız kendi varidatları, büt· 
çeleri noktai nazarından düşünme
leridir. 

Evet etin en fazla istihlak edil
diği yerler şehirlerdir. Fakat eti en 
fazla hazırlayan, yani hayvanları 
yetiştiren yerler de köylerdir. Şe
hirdeki etin fiyatı ile, köydeki ko· 
yunun fiyatı arasında bir münase
bet gözetmek gerektir. Köylünün 
elinden koyunu ucuz almak, lakal 
şehirde bunu bir kaç misli paholı· 
ya perakendeleştirmek, memleket
te hayvanı, sürü yetiştirmeği hiç te 
te~vik eden bir tedbir değildir. Şe
hirde ucuz et satılırsa ancak o za
man istihlaki kamçılamış ve bilva
sıta sürü yetiflirmeği kolaylaştır -
mış ve laydalı yapmtf oluruz. Bu· 
nun diğer gıda ve giyecek madde
leri üzerinde de tesiri vardır: 

Hayva- ·tiştirme çoğalırsa; bıı 
meaela te. _ğı istihsalini hızlQftı· 
nr. Fazla tereyağı, liyatlan düfii • 
rür. Diğer taraftan yün istimali ar
tar. Deri istihsali artar. Bunun gi. 
yecek eşyalarında tesirleri görülür. 

Sürülerin fazlalaşması meralan 
kuvvetlendirir. Gübre istihsalini 
yükseltir •• Gübre deyip geçmiye • 
lim. Bugün gübre ihraç eden mem· 
leketler bile vardır. Tabii gübre 
aun'i giibre harcanmasına mani o • 
lur. Mesela Belçika tamamiı'e bir 
hayvan yetiştirme memleketi olma
dığı için sun'i giibre kullanmağa 
mecburdur. Bu ise bizim için varit 
olamaz. Zaten köylümüz de s1t-li 
gübreye para vereceiı derecede de
ğildir. öyle ise hayvan sürülerinin 
lazlalaşma:sile hası! olacak gübre 
den istilade olunur. Bu, zirai mah
sulleri daha kuvvetti ve daha gı· 
dalı yapar ••• 

Bu söııılerimU:i "gökte bulut var, 
bulut olunca yağmur yağar. Yağ. 
murdan göller olur, göllerde ördek 
yüzer, vay sen bana ördek eledin!,, 
hikayesine benzetmemeliclir. öko
nomik bünye, bir saat gibidir. Bu 
aaatin muntazaman işlemeııi için, 
en küçük bir yayını bile ihmal et • 
memek lazımdır. 

ôkonomik bünyede her çarlı di
ğer çarklara girift olarak ifler .• Et 
fiyat1arı çarkının ela diğer çarklar
la sıkı alakmı vardır. 

Onun için burada yapacağımı:ı 
ulak bir ayar heyeti umumiye üze
rine tesir yapar... ; 

Dahası var: 
Et fiyatlannın ucuzluğu, sıhhat 

işlerile de alakadardır. Halk ucuz 
fiyatla kendisine lazım gelen gıda
yı alıı"ıa daha sağlam olur. Bu su• 
retle gıdasızlıktan mütevellit has
talıkların önüne geçi:ır. Bu verem
den, kan:ızlıktan, doğacak vefiya
ta da bir tedbir olabilir. 

Varidatını fazlalaftırmak i -
çin ete resim koyan yerlerin, bu 
fazla para ile bazan verem hcuta
haneleri, ve saire açtıkları vaki 
midir? Halbu/µ etin fiyatı düfiik 
olursa, gıclasızlıktım doğacak has
talıkların tedavisi için lazl.:ı ma• • 
raf ihtiyarına da hacet kalmaz •• 

Okonomik bünye bir bütündür. 
Bu bütünün bir çok çarkı'arı arasın· 
ela mutabakat olduğu gibi, soysal, 
sıhhi bünyelerle, ökonomik bünye 
çarklan arasında da sıkı bir rabıta 
ve alaka vardır. 

Mümtaz FAiK 

Rum yurddaıların tay· 
yareye yardımları 

lstanbul Tayyare Cemiyetine bağlı o
larak Rum yurtdaılarımız tarafmdan 
kurulan dernekler çok faydalı bir çalıt
ma yoluna g:irmitlerdir. 

Bunlardan 3 numaralı dernek dün Tay 
yare Cemiyetine 2900 lira vermiştir. 
Rum yurtdaşlarl)Dlzın bu yoldaki çalıı· 
malarını takdirle karıılanz. 

Kibrit ıirketi çakmak
ları satılığa çıkardı 

Kibrit Şiı·keti A vrupadan getirtmiı ol
duğu çakmakları satılığa çıkarmı§tır. 
Bunların tanesi dört liraya aatılmakta ve 
rağbet görmektedir. Şirket gümüı kapla
malı lüks çakmaklar da •İpariş etmiıtir. 
Bunlar da yakında 15 liraya satılığa r,ı· 
karılacaktır. 

yoğlunda Saray si.caemasında bir konser 
ver .lcccktir. 
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5.an'atı Toprak nasıl kısır 
Saydırmak için kalabilirdi? 

Ôz. türkçe yazıları okurken, el 
deymemİf, bir çiçek tarlasında yü
rür gibi oluyorum. Burada bütün 
çiçekler var; en biz.im olan kokula
rı, en bizi malan duruşlarile bütün 
çiçekler... toprağımın yetİftirdiği 

bu taze çiçeklere, bakarken içimin, 
gönlümün genişlediğini duyuyorum 
Daha düne kadar, tarlamız. kupku
ru idi. Y ağmursuz.luktan yer yer 
çatlamış, yaban otları yaban sarma
şıkları her yanını bürümüştü. 

Memleketimizde ıanate karşı alaka
nm az olu~unda ve muhteıif •anat ıube
lerinde kuvvetli §Öhretlerin teessüs ede
meyişinde birçok amiller yanında bizzat 
ıanatkarları:nızın da biraz rolü olmuş· 
tur. 'Bir:ikten güc doğar,, deyen eaki 
atsözüne pek a9 uyan ıanatki.rlarımız, 
meslekleririn ve meslekta~larmm itiha· 
rıru el birliğile arttırmaya çalışmanın doğ 
:-udan doğruya kendi menfaatleri icabı 
olduğ :nu hiç anlmnamıı görünüyorlar. 
Hepo:ı.i., ayrı ayrı, müşterek istinatgihla· 
nnı yıkmak için sözleşmişler sanki. Hal
buki sanatkirlarnnız arasında esen bu 
geçimsizlik ve kıskançlık havasının za
rarı sanat hayatımıza oluyor. Ressam 
olsun, edebiyatçı veya müzikçi olsun, ken 
di değerlerini takdir edemeyen muhitle
rinden ş k'ıyet edenlerin hepsi öteki 
rneslektaşları hakkında fikirleri soruldu
ğ>.ı zaman, kendilerinden başka bir adın 
anılmasına tahammül edemiyorlar ve 
halta bu hiddetle iddialarmı daha ileri 
götürerek "bizde anat yoktur,, fetvası· 
nı savurmak icin hic te tereddüt geçir· 
miyorlar. Hiç dütü~ıüyorlar ki verd'k
leri hüküm kendi kendilerinin tekzibidir. 
Mademki bizde sanat yoktur, şu halde 
muhitin nankörlüğünden nasıl tikiıyet 

edilebilir. Nankörlük ancak mevcut olan 
b!r değeri inkar veya ona kar~ı kayıt -
11 1 ğı tavaif edebilir. 

Ga-çek, sanatkarın geçimsizlik şöh
reti, yalnız bize has değildir, evrensel· 
dir. Fakat a:ınatkarın fazla asabi ve 
muhteris tabiatinden doğan bu kusur, 
ileri kültür memleketlerinde aanate kar§-ı 
daha az zarar.ıdır. Çünkü, asırlarca tec
rübe neticesi, orada sanatkarlar anlamış
lardrr ki kendilerinin tek tek sayılabihn,.
leri için her şeyden önce mesleklerinin 
itibarını kurm;ık lazımdır. Onun içindir 
ki ıab •i dedikodularını kendi aralarında 
bırakarak, mektep ve zümre kavgalarını 
mesleklerinin itibarım lekeleyecek bir şe
lde sokmaktan çekinerek, kooperatif men 
faatlerine zarar verecek hareketlerden 
kaçınırlar. Sanat muhitlerinde, maddi is· 
tinatgithı olmayan manevi bir ahlak ha
vası eser. 

Bizde kuvvetli bir efkarı umumiyenin 
henüz vücut bulmamıf olması da sanat· 
karlarnnızın, içlerinde kalması lazım
gelen garaz ve kıskançlık hislerini dışarı 
vuran iç çamaşırlarını halka teşhir et
melerini kolaylaştırıyor. Kuvvetli bir ef
karı umumiye bu neviden laubaliliklere 
hiç bir zaman tahammül göstermez. 
Yüksek kültürlü bir okur kütleıi karşı
sına, her sanatkar, kötü huylarını evi
nin eşiğinde bırakarak, önü ilikli olarak 
çıkmak lüzumunu hiııeder. 

iki ünlü ve büyük sanatkar tasavvur 
edini~ ki • ·ibirlerinde hiç bir deııer bu-
1.ınmadığ,nı açıkça herkese ilıin etmekte· 
dirler. Onların karşısında okurların va
ziyeti ne olacaktır.? Ya her 1kUine de İ· 
na'1acaklar ve bu yüzden her ikisinin de 
şöhret ve itibarı zarar görecek, veya hiç 
birine ianamıyacaklar, fakat büyük ta
nıdıkları adamların bu çirkin İç yüzleri
ni görmekten iğreneceklerdir. , 

San:ıtk5.rlarımızdan pek çoğunun, yap
mak d •ğil, yıkmak azliiile silahlanmış ol
duğunu görüyoruz. Tek başlarına kalmak 
için bütün değerleri yıkmak istiyorlar, 
fakat bu yıkılanın yerine neyi ko!· tak
larını düşünmüyorlar ve düşünmüyorlar 
ki yıkmak istedikleri de onun gibi ha
reket edince sanat sahasında müthiş bir 
a r i oğı.caL., iç'nd~ oturup temt:llerİ· 
ni kazd·klar bina bir gün başlarına yı
ktlıvcreccktir. 

B.izde de art.k sanat vadisinde toleı·an
sın teessüs etmesi zamanı gelmiştir. sa
yı mak için başkalarını saymak, anla~ıl
mak için baıkaların• anlamaya çalışmak 
ve kimseyi şöhretinden dolayı itham et
menin sq,natte hücum c' ..... vrinden tenkit 
devrine geçtiğimiz gün yaprcıl k yolunJa 
ilk ciddi adımımızı atmıt olacağ1Z, De
ğersizliği hücum değil ancak sükut yı
kabilir, etraflarında koparılan gürü!tii
ler !-anat entrikac:larının ancak işlerine 
yarar. Onun içindir ki yapıcı tenkit an
cak gerçek değerler üzerinde adesesini 
durdurur. 

Sanatkarlarımızın bugünkü dağın k 
manzarası da pek hazindir. Müşterek men 

Ele alacak ne bir tek çiçek, ne 
bir tek yaprak ... Kendimiz.in olarak 
gösterebilecek neyimiz. vardi ki? 
Şimdi bakıyorum da,tarlamız.ın ve
rimliliğine şaşmamak elimden gel
miyor. Uz.erinden bir yıl geçmeden 
arık sandığımız. bu öz. tarladan, bi
re bir değil, bire on, bire yirmi ü
rün (mahsul) aldık. Gelecek yıl, 
verimin yüzdesini biraz. daha ço
ğaltacağız.. 

Ot bürüyen toprağımızın bağ
rından, öyle başak taneleri lışkır
mağa başladı ki, burasını, bunca 
zamandır, nasıl gözümüz. görme
miş, neden işlememişiz., neden ba
kımsız. bırak . '· z diye içimizi yi
sek yer!dir. 

Türk dilinin, gölgeli bir ağaç gi
bi salkım salkım başımızın üstünde, 
sarkacağı günler, artık inanıyoruz., 
uzakta değil. 

Bu ağacı da, İşte bu öz toprakta 
yetiştireceğiz.. Güneşimiz, Atatürk •. 
yağmurumuz., bütün gencliktir. Böy 
le bir güne~in bol ışığile can bulan 
böyle gür yağmurlarla sulanan bir 
toprak, nasıl olur da kısır kalabilir
di. 

Salahaddin GONGöR 

TEPEBAŞINDA ŞEHİR 
~---~•rosunda 

rırın~ul Bıltdiııtıl Bu ak§am saat 

$ehirTiyatrosu 20 de 
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Üniversite talebe-
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miştir. 
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w• Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20 de 

BlR KAVUK DEVRlLDl 
Yazan : Müsahip Zade Celal. 

faatlerini elbirliğile korumak, meslekle
rinin itibarını elbirliğile tesise çalışmak 
gerekliğini en az takdir edenler sanat
karlar mı olmalıydı? Biribirlcrini din e
mek ve anlamaya çalışmak icin olıun 
teşkilatlanmak büyük bir ihtiyaçtır. Fa
kat şimdiye kadar yapılan tecı übelerdc 
olduğu gibi biribir!erine iş göstermek ve 
diditmek için dctil, müsbet iı görmek 
İçin teşkiiZ.tlannıak. 

Sanatın itiba.- görmediğinden ne hak. 
la şikayet edi.iyor? Sanatin sayılması ve 
sanatk0.rlann cem,yetimiz içinde hürme
te liyık bir mevkie ıahip olmaları için 
sanatkarlarımız şimdiye ka.dar ne yap
mışlardrr? 

Sanatkirlarımızın, kerametini kendi 
anlatan şeyh gibi, başkalarını kötülemek 
suretile kendi propagandalarını yapmak 
için botuna harcadıkları emeklerini töh
retlerinin hakiki mimarı olacak müsbet 
eserlere vermeye başlayacakları zamanı 
özleyoruz. 

Yaşar Nabi NA YIR 

MiLLiYET SALI 22 IKINCIKANUN 1935 

Nasıl kavuştu? 
Nenni, mahallelerindeki zab·t katibi 

Kerim beyin kız kardeıi Nadideyi sevi
yor, bu sevdası bir aya yak1n bir zaman .. 
dır devam ediyordu. Bizi, bu hissini bir 
türlü Nadideye açamamıttı. Ailece ko
nuşmadıklarından fırsat bulam•yordu. 
Nadide kocasından aynlmış olgunca bir 
duldu. Nermi ise altı senedir Şahende ile 
evliydi. 

Delikanlı düşündü, taşındı. O kadar 
ki a!"'tık ton zamanlarda geceleri uyku 
uyuyam•mnğa başlamıştı. Ne yapmalıy
dı? iri oiynh gözlü, levent boylu bu es
mer Silİzelini nasıl ede etmeli, bu emeline 
kavuşmak için hangi yollardan gitmeliy
di? 

Arayan mevlisıru da bulur, bel5.sın1 da 
kabilinden 1'İhayet bir gece yatakta aklı
na bir kurtııı7lık geldi. Hemen erte,;i 
günü İşe b2 ~J.dı. Ay batı idi. Maaşını he
nüz almışlı Bakkal, kasap, ekmekçi pa· 
ra bek!iyor!arc'ı. Sabahleyin öfkeli öfke
li kahvaltısını ederken karısına çıkıştı: 

- Bu evin mao;rafından bıktım usan
dım. Bu ay mMşımı dışardaki borcları
ma yatırdım. Burakilcri art:k sen idare 
etmelisin. 

Şahendt> kocasına: (peki) dedi; fakat 
'çinJcn ı.,.-cı,. O, hiç hır ny böyle yapma· 
R\!Ştt. 

Nermi, evden çllnl-' vazifesine gittik
ten aonra kapıya ekmrkci gelmişti. Ek
mek bırak~r.ken: 

- Hanım bo:"r=ur ez heş lira oldu, he. 
aabı site:jm, dedı. 

~ahcnde cevar Vt\·cii: 

- Bu ay dursun, bizim Nermi maaşını 
ha~ka ye.-,., vermiş. 

- Olmaz ..• Fınncı bize bedava ver· 
mez. Bey ne zaman evde bulunur, Ben 
kendisine ıöyleyim. 

- Yarın •abah erken gelirsen evdedir. 
Biraz sonra kapıya bakkal geldi. O da 

borç istcdı. G<nç kadın bakkala da ayni 
•·•retle mukobcle etti. Mümkün değil ... 
o da sabretmiyordu. 

- Oyley•e yarın sabah saat sekizde 
gel. .• 

Et almak için kasaba giden Şahende 
kasapla da ayni münakaşayı ve sözleri 
etti. 

Ertesi sabah Nermi kavlatısını eder· 
ken sözleşmiş gibi ekmekçi, arkasından 
bakkal, kasar kapıya dikildiler: 

• - Para ... c!ediler. 
N enni soğuk kanlılıkla alacakldara 

çıkııtr: 
- Yahu ne nezaketsiz adamlarsınız. 

insan biraz sabreder, batakçıya mal kap
tırınadıntt ya •... 

.Ekmekçi haykırdı: 
- insan yediği ekmeğin parasını ver· 

mel~ bize fırıncı bedava vermiyor, neza .. 
ketsiz 15enain batakçı! 

O sırada işitilen gürültüye komşula
rın pencereleri açıldı. Başlar çıkarak kav
gayı dinlemeğe başlamışlardı. Nermi, 
bıyık altından gülerek kavgayı kızı§tır
mak istedi: 

- Hem ben sizden bir şey aldım mı ..• 
kn;nma gelip sabahleyin beni rahatsız et
meğe ne hakkınu var? 

Ka ap - ıen haldkaten dolandıncı 
bir herıt~in ... 

ti crmi - Bu :akırdıyı sana iade ede
rim. 

Bakkal - kerataya bak, bir de nez;ı)<e' 
tnslayor. 

Nerıni - Onu da sana iade cd .. rim U• 

tanm.t:ı::r. ,,d<"m. 

e< 

llokkal - ben bakknnı İstiyordum. U
tanmıı.z değilim ... Al .ana .. diyerek elini 
kaldırdı. Ve Nerminin suratına bir tokat 
yapıştrrdı. Beriki ayni soğuk kanlılıkla: 

- Ah ... diye haykırarak yüzünü tuttu: 
- Komşularnn gördünüz ya ... üç bu· 

çuk kuruş maaşlı namuslu bir memur, 
maaşını ba~ka borçlanna yatırdığı için 
böyle ayak takımlarının hakaretine ma
ruz kalıyor, üstelikte tokat yiyor. Ha}<
kımı adliyede arayacağım ıahitsiniz ya .. 

Penecredeki komşı; >rdan bir kaçı ce-
vap verdi: , 

- Şahidiz ..• gördük, iıittik §ahidiz. 
Nermi, hemen o gün adliyeye bir isti

da verdi. Evvelce hesapladığı gibi kağıt 
tahkikat için polise havale edildi. Arzü
hal verirken Nadidenin kardeşi Kerimle 
konuşmuş, evrakı hakkındaki muameleye 
göz kulak olmasını rica etmişti. işte bu 
suretle Kerimle ahbaplığı ilerletti.V:ıkit
li vakitsiz istidayı bahane ederek onun e
vine uğradı. Birkaç defa Nadideyle karşı
laştı. Evrak, meselesinin tabkil<i için 
mıntaka karakoluna havale olunmuştu. 
Bir gün ı:lhavet Nermi Nadideyi_ evde 
yalruz bu!du: 

- Şekerim, dedi, ne zamandır sizi s~v
di&imi bır tiırliı efendimize bildiremedım. 
Artık lrnlun.ızu affediniz. 

Berôl<i, böyle şeylere pek alışmıt bir ta
vırla fıkırdadı• 

-Aman c:fencJim ne münasebet, biz 
bôyle trveccühlere layık değiliz. içeri 
buyurunuz ... 

Genç l\d~m tereddütle içeri girdi. Yu
karı cıktıkları 2.aman ılık bir odada, orta
ycrinde bir ~iı~ nane likörü bulunan ye
miş dolu tabaklarla süalenmiş bir masa 
başına gectiltr. Nadide, bu levend boylu, 
esmer güzeli, yakıcı kara gözlerini Ner
mine dikerek bir müddet alıcı gôzile bak
tı: 

- Nerıni 1:ek8.na bravo ..• Ben, mesele· 
yi alttan alta ne zamandır takip :-diyor
dum. Kurnaz şeysin doğrusu .• 

- Sevda, in•an~ neler yaptırır Nadide
ciğiın. 

Yeşil renkli likörden birer kadeh dol
durarak içtiler. Uziimlerden, İncirlerden, 
badeınlccder., tındıldardan yediler. Epey
ce açkır keyf olmuşlardı. Nadide, Nermi
nin mac-~ının cPbinde istif olduğunu bili· 
yordu. F ır<:ıtta istifade kırıttı: 

- ( iciın, ı.ana otuz beı lira lüım ... 
Terziye vereceğim. Aybaşı iade ederim. 

Beriki h"!men elini cebine soktu. Bir 
deste yeşil renkli birer liralığı ona uzat
tı. Kadın gözlerini ıüze süze aldı. Koy
nuna attı ve teşekkür etti; fal<at bu kuru 
te•ekkür Nrrmiyi kandırmamıştı. Bir da
kika bütürı maaşının elden gittiğini. üste
lik te adliyece başının hakiki alacal<lılar
la beyhude yere derde girdiğini düşüne
rek içi yandı. lçir.deki bu yanığa Nadide 
nin sevda n1erbemini sürmek ist~di: 

- Şekcrimr tabii artık sizinle evlene-
ceğiz. . . .... . . 

- Ne mi'nasebet, ı z evlı degrl mısı· 
ni:z:? 

Nermi, biisbütün bozulmuıtu: 
- Ne zorarı var. icap ederse Şahende

yi boşarrm. 
Nadidenin, hir dakika evvel otuz beş 

lira ile daha fazla ısınmış ve şişmi, gibi 
duran g oğ•Ü gür bir kahkaha ile fıkır
d•dı: 

-- Amau cicim dedi. Hiç öyle şey o
lur ınu? SonrF- insana gülerler! 

.!? O. N. 

ttihadı illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.sik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan ,ehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 + 7 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen defaki bilmecemiz:i doğru halledl!!n
ler arasında birinciliği: ErenL.öy Kız liseai 10 
uncu aınıf A ıubeı5İ talebl!!ainden 363 n11m11.rA
lr Bayan Güzin Haıip, ikinciliii Rııımidı? C••rıı l 

mahallı!!sinde Cami ıoL.ak numara 15 te Ba • 

yan Ayşe t-1 hbule k.az. 
Jdarehanemizden hecliyclcrini aldırnuıları 

kendili!!rinden r:ca olunur 

Ankarada MuhaaeLei huıuııye lÜ•lİ.lrİye 

tinde Zi!!hra Sönmezsoy'a: Geçen defaki bilme· 
ceden kazandıiınız hediyeniz: adreainize ıön

derilmittir. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ceçen defaki bilmecemi· 
zın halledilmiş "'" ·~ı; 

1 2 3 4 s 6 7 :; 1 1011 

Oımanlıca karıılıklarını yazdığınuz L.eliıne~ 

lerin öz türkçe mukabillerini. yazarak ıeklimi
z:in bot hanelerine yerle,tiriniz ve keaerek 
"Jlo-1.illiyf't Bilmece mf'murluiu"'a r~nd n.ınz 

Bilmecewıiıi de-;;: .. hall.d le~ ar,.ı:l!'da kura 
çekiyor ,,.e ka&an!ana a hedıyeler \. .-1.)'v ı..ı::. 

Müddet: Perşembe günü aktama kadardır. 

Yeni tilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 1011 

ı • ,-q 
2 i 1 ı• 1 
3 1 1 1 ı•: 1 1 • 4 •i•I 1 1 I• 1 1 • 5 1 1 l•l••i 1•1 
6 D' 1•1 ••ı ı•: 
7 1 l•ı ı• •i 1 1 1 

,. 
8 •I 1 ı•••ı 
9 ••I 1 •• ı ı•i 1 ı•ı 
1( i! 1 • 1 1 1 1 ı•ı 
11 1 • 1 

SOLDAN SACA : 
1 - Sert 4, Lezzet 3. 
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2 - Oküzün karııt 4, Milliyetin yeni adı 3. 
Şart edatı 2. 

3 - Bir içki 4, Ezilmit 4, 
' 4 - Bir kümes hayvanı 3. Afrikada bir ne
hir ;l. 

5 - Gıta 3, Nota 2, Beyaz 2, 
6 - Maıtar edatı 3, 
7 - isimleri sıfat yapan edat 2, Dünya 4, 
8 - Kıarak sütünden yapılan bir içki S, Ya· 

ma. 21 

9 - Hükı'.:ımet merkezinin ıon hecesi 2, Ra' 
hıt edab 2, 

10 - Nota 2, Kadın deiil 5, 
11 - idare eden, nazar kılan 5. Fiil 2, Nota 2, 

YUKARDAN AŞACI • 
1 - Bir yaa meyvaıı 5, ~ 
2 - Valide 3, Hazer, Amade 4, Nota 2, 
3 - Çift deiil 3, Uu.k 4, 
4 - Can 4, Çocuk 7emeii 4, 
S - Genitlik 2, 
6 - Çabuk 3, Kuvvet 3. 
1 - Trabzonlu 3, Rabıt edatr 2, 
8 - Büyük valide 4, Hayvan ölüaü 3, 
9 - Rabıt edatı 21 Ab 2, Yama 2, 

10 - Aamaktan emir 21 Nota 2, latifham 2, 
11 -- Telgraf 3, Rabıt edatı 2, Siyah 4, 

·('1iUty~t 
Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 aylıjı . " 
ız " 

Türki1e i~İQ 
L K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç içia 
LK.. 
8-

14 -
28-

Gelen ••t'ak l'eri •erilmez.- Müddeti 
seçen nüıba.lar 10 kuruıtur.- GaKet• •• 
matbaaya ait itler İçin miidiriyet. mi .. 
racaat edilir. Gaaetemiz ili..nların mea•v-ı 
liyetini kabul etmea. 11 

Yarı ıı ak.; alll ' 
lı a!lL ul halkı, faz! ıev le•' 
tist ... tahay· ül eıiilen k•~ 

' E o.an. . . K 

L 1 A N H A 1 O 'ıt 
Bu mevıimtle i k defa oı.J 

SUMER SiNEMASIN~ ın 
ira~sine ba~lanacak 

~~e~~av~ ~~r~~n 
mllzikalinde görec11k, şarkı~ 
liyerek dans ederek, ıey!r ıin 

eğleodirecnktir. ie 
- .;a 

Baıiln \'8 yarın ıo:ı matın 

kadar haftanın en ıüı:el fi); 

İSKAN DAL~: 
:aerial glSrmeli..,ir. Oyaıyaııl'Dn 
c; \BY \101U .. \Y. llE'\RI noı1' 

Y aı 1.1 akşam 

MELEK Sineması~ 
8 ~ t E 8 ~ et 

filmini zevkle ilSre bilmek j 
yerlerinizi tem:n ettinİ.I ~le 

Fransızca söıln paramount f~di 

Oynıyanlar: ci 
JORJ RAFT - K.\ROL LO:\IB . .ı.-' 

Ayrıca: 
Paramount dünya haberleri Lindbt 
çocuğunun katli bütün muhakertl 1 

fahaıı 

" progrıı' 
1 S T A N B U L: f't' 
18: Almanca. derı. 18,30: Bayan As•!' 1. 

can jimnaıtik. 18,SOı Dana muaikiai pJal&-1~ Haberler. 19,40: Şehir tiyatrosu artist ~::f 
Bayan Semiha larahndan tan. 20,10: "',;I 1_. 
Yeki.leli namma konferans. 20,40: Saf il.Kt 
]ide tan. Piyano lle. 211 Şiir. 21,15: ~o~.., 
ler .. Borsalar. 21,301 Radyo orke•tr-
Radyo caz ve tanıo orkeatralan. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 ID• 

18: Senfonik konser. 18,3Sz Piyano. ~ 
tile tarkılar, 1850: Sözler. 19,15: Hafıfcİ( 
ki. 19,45: Sözler. 20: Şarkılar. - ı\k!" 
20,30: Çinsene romanları (plak.) - """ 
21: Salon orkeıtraıı. - Haberler .-e,.... 

1
_ 

15: Plak. - Sözler. 24,0Sı Dans. ae 
686 Kbz. B E L C R A T, 437 ın. ci 
18,15: Pl&lıı:. - Sözler. - Dera.. 20'_ 

lamlar. 20,10: Pllk. 20,lSt Haberl•r· Jl 
Uluıal n•triyat. 211 Orkeıtra birliiil• SJL 
lar. 21,30: Belsra.d fiUıarmonisinin •• A 
konseri. 23,JOı Pli.lı:. 

R O M A • N A P O L 1 - B A R J, 
18,10: Kaıtık konıer. - Söder. 19,40:~ 

niatan için neıriyat. 20,15: Pli.k. 20,.35: 
ler veıaire .21: Haberler. 21,10: Yuıı•.J ae 
için neıriyat. (Bari) 21,10: Pli.k. (Ro'd,ı 
45: Karıfık konser. - Sonraı .. L'or• 
ni., iaimli piyea. - Danı muaikiai. 24: 5" 
berler. 

Khz. K O N 1 G S B E R C. 291 ... 
20,ıo: Plak. 20,40: Aktüailte. 20.40= ,o:'j 

21: Haberler. 21,15: Karr,ık dan• "'OP'll 
23: Haberler. 23,20: Sıyaıal neıriyat• 
Gecl!! muaikisi. 24,,20: Dans muaikisi. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 ~ 
18,45: Pl.ô.k. 19115: Ders. 19,45: Kert'~ •e 

seri. 20,30: Sözler. - Haberler. 22,20: ~ 
tra konaeri. 22,50: Tam .._at. 23: Op•r)ıta 
traıt konı5Prİ. 24: Çinıene orkeıtrau. 1 _ 
haberler. au 

175 Khz. M O S KOV A, 1714 ın. ,t 
19,30: Kolkoz neıriyab. 19.55: Koo• da; 

Muhtelif dillerle neıriyat. • • 

Yarınkı program ~~ 
ISTA N BU Lı J 

18: Almanca ders. 18,30: Dana mu•ııJ.Jt'-
19.30: Haberler. 19,40: Bayan Sabah•~ lt 
ıan: Piyano refakatile. 20: Ziraat vek ~ 
mına konferan·s. 20.30: Stüdyo ıisan PJ 
raıı. 21,15: Son haberler • boraat.t· ti O 
Stüdyo orkeatraıı. 22: Stüdyo tanJO h 

NJiJ Ti tef ı ika: 80 

orkestraları. ~ 

~----------""!!!""~~~------~---~~-ı-~--------~~---~~~~~~~~~~-:--:~~~~~~~~~~-~b' 
da hemen 0 anda kayboluvermiftİ. na yanaşınca göbeğini dürttü: kalkmağa batladı. Herif kaçıyor, kolonya ile oğdu. Perdahlı bıt ti 1 

a t JJ~c1l JJ1 

Kapıcı , bıyıklarını burarak ve o
na bakmağa lüzum görmeyerek ho 
murdanmı,tı: 

- Hayır ... Ben görmedim ama ... 
mademki o verdim diyor, vermi•· 
tir. O kadın yalan söylemez. 

Kararsızlık içinde idi. Ara•ıra ya 
bir hazırlop yumurta soyarken, ya
hut bir gazeteye göz gezdirirken, 
birdenbire babasının verdiği mek
tubu çıkarıyor. Bakıyor. Bakıyor 
ıonra tekrar büküp cebin~ koyuyor
du. O zaman gözlerini şuraya bu
raya daldırarıık Tekird,.ğını, lsme
ti evin balkonunu hatulayor, son~a 
olduğu yerde kıvrılarak gündüz ge 
ce demiyor horul horul uyuyordu. 

Bugünlerden birindıı, bir sabah 
ıabah, bakkaldan gelirdiği ötebe
riyi masa üzerine yayarken ıokak 
kapısının zili çalınınca; 

-Kim bu?- dedi- in geçmez, 
cin geçmez adam oğlu h"ç geçmez .. 

ftiüeııifi: Nazmi Şehap 
bu gelen kim? 

Merak ve hayretle kapıya ko~tu 
fakat ne içi hoplamı,, ne de r t'l'eza 
mı geldi? Mariden bir haber mi 
getirdi,, gibi bir dü,ünce gelmitti 
kafasına ... 

Anahtarı çevirince canı sıkıldı: 
Ev sahibi gelmitti. Bu yan'3-k 

çeneli bir adamdı. 
Kurnaz geçinen ve kendilerini 

çok bilgiç sayan birtakım enailer 
vardır ki kartılarındakileri avla· 
mak istedikleri zaman çeneleri so
ğuk bir gülütle yayılır ve bu gibile
rin ditleri de ekseriya pis olduğu 
için İnsan katmerli bir tiksinme du
yar. 

Nazmi bu halini bildiği için >ura
tını buru,turmuştu. Fakat muv:ı.ffa 
kryetli bir dalkavukluk yapabilmek 
için merdivenleri çıkarken zavallı 
beynini kim bilir nasıl yor:uu~ olan 
ev sahibinin yüzündek. yılı,ı;~nltk 

Adam adeta Nazmiyi hakir yö m - Demek iki aylık borcumuz o kovalıyor kovalıyor, dövüyordu, krem, pudra ... soı;.ra bavuluıı11 

bir eda ile ve bir köy ahırını tefti- var ... ha... nihayet; tı. Otülü bir elbise çıkardı. .ıJ. c 
,e gelmiş bir baytar müfettiti aza- ·- Öyle... - Kerrata! - diye bağırdı - Bir taraftan giyiniyor, bir t tİ İ b 
metile apartımana dalmıftı. Genç Fakat göbeğine ikinci ve şiddetli al sana iki aylık ev borcunu! tan bakkaldan getirdiği şeY~;fl F 
bu hale kızmı,tı; kapının yanından bir muşta yeyince ürker~!< geriledi:• Ve yakasından çekerek merdiven lip süpürüyordu. Bu çifte Ç 

ayrılmadan; - Ne o? hana ne yapmak istiyor başına kadar sürükledi; kıçına bir bitince cüzdanını çıkardı. ,/1 
- Efendi .. - dedi- gözün mü sun? tekme indirdi; - Bakalım ne kadar pat 

kör, dayak mı yemek istiyorsun? Hiç b;! şey ... Yalnız i',; a.\'' l.. l..i- Haydi bakalım ... Bir daha borcu- kalmıf ... - diye mı•ıldandı-;;..' fı 
-! ! !... ranın ne ~·ı·tıığ~nu öğrenMek isti- muz olursa gelmemezlik etme! · Cüzdanın her tarafını bÜ""'"..d' m 
-- Selam almak yok mu? ahıra yorum. Sonra tekrar kapıyı kapadı. biselerinin ceplerini aradı, k~ is 

mı giriyorsun? - Ellişerden yüz... Hiddetini alamamıştı, burnundan dı, taratladı. Oç yüz lira ıı-'. 
Ev sahibi vaziyetini bozmadı onu - Ala... soluya soluya yatak odasına girdi. kalmıftı.. . • I ı 

tepeden tırnağa kadar süzdü. Son- Genç derhal cüzdanını çıkardı. Bir kaşer peyniri parçasını kaptı, - Eh ... - dedi - dişiaı~-1 ;ı' gi 
ra dudak bükerek, Şi,konun gözleri hayretle açıldı. bir pasta gibi ısıra ıaıra dolatmağa kar bunlarla bir iki ay geÇ1~f.: 

- Böyle yüksekten atıp tutacak Hele bu cüzdandan yüzlük bir başladı. işte bu sırada gözü nasılsa ismet benim eski halimi bilJll~ h 
insan evvela bir aynaya bakar - banknotun çıktığını ve içinde daha aynaya kayıverdi. du ki, parasız kaldığımı öğtf~ 
diye söylendi - anlaşılıyordu ki epey para kaldığını görünce allak - Vay canına ! - dedi - ben sinden korkuyorum. Çeker, ~ 
gemiyi şapa oturtmuşsunuz. bul'ak oldu. Nazmi müthi, bir cid- ne hale gelmitim be... dağına giderim. Bakalım, te(: I' 

- Mukaveleniz bittiği için gel
mi,tim. Maksadım yeni bir muka
vele yapmaktı. Fakat gi:ırüyorum 
ki sizden ev kirası almalı. bundan 
böyle epey müşkül olacak. 

Öyle İnsanı kudurtan bir küstah
lıkla konuşuyordu ki Nazminin ka
nı derhal tepesine fırladı. kapıyı it
ti. Ev sahibi devam ediyordu: 

- Zaten iki aylık borcunuz var. 
Onlar için bir ~enet alayım dıyorum 

S d. - ., E . ama.. ene ı ne yapacagım. ... zıp 

ezip suyunu mu içeceğim? 
Herif ~i~.T.anca idi. N'lc:rr i yanı-

1 

diyetle homurdandı· Peynir parçasını masaya attı. ederiz. Elbet bizim elimizd~jJ' 
- Bu ne? Aynaya yaklaştı: bir it gelir. Hem bugün Tek•:.ı.v 
- ! ! !... - Öööö! gömlek ne hale ııirmif. postasını da günü... haaa .. 
- Tamam mı? Sakal... bıyık ..• ben kefite dönmü- Bak bunu iyi akıl ettim. ~ ~ 

- Al bakalım ... 
Ve banknotu herifin avucuna 

sıkıştın sıkı~tırmaz yaradana sığı
nıp bir geril}di. Sağlı sollu iki to
kat attı: 

- Şrak, şrak ! 
Sonra hızını alamadı iki eli kah 

yumruk halinde, kah şamar halin
de <'V sahibini" suratına, omuzu
na, karnına, yü::üne, çenesine inip 

tüm de farkına varmamışım. Me- Şir yıldırım gibi apartıaıal1 ~ dı 
ğer herifin hakkı varmıf. Bu krya- fırladı. Rumeli hanının içiııdiJ 
fette bir kiracı yüz liralık borcu mobilyacı dükkanına daldı. hi 
şıppadak ödeyebilir mi? uzun boylu bir adama; f 

Hemen soyundu. Yaptığı boğuf- - Karabet efendi - dedi_.,, la 
ma yalnız adalelerini yormamıf, nim mobilyaları biliyorsun )"•·~ 
kafasındaki paaı da silmitti. Bir- - Evet beyim ... Bir kısınııı• 
denbire canlandı, silkindi. vermiştim. 

Derhal lobutlara sarıldı. Arkasın - Evde ne vavrsa hepsiııİ 
dan terli terli bir dut yaptı. Kuru- yorum, alır mısın? 
!anır kurulanmaz bütün vücudunu 



i Modanın gidişi 
~ Na ıl gidiştir? 

b ·o~~ "'u~·u~"" 'i;;' ••WuN 
E L B 1 S E GlYECEKMlŞlZ 

HGOL BIRAKACAKMIŞIZ 
1 R M 1 Z 1 OLACAKMIŞIZ 

AKAT ACABA TUTACAK MI? 

D 1'Ji~ ;;n; ·~; ':ı:d:7Ja~:i:i p;k 
erak edilecek şey ya? Neyse ge-

ııe biz bahsedelim! Madem ki 935 
renesinde dünyada olup bitecek 
feyleri bilemiyoruz. Bari kadınla
ı~n elbiseleri hakkında kehanette 

ı! >ulunalım. Bu, hem kolay hem eğ-
. ?nce.lidir. Kolaydır: çünkü Pari-

ıın hır çok büyük terzileri timdi • :l n bu modanın ucunu göstermeğe 
,ıııl>atlamıtlardır. 

O halde kenarına bak bezini al, 
asına bak kızını al! Biz de şu mo L:l nın kenarı olan Parise bakalım 

:la bakalım modanın bezi neynıiş 
onu görelim: 

Diyorlar ki ı 
• • • Bu sene uzun, up uzun elhı· 
ler giyeceğiz. Hatta şehirde bi • 

1 •·• Allah için bu süpür süpür el· 

~
biseler, bu çamurlu sokaklaı:_a ya
fırya ! neyse ! Fakat nemize ge

ek, biz modadan bahsediyoruz. 
nun için haber verelim: Evet, u

un, up uzun elbiseler giyeceğiz. 
Tabii isteyen riyer, istemiyen giy

ez. Kimsenin kimseyi sıkboğaz 
tiği yok! 

ir • •• Puf kollar, puf elbiseler gö
(receğiz ... Genit kumatlı, !>ol h HÇ· 

;lı. eıbiıeler moda olacak! .. Dayan 
ızlerim dayan ... Dayan beybaba 

d Yan! .. Oç yerine altı metre ku
~ aşa ..• 

• • • Bütün kadınlar kırmızı ola-
! •• Kırmızı dedikse yanakları 

!f rıtıızı değil! Bayanlarımız ma • 
ı b ilah onun için tavsiyeye hacet 

ırakmıyorlar. Basıyorlar yüzleri
r~ kırınıızılığı, basıyorlar kırmızı
tgı ..• Oluyorlar kıp kırmızı. Hani 

1 nlı külbastı yeıeler de kırmızı· 
lı~salar neyse ... Fakat bu kırmızı-~ 
d modası daha ziyade saçlarda • 

ır. Zerde rengi saçlar? Ne oluyo-
1' v ~u moda bir iki sene evvel de 
ti 

1
;f Fakat tutmadı. Bakalım bu 

er tutacak mı dersiniz? 

. · ' • Saçlar taJcaklara doğru çe
ık olacak! Alnın üstünde kıvır

dalgalar olacak! .. Kırmızı sa
de. Ye.kıtır ya ..• Yatasın kırmızı 

çlı Karmen! .• 
• • • Şapkalar, uzun çok uzun o· 

1 • cak !.. Fakat silindir zannetme
r1ı ! Onu rövülerdeki kızlar giyer
der. Mamafih bir gün onun da mo

~ a olduğunu görürsek hiç faşma
rız. Bir de bakıyoruz ki bayanlar 
Aondra'daki arabacılara benziyor. 

man ne tuhaf fey. Fakat o za • 
f 

1
• acaba fapk yı çıkarıp ta mı 

~ se a?1 verecekler? .• Neyse, o gün 
clsın de görürüz. 

· • • Şehirde çizme giyilecek ... 
zun eteğe çizme!.. Pek yakışınıf 

Lahuri şal ince de belin üstüne! 
ethur farkıdır bilmiyor musu • 

uz? Yazık çizmeye, yahut yazık 
un eteğe ... Çünkü mübarek çiz

' e o eteklerin arasında kaybolu
,f, Verir. 

işte size bu seneki modanın u • 
mumi hatları ... Fakat acaba tuta

mı dersiniz?. Malıimya moda 
da bir nevi yoğurt gibidir, Mayası 
İyi olmazsa, kıvamında olmazsa 

l tutmaz. 
' Bunu bizim arkadatlara anlat· 
tım. 

;,; Nüveyrenin boyu biraz kısadır. 
1 O uzun eteği duyar duymaz pek 
ho9landı: 

ti - Aman, dedi, belki uzun el-
~ biseler, boyumu biraz uzatır. 

Fahire biraz toparlacık, yumu· 
cuktur. 

ı - Ah, dedi, ben bu göğsümle, 
'ıf bu genitliğimle ne yapacağım? 

r akat puf elbiseler, puf kollarla da 
t geçinmek mecburiyetindeyim. 
Neriman aarıtındır. Ve bu sarı· 

I tın lığı ile iftihar etmektedir. Kır
ı{ mızı aaç modasını duyar duymaz 

İsyan etti: 
- imkanı yok! dedi, imkanı yok 

saçlarımı, öy1e olmut zerdali ren
gınde boyamam ... 

Ferihanın hatları güzeldir. Alnı 
hele çok muntazamdır. Onun için 
saç!arın alın üzerinde buklelendi
rılmesine isyan etti. 

Haserıe uzun şapkaları duyun 
r ca, dudak büktü: 

- Bak, dedi, bu küçük bere ne 
güzel! Şöyle bir yana eğdin ıni, 
dalga dalga saçları meydana çıkar 
dın mı, değme keyfine!.. 
Kamranın uzun saçlı çizmelere 

hiç tahammülü yoktu: 
- Eyvah! dedi, de•enize kadın· 

~ lar kanalizasyon arnelesınc döne
cek! 

sözün kısası bizim bayan-

Caketler 
Caketler son zamanlarda 

pek ziyade moda olmağa /;af· 

lamışhr. Bu modayı tekrar 
ortaya atan ainema yzldı:zla· 
rıdır. Marlene Ditrich, Kızıl 
imparatoriçe filminde ceket 
giydikten ~onra Parisin bir 

çok ıık muhitlerinde bu net>i 
ceketler giyilmcğe ba~lan • 
nuştır. Doğrusunu istcrsenis 

ceketin de kendisine mahsus 
bir z.eralet=, 11ü::elliği vardır. 

Nitekim yakında cörcceğinıiz 

Ladam Okameli;ya filminde 
/11onne Printemps da eski bii· 
yük annelerimizin ceketleri 

gibi beli dar bir ceket giymiş 

ve b" moda daha şimdidrtı 

yayılmağa başlanuştır. 

!ar heyeti toplandı ve bu modayı 
pek muvafık bulmadı. 

Evet, fÜphesiz modayı takip e
decek bazı pek zarif ve pek tık ka
dınlar bulunacaktır. Fakat biz bu
güne bugün itin kolayına baka • 
lım; timdiki halde moda tudur: 

... Vasat boyda elbiaeler. Yani 
ne uzun ne kısa. 

. • . Sade düz, muntazam hatlar. 
Ne pek bol, ne de zoraki dar. 

. . • Muhtelif renkte saçlar (tabii 
bunların içinde kırmızıları da ola
bilir) 

••• Düz, küçük 'apkalar. Majea
kül değil, Minüskül şapkalar ... 

... Her renk elbiseler ... Bilhas
sa siyah ... 

... Ve iskarpinler, iskarpinler, 
iskarpinler ... 

Büyük terzi mağazaları istedik
lerini yapsınlar ... Eğer moda tek
lif eder~e kadın da tayin eder. 
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Hırkalar 
Bu ceketlerin bir giizel/i. 

ği, bir İyiliği de kolay olma•• 
11e muhtelif eteklik/erle gİyİ· 
lebilmesidir. Bu bittabi muh. 
telif ıekillerde gi;yinrrnığa yar 
dım eder 11e kadınları daha 
zarif, daha kibar gÖsteı ir. 

Fakat iıin bir de çetı-efil 
tarafı vardır. Bu yarım c~/..f't· 
!er yerine ;yarım kürkler ika· 
me edilirse o zaman fena. 
Çünkü kürklerin bir çok çe· 
ıitleri 11ardır. Hele maazallah 
adıragan olursa o 11akit feci/ 
Elbisenin astan yu:ı:ünden p« 

halı olur. Ucuz giyinelim der
ken iıi bü•bütün pahalılaştı . 
rırrz. 

Yani daha alaturka tabi
rile Dimyata pirincine gider· 
hen e11deki bulgurdan oluruz. 

1 

i'Y\A......_ ... ~ ............... ;,. . .. ,,. . .... _ e11 . , 
~· 

-.. 
Pembe beyaz olmak için .• dır. Bir çeyrek sonra da ikinci bir 

defa daha podralanmalı ve bu se
fer de kayı11 veya feltali rengi podı 
ra sürmelidir. 

- Kızım senin rengin bugün 
çok uçuk. Sap sarı. 

Bir çok kızlar tanırım ki her sa
b.ah annelerinden bu cümleyi işi
tırler. Sarı rengi kim sever? Ama 
diyeceksiniz ki Marlcne Dietriclı 
bile yüzünün rengini uçurmak için 
cildine bir çok kremler losyonlar 
ıüıüyormuş, gözlerinin altına 
tendürdiyot sürüyormuş . 

Evet, haklısınız. Marlene'in ren
gi uçarsa ıesmi daha iyi çıkar. Fa
kat şehirde gezerken soluk yüzlü 
bir kız görseniz hoşunuza gider 
mi? .. Pembe beyaz olmak daha iyi 
değil mi? .. 

Peki ama ne yapmalı? .• 

Evvela yüzü her sabah soğuk su 
ile yıkamalı. So/j .': su kanın ccıe· 
yanına yardım eJer ile y.:..ze h._.f;f 

bir pembelik verir. Bir de açık ha
vada, aydınlık. güneşli yerlerde 
yaşamak renk için çok faydalıdır. 

Cildi, kireçli sular kadar hiç bir 
şey bozmaz. Yüze eter veya alkol 
sürmüş gibi buruşturur. içinde hiç 
kireç bulunmayan bir su bulmak 
hayli güç bir if olduğu için en iyi
si, ılık gülsuyu ile yıkanmaktır. 

Sonra yüze, içinde glycerine bu • 
lunmayan bir krem sürmeli ve cilt 
kremi iyice içtikten sonra kullanıl· 
mış, eski fakat ince bir bezle sil
meli. Daha sonra da açık renk yağ
lı bir ruj geçirmelidir. Eğer çok 

zı bir ruj sürülürse rengin u
çukiuğu büs:,üıün göze çarpar. 
Bundan sonra artık pudranızı sü
rebilirsiniz. Fakat podranın cildin 
rengine çok uygun olması lazım • 

Renkleri soluk olanlar çok bo • 
yanmamalıdır. Yoksa ilk gençlik
leri geçtiği, biraz yaş almağa bQf· 
ladıkları zaman buruşuk yüzlü bir 
hanım nine olurlar. 

Rengin uçukluğunu büsbütün 
gidermek için dahili cihazlara 

· çok dikat etmelidir. Mide bozuk
lukları, asabi buhranlar, barsak 
tembellikleri, kan cereyanının in
tizamsızlık/arı, cildi bozan en bü
yük amillerdir. Şu halde cildin gü
zelliğini temin 11e muhafaza etmek 
için yapılacak en mühim fey sıh
hatına iyi bakmaktır. 

Sun'i vasıtalarla elde edilen gü

zellik kat'i olamaz: 
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Tırnakların 
Boyanması 

............................................. 
TIRNAKLARIN KlPKIRMI
Zl BOYANMASI MODASI 
ARTIK lFLAS EDiYOR 
VE MODA YAVAŞ 
YAVAŞ İTİDALE GiDiYOR 

........................................ 
- Kadınlarda niçin tırnakları· 

nı kasap çırağı gibi kıpkırmızı bo
yamak hastalığı var. O halde bü • 
yük annelerimiein ne kabahati var
dı? Onlar da parmaklarına kına 
koymazlar mıydı? 

Bu suali soran bir erkektir. Ha
kikaten erkekler kırmızı tırnakları 
hiç sevmezler. Bunu gördükleri za
man adeta içleri gıcıklanır. Fakat 
kadınlar nedense bunu bildikleri 
halde yine tırnaklarını kıpkırmi:!I 
yapmaktan çekinmezler. Hele ba. 
zıları var ki kırmızı ile de iktifa 
etmeyip tırnaklarını elbiselerinin 
rengine boyarlar. Mesela mavi, 
mor, daha ne bileyim ben, altın 
rengi, gümüş rengi ve saire ve saİ· 
re ... 

İtle bütün bunlar erkekleri si • 
nirlendiren di,Ierini gıcıklandıran 
teylerdir. Fakat kadınlara bunu 
söylerseniz alacağınız cevap fU o
lur: 

"- Biz sizin için değil, kendi
miz için süsleniyoruz. Kendimiz i· 
çin boyanıyoruz. Tırnaklarımız 
kırmızı olmu1 altm rengi olmuş ne 
ehemmiyeti var. Sizin neni-:e ge
rek? 

Acaip! Fakat böyle söyliyen ba
yanları, Aynarozun ak• i hir ycrclc 
yani aırf kadınlarla mes run bir a
dada görmek isterdik. Acaba o za. 
man da bu bayanlar kendileri için 
tırnkarlını boyarlar, gözlerini si:ır
melerler mi? 

Fakat tunu haber verelim ki 
kıpkırmızı tırnaklar artık piyasa -
dan daha türkçe tabirile moda pi
yasasından çekilmektedir. Yavat 
yava, pembe tırnaklara avdet var. 
Yani moda bir itidale doğru gidi
yor. Çünkil çok kırmızı tırnaklar 
karakterini kaybetmekte ve adeta 
elleri standardize etmektedir. 

Şu kadının eli, bu kadının eli 
hepsi aynidir. Çünkü hepsi de kır
mızıdır. Halbuki daha açık renk -
lerde bir incelik vardır. Bir zerafet 
farkı vardır. Nasıl yüz çok boyan
dığı zaman karakterini kaybederse 
tırnaklar da böyledir. Ve faza! bo
yalı tırnaklar ağır bir manzara a • 
lır ... 

Onun İçin daha cazip daha gü
zel ellere malik olmak isterseniz 
tırnaklarınızı hafif pembe boyayı
nız ve üzerinden bir kaç kere cila 
geçiriniz. Göreceksiniz ki ne gü -
zel olacak ... 

Faideli malumat 

Şapka tülJeri 
Küçük bir ~apkanız mr var? Bu

nunla tehir içinde do a•abilirı.n z. 
Gezmeğe gidersiniz. Fakat bu ki:ı
çük şapkacıkla mesela bir çaya ve· 
yahut bir davete giderseniz iyi gi· 
yinmit daha doğrusu frenklerin 
bir tabirile "habille" sayılmazsı • 
nız. Fakat bunun için de başka bir 
fapka almakta mana yoktur. Hem 
masraf, hem külfet! iyisi mi, bir tül 
alın ve şapkanızı bununla sarın. 
Yarım, uzun tüller bu sene çok 
modadır. Ve kadını yüzde yüz şık 
yapmaktadır. Bu tülün üzerinde 
sık sık benekler olursa daha çok 
iyi gider. Tül hem sarı,ın'arın her> 
esmerlerin süsüdür. 

Zehirli şekerler 
Hani mahallelerde şekerciler 

vardır. Mavi, kırmızı, mor velha
sıl elvan elvan tekerler satarlar ... 

Fakat hazan bunların içinde mu
zır maddeler vardır. Onun için ço
cuklara bunları yedirmek iyi de • 
ğildir. Dikkat etmeli ve muayene 
etmeden vermemeli ... 

Ev kadını, ev kadınıdır. Kimya
ker değildir ki ... Bunu da götürüp 
tahlilhaneye tahlil ettiremez ki ... 

O kadar ileri gitmeyi ben de tav· 
siye etmem. Fakat itin kolayı var. 
dır, bakın size anlatayım: 

Şekerdeki sarı renk, krom aarı
aı ile elde edilir. Yetile gelince; bı: 
daha tehlikelidir. Çünkü yetil ren. 
gi yapan arsenikli bakırdır ... Ne o 
araenik lakırdısını i'ittiğiniz za • 
man gözünüzü neye dört açtınız? 
Arsenik zehirdir ya, ne zannetti • 
niz? 

Bunu anlamak ise gayet kolay
dır. Hani bakkallarda çama,ır su
yu satarlar. Javel suyu. itte ondan 
bir miktar alın. Bir tabağın içine 
koyun. Bir parça da o tekerlerden 
içine atın. Bir saat zarfında eğer 
sarı veyahut :;;efil renkten eaer 
yoksa tehlike de yok demektir. 

Fakat renk bozulmazsa itte o za 
man fena. Şekerleri aakın ne yi
yin, ne yedirin. Hemen atın. 



MiLLİYET !>ALI ı:ı IKINCIKANUN 1935 

Delilik bir türlü olmaza ... 

run delisi bir adamla 
•• •• •• • 

goruştum •.. 

J Sağlık Bakanı 
Zelzele yerini 
Görmeğe gitti 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
doğanla görüştüm. Bana tU mali'ımatı 
verdi: 

"Bir bilmece kitabı okurken, burnum 
dıvara kadar zuadı, Elimie ba~

tırmasam üç patlıcan boyunu geçe !..,, ı 

- Sarsıntılar hafif ve fasılalı suret
te devam ediyor. Buna rağmen halkın 
kuvvei maneviyeai yerindedir. lqe ve 
intaat işleri sürat ve intizamla cere - ı 
yan etmektedir. Münakalat hususi mo-
törLerle görülüyor. Kısa bir zamanda ' 
enkazm temizlemnea.i, barakalarm in
p.aı &'İbi itlerin ikmal edileceğini ümit ı 
ediyoruz. Halkın bir aylık iaşe ihti • Kahvede oturuyor -

dwn. İçeriye birisi 
girdi. Kılık bakımın
dan hiç bir aykırılığı 
göze çarpmadığ' için 
onu herkes gibi bir 
kahve içip dinlenme
ğe gelmit mütteriler
den biri sanmıştım. 

Fakat yanımıza yak 
lafınca yüzünde bir 
takım mimikler pey- ' 
da olmağa başladı. 
Masaya otururken, i
ki elini, burnunun i
ki kanadı hizaaında 
bir boru gibi uzata
rak bin ihtiyatla yer-
lefli. 

Elleri gene burnu
nun yanında, garso -
na aeslendi: 

l 
- Bana bir kahve yap! ... 
Kendi kendime: 
- Acaba, burnunda bafkala· 

rma gö termek i.temediği bir ya
raaı filin mı var 1 Diye düfiin
düm. 

Dikkatli bakınca anladım ki, 
burnu, apa sağlam bir burun
du. O halde neden, ellerile kapa
tıyordu? 

Derken, bu tuhaf mütterinin 
kahvesi geldi. Fincanı tutmak için 
ister iıtemez, ellerin:i burnundan 
çekeukti. 

A.... itte bu büsbütün tuhaf... 
Fincam elile tutup ağzına götüre
ceği yerde, kendisi maıaya eğil -
di ve burnunu, elleri arasından hı
r.kınadan, ağzım meydana çıka -
racak bir tavırla fincandan bir yu
ıdum kahve aldı. ikinci yudumu 
içeceği ıırada, yanından biri geç
ti. Adamcağızda, bir to~lamna, 
bir kendini geri çekme... · 

- Aman, dokunma, alarga 
1 De 'bi . ti seç . .. r ırı ıf&l"e er ... 
Kahvedekiler, dudak altından 

11ülütüyorlardı. Doğrusu , bana da 
merak oldu. Yannndakilerden bi
rine aordum: 

- Bu adamcağız, neden bur • 
nunu elile tutuyor ? 

Kulağıma yavatça eğildi: 
t - Oynaktır, zavallı ... Geçen 
yıl, kendiaine bir sinir hali gel
di. Burnunun &ittikçe uzadığını 
zanneder ... Aman bir yere çarp -
mayım, diye çektiği sıkıntıyı sor • 
ınaym ••• 

Bu kısa izahatı alınca, merakım 
büsbütün arttı. Yanımdakine sor
"dum: 

- Acaba, kendisile konutmak 
iıtesem caru sıkılır ını? 

- Hayır ... hayır .... Çok uysal
dır. Kimseye zararı dokunmaz. 
Bazan öyle süze! konutur ki, üs
tüne deliliği kondurmazsınız. 

Burnile bozan bu gencin -
çünkü otuzunda ancak tahmin e
dilebilirdi - yanına ıokul:mak güç 
bir it olmadı. Kahveye yeni gİr
mitim de yer bulamıyarak onun 
yaruna oturmutum gibi yaptım. 

Kartıdan geldiğimi gorunce; 
delikanlıda gene bir derlenip top
lamna oldu. 

Elleri, hep öyle burnunun iki 
yanında; dütünüyordu. Konut -
rnak için bir bahane ararken, ak
lrma geldi. Bir sigara çıkarıp ağ
zıma koydum, ceplerimde kibrit 
bulamadığım için: 

- Affedersiniz, dedim, kibri -
tiniz var mı? 

Batını kaldırıp kömür rengin-
deki gözlerile gözlerimin içine 
bakh: 

- Yok! diyip ba,ını çevirecek 
diye korktum. 

Fakat; demedi, ve burnundan 
ayırnıağa nasılsa kıydığı sol elile 
cebinden bir kibrit kutusu çıkarıp 
uzattı: 

- Siz yakın, sonra ben de ya
karım!... 

Sözleri hiç te deli sözüne ben
zemiyordu. Ben, ondan önce dav
ranıp paketimden bir sigara i!:ram 
ettim; baktı, beğenmedi: 

- Yenice İçemem. Göğsüme 
dokunuyor! .. dedi. 

Sonra kendi on birlik paketin
den bir aigara çıkarıp uzattığım 
kibritin alevinde yaktı. 

Söz kapısını gene ben açtım: 
- Bu yakınlarda ını oturuyor

sunuz? 

Sigarası ağzında, elini tekrar 
bumuna götürdü: 

- Beyazıtta otururum. Niçin 
sordumız ? 

- Bir yerde teterrilf ettik ıri
bi geliyor da ... 

- Acaba kalpakçdar batmda 
mı? 

Bu sorgu, pek yerinde dütmedt 
amma, ben bozmadmı: 

- Sanırsam orada olacak 1 .. 
Söz, burada keıilince, ben bir 

gayret daha ettim: 

- Affedersiniz, dedhn, burnu
nuzda bir rahatsızlı~ruz ını var? 

Gözlerini devirerek beni uzun 
uzun süzdükten sonra aesini bir -
denbire tatlıla,.tırarak: 

- Efendim; onu hiç aorm& • 
yın, dedi, bendenizin burnum, 
gün ııünden büyüyor ... 

. Hayret etmit görünmedim: 
1 - Olabilir ... Bizim tandıidu -
dan birinin de burnu, böyle apan
sız büyüyüverrni,ti. .. 

Batını salladı: 

- Benimki gibi olamaz. Elim
le badırmasam, üç patlıcan boyu
nu geçer! Meydana çıkarsam kor
karsınız. 

- Aman, vazgeçin!.. dedim, 
gene öyle saklı kalsın. .. 

Burun delisi, sözüne devam et
ti: 

- Bir aktanı kitap okuyordum. 
Tatlı bir romandı. Şimdi adı ak
lımda değil. Böyle okurken, okur
ken, baktım ki, kitap, elimden git
tikçe uzaklatıyor. Meğerse, bur • 
nwn büyümeğe batlamıt· Kitabı 
çektikçe, burnum büyüyordu. Böy
le büyüye büyüye, duvarı buldu. 

O gece sabaha kadar burnum
la uğrattım. Gözüme uyku girme
di. Bereket versin, ertesi ııünü, 
gene eski yerine geldi. 

- Demek, sizin burnunuz, kih 
uzayan, kah kısalan burunlardan ... 

- Çok tükür ki öyle ... 
Hemen elini burnuna götürdü: 

- Bakın, şimdi gene kısaldı!.. 
Sabahları çok uzuyor. ikindiye doğ
ru inmeğe ba,lıyor. Geceelri rah~ 
tım yeninde ... Yoksa, ne yastığı . 
ma sığar, ne yorganıma ... Bu koca 
burunla ben nasıl uyurum ... 

- Doktora göstermediniz mi? 
- Aman onların adım anma -

yın bana ... Birisi, kesmeğe kalkı•
tr, elinden ııüç kurtuldum. Birisi 
de, kılıf geçirmek istedi, razı ol • 
madım. 

Gözlerini kırparak, gayet mü
him bir fey sorar gibi aordu: 

- Yat ilerledikçe, burun da 
büyürmü,, diyorlar, siz ne dersi -
niz, doğru mu? 

- Hayır, dedim, tersine, yat -
, !andıkça, kısalır. 

Sevindi: 

-Hay Allah rası olsun. Ben 
de hekimlere bunu söylüyorum da 
inandıramıyorum! 

Burun delisi, bumuna dair da
ha bir çok feyler anlattı. Not et • 
mediğim için hepsini hatırımda tu
tamadım. 

Yanından ayrıldığım 
ilk itim, elimle burnumu 
mak oldu. 

zaman, 
yokla-

İnsana, kırk gün deli derlerse 
deli olurmu,. Bir delinin yanında 
kırk dakika burun lafı eden de 
burnu uzamasından korksa hakkı 
yok mu? 

Salahaddin Güngör 

yaçlan temin ed.ilmittir. Bu itleri &'Ör· 
mek üzere te~kil edilmif olan konıU -

1 y<ınlar çalı§lll&larıııa devam ediyorlar. 1 

Halkın ahvali aıhhiyeai iyidir. Son gün 
!erde ha.sta ve yaralı yoktur. Erdek, 
Marmara, Avp. ve Patalimıuı adala • 
nnda ve bu adalar Ü.Zerindeki bütün . 
köylerde sıhhat ve fen memurları her 
gün vazifelerile meKUI olmaktadır. 

DahiHye ve aıhhiye tefti§ heyetle • 
ri rei.leri ~e mülkiye müfett4i ile bir
likte bütün ifler ehemmiyetle ve ya • 
kından takip ed.ilınektedir. Halk her 
taraftan teberrüata devam ediyor. la
tanbulda ve diğer bazı vilayetlerde 
bir çok hamiyetli zatlann feliıketze -
delerin imdadına Jroımak için yüksek 
miktarda teberrüatta bulunduklarını 
tükranla itidiyoruz. Ciheti ukeriye • 
den verilen İn§aat müfrezesi ve bun -
!ardan maada İn§aat uatalan mıntaka
lara gönderilmittir. Bunlrla beraber 
halk ta barakalarm bir an evvel intıuı
na canla batla çalıpnktdxr. Halk §İm· 
dilik çadırlarda barmryor. Pek yakın
da barakalara naldedilecek.tir. 

Şehrimizden yardım edenler 
Mannaracla zelzele felaketine ui· / 

rayan yurtaılarmuza tehrimizd.,.. de 

Sailılr balranı bay Joktor Relilr 
Saydam 

yardım edenler çoğalmaktadır. Şehri
miz Hili.liahmer cemiydinin açtığı 
deftere yeniden para yahranlar ıun
lardır: 
Kurut 

200 
300 

50 
5ı37 

435 

ıoo 
700 

Muallim Bay M. Ali Şevki 
Bayan Şaziye 
Bay Sabri Talat 
MQD"ÇU"f•sı aıktar, mobilyacı, 1 

ve yorgancı esnafı ı 
Haliçfeneri Bcımonti tütün , 
deposu müatahdemleri 
Bay Mehmet Zeki 
Çapa Tatbikat mektebi tal• 
bel eri • 

6922 Yekiin 
26730 Evvelki yekUıı 

33652 Umum yekİln 

Ba!kan top 1 antısı 
(Baş: 1 inci sahifede) 

ma itiliflanna müncer olan aon dip
lcmatik mü.z.akerattan hadiı olma u • 
mumi vaziyet hakkında no-ktai nazar 
teati ettiklerini bildinnitLerdir. 

Balkan mümessie.leri. bu anlatma • 
ların yükaek eheınnı.iyetini takdir ve 
denneyan edilen prensiplerin, uluslar 
arası hayattaki faydalannı teslim hu
ıuıunda mutabık kalmıılardır. 

Ba!kan itili.fı barıtın kurumu uğ -
nında ıarfedilen gayretlerden ancak 
sevinç duymakta ve bu anlaımalann, 
orta ve tarki Avrupada sulhün takvi
yesile ali.kadar bulunan büyük ülke • 
lerin vaziyeti de hesaba katılmak ıu
retile, faydalı bir tarzda itmam edile
ceği ümidini bealem.ektedir. 

Balkan itilafını t.,.kil eden dört 
dört devletin vekilleri noktai nazarla· 
nnın tamamen mutabakatını ve hali 
hazırdaki meseleler karşısında evvel -
ce de çok güzel neticeler vennit olan 
mütterek siyasayı takip huıwıundaki 
kuvvetli arzularını bir kere daha mÜt· 
tefikan !eslik eylemişlerdir. 

Yeni saylavların 
Listesi 

{Batı 1 inci aahifede) 
kezinde ı;alışmalanna devam et -
miftİr. Öğrendiğime göre aaylav 
namzetleri li.tesi Ankarada ha -
zır/anacak ve liste ,..bat ayının ük 
günlerinde lstanbulda toplanacak 
olan Fırka Riyaaet divanında kafi 
feklini alacaktır. Müracaatlar de
vam etmektedir. 

Namzetler araaında görülecek 
bayanlann kimler olacağı henüz 
kararlQfm•1 değildir. Fırkanın bu 
bayanları seı;mekte ı;ok hasııa8 ve 
mü1külpesent davranacağı anlaşıl
maktadır. Bu delaki /istedi! geçen 
dela olduğu gibi yine i1çil~1Jen 
namzetler göri.ılecektir. 

Türk inkılabının 
Uyandırdığı 
Hayranlık 

{Başı 1 inci sahifede) 
müttür. Bay Koifin muharririmiz.e de
miştir ki: 

- Robert Kolej'in mesaisinden mem
rlunum. Memleket için daha faydalı bir 
bi.gi ocağı haline getiril..-i için her 
ıeyi yapacağız. MaluacLnıız, Türk mil
let.ne yardJDdJr. Türk ınkılabırun hay
ranıyız, 

" 'Ankarayı gördüm. Yeni inf& edilen 
Aınerika ıehirlerine benziyor. Şu farkla 
ki, siz daha planlı hareket ediyorsunuz 
ve §ehriniz daha güzeldir. AnkarRyı gôr
mezden evvel Amerikahların çabuk it 
yapmalarından övünürdük. Artılı: çabuk 
iı yapmakta Türk, Amerikalıları geride 
bırakmııtn-. 

'"H.obert Kolej1 bir Türk mektebi ola
rak yaıayabilir. Bunu anladık ve Türk 
milletine en fazla fayda temin edecek bir 
yolda yürü:r.,tje karar verdik. Memle
ketinizden çok iyi inb1ıalarla ayrılıyo -
rum. Buradaki yaşayı§!anruzı Amerika· 
lılara anlatacağım. Yeni Türkiye her sa
hadaki başan§mı Atatürk'e borçludur. 
Ne mutlu Türk milletine ki; tarihinin en 
nazik, en tehl:keli bir gÜnünde, ber za. 
manın büyük bir adamı sayılacak bir te· 
fe ıah:ptir.,, 

ikinci seçim bitti 
{Baıı ı inci sahifede) 

lediye dairesinin önüne gelmittir. Bu
rada bir bayan tarafından nutuk &Öy
lennı4 ve seçimin faziletinden baiıae
dilmiıtir. 

Eminönü kazumm aandudarı da 
evvela Beyazıtta topla.nmıttır. Büyük 
bir alayla ve tezahüratla kaldxnlmıt 
Divanyolunclan Fırka merkezi önün • 
den &'eçirilerek ka:ııa merkezine &'eti
rihniıtir. 

Fatih kaza aandıklan da Eyüpte 
toplıuım.ııtxr. Eyüp aandıklan büyük 
tezahürat ve halkın içten &'elen alkıt
lan arasmda kaldınlmıt ve Eminönü 
yolu ile Fatihe getirilmittir. 

Beyoğlu sandıklan da kaza merke
zinde toplanımfttr. 

Bu sandıklar öğleden Mmra saat i
kiye kadar latanbul belediy.,.;ne yine 
ayni alay ile trötürülmiqtür. 

Saat ikiden itibaren heyeti teftiti· 
ye a.zaaı tunife baılamıı ve ıaat 6,5 da 
ta anif bitmittir. 

Kaç kİfİ reye iıtiral< etti? 
Yapılan hesaplara göre lstanbulda 

rey vermeğe wil.hiyeti olan 350 bin 
vatandll§tır. Bu vatandatlardan dün 
alqama kadar lıtanbul wlayeti hudu
du içinde reye ittirak ed.,..lerin adedi 
300 bine yakl8§D11Jtır. 

Tasnife göre reye iıtirak edenlerin 
niıbeti yüzde 87 dir. 

Bunlann içinde yüzde kırk sekizr 
ilı:isi kadm ve yüzde 5ı sekizi de er
kektir. 

latanbul halkının reylere ittirak au
reıile göderdiiti ulusal alaka pek tak
dir edilmektedir. 

Mlhakattaki vasiyet 
Vilayet tarafından emre göre ınül

hakattaki rey atma müddeti dün ak
tama kadar usablmıftı. 

Bu sebepten mülbakattaki reylerin 
tunifi ancak bll&'iin yapılacaktır ve 
kazalardaki teftiı heyeti bu taanifi 
yaptıktan adnra reyleri tesbit ederek 
neticeyi latanbul Yilayetine bildirecek
lerdir. 

Bu suretle bugÜn öğlM!en sonraya 
nihayet aaat ikiye kadar mülhakatta
ki intihabın neticesi de anl&§ılmıt ola
caktır. 

Taanil ne nttice verdi? 
Yapılan ta'lllİfte bütün vatandatla· 

nn C. H. F. ye rey verdrkleri &'Örülmiq 
lÜJ'. 

Dün C. H. F. lstanbul vilayet idare 
heyeti reisi Cemal Tunca bir muhar
ririnıize demistir ki: 

- latanhul vilayeti belediye hudu
du jçindeki reylerin neticesi anlatıl -
mııtn. 

Mülhakattaki intihabatın neticesi 
de ancak yarın (bugün) anlatılacak • 
tır.,. 

Ankara, lzmir ve Bardın-da 
ANKARA, 2ı (Telefonla) - iç 

itler bakanlığına gelen haberlere gÖ· 
re Bordur ve lzmirde ikinci •eçme se
çimleri bitmittir. Bu aktam ~hrimizde 
de seçim neticelemnış ve reylerin taı· 
nifine baılanmıttır. 

ANKARA, 2ı (A. A.) - Ankara teh· 
ri ikinci müntehipleri seçimi bitti. Kadın 
erkek rey aahibi 40.860 idi. Bunun 37 
bin 542 ai reylerini kullanmıılar ve ia
tisnaaız reylerini C. H. FıTkası namzet
lerine vermitlenlir. 

Vilayetlerde seçim 
IZMIR, 2ı (A.A.) - Müntehibi 

aani seçimi bitmiıtir. Seçilen ı2ı4 ikin 
ci müntehipten nefsi lzınirden ı52 si 
erkek, 56 aı kadındır. Vilayete bağlı 
kazalardan da 855 erkek ve ısı i ka· 
dındır. 

Ayvalıkta 
AYVALIK, 2ı (A.A.) - Dün şeh

rimizde ikinci seçici intihabatı yapıl
mııtır. Bugün yapılan tasnifte ı2,ı58 
müntehibin 3,810 u bayan 4,529 u hay 
olmak üzere 8,339 müntehip reyini 
kullanmıt ve ittifakla Cumhuriyet 
Halk Fırkası namzetlerinden 14 bayan 
ve 40 bay ikinci ıeçici aeçilınitlerdir. 

Antalyada 
ANTALYA, 21 {A.A.) -Antalya· 

da ve kazalannda ikinci seçiciler inti
habı bugün saat sekizde batlamıf, yir
mide bitmiıtir. 

Boluda 
BOLU, 2ı (A.A.) - ı 7 ilrincika· 

nunda vilayetin her tarafında ba,lıyan 
ikinci müntehip aeçimi bugÜn Düzce, 
Gerede, Goynuk kaza ve nahiye)erile 
Bolu Merkez kazabasında bitmi§tİr. 
Bayanlar yüzde yetmit nisbetinde se
çime iıtirak etmiştir. Ayın 23 ünde 
intihap nihayet bulacaktır. 

Kayseride 
KAYSERi, ı7 (A.A.) - Bugün vi

liyetin her tarafında ikinci ıeç1ne :~ .. 

EM LEKE 
Ege mıntıkasında 
'yeni şoseler 

AYDIN, (Milliyet) - lzmir na
fıya ba' mühendisi B.Nuri evvelki 
gün Aydında gelmi, ve ha, mü
hendisimiz B. Kemal'e Tire Aydın 
yoluna giderek yolun vilayetimiz 
çevresindeki ve lzmir vilayetinin 
köprü ovasındaki kısmı üzerinde 
tetkikat yapmışlardır. 

Bay Nuri' den bu yol hakkında 
malumat verme:-.İ'lıi reca ett:m. 

Öğrendiklerimi okurlanmıza bil
diriyorum : 

- 26 Ağustosta açıla resmi ya
pılacak olan Tiı e - Aydın yolunun 
vilayetimize ait kısmının (lzmir 
Vilayeti) tesviyeiturabiye ve in~aat 
sanaiyesi bitirilmiştir. Yalnız 
24-30 kilometre arasında bir kilo
metrelı1< kismının tesviyeiturabiye
si kalmıshr ki, açılma gününe yetiş 
tirmek üzere bu bir kilometreya 4 
metro üzerinden yaptırıyoruz. Bi
lahara bu da geni,Jetilecektir. 

Aydm vilayeti çevresindeki kıs
ma gelince tesviyetiturabiyesi biti
rilmiş fakat imalat sanaiyesi nok
sandır. Daha yapılacak iki büyük 
ve 10 küçük köprü vardır. 

Fakat bu köprülerin yanlarından 
varyant açarak 26 ağustostan iti
baren gidiş gelit temin oluna· 
caktır. Ancak bu yaz mevsimi i
çin olup kıfın geçilemez. 

B. Nuriden vilayetimizle İzmir 
vilayetini nerelerle birlettirdiğini 
sordum. 

- Bu yol evvela Aydın ve İzmir 
vilavetlerini Balikesir, Çanakka!e 
ve Bursa vilayetlerile birle•tirecek
tir. İkincisi de küçük Menderes 
havzası Gediz havzasile birleftİr<!· 
cektir. 

Birincisi : Aydın • Tire - Torbalı
İzmir - Menemen - Berğama • İv
rindi • Güngönnez - Çanakkale. 

Güngörmezden Edremit - Bur
haniye - Ayvalık. 

Yine Güngörmezden Balıkesir • 
Su•urluk - Bursa. 

ikinci - Aydın, Tire, ödemi,, 
Dağ Marmara, Kasaba. 

Veya Aydın - Tire - Çatal • Ba
yandır - Sinancılar - Kasaba. 

Birinci kısım üzerinde Mene
men yanında Gediz üzerindeki 200 

. metroluk ahşap köprü yerine 160 
küsur metroluk beton arme bir 
köprü de yaptırıyôruz. Dedi. 
Aydından Denizliye doğru gi

den yolun tesviyei turabiyesi de 
yapr'maktadır. Bu kısmı timdiden 
Horsunluya ilertilmittir. Aydın De 
nizli yolu bitince bu yolla İzmir vi
layeti bu taraftan Denizli-Burduı 
Isparta, Afyon, Konya Adanaya 
bağlanacaktır. Ve yine Afyondan 
Eakitebire ve Ankaraya bağlana
caktır. 

Bu yollar cumhuriyetin ikinci 
on yılında tamamen bitirilecek 'Ve 
Ege mıntakası demir ağlarla oldu
ğu gibi muntazam toselerle de yur
dun her yerine bağlanmıt olacak
tır. 

Hiç yoktan Mr cinayet 
MERZiFON, (Milliyet) - Bay

ramın ikinci günü feci bir cinayet 
oldu. Bir çocuk arkadatını vurdu. 
Hadise bir ahçı dükkanında cere
yan etmiflir: 

Bayramın ikinci günü sabahı, 
tube kitibi Bay Nizamettin'in Kon
ya Askeri ortamektebinden matrut 
çocuğu Hüsameddin arkada,ları 
Hikmet, Hilmi, Şekip ile birlikte 
bir kaç tite taraP alarak, ahçı Mah
mudun dUkkanına gidiyorlar. Bu 
dükkan çartmın hücra hir kötesin
de bozuk düzen bir lokanta kılıklı 
ahçı dükkanıdır. Bu mahut dükka
nın üst katındaki odasında bir ma
sa etrafına toplanarak içmeğe bat
lıyorlar. İçkinin verdiği rehavetle 
bu dört arkad&f arasında çıkan 
hafif bir kızgınlıkla Hüsameddin 
tabanca ile, Hilmiyi sol katı üstün
den bir kurtunla yaralamıf; kurşun 
sol gözüne girmit ve yaralı gece 
dispanserde ölmüttür. 

ölen, bir ailenin biricik çocuğu
dur. Valdesi teessüründen deliye 
dönmüttür. 

Sivasta elektrik teaisatı 
SiVAS, (Milliyet} - Şehrimi

ze elektrik tesisatı ilerlemektedir. 
1,ıksız mahallelere de ıtık veril -
mektedir. 

tihaıbatı b&§lamııbr. Bayraklarfa aüı
lenen sandıklann batı erkek ve kadın 
aeçicilerle dolmuıtu. 

Şehirde intihap bitirildiği gibi vi
layetin her tarafından gelen telya>:ıla
nna göre bütün mülhakaıta ikinci se
çim intihabab bitmit C. H. F. namzet
leri ittifakla kazanmışlardır. Gece şe
hir elektriklerle tenvir edilmiştir. 

Bayburtta 
BAYBURT, 2ı (Milliyet) - Bugün 

şehr:mizde ilıi!ıd mW:ıt~hip aeçittıinc 
bıt;la~. ~eçıme karşı Bayburt balkı 
iuiyük bir a!aka gösterme-ktedir. 

Gedizde l•ı. ka 
Kongresi topıaf 

GEDiZ (Milliyet) - C. tJ. 
Gediz kaza kon re11 toplandı. f 
!onunda Vali Bay Hazım fureliil'I 
lav Bay Hakkı Löker, vilayet !,; 
kanı Bay Etem 1ucelin b~lu....ıı 0 

pek kalabalık dinleyici ve ·~ 
duğu halde açıldı. Baıkanl•k ~~ 
!ayet baıkaıu Etem Yücel, ı tJ 
kanlık divanına C. H. F. P.
Bay Sadık Atay, yazgan · at9 
man Atay, Şapbaneli Mustaf•.ı.ıı 

Kaza idare lıeyetirun bir >".'.".::aı 
heyeti raporu okundu, çok ~.p
bJ rapor ittifakla onaylandı. -

Kongre canlı ve aletli old_ı!-,.wı 
!erden gelen dilekler ve bu eli~ 
sında bulunan Gediz Spor kul~ d 
ıimlak ettireceği srJıa için fı . 1. 8 
umumi meclisin ve bclediyenıo J ( 
dileği ittifakla onaylandı. G~ 
ye kadar devam eden koog ~ 
sonra yapılan top!antıda kaza ~ 
yeti seçiminde idare he.r ·tıne j,.t 
tay, Nuri Ocak, Bayan Dudu, ~ 
lanyalı, Ahmet Hurşit, Emin p.,.. 
met Tan seçildiler. ~ 

idare Heyeti l<endi toplantdl"j,j 
kanlığa Bay SadJ< Atay, ın~ 
Bay Hasan Alanyalıyı se.;miıtıı'· --incir nakliyesi 

.; 13 
Dün Aydın demiryolları • 

tişleri Germencikte bazı ind ı 
tahsillerile temas ederek bıJ,,. Ş 
incir nakliyatında tatbik ~ 
tasarruf üzerinde konuşmll!"'. 1 

geçen sene tonu 1280 ku""i
lolunan inciri bu sene ııSO ti! 
tan götürüleceğini söyleıııi:Jf 

Germencik lzmire (108 V. 
redir. Halbuki ödemi,, t11 
metre olduğu halde inciritı 
650 kuruşa götürülmektecl~:, 
da bu fark göz önüne ~ 
kumpanyanın tatıdığı zi~ 
hayret etmemek mümkün " 

Mahsul fiatlarının çok_,. 
ğü bu zamanda kumpanYll':"' 
tedbirli davranması ve ta~ 
parken her yeri bir tutması~ 
lhr. Germencikten lzmire ;,J, 
20 paraya deve ve kaınY ~ 
nakliyat yapılırken kumpaJIT 
kendi zarannadır. ..J 

Kumpanya muhtelif İ~ 
alr arasında tatbik ettiği taP.. 
la birbirine uymuyor. u~ 
ınıntakasından lzmire igd4:':ı 
cirlerden ayni nisbet ve k~ 
üzerinden hesap edilmi• bitJ. 
tatbik edilmesi hususunda -j 

İncir müstahsilleri talep eli' 
dirler. 

. F otyadıs çift' igind• 
Meb'usumuz Bay Adrı~ 

kamız vilayet idare heyeti ;.'. 
tem Kadri, Ziraat banka••uı 
rü Muhterem ve Kadastro~ 
memuru Seyfi dün Bıyı ~ 
derek Fotyadis çifthliği İ'3i 
de tetkikat yapmışlar ve çı 
lan kövlülerimizle temas 
dir. 

Sıvasta bir köp~il J 
SlV AS, (Milliyet) - ~ 

önünden çartıya kadar uz.. ~ 
de üzerindeki ta, köprün~..:.ı 
anne olarak yapılması bit~ 

Kuzu çakmak mektebi ~ 
zirci istikametine doğru ~ i/ 
dö,enecek yolun parkesı 
hazırlıklara batlanmı,tır. f 

ilk karlın KIUp re"si 
Fırkacısı ~ 

UŞAK, (Milliyet) - Kadı~ 
da saylav seçimi hakim• , v~I 
den sonra içtimai hayatla çok ,_ / 
u,ak gençliği kadınlarımızı fı~·· 
işlerinde çalııamağa davet ettı. 1 

C. H. F. U:ıak Şeker fabrika" , 
ocağı idare heyet Batkanhğı~• I 
Güvenç, yazıcılığa Afif Gecli~...a 
ğa Cahit Dallulmç ve Bayan Jlf"" 

Şeker Klüp birinci Baıkan~ 
yan Samime Güreş, ikinci ~ 
Bay Rıza Vura!, yazıcılığa ,/1. 
hasipli&e M. Emin, genel k 1' 
Savni ; ~ 

Ergenekon 1 dman Yurdu bat 
Naim Aziz Yenli, bat ayzıcılrtj~ 
Yüce, muhasipllge Bay Ahmeı.,.
liğe, Bay Hasan, Genel k11:pt~~~ .. 
Ali Tiınar, Hami batkanlığa ~I 
rikası müdür muavini Bay N•r. 
yazganlıga Şükrü Kaya Al<tar• 
!erdir. 

Ergenekonun ilk Bayan ~ 
yan S. Sümercan lıer cephed•" 
!erle birlikte çalııacaklarmı ~1' 
te de muvaffak olacaklarına ~~ ~ 
türkün emin olduğunu ıöyled•;ı,-. 
Şunu da sevinçle KaydetıJJ" 

miyeceğim ki flkdefa Kadın .;J 
Klüp reisi ve C. H. F·. idare lı• • J 
o!mu~ tur. 11" 
Manisada fakir tale 

yardım ~ 
MANİSA, (Milliyet) .- ~ 

nedenberi çocuk babaları:, 
di yardımı ile çalı~an talde 
ma kurum:ımuz bu sene ~ 
be, yoksul çocuğumuza 
sıcak yemek vermekte "~ 1 
kitap, kalem, defter, etbıf • 
kabı gibi ihtiyaclarını ye 
tirmektedir. 

~ 

ı 

r 



Yeni soyadı 
Alanlar 

• Kadastro mektebinde Sarı:kanıu ta
pu memuru Aslan himu ve Y üıksek Ti· 
CB.<et mekte~inde kardeşi Mehmet HıılU
•i (Yavuz) &Qv.dıru alıru§lardır. 

• Eyiiı>lii ıs;;' Ahmet (Koca Balkan), 
••nayi müfettiş liği mümeyyizi Bay Ek· 
rem ve eski Atyon meb'usu Bay !Gmil 
(Oyal), Yalova'nın Akköyünden sabık 
~dirneka,u orman c:bayet mem~u La
ti.t (Te,oı J, vilayet s.hhiye müdürlüğü 
odacılarıa.lan Kemaliyeli Omer oğlu Ha
san (Bali), Be§iktaı Vişnezade mey
danında Seyrisefain kap·tanlarurdan Adil 
bü,ün ailes.le b . raber (Un), Uzunköprii 
l<a .asır.a ·bağlı Y eniköy kariyesinden 
B~ktaı (Erdz.nı), Sultanahmet 5 inci 
Sulh Hukuk Mahkemesi katibi Haydar 
Tevfik, annesi Hatice, teyzesi Şefika, 
kar,11 Fetma, oğlu Mehmet Tevfik (Güç
bJınez), latanbul F atib F evzipaf8 cad
desi 11 numaralı evde Bay Ahmet, refi· 
k•sı Zcbca, oğ ıu Bay Saim ile kerimesi 
Ba,·a.., Fata:a (Yılmaz), Emniyet San· 
dıı.ı mubab..-at servisinde Fuat (Argun) 
8 İnci ihtıl'as mahkemesi odacısı Adem 
( Ç.ınen) ooyedını alm:ılardır. 

SPOR 

YENi NESRIY Ar. 

Holivut 
Hollvut'un 6 numaralı nüshası çok gü

zel resimler ve pek zengin bir münde • 
recat ile intip.r ebnittir. 

ilmi zihniyet 

\ 

Hilmi Ziya'nın çok muvaffak olınuı 
bir tercümesidir. Günün ilmi ihtiyaçları· 
na, arama iştiyaklarına tamam.en cevap 
verir. Yetişkin bir lise talebesi için bir 
ilaç, bir ıuledir. 

Komünizim 
Eser Lenin'den, Stalin'den alınarak 

yapılınııtır. Tercüme Haydar Rifabn' • 
dır. Komünist akidesinde millet ne de
mektir? dev et nedir? insanlık bir mer
haleden d · ğerine geçebilınek için arada
kilere de mutlaka uğramak mecburiye
tinde midir? ıribi bahisleri ihtiva etmek

tedir. 

Uenız yolları 
Ace!t§e!' ,E .!lıy 1i~!batı 

MiLLiYET SALI ı IKINCIKANUN 1935 

Istanbul 4 Üncü icra memurluğundan: 
Kagir üıt kat Kagir orta kat Kagir alt kat 

Kapu, Parsel His•e, Kıymet~ Kapu, Pa~sel Hisse, Kıymet~ Kapu~ Parsel Hisse, Kıymet 

3 46 Tam 700 1 28 1/3 200 6 17 1/ 3 1740 

4 47 
" 

700 2 29 200 7 18 .. 720 .. 
5 48 l / 3 1300 s 32 Tam 800 9 23 

" 
1560 

6 49 
" 

300 6 33 .. 1000 Ah~ap iist kat 

7 60 Tıım 1200 9 36 1/3 500 Kapu, Hisse, Kıymet 

8 51 
" 1200 10 37 " 

500 s 1/3 300 

11 64 1/ 2 1200 11 38 .. 500 

17 60 Tam 500 12 39 Tam 400 

18 61 
" 

600 13 4Q 1/ 3 600 

Sıvac1yan K.wabet'in Bedl"iye' den borc aldığı pa raya mukeıbil birinci derecede ipotek gösterdiği ve sonra alacaklı tarafından 
Hadi Faik'a tcnılik edilen Mahmut Pa§ada Hubyer mahallesinde Yeşildir ek karakolu karşısında Hoca Hanı ismindeki handa 

mevcut odalar meyanında yukarda kapu ve parsel No. lan, kıymet ve hisseleri gösterilen odalar ile oda hineleri açık arbr· 

maya konulınuf olup 13-2-935 tarihinde şartnamesi divanhaneye aıılaralı 24-2-935 tarihine gelen Pazar günü 14 den 16 ya ka

dar 4 ncü iCl"a dairesinde sa:blacaktır. Artırmada muhammen kıymetin yüzde 75 nin bulunması ıarttır. Akıi halde en çok 

ıırtıranın taahhüdü baki kalmak şartile artırma onbet gün daha uzatılarak 11-3-935 tarihine raıtlıyan pazartesi günü ikinci 

artıırma yapılacaktır. ikinci artırmada gayri menkulle re takdir edilen kıymellerin yüzde 75 bulmak 2280 No. lu kanun muci

bince §art olup aksi takdirde şatış geri bırakdır. 2004 No. lu icra kanununun 126 ncı maddeı:ine tevfikan İpotek sahibi alacaldı
larla diğer alakadarların "" irtifak hakkı &amplerinin dahi gayıi menkuller Üzerlerindeki haklartru ve hususile miz ve masarife 

dair olan iddealannı evrakı ınüsbitelerile yirmi gün içinde icra dairesine bildinneleri lazımdır. Aksi halde baklan tapu oicil• 

lerile sabit olınadıkça ıatıı bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Fazla bilgi edinmek isteyenlmn 934/269 No. lu dosyasile 

memuriyetimize ııelmeleri ilin olunur. (7222) 

/ 

VAPU,CULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENTALICJ 
Liman Han, T.Jelon: 22925. 

BARTIN Yolu 
BARTIN K.\n:~.~'.ı~inin 

23 üncü ı;ünü ıaat 19 de Sirkeci 
rıbbmından kalkarak ( Ereğ
li, Zonguldak, Bartın, Amıtıra, Ku· 
rucaşile ve Cide) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

f k ·' hbr·ikaı11r ı l anları 1 
Askeri Fabrikalar Kırıkka

le F abrikalan için Tornacı ve 
Tesviyeciye ihtiyaç vardır. İs· 
tiyenlerin şeraiti anlamak ve 
imtihanları icra edilmek üze
re Bakırköy Barut fabrikala
rına müracaatlan. (303) 

Birincilik maçları 
htanbul Futbol Kurumu Başkanlığın

dan: 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzaılo 
.,. Han. TeL 22740~--ll! --- Dr. IHSAN SAMI ...... __ !, 1 lstanbul Levaz::m J\mir· 

'1 RABZON YOLU 1 1rfs~:l\<t~J: liii Satın ftlı::ia!omısyonu 
1 ıs k, .ı'<ll:Sl.IL HAK1Lı .'"i.SK:.t.ru Kl ı AA"I 1LA1'1Lttn.. 1 

25 • 1 • 9S5 cuma giinü yapılacak mın
taka bir.inciU. maçları. 

1 - Ta!rsiın Alanında: Alan gözcüsü 
Halid Galip Ezgü. 

t<..asım,,aşa - Seylerbeıyi 1. nci T. saat 
13. Hakem Halid Galib Ezgü. 

lstanbulspor • Süleyrnaniye 1. T. saat 
14.45. H:ııkem S"iJhi. Yan hakemleri: 
Şe:ap, Şevki Çanga. 

2 - Beşikeaı Alanında: Aı..n göz~ü
ıü Şazi Tez::.n. 

Fenerba"1ço • Beykoz B. T. saat 11. 
Hakem izzet Asaf. Altınordu - Anadolu 
A. T. ıaat 12,45. Hakem Sabih. Fener
baiıçe - B.ykoz A. T. saat 14.30. Hakem 
Saci Kac·san. Yaıı hakemleri: Tahsin, 
Saınirn. 

.. ~ - Fenerbalıçe alanında. Alan göz
cusıi Necıni Aaunan. 

A - Ga!Rtasaray • Vefa B. T. saat 
10. Hııık cm Ali Rıdvan. T opkapı • Hilal 
A:· T. saat 11,45. Hakem Said Salahad
~n. Galataııuray. Vefa A. T. Saat 14,45. 
E. afteın Ahmed Adem. Yan hakemleri: 
·krem, Ali Rıdvan. 

B - Küçük alanda: 
li Galataııaray • V efa Genç T. saat 12 de 

1'keııı Halid Ibrabim. 
Sırt üstü yüzme rekoru 

d ~~TERDft.M, 21 (A. A.J - Holan· 
:ı;;o Yuzücü kadın Mastenbruk, aırtüstü 
!lıt "1etre1ik dünya rekorunu kırmııtır. 

astenı.-·k b -----' · .,_. dak"k 49 &ani •"' u nıesaı-eyı m:ı ı a 
Ye 3/ 5 de almııtır. 

li
E"'j rekor lngiliz kadını ffarclinc'in 

e ııde idi. 

Lessing hakkında konfbrans 
llalkevinden ı 24-1-1935 perıembe 

&"Ürıü •at 17 de Evimiz merkez salo
~unda Univeroite Felsefe Doçenti Bay 
I uııt Kemalettin !ardından Alman Fi
o~fu (Lessing) hakkında bir konferans 
"~-"k ve bir eserinin kon~-r.düsiô ya
pı acaktır. Bui toplal'!ı lıeı kese açıkbT. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı Üze: 
k·Calataıııra)da Kanzl.ık eczabaneıi 
ıu-ııaında Sahne sokağında 3 numa• 

rah apartrmanda 1 numara. 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci sınıf mütehasııı 
(Babıali} Ankara caddesi No. 60 

2 

1 

lıtanbul beıiru:i icra dairminden: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 

Verilen bir reea beygir, bir rees merkep, 

bir çift beygir arabası koıum takımı, 
beygir, ınerkep ıemerleri ve yük ara .. 

buı muhtelif fıçı ve küfeler, demir tır
mık ve oniki bin adet fasulye ve domates 
ımğı ve 40 adet oluklu ve oluksuz müıta 

mel saç, amerik:uı pulluk ve idrak etmit 

labna, pıraaa ve salatalarla bağçevanlı

ğa ait eıya tehri halin 26 11na müsaclif 

Cllll)artesj günü ıaat onbirden onüçe ka· 

dar Boğaziçinde Balta limanında Kuleli 

boıtanında açık ..".tt.rm,. ile satılacaktır. 
Almak isteyenlerin yevm ve vakti mez. 

kurda mahallinde hazır bulunacak me

m..,...na müracaatları ilan olunur. (7233) 

VAT AN vapuru 22 lkincika- Umumi kan tahlilatı, frenci noktai 
nun SALI günü saat 20 de Ri- nazarından (Waaserman ve Kabn tea· Kuleli ~.skeri Lisesi için 300 
ze'ye kadar. (291) 544 mülleri) kan küreyvatı sayılması. Ti- ton Lavemarİn Kömürü 5 Şu-

---· fo ve ısıtma bastalıklan teıbisi, id· 14 d 
AYVALIK YOLU rar, balgam, cerahat, kazurat, ve su bat 935 salı günü saat e a• 

BANDIRMA vapuru 23 ikin- tablilatı, Oltra mikroskopi, buıusi a- çık eksiltme ile alınacaktır. 
• K ÇARŞAMBA şılar isi.ihzarı. Kanda üre, §Oker. Klo· Tahmin bedeli 4650 liradır. İs· 

cı anun güni: • • k 
rür, Kollesterin miktarlarının ta- teklilerin şartnamesim gorme 

saat 19 da Ayvalığa kadar.(311) ( yiıU, Divanyolu No. 189. Tel. 20981. Üzere her gün öğleden evve 
MERSİN YOLU ________ _:237 eksiltmeye gireceklerin belli 

INEBOLU vapuru 24 ikinci İstanbul dördüncü icra memurluğun- saatte 348 lira 75 kuruş temi-
Kanun PERŞEMBE gunu dan: 2280 nwnerolu kanun mucibince natlarile Tophanede Satma~-
•aat 11 de Payasa kadar. (312 ) yeminli 3 erbabı vukuf tarafından tema- ma Komisyonuna gelmeleri. 

1 mına 4655 li.ra kıymet takdiredılen Bey- (730) (237) 439 
oğlunda Katip Mustafaçelebi mahallesin-

lıstanbul asliye 3 Üncü hukuk mahke
mesinden ı Eleninin evvelce Beyoğlun.

da Taksimde Sevinç sokağında 46 No.lı 
Manco apartmanının 3N o. lı dairesinde o 

turmakta iken timdi nerede oturduğu bel 

li olmayan Teodor aleyhine ikame eyle

diği davanın ırıyaben cari muhakemesin

de müddeialeyhin belli olmaması hasebi

le 401 inci madde mucibince gıyap ka

rannın ilanen tebliğine ve muhakeme

nin lJ-2.935 çarıamba günü oaat 14 ta
likine karar verilmit olduğundaıı tei>

liğ makamına kaim olmak üzen ilan o

lunUI'. (7217) 

latanbul all!ncı icm memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi lıtanbul Balrl< paza

rında 14 numerolu dükkanda haciz edi

lip .. tıJması k.araıılaştırılan Balık eğne

leri 26 Birinci Kanun 935 mrihli cumar· 

tesi günü saat 10,30 dan 11,30 a kadar 

sablacağından isteyenlerin o gün ve sa:ıt 

ta bu dükkanda bulunacak memuruna 

müracaat edilmesi ilan olunur. (7217) 

Konya asliye hukuk hakimliğinden: 

Borçlu Konyada demir tüccarından Ha

cnnehmed Rüşdü mahdumlan Ahmed 

Hamdi ve Osman ve Sadık taraflarından 

alacaklıiarma karşı teklif olunan kon· 

kordatonun 4-lC-934 tarihinde tasdikine 

mahkemece karar verilmiı ve mezktir ka

rar iktisabı katiyet dabieylemiş oldu

ğu icra ve iflt.s kanununun 300 üncü 

maddeıine tevfikan ilan olunur. (7213) 

lstanbul 7 nci icra memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılma

sına karar verilen ev e§yaıı ve saire 

26-1-935 cumartesi ıaat 10 dan 11 re ka

dıu- O sküdarda Paıa limanı caddesinde 

50 N o. lu hanenin önünde bulunacak me 

muru tarafından açık arttırma suretile 

ıalılacaiı ilan olunur. (7212) 

ZA Yl - Galata I tbalô.t Gümrüğünden 
aldığım 385290 No. ve 28-10-931 tarih

li malcpuzu zayi ettim. Y eniıini alaca

ğundan eskisinin hükmü olmadığı ilan 

olunur. Dimitri Yoanidiı (7232) 

• -~ • ,, -. - • "\ - : .,, .... ; .L 

de Kaydenkuyu sokağında eski ve ye
ni 10 No. lu mahallen Abdullah soka
ğınca - 15 ve arka Cihetıkuyu ""kağınd:ı-
10 numerolan tatıyan ve her iki ookağa 
cephesi bulunan karıtir evin Kalyopiye 
ait yarı hissesi açık artırmaya konmuı 
olup 28 Tkincikanun 1935 ten itibaren 

§artnamea.inin dairemizde herkes tarafın· 
dan görülebileceği ve 24 Şubat 1935 ta· 
rihine rasıtlıyan pazar günü sa.atı 14 ten 

16 ya kadar dairemizde açık arbrma i
le satılacaktır. Arbrmaya iştirak için sa
tılan yarı hisseye musip muhammen kıy

n.,tin yüzde 7 - 2 nisbetin<!e pey akça
ısı veya bu miktar üzerinden milli bir 
bankanın teminıd mektubunu vermeleri 
lô.zmıdll". Satı, bedeli muhammen kıyme 
tıİn temamını bulmadığı takdirde sa:tıı 
ııeri brrakılaeak ve ikinci açık artınna 

aynca ilanedileceği gibi en IOD artıran• 

da teahbüdünden kurtulınuı olacaktR". 

Müterakim vergilerle belediye resimleri 
ve vakıf icaresi müıteriye aittir. 1424 nu
merolu icra ve ifl8.ı kanununun 119 uncu 

maddesine tevfikan lmklan tapu sicilleriy 
le sabit olıruyan İpotdcl~ alacaklılarla di

ğer alakadararun ve irtifak hakkı sahip 
terinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve 
masarıfa dair olan iddealarmı ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı müs 

piteleriyle bildirmeler: aksi taktirde satı1 
h odelinin payfo~ma91ndan hariç kalacak
ları cihetle alakadaranın b•ı maddei k,.._ 
nuniyeye göre hareket etmeleri ve da

ha fnzla malumat almak istiyenlerin ıa· 
tış gününden evvel 934-61 dosya nwna· 
raıiyle dairemize müracaatla istedikleri 

tafsililtl alınıs bulumnalan iliın olunur. 
yabilecekleri ilan olunur. {~3~ 

• • * 
İstanbul Levazım Amirliği 

icin 5500 kilo domates salça· 
s~nm açık eksiltmesine istekli 
çıkmadığından 31-1-935 per· 
şembe gün~ saat 14,30 da a· 
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 1375 liradır. 
İsteklilerin şartnames!ni gör· 
mek ve eksiltmeye girmek Ü· 
zere 103 lira 12 kuruşluk te
minatlariyle belli saatte TOP· 

• • 
hanede satınalma komısyonu· 
na gelmeleri. (740) (316) 

••• 
İstanbul Levazım. Amirli

ğine bağlı kıt'at hayvanatı i
çin 20 ton kuru Ota verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 24 
lkincikanun 935 perşembe gü
nü saat 15,30 da pazarlıkla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 920 
liradır. Son teminatı 138 lira 
olup İ!lteklilerin belli saatte 
Tophanede satmalma komis
yonuna gelmeleri. (741) 

(317) 
••• 

İstanbul Levazım Amirliği 
kıt'atı hayvanatı için 93 ton
d<ln 70 ton kuru otun açık ek
siltmesine istekli çıkmadığın
dan 31 İkincikanun 935 per
şembe günü saat 16 da açık ek 
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 297? liradır. İsteklile
rin l!artnamesini görmek ve 
eksiltmeye girmek üzere 223 
lira 12 kuruş teminatlariyle 
belli saatte Tophanede satın· 
alma komisyonuna gelmeleri. 
(742) (318) 

BÜYÜK 
Tay3"are Piyangosu 

Üsküdar hukuk hô.kimliğ;nden : Emi

ne vekili Avukat Bay münip tarafından 

Arabkir inhisar memurlarından Nuri a· 

leyhine terk sebebile açılan botanma da· 

vası üzerine ittihaz kılman tahkikatta 

müddeinin boıanma sebebi olarak beyan 

ettiği hadiselerin i•hatına karar verilmit 

ve ıabitlcr tarafeyn beyninde geçimsiz

lik olduğunu ve. müddaleyb Nuri karısı· 

na hakaret ve iki sen evvel ı., bila na

faka tcrkedüp gittiğine ıahadet etmiı 

ve işbu şahadetten bahsile muameleli gİ· 

yap kararı tebliğine karar verilmiş ve 

tahkikat 14-2-935 perşembe saat 14 de ta 

lik lulmmıt ~lduğundan işbu tahkikata 

karşı müdı.laı.-.,h Nurit,lu 15 gÜ1' zorfın· 

da itiraz etmediği-takdirde mahkemeye 

kabul edilmeyeceğine dair giyap kararı 

mahkeme mvanhanesine talik kılınmıt ol

duğundan keyfiyet pzete ile de ilan 

olu.ıur. (7229 

lstanbul b~§inci icra memurluğundan: 

lıtanbul beşinci icra daireainden : 
icra daireıince tlıhliye edilen bir gayn 
menkulde mevcut olup teb!.iğe rağmen 
sahibi tarafından alınmayan ve tetkik 
mercii hakimliğince de icra ve iflaı ka
nununun 26 ıncı maddesine tevfikan aa· 
tılmasına karar verilen muhtelif Adi eı
ki keten perdeler, kırık ve adi hasır san
daliyeleM, tablo, müstamel ve kınk kar
yola, çocuk beıiği ve müstamel çama• 
tırlar, müstamel yatak ve yorganlar, 
Kayseri k:ilimleri, mermerli maa ayna, 
lavınanlar, adi gaz sobalan müstamel ve 
noks~n manikür takımı, renkli abajur• 
!ar, çiçeklik masalar tabak ve semaver• 

.ler ve sair müıt<· mel ve köhne ev qyaoı 

ıehri halin yinniyedisine müıadif pazar 

giinü saat 9 dan onbire kadar Panga!

tıda Bilecikçi sokağ,nda 94 No. lu ha

nenin önünde açık artbnna ile sablaca

ğından almak isteyenlerin yevm ve vak

ti mezkurda malrallinde hazır bulunacak 

memuruna müracaattan ilan olunur. 

18 inci Tertip 4 üncü Çekit 

11 Şubat 1935 dedir. 

Hü ü~ i~ramiye: 25, 00 lira~u 
Ayııca 10.000, 4.000, 3.000 I:ralık ikrami

ve' er ve 20.0 O rrahk mükafat vardır. 

Bir alacağın temini istifası için baczedi .. 

lüp bu ke....., satııına karar verilen eş

yayi beyl"İye 3-2-935 pazar cünü saat 

l0,30 da Kızıltoprak lhlamur caddesi 

Tuğlacı sokak 101 numaralı köşkte açık 

arttırma ile satılacaktır. Ye· ' ·1ü mez-

k •. rda mahallinde hazn· bulunacak memu

runa talipleı·in müracaatları ilan olunur~ 
(7214) 

(7218) 

ZA YI - K ... pdan şeb•detnamenıle nü

fus ve asker .. vesikaları mı kaybettim .. 

Hükm'1 yoktur. Rahmi. (1215) 

1 - 800 adet Telefon dire
ğine belli eksiltme gününde 
isteklisi çılanadığmdan ek· 
siltmesi 1 O gün uzatılarak ek· 
siltme günü 26 lkincikanun 
935 cumartesi günü saat 15 
tedir. 

2 - Beherinin tahmin fiatı 
150 kuruş ve birinci pey para
si ise 90 liradır. 

3 - Evsaf ve şeraiti eskisi 
gibidir. Görmek isteyenler her 
gün ve eksiltmeye girecekle
rin belli gün ve saatte Çorlu
daki satın alma komisyonu
muzda bulunmaları. (759) 

(279) 
•• * 

1 - Makarnaya ilk pazar
lıkta istekli çıkmadığından pa· 
zarlığı 29 lkincikanun 935 sa
h saat 15 şe bırakılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
(6336) liradır. 

3 - Birinci pey parası 
(475) lira 20 kuruştur. 

4 - Bağlantısında değişik
lik yoktur. Görmek isteyenler 
her gÜn ve pazarlığa girecek· 
ler belli gün ve saatta Çorlu
daki Komisyonumuza gelme· 
leri. (756) (217) 

412 . .. . 
1 - Kırklarelinde teslim 

şartile 30,000 kilo fasulya, 
15,000 kilo Pilavlık Pirniç, 

5440 kilo kuru üzüm, 30,000 
kilo Bulgur pazarlıkla ve 
121,000 kilo Ekmeklik Un ka· 
palı eksiltme ile satın alına· 
caktır. 

2 - Fasulyenin beher kilo
sunun muhammen fiatı 16 ku
ruş birinci pey parası 360 lira 
eksiltme günü 3 Şubat 935 pa· 
zar günü saat 14,30 dadır. 

3 - Pirincin muhammen 
fiatı 28 kuruş birinci pey para· 
sı 315 lira eksiltmesi 3 Şubat 
935 pazar günü saat 15 dedir. 

4 - Kuru Üzümün mu
hammen fiatı 27 kuruş birinci 
pey parası 110 lira 16 kuruş 
eksiltmesi 3 Şubat 935 pazar 
günü saat 15,30 dadır. 

5 - Bulgurun muhammen 
fiatı 13 kuruş birinci pey pa· 
rası 292 buçuk lira eksiltmesi 
3 Şubat 935 pazar günü saat 
16 dadll'. 

6 - Ekmeklik Unun mu· 
hammen fiatı 12 kuruş 25 san 
tim birinci pey parası 1112 li· 
ra kapalı eksiltmesi 3 Şubat 
935 pazar günü saat 16,30,da 
dır. 

7 - Bağlantılarını görmek 
isteyenler her gün Çorludaki 
Komisyonumuza gelebilirler. 

8 - Eksiltmeye girecekler 
de belli gün ve saatlerde ve ka· 
palı zarf mektublarmı verecek 
ler ihaleden bir saat evveline 
kadar verilmek şartile Ko
misyonumuzda bulunmaları 
lazımdır. (757) (241) 

471 
• •• 

Kırklarelinde teslim şartİ· 
le 3000 kilo Seker, 80,000 
k"lo un, 7500 kilo Sade yağ, 
15,000 kilo nohu\ , 3600 kilo 
gaz yağı pazarlıkla alınacak· 

tır. Şekerin beher kilosunun 
muhammen fiatı 40 kuruş bi
rinci pey parası 90 lira eksilt
mesi 4 Şubat 935 pazartesi gü 
nü saat 14,30 dadır. Unun 
beher kilosunun muhammen 
fiatı 12 kuru1 25 santim birin· 
ci pey parası '/35 lira eksiltme 
si 4 Şubat 935 pazartesi günü 
saat 15 dedir. Sade Yağın be
her kilosunun muhammen fia
tı 86 kuruş birinci pey parası 
483 lira 75 kuruş eksiltmesi 4 
Şubat 935 pazartesi günü saat 
15,30 dadır. Nohudun beher 
kilosunun muhammen fiatı 15 
kuruştur. Birinci pey parası 
168 lira 75 kuruş eksiltmesi 
4 Şubat 935 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Gaz Yağının be
her kilosunun muhaµmıen fia
tı 29 kuruş birinci pey ı• ası 

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

Bağlantılarını gömıek is
teyenler her gÜn Çorludaki 
Komisyonumuza P.elebilir. 
Eksiltmeye girecekler de pa· 
zarlık eksiltmesine girişmek Ü· 
zere Komisyonumuzda belli 
gün ve saatlerde bulunmaları 
lazımdır. (758) (256) 
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lıtanbul il<inci icra memurluğundan ı 
ipotek cihetinden paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına iki bin lira 
kıymet taktir olunan Beyoğlunda Hüse
yin ağa mahallesinde Keresteci ~oka
ğında eski 11 yeni 23 No. lu bir evin ta. 
mamı açık arttırmaya konmuı olup 
23-2-935 cumartesi giinü saat 14 den 18 
ya kadar dairemizde açık arttırma ıureıi 
le satılacaktır. Arttırma bedeli kıymeti 
mubamminenin yüzde 75 şini bulduğu 
taktirde mezkur gayri menkul müşterisi 
ulıtesine ihale olunacaktır. Akıi halde 
son arttıranın anb baki kalmak üzere 
10-3-935 pazar günü saat 14 den 16 ya 
kadar yine dairemizde yapılacak olan i· 

kinci açık arttırmasında mezkur gayri
menkul en çok arttıran uhtesinde bıra
kılacaktır. Sabt peıindir. Arttırmaya it· 
tir8k ebnek uteyenlerin mezkur gayrı 
menkulün kıymeti muhanmıine&inin 
yüzde 7 buçuğu niııbetinde pey akçe.i 
veya uluaal bir bankanın teminat mek
tubunu hamil ı.,,ıunmaları lazımdır. Halo 
lan Tapu •iciUerile sabit olmayan ipotek· 
ı; atacakhlarla, diğer alakadarların ir
tifak hakkı sahiplerinin bu baldarını ve 
huıusile faiz ve masarife dair olan iddia 
!arını ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile dairemize bi1· 
6irmelidirler. Aksi halde hakları tapu sı· 
cillerile sabit olınayanlar satış bedeli

nin paylatmaıından barıç kalırlar. Mü· 
terakim vergi, vakıf icareıi, tanzifiye ve 
ten..;riyeden mütevellit belediye r.,.umu 
borçluya aittir. Daha fazla malu_~at al
mak isteyenlerin 26-1-935 den .tıbarLn 
dairede açık bulundurulaca!< o:an arttır· 

· ma prtnamesile 934·19~6 No. ~u do•ya· 
ıına müracaatll\ mah.,fü mezkurun .Ev
saf, mesaha, v~~aircsini gôste~.•r .. vazıyet 
ve takt.iri kıyıret rapm·unu gorup anla
yabilecekleri ;ıa,, olunur. (7231) 

Osküdar hukuk hakimliğinden : Müyet 
ıer tarafından Osküdarda Doğancılarda 
Gelin alayı sokağında 13 No. lu evde 

oturan kanuni Vedat aleyhine açılan 
boşanma davası üzerine müddaleylı Ved
tm ikametgô.hı meçhul kaldığı anlaşıla· 
rak müddei vekili avukat kamının iste

ğile davetiyenin ilanen tebliğine karar 
verilmiş ve tahkikat 26·2-935 salı saat 
10 bıralulmıt ve yazılan davetiye varakı 
11 da mahkeme askısına iliştiı-ilıniş ol 

malda keyfiyet ayrıca ırazete ile de ilan 

olunur. (7219) 
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SÜMER BANK~ 
Umumi Müdürlüğündenı 
Bankamız ve müeaıesahnda çalıtmak üzere llfağıda yazılı 

tartlar içerişinde ı 

1 - Bankamız ve müeaseaatı muhasebe servislerinde çalı~· 
mak üzere asgart 80 lira m"atla, 

2 - Bankamız aervh tef ve müfetti~ muavinlikleri namzedi 
olmak üzeM asgari 120 lira maatla ve imtihanla iki sınıf memur 
alınacaktır. 

Namzetlerin ecnebi lisanla ıına vukufu rltr cesile imtihanda gösterecek· 
!eri liyak.ıtler ve evvelce bulundulcları müc scsclerde edindikleri tecrü
beler nazarı dikkate alınmak suretile asgari olank gösterilen maag mikdar· 
!arı umumi müdürlüğün takWrile artınlab•lecektir. 

Muhasebe memurları için llso veya liao derecesinde bir mektepten 
mezun olmak. 

Servis şefliği ve müfetti.f muavinliği namzetliği içm ili mekteplerden 
mezun olmak şarttır 

Her iki imtihana gireceklerin askerlik hizmetlerini yapmtg olmalan ve 
35 yaşıru geçmemiş bulurunalan li" •"'dır. 

Muhasebe memurluğ.ı için 27 K. sani 1935 pazar günü saat 1 de. 
Servis şefliği ve müfettiş m'.lllvinliği namzetliği için 29 K. aani 1935 

sah günü aaat 1 de Ankan ve İatanbulda aynı zamanda l~tihan yapı· 
laca.ktır. 

İmtihana girmek isteyenlerin imtihan programım vesair şartlan anla· 
malı: ve isiınlerini yazdırmak üzere nihayet 22 K. sani 1935 tarihine kadu 
Ankarada Umuın Müdürlük memurin şubesine, İstanbulda Sümer Banl.c 
İstanbul Şubesıne müracaatlan ilan olunur. 523 

- . -.ııi'::." 

OSMANLI AN KASI 
Türk Anonim Şirketi, -Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi s 10.000.000 İngiliz lirası 
Türkiyenin baılıca §ehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeater'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunani.ııtan'da 

Filyalleri vardır. 14 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan 

Jandarma için 564 bakır karavana, 848 kapaklı bak· 
raç, 32103 bakır yemek tabağı 26 büyük kazan, 18 küçük 
kazan, 16 saplı 6 kepçe, 18 yağ tavası, 15 gevgir, 46 et satırı, 
79 et biçağı 22 bakır tepsi, 44 otuz iki numara et makinası, 
21 et baltası, 28-1-935 pazar gÜnü saat 15 de kapalı zarf u
suli ile satın alınacaktır. istekliler şartnameyi parasız ola
rak Ankara'da Satınalma Komisyonundan ve lstanbul'da 
Jandarma Muayene Hey'etinden alabilirler. Hey'eti umu
miyesi için 17180 lira 77 kuruş fiat tahmin edildiğinden İs· 
teklilerin 1288 lira 56 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
banka mel<tubu ve 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde yazı
lı vesaiki ile bir saat evvel teklif mektuplarını Komisyona 

vermeleri. (222) 446 

MiLLiYET SALI 22 IKINCIKANUN 1935 

Hadise yapan kitap 

Avrupa da Otomobil 
İle 9000 kilometre 

TURHAL· ŞEKER FABRİKASI 
1. 2 inci KAnun. 935 Tarihinden itibaren 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satıı yeri: Ahmet Halit 
Kütüplıanui 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FIATLAR: 

Fiyatıa 50 kurut 
ZAMAN 

Fabrikada Teslim K O P ŞEKERi 40 Kuruıtur 
KRiSTAL ,, 37 . 

En Aşağı Siparit 1000 Kilodur. 
Kitap battan ıonuna kadar 

adeta bir bardak tatlı su içer 
gibi okunuyor. 

Adres: TURHAL Şeker Fabrrkası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TUR 
11 

CUMHURiYET 

Ah.:net Şükrü Eımer arka 
datımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hot görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu . 
vaffakiyetle tesbit ebİıittir. 

AKŞAM 

K 
-

• 
1 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormuf gibi 
bir hiı duyuyor. 

Grip • Nevralji • Baş ve D!t ağrıları • Artritizm • Rumatiz 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
!arda kendinizi seyahat etmit· 
siniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda İstifade edecek. 
siniz. 

MiLLiYET 

• 
1 

Her aile kütüphanesini süs. 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde ııerekli zarif bir kitap o:. 
muttur. 

ZA Yl - Galata Girit Gümrük Çevirgen· 
" liğinden almıt olduğum 911 No. lu ve 

" 1 23-6-934 tarihli birinci nüsha beyanna-
' 

5 
1 

me kaybolduğu yenisini alacağmıdan ea-
ldıini• hükmü yoktur. Türl< Amerikan 
Ticaret Ltd Şii Sirkeci, Nur Han 3/ 14. 

(7216) 

Nafıa Bakanlığından: 
838 Tonu Derince istasyonunda ve 500 tonu lzmitte 

Aydın hattının alsancak istasyonunda vagon içinde teslim 
şartiyle muhammen bedeli 224784 lira olan cem'an 1338 ton 
çinko galvanizli tirfon kapalı z:ırf usuiü ile eksiltmeye k~n~
muştur. Eksiltme 26-1-935 tarihine rastlayan c~~rt~s! .. gu. 
nü saat 10 30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Mudurlugunde 
y~pdacakt:ı,, İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası 
ve 12489,20 lirahk muvakkat teminatlarının malsandığma ya 
tınldığma dalro1an makbuz ile birlikte 26-1-935 cumartesi 
giinü saat 9,30 a kadar vermeleri lazmıdır. istekliler bu hu
sustaki şartnameleri 11,20 liraya Ankarada Bakanlık mal-
zeme Müdürlüğünden alabilirler. (90) 277 

Maliye Teftiş Hey' eti 
Reisliğinden: 

Maliye müfettitleri refakatinde iki sene stajdan sonra ge
çirecekleri imtihan neticesine göre müfettiş muavini olmak 
veya idarede çalışmak üzere 30 lira maatla beş birinci sınıf 
tetkik memuru alınacaktır. 

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

Ticaret ve iktisat meketebi mezunlarından olmak, 
2 - 28 yatını biti'.fIIlemİş bulunmak. 
3 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı ev 

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

zuhalle Ankarada Maliye Teftiş Heyeti ReisFğine müracaat 
etmelidirler. Arzuhala şu evrakın asılları veya noterlikten tas
dikli suretleri iliştirilmelidir. 

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

sa11 "Tahsilleri, hususi ve resmi hi:ırnetleri ikametgah adres· 
leri Vs.,, 

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

dereceler esastır. Ayni şeraiti haiz olanlar bet kişiyi geçtiği 
takdirde aralarında müsabaka imtihanı yapılacaktır. (37) 
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İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
İstanbul Sıtma Mücadele Hey' etinin Kadıköy, Büyük 

ve Heybeli Adalardaki anbarl arında mevcud 2738 aded boş 
mazod tenekesi bedeli defaten ve naklen verilmek ve mahalle

rinde tesellüm edilmek şartile beher adedi altı kuruş muham 
men bedel üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. İstek 
lilerin 2-2-935 cumartesi günü saat on dqrtte 12 buçuk lira 
muvakkat teminatlarile müracaatlan. (M) (231) 

Umumi Nefrİyat ve Yazı iıle ri müdürü Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

=~·.... .. ' ~ 1 : !- :'· .. .................................. .-ı 

LEIPZIG İlkbahar Ser 
S Mart 1935 de baılar 

Almaa ılmeadllfulerl llcretleriade % 6 t 

Her nevi tafıillt içla Leipz:ig•n Me :ısa mt Le 
(Allemap•) idarHiae yeya İıteı:bul'da Galata'da Ahen • 
hanında Mllheadiı H. Zeckser'e milraccıt olunmaaı . Ttlefoa: J 

Po' h kutusu 1076 [ 72J3 .. ................. . 
lstanbul Sıhhi üeııe! e:er Al 

Kc misyonu ReisliğindeoJ 
Haydarpaşa Nümune Hastanesinin Elektrik, TelefoO 

Sinyal tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
ihale günü 29 . 1 • 935 Salı günü saat 14 tür. 
Muhammen bedel (16500) liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 
Keşifname, Şartname ve projeler 82 kuruş mukabilinde 

taneden alınabilir. 
Talipler bu gibi ifleri yaptıklarına dair cari seneye ait 

caret Odası veaikalariyle bu pazarlığa girebileceklerine d 
Vilayet Nafıa Başmühendisliğinden taııtikli vesika gösterf 
ceklerdir. Pazarlığa gireceklerin belli saatte teminat m .. ıcıDll'll 
veya Banka mektuplariyle Cağaloğlunda Sıhhat Müdürl .. 
binasındaki komisyona gelmeleri. (106) 

--
İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

EMiNÖNÜ ı Ahıçelebi mahal· 
lesinin Limon iskelesi so· 
kağmda 54 No.lı dükkanın 
3390/51840 hissesi. 

EMİNÖNÜ : Çelebi oğlu A· 
laettin mahallesinin yeni ca 
miişerif avlusunda eski 
67 ve yeni 80 No. lı dükka-
nın 180/ 3600 hissesi. 

EMINöNO : Çelebi oğlu A
laettin mahallesinin yeni ca 
miişerif avlusunda eski 
68 ve yeni 81 numaralı dük
kanın 180/ 3600 hissesi. 

MERCAN : Kalpakçılar Y o
kuşu yenihan saka çeşmesi 
sokağında eski 23 ve yeni 
19 numaralı üstünde odası 
olan dükkanın tamamı. 

KOÇOKPAZAR ı Rüstempa
şa mahallesinin Uzunçarşı 
caddesinde eski 85 ve yeni 

Muhammen 
Lira 

225 ,, 

800 ,, 

314 No.lı dükkanın tamamı 2500 ., 

,, 

,, 

Yukardaki mallar 3-2-935 pazar günü saat 12,30 
çık arttırma suretile satılacaktır. İsteklilerin muhammen 
delin yüzde yedi buçuğu nisbe tinde pey akçelerile müra 
lan. (B) (242) 

Elektrik Mühendisi Aranlyor 
Anadolu' da bir tehrin elektri k Şirketi, elektrik mühenditİ 

Türk genci aramaktadır. isteklileri n matlubat ve referanslarını '' 
rik rumuzile İstanbul Posta kutuı u 176 adresine bildirmeleri. ( .. 
Adapazarı Ahşap ve Demir Malzeme ima~ 

hanesi Türk Anonim şirketi Mürakipliğind ,;,_, 
Merkezi lstanul' da bulunan A dapazarı Ahtap ve Demir Ma~ 

imalathanesi Türk. ~nonim Şirketi H~~eti U~~iyesi atağı~a .. ;I 
hususu müzakere ıçın 3 Mart 935 tarıhıne muıadıf pazar gunu il, 
14 de Galata' da Voyvoda caddesin de Sümer Bank binasında fe"1:JJ 
de olarak içtima edeceğinden hi1S edarlann mezkur içtimaa gellll ,ı 
ve Şirket esaa mukavelenamesi mucibince hamil oldukları hi~ 
netlerini içtima gününe takaddüm eden on gün içinde Sümer 
latanbul tubeaine teslim etmeleri ilan olunur. 

Ruznamei müzakere : 
1 - Şirketin feshu taııfiyesi •• 
2 - Tasfiye memurlarının intihapları ve ücretlerinin teab;iı 


