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ulgaristanda kabi~e değişti 
Bulgaristanda 
Ne1er oluyor? 

Bulgaristan Balkanların en bü
yük siyasal kayna9ma yeridir. Ge
çen mayısın ondokuzuncu günü 
ansızın Mu9anof kabinesi düşüp 
te yerine Kimon Georgiyef hüku
meti geçtiği vakit her kesin ağ
zında dönüp dola9an sorgu 9u idi: 

- Kıral'ın bu itte rolü nedir? 
Bu kımıldanma Kıral'a kar91 mı? 
Yoksa Kıral'ın dileğine uygun 
mu? 

Sekiz aydır bu sorguya açık bir 
kar9ılık verilememi,tir. Şimdi 
Georgiyef hükômeti dü9erken, se
kiz aydan beri karanlık kalan bu 
yer, azıcık aydınlamıf oluyor. 
Georgiyef hükumetinin it batın
dan çekilmesi, batta Georgiyef 
olmak üzre, bir takım bakanların 
Kıral'a karşı olan durumları ile 
ilitiğİ olduğu anlatılmaktadır. 
Sof ya' dan bildirildiğine göre, dü
fen batbakamn evi gözaltına alın
nu9 ve Bulgaristan' da "gizli dik
tatör., adı verilen miralay Elçef 
tevkif edilmiştir. Kıral'a karşı 
gelmelerinden korkulan bir takım 
adaınlann da. tomruğa bkıldığı ve 
yahut göz altında bulundurulduğu 
hildirildikten sonra yeni kabine
ııin Kırat taraftarı olduğu söyle
niyor. Bu sözlerden çıkan anlam 
t~dur ki, Sof ya' da Kırat' a kartı 
hır kımıldanma sezilmittir. Bu· 
nun amacı, Bulgaristan' da bir 
CUJnurluk mu kurmaktır? Yoksa 
~<ı;tka bir dütünce mi var? Burası 
1Yıce belli değil. Ancak Kıra!' a ta
l') aftar olanlar daha önce ileri atı· 
arak, 19 mayıs deği9imine ben
~eyen bir vuruf ile kartı gelmek 
ısteyenleri dütürmütlerdir. Ger
çek Yeni hükUmetin bathakanlığı
:ııa Kıral'rn yakınlarından sayılan 
General Zlatef geçmi9tir. Kabine
ye giren öteki ukerler de aıkı bağ
l11rla Kıra! Boris'e bağlıdırlar. 
•. Kabinenin iç itlerden ötürü de· 
{'tt~ğini Bulgar ajanaı bildirmittir. 
B skı kabinedeki dıt itleri bakanı 
al~tof'un yeni kabineye de gir· 

Gesı hunun doğruluğunu gösterir. 
erçek Bulgaristan'ın dıt siyasa· 

•mda timdilik bir değişiklik ol· 
nıasr beklenmiyor. Bu deği9iklik 
te ancak bir biç;mde olabilir. Bul
garistan'ın bütün koJDfularile an
latarak Balkan birliğine girmeıile. 
Georgiyef hükumeti sekiz aydan 
~eri, kom,ularmın bir takımile an· 
kll.fm11k, bir takımı ile de rücenik 
., alm11k siyasasını gütmekte idi. 
ou siyasanın yürümeyeceği artık 
•nl11,rlmı' olmalıdır. Çünkü Bal
ltan paktı Atina'da imzalanalı, a
radan geçen bir yıl içinde, buna 
airen dört ulu' aruındaki geçim 
o kadar pekletmittir ki bunlar ar
lıfı: bir gövde gibi ıayılabilirler. 
Bunuiı Bulgarlaca anlatılacağı 
't'aktin uzak olmadığını dü9ün
'lllek isteriz. 

Biz Türklere gelince; Bulgarlar 
IÇin ancak iyi duygular l:afıdığı
mızı bir kez daha söylemek iste
riz. Bizim amacımız Bulgariıtan
da sağlam ve otoriteli bir hüku
'llleti it batında görmektir. Çünkü 
\iJiyoruz ki ancak böyle bir hükô-
1Det Balkan paktine girebilir. Bu 
P•lctin bütünletmeıi de Balkan ha· 
rıtınrn pekletmesi demek olacaktır. 

A. Şükrü ESMER 

Binden fazla 
Karşılık 

Dil ara,tırma kurumu 
yakında derlediği keli
meleri halka bildirecek. 

Türk dili araıtmna 
Dolmabahce sarayında 
<levam eıı;,;ıtir. 

kurumu düıı 
çalıfJDaJarma 

Kurum t imdiye kadar binden fazla 
IÖ2ün turkç karıılığını bulmuıtur, Ku· 
hlm bir haftn içinde hu kelimelerin kar
i1lıklannı h ka bildirecektir. 

Derleme İtleri için do araıtırma ku· 
;ımundan yeni bir tamim ıelmiıtir. 
I ~ tamim ·· erine hlanbul derl~me 
a!:,nde çalııacak muallimler biı· çok grup-

a aynlnıııtrr, 
.Bu gruplar &)'Ti ayrı çalııacak ve L'7• derleme tuHmrtıtnaıneıine göre yeni 
ınıeler topbyacaklardır. 

Kra ın taraftarları ka~ 
zandı eski başbakan 

göz hapsi altına alındı 
Kabine d ğişiminin sebebi sırf dalıi
lidir bunun dış sıgasaga tesiri yoktur 

SOFYA, 23 (A.A.)
Geoıııiyef kabinetJ ı ı 1. • 

fası çoktanberidir bek· 
Jeniyordu. Bir kır.mı ma
yu 1934 tarihli hükfunet 
darbesinin ba,hca n1ti
retteplerinden olan Mi -
ralay Damyani Elçef'in, 
diğer kumı da bu defa 
kral tarafından yeni ka· 
bineyi tetkile memur e
dile n H a rbiye nazırı ge· 
neral Zlatefin tarafın
da toy ..... 'ln askeri unsur 
]ar arasında Üzakere ... 
ler cereyan eylediği bi
liniyordu. 

Kah inenin liKeai, 
dün akıam hazırdı. ~ • 
keri ımsurlann yeni te
tekkülde, büyük yer tut 
malan ihtimali vardır. 
Zlatef kabinesi, lualın 
tasvibine mazhar olacak 
tır. 

Yeni kabine 
SOFY A, 23 (A.A.)

BatvelW Bay Georgief 
dün kabinenin istifuını krala verdik
ten ve kral da bunu kabul etikten son
ra Harbiye bakanı ıeneral Zlatefi 
yeni kabineyi !etkile menıur ebn.İJ ve 
General Zlatef'in ııece getirdiği qa· 
ğıdaki liıteyi tasdik eylenıiftir. 

Başbakan ve Harbiye i~leri Gene -
ral Zlatef, Dışarı işleri Batalof, içeri 
itleri Miralay Ko•ef, Okonomi işleri 
Profeoör Mollof, Adliye ifleri • M11li· 
ye vekaleten - Kalenderof, Kültür if. 
Ieri General Radef, Münakalat itleri 
Zaharief,. 

Bu k&bineye giren batbakan ile Ba
talof, Mollaf ve Zaharief istifa eden 
kabinede de bulunuyorlardı. 

G~nr((İell'ln evi nez.aret alhnda 
SOFYA, 23 (A.A.) - Huauai kay· 

Bulgar lıralı Bori& 
naklardan bildirildiğine göre, yeni ka 
bine ukeri partiden kral taraftan o
lanlann galebeai olarak teli.kki edil. 
mektedir. Gizli diktatör imıi ile ma• 
ruf olan Miralay Velçef mevkiini ta· 
manıen kaybetmittir. Dün gece evi po 
liı tarafmdan tarassut altına alıı:ımrı 
ve bu sabah kendia.i bir kıılaya nak • 
lolunm~tur. Sabık batVekil Georgi • 
yerin evi de nezaret altındadır. Sof • 
yada 50 - 60 kifi tevkif olunmuttur. 
Bulgariıı arula aüküıi "'arifır. ... 

l•tilanın se6ebi nedir 
SOF'Y A, 23 (A.A.) - Balsar a 

janaı l>ildiriyor: 
Yeni hükiimet değişikıliği münhaaı· 

ran dahili aebeplerden ileri ırelın.ittir. 
(Devamı 6 ıncı aahlfede) 

Kadastroda yeni teşki-
lat ve yeni kanun 

Yeni teşkrat dün işe başladı, umum 
müdürün gelmesi bekleniyor 

Tapu ve Kaı:lcutro Umumi 
müdürü Bay Cemal 

Tapa ve kadastro tahrir lamuna dün 
den itibaren meriyete girmiıtir. Bu su
retle eski teıkiliıtın yerine yeni bir 
mekanizmıı iıe baılamııtır. 

,... 
1 

Kanuna göre, kadastro beyetieri ri
yaseti ünvanı kadaatro müdürlüğüne 
tahvil edilmiıtir. 

Bu müdürlüğün baıkanlığı altın • 
da yeniden bir komisyon teıekküJ ede
cektir. Ve bu komiayanda tasamıf 
üyesi, belediyeden ıeçilmif iki üye, j. 
c:ap ederae orman fen memurları 
bulunacaktır. 

Poıtalar hakkında 10nunı müdürlük· 
ten yeni bir emir olmadığı için bunlar 
eski iıimlerile çalııınaktadırlar. 

Kanunun bir maddesine göre yapı -
lan ilana rağmen ıahibi bulunmıyan 
ga)'Tİ Dl<'nkuller hükümet namına kay• 
<!olunacak ve 10 seneye kadar bükmen 
hak sahibi çıktığı takdirde, gayri men
kul sahibinin namına tashih edilecek • 
tir. Eğer bu gayri menkul satılmı:ı ise 
hazine tarafından bedeli venlecelrtir. 

Dijer bir maddeye gÖre, kadastro 
• mahkemeleri tek bakİn'ı üzerine kurul
muıtur. Kadar'ro mahkemesi dün tek 
hikiır. ile ku: ui"'"' ve hükümlerini ver· 
miıtir. 

Kadastro mahkemesi tahriri müra
caatlarla beraber, ıifabi müracaatları da 
kaba) etmektedir. 

Tetkik edilmelı: üzere kadastro mah· 
kamelerile ve kadastro talıftr komnyon-

(Dcvamı 6 mcı aalıifedc) 

Atatürk 
Mareşal Fevziyi 
Kabul buyurdu 

/STANBUL, 23 (A.A.) - Mare· 
fol Fevzi bugün öğleden aonra Reiıi· 
cumhur Atatürlı tarafından lıabul bu· 
yurulmuftur. 

Başbakan 
Ankaraya döndü 
Dün gitmeden önce Harp 

akademisini gezdi 
Başbakan General lunet lnönü dün 

Dcılmabahçe sarayında bir müddet ça
lıımıı ve öğleden ıonra &aat 15 te ••
raydan çıkarak Harp akademisini zi
yaret etmiıtir. General ismet foönü 
yarım aaat kadar akademide kalmıt 
"e müessesenin tedrisatı ve çalıtmaaı 
hakkında izahat almış ve verilen ma
lfunatı alaka ile dinlemittir. 

General lnönü Akademiden sonra 
te>krar Dolmabahçe sarayına dönmiq 
ve oradan motörle Kadrköyüne geç
mittir. 

Kadıköyiinde bir akraba ziyareti 
yaptıktan IODI'& Ankaraya dönmek Ü· 
zere Haydarpqa istasyonuna gitmiı· 
tir. 

General lnönü vali Bay Muhittin 
Uatündai', muavini Bay Rüknettin ~ 

sıer, Emniyet müdürü Bay Fehmi Vu
ral tarafından uğurlanmııtır. 

On iki adanın 
Birinde isyan 

Italya karaya as-
ker mi çıkardı 

lıyanın ~khğı Kalimno;ı; aı:laııım 
gösterir harita 

A TlNA, 23. A.A. - 12 a· 
dalardan Kalimnos adasında, 
söylendiğine göre, ahalinin U· 

mumi isyan çıkarını§ olmasın· 
dan ötürü, örfi idare ilan edil· 
miştir. 

Bir İtalyan harb gemisi Ka· 
'Jimnosa gitmektedir. 

ATINA, 23 (Milliyet) - Kali
mos adasında ahalinin adadan dı-

tarıy11 çıkması menedilmi~tir. Ve 
talyan donanması tarafından ka • 

raya asker çrkrıldığı söyleniyor. 
Tayyareler tarafından da ahalinin 
harekatı tarassut edilmektedir. 

Dost İranın tees'!Ütleri 
ANKARA, 23.A.A. - Iranın Anka· 

ra büyük eldıi, son zamanlarda Marma
ra havzasında zuhur eden zelzele feliıke 

ti dolayısila do•t ve kardeı Iran hükü. 
met ve ulusunun teessürlerini hükUmeri
mize bildirmiştir. Hükümetimiz de dost 
ve kardeı hükUmet ve u~usun bu candan 
al3kasına kr.rıı lc§ekkürlerini bildindt· 
tir. 

TA 
' 

"Jilligetin yeni adıdır 

• 
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Tel: { Müdür : 24318. Yazı iıleri müdürü ı 24319 
Jdare Y• Ptf•th•a ı 24310 

Avuıturya Krallığının variıi Arfid ük Otto - Viyanadaki Almdh elçisi 
Fon Papen - Avuıtıı rya bQfbakanı B.Şuşnig 

Almanganın HÖZÜ Avusturgada 

Viyanadaki Nazi teşkilatı 
gene iş başına geçti 

Avusturyanın Almanya ile birleşmesi 
için gizli listeler hazırlanıyormuş 

Basbakan Londraya gidiyor 
Sar P~".bisit.inde lıcuanon Almanya, 

bu plebuıtlenn Alman ırlıile medıun 
bulunan yerlerde de yapılmasını iste
mektedir. 

Bu eınada ilk akla gelen yer A • 
ıJuıturyadır. Nazilerin burada çalıı • 
maları, ..,n zamanlarda çok artmııtır. 

Dün gelen bir haberden anlıyoru:ıı 
ki Viyanadaki Alman elçiliii binasın
da Sar plebisitinden memnun olanla· 
nn isimlerini kaydettirmeleri için bir 

defter açılmı§tır. 
Böyle bir işe girişilmesi ıon ııaziye· 

te nazaran ulak mikyasta halkın re
yine müracaat gibi telcikki olunabilir. 
/ffe dün bu hususta aldığımız telgraf. 
lan aft1ğı alıyoru:ıı: 

VIY ANA, 23. A.A. - Sar plebisitin· 
den ıonra buradaki Ahnan elçiliği elçi• 
lik avluıunda bir defter açarak Sar'ın 
Almanyaya dönmesinden memnun olan-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Eski P. T. T. U. müdürü 
B. Fahrinin muhakemesi 

Dün Ankarada başlayan muhakemede 
Devlet şurasının kararı okundu 

Şirk"t•n aldıqı 200 000 lira 

----------------------------------ANKARA, 23 (Telefonla) - bu· 
ıran asliye birinci ceza mahkeme.ıinde 
eski poıta ve telgraf umum müdürü 
Bay Fahri, posta ve telırraf teftiı heye
ti reisi Bay Supbi ve eaki telgraf iflet· 
me müdürü Bay Ihsan Cemalin muha· 
lıemelerine bqlanmııtır. 

Saat altıda batJayan muhakemede 
bakim yerinde Bay Aıım, iddia maka· 
mmda muavm Bay Muhittin bulunuyor· 
du. Mahkemede her üç maınun da bu
lunuyor ve Bay Fahriyi avukat Hay -
,ııaı.; Bay Suphiyi, Cemal Hazım, 

..ay Ihıan Cemali Küçük Bay Aziz 
tem il ediyordu • 

Salon aamilerle hınca bı.nÇ dolu idi. 
Hakiın maznunların hüviyetlerini tes • 
bit et:Ckten sollnl devlet ıüra11 umumi 
heyetinin lüzumu muhakeme karan o
kundu. Karar ıudur: 

Devlet ıurasının karan 
l - Sterlinin miyar teJaıld<iai bu • 

suıunclaki etbabı mucibeyi yanlı§ gös
termek. 

2 - Şirket tarafından teklif olma• 
dığı halde §iriı:etin mukavaaine altı •

1 
nın lliıveaini heyeti vekileye teklif et
mek. 

3 - Devlte ıuraaınm kararından ıon-

Bay Fahri 
ra her iki nokta! nazarın tevhidini es
babı mucibeoile Dahiliye veki.leti hu· 
kule mütaYirliğinden eormak ve yeni 

( l)evamı 6 ıncı sahifede) 

Seçim işleri bitirildi 
lstanbulda rey veren kadın yurddaşlar 

erkeklerden daha çoktur 
lkind münteloip aeçim 

itleri tamamile bitmit .~----------------·--ı 
tir. Mülhakattaki tu-
nif neticelerini göeteren 
mı\Zbatal&r cI. dün ı .. 
tanbul vilayeti tefti§ he
yetine verilmiıtir. 

U<anbul vilô.yeti tef -
lif heyeti dün ikinci mün 
tehipler:in mazhatalanru 
doldurmakla uiratmıt -
tır. 

Mazbatalar pazarte
aiye kadar bitecek ve 
ikinci müntehiplere da -
iıtılacaktuo. 
Kadınlar daha fazla 
l.tanbul vilayetinde 

ikinci müntehip seçimine 
ittirak edenlerin saym 
hakkında bir i&tatistik 
yapıbnıttır. 

Buna göre l&tanbul 
vili.yeti içinde rey verme 

• 

ğe hakkı olan yurttaşın --· 
miktarı 398,454 idi. Kadınlarımız lstanbulda siyasal haklarını kullan· 

Bunlardan 342,394 makta erlıelıleri geçtiler. 
yurtta~ reyini kullanmı~ır. Rey kul • / rın nisbeti yüzde 50, onda sekizdir. 
!ananlardan 175,193 yurtta, kadındır. Erkeklerin miktarı da yüzde 49. nn. 
Bu raka:nlııra göre rey veren kadınla· (Devamı 6 ıncı sahifrde) 
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Her hakkı mahfuzdur. Ya%all: Son Yemen valisi Mahmut NEDiM 

En kısa günlerde bir vakanın 
çıkması bekleniyor 

Yabancı kuvvetlerin gizli çalııması • Esrarengiz 
kuvvetlerle mücadele • Sait ile bir konuşma 
Bir kaç gün aonra Bajiseyr kllJll
ma çıkh: 

- Mahmut Nedim beyefendi, 
ôedi, yeni memuriyetimi tebrik 
etmek IU.tfunda bulunmayacak mı
sınız? 

- Mübarek olıun.. dedim ve 
güldüm. 

Oturdu, ve çok aaf, temiz, hayır
hah bir adam taVTı takınarak söy
lemeğe bq!adı: 

- Şimdi, emret, diyordu, ne is
tersiniz, bana vereceğiniz talimab 
harfiyen yapacağımdan emin olu
nuz. Bu ~İ suf, dinime, vatanmıa, 
milletime bir hayrım dokunsun di· 
ye istedim. Baıka bir emelim varıa 
Allah beni kahretsin, fakat neden
se siz beni yanlış anlamış görünü
yorsunuz. Ama Allahm inayetile 
pek yakında bu dütüncenizde, bu 
kanaatinizde aldanmıf olduğunuzu 
ben, yapacağım itlerle ıize isbat 
edeceğim. 

Söyledi, söyledi .. Yeminler etti, 
teminat verdi, elleriıni Öptü ... 

Bu hilekir adama, beni inandır
dığını, kandırdığını zannederek ya. 
nımdan çıkarken, tekrar gülümse
yerek baktım, ve; 

- Bajiseyr, dedim, yeni vazifen. 
de, vazifenin hudutlarını aşmadan, 
uslu akıl ı çalışırsan febiha, yoksa 
fena halde bozuşuruz. Sana başka 
söyleyecek sözüm yok.. Haydi Al
lah akıl ve aelimet versin! 

Riyakar bir ablış.!a ellerime ıa· 
rıldı, ve tekrar yeminler, kasem
ler ederek yanımdan çıktı gitti. 

Biliyordum ki o, benim sözleri
me değil, fakat dayandığı ve bü
ytiklüklerine inandığı makamlara, 
kuvvetlere güvenerek bildiğinden 
tatmayacak, yapacağını yapacak
tır. 

Fakat acaba ne yapacaktır? 
Onu merak ediyordum. 
Arabistanda yabancı kuvvetlerin 

elinde itleyen bu gibi adamların 
foyaları ekseriya çok geç, seneler 
ve senelerden aonra meydana çı
kar. Bu, uzun tecrübelerle sabit 
olmuştur. Mesela herhangi bir ec
nebi gizli kuvvetin adamı, ajanı 
uzun zaman kendini belh etmeden 
çalışır çabalar, muhiti hazırlar, ve 
yıllarla biç bir fey yapmadan, da
ha doğrusu göze batacak bir İf gör· 
meden, hazırlanır, ve ancak hiç 
ummadığımız, beklemediğimiz bir 
anda bombasını patlatır. Böyle yir
mi, yirmi beş sene ses çıkarmadan 
kendisinden ~üphe ettirmeden ça
hşmıt ve sonunda h"'ımıza gaileler 
açmıt nice insanlar lllnırım. 

Fakat biliyordum ki bu sefer ÖY· 
le ohnayacak, çünkü Saidin başı, 
hocası, idarecisi bir ecnebi değil, 
Ebülhüdadır. Ve Ebülhüda böyle 
yıllarla bekleyebilecek, bir pro
gram ve usul ile itleyebilecek bir 
adam değildir. Bu sebeple pek ya. 
kında bir vakaya '8-bit olacağımız 
adeta muhakkaktır. 

Bekliyordum. 
Şunu da söyleyeyim ki Sait Baji • 

seyrin lngiliz konsoloshanesi imti
yazlı tercümanlığını, bütün emirle
re, tekidlere rağmen ben resmen 
kabul etınedim. Her gelen emre 
(mahzur vardır, kabul etmem) di
ye cevap veriyordum. 

Bu arada Sait konsoloshane na
mına mahkemelerimize ve,_ sair 
devaire müracaat ettiği zaman, em
rimle reddolunuyor, tanmmayor
du. Fakat o, buna aldırış etmiyor, 
iti pişkinliğe veriyordu. Bir gün 
bana geldi; 

- Aman beyefendi, dedi, beni 
tebrik ettiniz, hatta tercümanlık 
vazifesinin hududunu atmadan ça· 
lıt dediniz, timdi ise beni mahke
meler tanımayor, konsoloshane na
mına mahkemelere gitmek tercÜ· 
manlık itleri huddu dahilinde de
ğil midir? 

Diye ıöylenmeğe batladı. 
- Onu ben sana bir ağabey, bir 

baba sıfatile nasihat yollu söyle
dim. Resmen seni tanımayorum, 
tamY'ımam, tanıyamayacağım. 

Mırıldanarak çıkarken; 
- Elbette tanırsınız, dediğini i

tittim, fakat ititmemezliğe verdim. 
Çünkü bir gaile çıkarmak ta isteıni
yordum. 

Bu arada vali ile göriiftüğümüz 
zaman o da; 

- o:du olacak, bu adamın me
muriyetini resmen tanımak artık 
bir zaruret halini aldı. Biz tanısak 
ta tanımasak ta o bildiğini yapacak 
br. Bilmem, ben böyle dütünüyo
rum, 

Deyince, çölün, Hicazın çefit çe
şit intrikalarıle bunalmış, bu muh
teTem valiye; 

- Doğru, fakat ben de töyle gö
rüyorum, Saidin memuriyetini ta· 
nırsam ona bütün kapılan açmıf o
lurum. O, malıkemelere bir İf gör
mek için değil, fakat İngiliz konso
loshanesinin imtiyazlı tercümanı 
olduğunu aleme ilan etmek için gİ· 
diyor, tanınmayınca emeline eremi· 
yor. Şimdi halk ı...zarmda muhak
kak ki fÜpheli bir vaziyettedir. Onu 
bu vaziyette bırakmak bizim için 
elbette faydalıdır. 

Biraz düıündükten sonra, aklı 
yatan vali, hakkımı teslim etti. - . 

- Bütün yollar kapandı. 
- (Cidde) ile (Mekke) ve 

(Mekke) ile (Medine) arasındaki 
bütün yo!.alrdaki bedeviler isyan 
halindedir. 

Bu haberleri veren memurları 
mın yüz' erine bakarken, onların 
endifeli yüzleri gözlerimin önün
den siliniyor, karşımda Sa it Baji
seyrin şeytanet dolu gözlerinin fı. 
rıl fırıl döndüğünü görür gibi olu
yorum. Nihayet, beklediğim işte 
bafımıza gelmitti. Bu suretle onun 
nereden, nasıl, ne vakit vuracaıh 
hakkındaki merakım, iki cümle ile 
ortadan kalkmış oluyordu. 

itiraf ederim ki Bajiseyri gece 
gündüz tarassut ettirdiğim, bir lah· 
za gözden uzak tutmadığım halde 
ilk darbesinin bu şekilde, bu ka· 
dar büyük ve tehlikeli bir şekilde 
tecelli edeceğini tahmin edememif
tim. Bunu da başlıca sebebi onun 
daha kendisinden şüphe edlimediği 
zamanlarda, gizli gizli sinsi sinsi 
çalışm19, bu suretle kendisine çok 
evelden muhit ve zemin hazırlamıf 
olmasıdu. 
Şimdi vaziyeti tetkik edeljın: 
Cid<le - Mekke ve Mekke -

Medine yollarının kapanını' olma
sı, de.mek, Hicazın ba,tan başa is
yan ha1inde olması ılemektir. 

Hicazın belli baflı üç dört tehri
nin koskoca çölün ortasında Asi
lerle muhat, mahsur bir bale gelmi~ 
olduğunu artık bir emrivaki halin
de kabul etmekten başka yapılacak 
şey yoktur. 

Şurada bir lahza duralım: 
Uzun uzadıya anlattığım hika

yenin bu noktasından bir neticeye 
varm1' olmayor muyuz? 

Tek bir adam, zeki, hilekar, fey
tan ve müfrit bir genç, bir~ait Ba
jiseyr fU anda 1-'ıcağı ayaklandır
mı• olmayor mu ? 

Simdi kan akacaktır. Mehmetçi
ğin kanı akacak, devlet hazinesi 
kapılarını açacak, sarayın etekleri 
tutuşacak, Hicaza vapur vapur as
ker ge1ecek, susuz, kurak, çorak u
cu bucağı bulunmaz topraklarda 
beyhude bir harp olacaktır. 

Ve bunu yapan Ebülhüdanm bir 
adamı, tek koludur! 
Osmanlı imparatorluğu Arabis

tanı nasıl idare etınittir, Arabista
nı nasıl tanımış, nasıl görmüf, ne 
zannetmiş ve nihayet 1?a.sıl kaybet. 
mittir, işte bu küçük küçük hadise
ler, gözlerde bütün bu suallerin 
canlı birer cevabı şeklinde tecelli 
edecektir kanaatindeyim. Şimdi, 
batımıza açılan gailenin safha saf. 
ha eşkalini gözden gf'çirelim: 

Bu haber İstanbul bildirilmitti. 
Tahmin ettiğim gibi Sultan Ha

mit küplere binmişti. 
Tel:raf telgraf üzerine yağıyor· 

du. Mabeyinde makine başında 
bizden cevap bekliyorlardı, biz de, 
bir yandan Mekkedeki vali, bir ta
raftan Ciddede ben icap edence
vapları veriyorduk. Fakat ben bu. 
işin hakikı sebebini, müsebbibini 
hali söyleyemiyordum. Çünkü, ha
J5. bunu s'iylenmesinde bir fayda 
memul etmiyordum. 

Çöl niçin ayaklanmıttı? 
-Bitmedi- -
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HARİCİ HABERLERi 
Japonya. İtalya Deniz konferansı 

iki devlet arasında Japonya konferan-
uzak şarka ve 

Afrikaya ait işler 
ROMA, 23.A.A. - Japonyamn Roma 

büyük elçisi Bay Sugimura, 1 talya ile 
Japonyanın Afrika ve uzak §arktaki mü
nasebetleri lıakkuıda ''Tribuna,, gazete- / 
cine beyanatta bulunmuştur. Elçi, H:ı
beşistanda gUya Japon zabitleri bulun· 
duğuna dair olan ıayialan katiyetle tek
zib etmiştir. Japonyarun Adia-Alıabaya 
iktiaaden hulw eylediği bahsine gelin
ce, bunu izah için, elıııerisi yahudi olan 
mutavaasıtlann Kobe'ye lfelerek Ha
befi•tana götürmek üzere mal aldıldamu, 
fakat doğrudan doğruya ithalat yapılma
dığını SÖyl<ımİ§l:İr. 

Uzak ıark lıakkuıda da deınittir ki: 
" 1 talyanın orada, Japonya ile kartıla§
maluızın 1 faaliyetini artırabileceği ka· 
naalıindeyim. Uzak .Wta, istismar edi· 
lecek koskocaman bir piyasa vardır, an
cak yerli ahalinin huzur ve sükun içinde 
yaıamaları f&rltır. Japonyamn siyasası 
bunu iatihdaf eder. Ticaretin ora'arda 
düzen altına alınması, herkes için fay. 
dalı neticeler verecektir. Bunun arka· 
11ndan, Mançuriden söz açan elçi, bu ül
kenin tanmıb tanınmama•ı keyfiyetinin 
kencl'isini pek fazla alakadar etmediğini 
söyledikten sonra, I~ ve Fransız he
yetlerinin orada bulduklan fevkalade im
kanlara iıaret etıniıtir. 

Nihayet, teknisyenlerin, tetkikine ar
zolunmak üzere nümune!er tevdi eden 
elçô, Japonyamn mütekabiliyet eaa11 Ü· 
zerine, mesela ltalyadan fll1"lll> ithal et. 
melde bahtiyar olacağını beyan eyle
miştir. 

Kumandana yumruk 
FORBAH, 23. A.A. - Yabancılar a

layına namzed, Sar'b bir mülteci, Fran-
11z hapishanelerinde yatmak d;Jedit" ni 
söyliyerek, avcı kıt' ası" kumandan1na te
cavü7de bulunmll§tur. 

Aa .. Alman olan ve F orbah'a dün 
gelen Şarl Klein adındaki bu adam, Y'!ban 
cılar alayına kaydolmak üzere, muayene 
için avcı kışlasına götürülmüştü. Orada, 
merkum, yüzbaşı Jarri'nin yüzüne şid
deLli bir yumruk indirmiıtir. 

Derhal tevkif olunan Klein, kendisini 
bir toplama karargahına kapattırmal<la 
tebdid eden eski patronunun böylece e· 
!inden kurtulmak istediğini &Öylemiştir. 

Şarki Afrikada 
Cibuti'de öldürülen Fran· 

sız mutasarrıfı 
Evvelki gün Şarki Afrikada Fran· 

saya ait Cibuti ara.zilli ile Habetiatan 
arasında bir hadise olmut ve FrBDNI. 

m • ' "'• rrıtı öldiirükııüttü. Bu hiıdise
nin kabileler arasında çıkan kıyamdan 
doğduğu bildirihnekteclir. 

Dün bu huausta ıu telgrafı aldık. 
PARlS, 23 (A.A.) - Cibuti hadi· 

&CSi hakkında müstemlekeler nazırı fU 
malumatı almııtır. 

Mutaaamf Bernard Ozamara.alar 
tarafından talan edilen esasa yardı • 
ma g ibnif, mühimmatı bitene kadar 
harp etmiş ve müharebe meydanında, 
alr:ış olduğu on bıçak yarası iLe öl • 
müştür. 

800 kitiden ibaret olan düpnanm 
:z.ayiatı :meçhuldür. 

Mutasa-rnf Bernard'a ölümden sot>
ra hatırası için Lejiyon donö.r nİ§l!lDJ 
verilmiştir. __ ,,__ 

Nazilerin toplantısı 
BERLIN, 23.A.A. - Havas ajansı 

bildiriyor : 
Nazi hücum kı!alan kumandımlan er· 

kanı harbiye reisi Bay Lutzenin batkan· 
bğında bir toplantı yapmıtlardır. 

Neşredilen r.azi tebliğinde hücum la
talarmın tensiki i§inin görütüldüğü biJ. 
cfu-ilmekte İse de alınan kıı-•rlar haklan· 
da hiç bir şey söylenmemektedir. 

Sarı hüm,,.-anın ted~visi 
PARIS, 23, A.A. - Tıb akademiıi 

dün, lngiliz doktör Findlay'run anrıhu.n
ma'yı ıeromla tedavi hakındaki muhtıra
ımı dinlemiştir. 

Sonra doktör Onfray ile Petit'in demir 
yolları memurlannın renk ve rakam oku
ma kabiliyetlerinin tetkiki ıaulleri hak
kındaki rnporlanru dinlemiştir. 

iki doktör, raporlannda , "itibara cet
veli,, denilen ve muhterf rakam akunıalc
tan ibaret olan Japon usulü üzerinde 
iırar etmişlerdir. 

Harici küçük haberler: 

* Tatar ilinin merkezi bulunan Ka
zan'da, az bir zam.an içerisinde 40,000 
TUble kazanç teınin eyleı:niş olan giz. 
li bir tabakhane meydana çıkarıhnıt
tır. 

Mallımdur ki, Sovyetler ittihadı da 
hilinde ticaretle sanayi devlet elin· 
de olup, bunun hilafına hareket eden
ler şiddetle cezalara çarptırılırlar. 

* Bulgar • Çekoslovak matbuat 
anl&flll""ı Parafe edihniştir. Bu an
latma, tasdik olunmak Üzere, her iki 
.memleketin baann kurumlarına arze· 
dilecektir. 

'!' Lebistanda Vuje madenlerinde yer 
altı lllı .rntıları devam ebnektedir. Ma
denlerin temizlenmesi bu yüzden müm
l<ün ola.·myor. Toprak altında kalan iki 
amelenin ceıedleri bulunamamıtşır. 

'!' Maten ıı-azetesine dün ıı-ece Berlin
den gelen bir telgrafa göre Bay Göring

yakında V arıovaya g-iderek mühim 
l:'olonya ricaliyle müzakerelerde buluna
cağı taYiar.i dolaımaktadır. 

sın sür'atle 
toplanmasını istiyor 

LONDRA, 23 (A.A.) - Japonya • 
ya dc>nmek içuı Londradan ayrılmadan 
evvel amiral Yamamoto demıştır ki: 

- Londra ve Vaıin&ton muahede
lerince yapılması icap eden deniz kon
feransı, mıimkün olduiu kadar çabuk 
toplanmalıdır. 

Vnce Amerika yolu ile dönmek isti· 
yo.-dwn, fakat eğer hükiımetim de kon· 
feransın mümkün olduğu kadar ~buk 
topıand.ğını gormek arzu etmeseydi, 
!>iberya yolur.u alarak daha çabuk dön
memi zannetmem ki emrebnezdi. 

8:naenaıcyh, teklif edıldiği takdir· 
de Japonyanm konf.ennsıru ı936 ya 
b.rakı.:masmı kabul edeceğini zannet • 
mıyorum.,, 

Japon murabbaı heyeti azasından 
yüıbaıı ı vaıita bugün Amer.ka yoıu ı· 
le Japonyaya dönmek üzere gibnekte
d.r. l- akat Londradaki Japon mahafili 
bunun alelade nezaket ziyareti olduğu
nu, Bay Vaşitanın Aıner.ıkada bwun • 
duğu mJddetçe hiç bir müzakerede bu
!unmiyacağını temin etmektedir. 

Komitalann toplanması 
CENEVRE, 23 (A.A.) - Bay Hen· 

dersonun pek yaıkında silahları bırak • 
ma konferansının iki komitesini yani 
aılah imal ve ticareti itlerile cnqgul o
lan komite ile silahları bırakmaya ait 
daimi .bir komisyon ihdası ve ailibla • 
rın koırtroıü meselesi ile Jne§gW olan 
komiteyi toplanmaya davet euneai ıh· 
tiınal dahllindedir. 

Bu davetin bu ay niliayetinde yapı· 
lacak diplomatik ııörüımelerle bir ala
ka11 yoktur. 

T onajlann mikdarı 
LONDRA, 23 (A.A.) - Uluslar a

rası deniz konferımaına baılangıç ola
rak Lonılrada toplanmakta olan konfe
ra.ıı ·laratından tonaj J _ \ ktarına ait arz 
ve talepleri tanzim eden bir proje ha
zırlanrnııtır. Bu konferanıta ı7 ulus 
temsil edilmektedir. 

Proje, mütaleaları aJınmak üzere 
muhtelif memleketlerin gemi ve inıaat 
tezgahı sahiJ>\erine arzedilecek, sonra 
da uluslar arası konferansı tarahndan 
tetkik edilecektir. • 

Ameril~a 

Lahey divanına ne şart 
altında girebilir! 

VAŞiNGTON, 23. A.A. - Birletik 
Aınel'il<anın uluslar ara111 adalet divanına 
ırinnesi jçin müsait vaziyet temin et· 
mek üzere, ayanda B. Ruzvelt'in görüı
lerini temsil eden grub ıeflerinin, Ame
rika'nm iflirakıinin ne ba~ bir devle
tin iç siyasasına ne de başkalarının A
mer'.kanın iç işlerine karıımak gibi bir 
müdahele ile netıicelenmiyeceği hakkın
da bir ihtiyat lıaydinin konulmasını ka· 
bul ettkleri haber alınmıştır. 

Hükumet, bu ihtiyat kaydi olmasa bi
le ayanın kabul edeceğini zannetmekte
dir. Fakat bu kayıd üzerine 96 reyden 
70 ini, yani tazım gelen üçte ikiden faz. 
!asını temin edeceğini zannetmektedir. 

İspanya kabinesinde 
değişiklik 

MADRID, 23. A.A. - Kabinede de
ğişiklik yapılmıftır. B. Rota dı§ itleri 
bakanlığ nda kahnal<tadır. Radikaller
den B. Abad Konde deniz itleri bakanlı
ğına getirilmiıtôr. 

Yüksek mahkeme, Ovideo divanı bar
bı tarafından ö:üme mahkum edilen ça
VUf V ;ukez ile sivil Arguelesin cezalan· 
nın affeclilrnelerin kabul etmemittir. 

P<>s,.portlarını alanlar 
SARREBRUKKEN, 23. A.A. - Fran

sız konsoloshanesi geçen hafta zarfında 
8019 ki1iye Fransaya girmeleri için pa· 
saport v.;nniştir. Perşembe ve cuma gÜn· 
leri 5000 pasaport verilmi§tir. Mamafıh 
o zamandanheri paıaport isteyenlerin 
adedi azalmışbr ve günde iki yüzü keç
memektedis-. 

Stavi .ki işinin Fransız 
tasarrufuna zararı 

PARJS, 23. A.A. - Tahkikat komis· 
yonunun bir 'sualine cevab olarak, adliye 
nazın, Staviski itlerinin Fransız tınar• 
rufuna 47 milyon 773 bin 736 frank kay
bettirdiğini söylemiştir. Bunun 17 mil
yon kadan Bayon belPdiye 'bonolarına, 
üat ıtarafı da emlik tirketine aiddir. 

ltalyada casusular 
ROMA, 23.A.A. - Casuıluk ıuçundan 

açılan yedi davada, husuıi mahkeme 1934 
senesinin ikinci üç ayı içinde 21 mah
küıniyet kararı vermiştıir. Cezalar beş ile 
25 nne arasında değiıımektedir. Mah
kumlar arasında iki kadın ve iki yaban-
cı vardır. ~ 

Amerikada soğuktan 
ölenler 

NEVYORK, 23. A.A. - Amerikada 
hüküm ıüren &0ğuk dalgası yüzünden 65 
kişi ölmüştür. 

Cenuba tesadüf eden ıehirlerde bile, 
soğuk derecesi sıfırdan çok a§8jıdadır. 

Teksas'ta binlerce mevaıi, soğuktan 
telef olmuştur. 

Trakya valileri B. /brahim Tali'itı 
başkanlığında toplandı 

EDiRNE, 23 (Telefonla) - Trakya umumi müfettişliğine ba;lı~ 
lunan Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne valileri dün sa~~ 
mumi müfettiş Bay lbrahim Tali Öngörenin reisliği altında um~,..; 
toplantı Jl.apmışlar ve ilk celsede göçmenlerin bugünkü ve yarınki 
yetleri hakkında uzun görüşmelerde bulunmuşlardır. 

Trakya valilerinin bu toplantısı tahminen dör! gün sürecektir. 

Saglık bakanı Erdek ve Marmard 
adalarında tetkikatta bulundu , 
BANDIRMA. 23 (Milliyet) - Sağlık bakanı yanında vali Ba1 -

lim, dahiliye teftiş heyetimlen Bay Sabri, mülkiye müfettişi Bay !,rJ 
olduğu halde şabah yedide otomobillerle Erdeğe, oradan da 1'I tll 
Marmara adalarına gittiler. Vekil teftiş ve tetkikatta bulunduktaJI 
ra yanındakilerle birlikte geç vakit Bandırmaya dönmüştür. 

Beynelmilel otomobil yarışı birincİİ 
MONTEKARLO, 23 ( A.A.)-Dünyanın her tarafından gelnıif~ 

den fazla otomobilin iştirakile yapılan beynelmilel Montekarlo Yar;r/ 
Londra. Melburn hava seferinin kahramanlarından lngilir. Cat 
kazanmıştır. 

Moskova elçimizin verdiği ziya/el 
MOSKOV A, 23 ( A.A.) - Ayın yirminci günü akf<Zmı M~ 

büyük elçimiz Vasıl Çınar Sovyet Milli müdalcuı komiseri Voro,U fi 
şerefine bir ziyafet vermiş ve ziyafette Umum erkanı harbiye reis! •f 
reol, komiser muavini general Duhaçevski, Süvari umum mülettif (I 
neral Budyeni, Müdafaa komiserliği erkanı, Hariciye komiser vekıl~ ~ 
minski, Sovyetlerin Ankara büyük elçisi Karahan, Mcuıril komiseri 
bine/, Hariciye komiserliği erkan ve bayanları hazır bulunmuş/atı 
yalette Atatürk'ün şerefine müteaddit defalar içit'miş ve Voroşilof 
Büyük elçimiz arasında samimi nutuklar taati edilmiftir. 

Lenin'in ölümü 
Rusyada !linci yıldönümü 

merasimi yapılacak 
MOSKOV A, 23.A.A. - Havas ajansı 

muhabirinden : Pazartesi gunü bütün 
Sovyetler ittihadı dahilinde Lenin'in Ö
lümünün 11 inci yıl dönümü münasebe
tile mera&İm yapılacaktır. 

Dün onun cenazesinin kaldınldığı gü
ne tesadüf eylediğinden 1 her yer tatil 
edilmiştir. ---

Yunanistanda Katoliklerle 
Ortodokslar arasında ihtilAf 

ATINA, 23.A.A. - Mezhebler neza
ret.i, çıkardığı bir tamimle, papaslarm 
kanunsuz olarak ihdas edi'nit bir mekam 
olan Atina katolik başpiskoposluğu ile 
resmi münaaebatta bulunmalarmı yasak 
etmiıtir. . 

Matbuat, buna ıebep olarak, Katolikler 
tarafından ortodokıla" arasında yapılan 
din propagandasını göstenne*tedir. 

Karnera galio l 
RIO DE JANEIRO, 23. A.A. - 23 

ravund döğüşülecek bir boka maçında, 
Primo Kamera, Estonyalı Klausnera ga
lib gelmiştir. Hakem, maçı 6 ıncı ra-

Irak petrolları kar.şısıııdJ 
Kafkas petrolleri ,,_, 

MOSKOVA, 23. A.A. - Ha• .. 
11 muhabirinden • ., 

Iraktan, Şam Trabluauna ve 14 .; 
ya kadar uzatılan pelTol boruları;tıtl..I 

tadı, alakadar matbuatın dikkat ? 
ru çekmektedir .Zira, bu limanlar•~ 
aevkedilen Irk petrolu, Kafkas pc 
hiç değilse Akdeniz havzasında 
edebilecektir. 

Lindbergin çocuğuııd 
kaçıran adam 

BUKREŞ, 23.A.A. - Lln~ 
çocuğunu açlmıt olmakla maznun ~ 
man, vakt:ile Avusturya, Macari•~ 
peratorluğunun bir cuzi olan ve ~ ı 
içinde küçük bir Alman ekalliye~ ~ 
yan, Romanyanm • Banat • eyaleti 
findeki Dogneoça kaaabaamdan. , / 
Hauptman, muhacir olarak Ber!"' 1 I 
mezden önce Doırneoça meklJeblııdl 

.J, 
vund'da durdunnuıtıır. ıJ 

30,000 kiıi, dıı itleri bakanı ve ~ 
büyük elçisi maçta hazır bulu'°' 
!ardır. #' 

Buğday tahkikatının he
nüz arkası alınmadı 

Servislerin iş:eyiş şekli deJiştirilece~ 
müsteşar Ankaraya gitti 

On bq ııündenberi Ziraat bankasın• 
daki buğday itlerinin teftiıi ik meıgul 
olan zıraat müıteprı Bay Atıf Bayın• 
dır v~ bankanın idare meclisi azaıın • 
dan Bay Kemal bu akıam Ankaraya 
gideceklerdir. 

Bay Atıf Bayındır, buğday tahki • 
katmda ıimdiye kadar vanlım netice • 
ler lıWPondan Ziraat bakanlığına iza • 
h .. 'ı. verecektir. 

Oğrendiğimize göre, komisyon bura• 
da çalııtığı müddet içerisinde bankanın 
buğday ıerviııine, itleyip vaziyeti nokta· 
aından batka bir biçim venneği ve yeni 
ça ışına esaslan teabitmi lüzumlu gÖl"· 
müıtür. 

~unun için de, ziraat bakanlığile 
temas edecektir. 

Z..raat miuteıan Bay Atıf Bayındır 
tahkikatın giditi hakkında ve buğday 
ıer.,;.ı.,..inde ~apılacak değitmeler etra• 
fında bir muharririmize ıunlan söyle· 
m:ştir: 

"- Buğday servisinde verilecek yeni 
çalıma esasları etrafında bakanlıkla 

görüımek üzere Ankaraya gidiyorum. 
Serviste yapılacak dejfümeler, kadro ge 
niıJetilmesınden ziyade çal.ıımada. ~ip 
edilecek metot ve sistem meıeleaıdır. 

B~day itleri üzerinde yaptığımız 
tahk'.katın üç esaslı veçhesi vardır: ı. -
idari ve hukuki muameleler, 2 - Sılo 
ve ambarların vaziyeti, 3 - Teknik ve 
hesap itleri. 

Çahtmada azami randımanı abnak 
ve 'Vakitten kazanmak için bu itleri it 
bö)ümij ve ihtisas esa11 üzerine ayırdık. 
idari ve llukuki muamelef.,..in tetkik ve 
tahkı1<atile bizzat 'kendimiz mefgul olu
yoruz. 

Anbarların tesbit ve teftiti ile Ziraat 
bankasırun Ankaradaki buğday tefi Bay 
T · lô.t ile bankanın müfettişleri meuul
dürler. 

Teknik ve hesap itleri de dört kiıi· 

Ziraat bakanlığı miisteş4" gİ 
Atıl Bayındır . il 

lik mütehassıı bir eksper heye~~ 
ra:k lmııtır. Eksper heyetinin ~1} 
!arı .!aha ıekiz on gün sürece!< ıt' 
kıkatımız, diğer cephelerden al 
neticelerle alakadardır.,, ti 

1 Oğrendiğimize göre, teknilt 1't 
sap itleri .. i tetkik eden heyet~ daı' J
ve zahire borsa11 muamelat ınıı ~ 
Tevfik, §8rk değirmenleri i.W-:it' ~ 
ai azasından Bay Şerafettin, ;<il .,;ti~ 
carı Bay lalam Muammer, ~...t"I 
carı Bay Y ordanidiı, borsa ın11 ıı
larmdan Bay Nureddin Bııbaı' 0 ~; 
lunmaktadır. ~J . 

Tahkik komisyonu, idari ~~- ~ 
ki cihetinden arattıtmalanna ~ıı ~ 
yam etınif ve bir değirmenci • 
hireciyi dinlemiı tir. il' 

Komisyon, ziraat müatet"!"1 dl' 
Kemalin Ankaradan dönüıler•:tit• 
ra çalıımasına devam ede<:" . 
Atıf Bayındırın v• Bay Keın:· 
giinü şehrimize dönmeleri be 
teclir. 



itı 

ICLE 
- Gezgin yazılan -

Şehirlinin güzelliği 
meselesi! 

Her yeğitin bir yoğurt yiyişi var. 
en de •okakta giderken gördüklerim 

~!ı ~ da gözüme çok ilişen ve aklımın hah' ~ığı feylui kendime göre kurca· 
• ;; d ve sebeplerini bulmadıkça rahat 

eıncm. 

Ôl•denberi bir fey beni kl$kandm-
. du. Buradaki adamlann endamlı ve 
ilı olmaları, boyunlarının uz.un ve ba
. larının ufki, hatta yukarı oluşu. 

ra H.ızrnetçisinden ( Leydi)aine kadar hiç 
ır lngiliz kadını ve dilencisinden lor
un'! kadar hiç bir /ngiliz erkeği gÖr· 
~edım ki; bap önüne iğilmiş ve kan

" uru ı;ıkmış ohın. 
7 ilk vehledc bunun sebebi çok spor 

f i Jıapmalarındadır, derainiz. Bizde spor 
0tö~ "'1pan/ar yok mu? Onlann içinde si:ze 

,o' her~ tane hanburıı çıkmış, ve yüzü top· 
tag'! bakan adam göstereyim? .. 

Bizde pehlivanlık gösteriıi gibı ına:t dına göğriinü çıkarıp kafasını diken· 
CV l r müstesna, üst tarafının yüzde dok· 

• Jl ;;n beti başı önüne iğilmif ile kırka ge 
İf 1• . • ~ce hanburıı çıkmlf insanlardır.Onun 

;ı; ~ir ki; lstanbulun güzel çocukları 
tcY lıır türlü gÜzellikleri 11österememekt~ 

YQfı otuzu balar bulmaz ( avantaı) 
farını kaybetmededirler. Ru ne yazık 

e/ ne acıklı bir ıeydir. Neden onlar 
da buradakiler gibi dimdik lıaılı uzun 

Jı<I: lıoYun!u 11e dürüst endamlı olma11n-

r; lar. Efendim 1 bunun •«>epleri runlar· 
o dır 

i f,f j - Buradaki adamların yürürken 
• • / :>ere bakmaya ihtiyaç/an yoktur. So· 
·1i (i kaklar düz 11e temizdir. insanın ne a-
. 8' )'cıiuıa takılacak bir tQf, ne içine kaya· 
1 

; l~ı lıir çukur 11ardır. Onun için adam· 
ı~ ar Yere bakmadan yürürler. Ve çak 

f 
1 

. an haııayı tetkik ettiklerinden göz 
~ daima yııharı bakmaya alışmıştır. 
~0Ylece bir /ngiliz kadını yürürken 

eta bamunun delikleri!e ilen bakı
ndı Jl<>r llibi halaaını diker, o zaman gene 

~•rdanında çifte çene peyda olur, ne 
/ ~ haııbarlQflr. Ve ondan dolayı

,Y ır ki onlar bize göre önü çok kapalı 
Phalarr ralıatça giyebilirler, bizde ise 

,/ lorla ileriyi görmek için bayanla-
~ rınLlıatlarur.ı alıımadıklan kadar yuha

"' ~ "aldırnıalan yargunlulı 11erir. 
. _, it 2 - Yokuılan yalıtur lıi; çıka çıka 
iP'. b~arlutllnlar. Burada merdi11enleri 
~ ile. otomatik yapmqlar, birinci basa-

411Ba baatınız mı lıendi kendinize çı· 
°'llnı:z, kaç a~lı? belki elli, altmlf .. 

,,:.0Yıınlan neden uzım? çünkıi ı~~
uı t<ıntanıen ı ... aine olarolı lıuftuyu 

,,_;:1~alt )lastıkta yatarlar, küçükten• 
0 Yle ıreWiii için boyıınlan hep a• 

c1.z!:P•İnin uzundur. Şimdi hülasa e· 

ti~ iı Bir fehir aolıahlannın lıaldırımsı:zlı· 
1 Jlcıni lcrıa kaldınmlanmq olman 

•• 1 °~<ı alı~liainin yere bak~. ba~a. yü~me· 
ili laıe, böylece baılıırının one iiılme~ıne 
• r'c lto!ayccl çıkına 11aaıtalan olmayan 
· 'il :0 hat!ur da buna elılenerelı halkm 
~ QnburiQfmaama aebep olur. 

•e f ...!;•tekim, bundan e~11e! lea giy~i~: 
,ıe I 110 &amanlar, yirmi yaıında hep~~n 

!- kayraklarunu kıntmaya 11e yuzu
~" bunıtmaya bO§lardı. Sebebi? gii· 
';{I: .~karlıen lıonıyacalı bir ıey ol~a· 

JI 1 ıçuı gözlerimizi büzmemiz ile boy. 
1~ ;;;1 /lİtr.:e yüzümüzde birtakım buru· 

~ult ar peyda olman idi. Ey benim 
lı~ l, ~ilimli ııe akıllı lıız ııe erk_•!'.. 
d • fertlerim! Size benden lıardef ogu 
O•ScıL • l • '<in hal bO§ınızı öne eyme11.e a· 

4:::'taYuı. Daimaı· dilı tutun 11e ilen lıa-
. . Bu ta11ır aize çolı dalıa yakııır_"" 

&ızın l'Üzel!iğinizi daha iyi ııöstenr. 
ba ( Bıırada herifler meaelô polisleri d'.k 
lıa ktırmak için bO§lanna giydirdıklen 

ro h<ıbalağın 11iziyerini çok enik yap 
,,.ılar, Bunu ..;~n adam ilerisini gör· 
JlıeL • • &·~· "" ıçuı mutlaka baftnı dilı tutar.) 
d ~anbur olmamalı için de mümkün ol 

tı . o.ta kadar yakıl§ çıkmayın t lıtanbula e" Jler~ıtı trenleri yapılıncaya ile ıehrin 
>edı tepe.; birilıirine lıöprülerle baiila· 
"'"<'CIJla lıadar mümkün mert<'lıe yalruı 
fkmaktan çekinin 11e yatakta alçak 11e 
"flÜyğ )laatılıta yatın 1 Bunu ıize bir 

tr!nn naal 11üzel ııöründüğünü ile güzel 
Lir

1 
!'lıın da cirUi aebeplaler ncuı! gÜ· 

~ lilini lıaybettiiini epeyce ( etüd) et· 
'"'' bir adam ııfatile cand.m taı1siye 
•ti erim. 

• • • 
Vallahi pek iyi aklımda kalmamı§, 

dünyanın en büyük mabedi Romadaki 
( Sen Pi,,.,.) midir, yokaa Londradaki 
(Sen Pol) lıiliıeıi mi bilmiyonım. An
•a!'t ötedenberi kulağıma çalmdıjına 
eöre Ayaıolya büyüklükte dördün • 
<<l ııelirrnif. 
. Üun bu dünyanın en büyiik mabetle

rtncfen biri olan (Sen Pal) lıiliıeruıi 
ltormeye gittim. Ben kilise ge:meyi seıı 
lt>enı. Çünkü hıriıtiyan olmadığım için 

,,A Oranın belki adetine aykırı bır feY )U• 

/Y' Pvrun diye çekinirim. H•le yabancı bir 
~mlekeıte böyle bir hadi.re üzerine 

~ ;Mnın çolı müteeıair olab "leceği vako-
' ar '1kabilir. Netekim 924 de l'o:ri•in 
~I ~c1lıur (Madlen) kilisesini Çelebi Sa

~. · ıj itle ee.zerken bir Procession varmış, 
,tıY A.J.t biniı!er llİymif bir büyut. papos Ö· 

unde bırlıaç aabi aübyan 11e ardında 
-tf ~ bir •ürü hefi§le kiliseyi dört dönüyor 

'.J • herkes o 11eçerken diz ~öküyordu. 
ıi""•' ,,,_ d • ,.a ~ e çölıtülı. Falıat sai ye -
~ Pine aolıımu, yoksa terşine mi yan• 

P di;z çöhmÜfÜZ 11aliba I herifler ho
l murdandılar Hem- arh;ı rnahfeller· 
~ den dıfan dar sıllıftıh. O ırlcvı dolayı 
I~ r lıa aefer oraya ııiderlıen ayın •aati ol-

nıama.sına çolı diklıaı ettim. 
~/. rıJSen pal) kili.sesinin için~ be Java ı. ı-
4' ~· Löhin kubbeye çıkmak. kütüpha
'i I n~aıni .;;irn1 '!k, hazntyi :aiyarrt etmek 
p Bibi 'ı' 1 k d .• 1 . . . t )'ti a r a rm ıgcr yer en ı~ın op ye .. 
gı İ· 80 · 90 kuruı kadar !>ır para ver· 
f d''!. ı. Benim yÜkselılerde ı: lziirr olma

e9 ~ d lfluıdan kubbeye çıhmad:ın. Kiliseye 
iflı ıne ;ora uermeye pt!k gönlün. a.zr ol
}'J bııa b': Elendim aldıiiım malümata göre 
JIP'" rl ınonın }-Üksekl i:i $Ollaiı ıeu;y2:Hn· 

f; tepesindeki haç n Usti:nd kadtJr 
metredir. Kubbenin ireı icf~tt Jı.ik 
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ŞEHİR HABERLERİ 
OKONOMI 

Sağlam 
Ambalaj 
Rakibler 'm z.n kullandığı 
uıuller teşhir ediliyor 
ihracat maddelerimiziu dl§ pazar· 

!ara modern ambalaj içinde sevkini 
temin için Türkofian yeni bazı teşeh· 
biUlere giriıtiğini yazmııtık. 

Dıt pazarlardaki rakiplerimizin am 
balaj usul!erini gödennek üzere bir 

' 9>k memleketlerin muhtelif emtiıuı· 
nı havi aandıldar getirtilmiş ve dunden 
itibaren alakadarlara tqhir edilmeğe 
bB,flannuftır. 

Seı gi üç gün açık kalacak, bura
dan Ankara ve lzmire gönderilecek • 
tir. 

Sınamacıların b:r muracaatı 
Şehrimizdeki ıiuemacılar ali..kadar

lara yeni bir müracaatta bulunmuılar
dır. Sinemacılar, burada yapılan Türk· 
çe filmlerin harice götürülüp tekrar 
iade edildiği aırada yeniden gümrük 
ve muamele resmi alınmamasını iste· 
mitlerdir. Diğer taraftan, ainemacılar 
menlekeıiınizde filmlerden alınan 
gümrük resminin bütün Balkan mem· 
Ielc:eıtleriuden çok fa:zla olduğunu öne 
aünneıktedirler. Bu iki İstek tetkik e· 
dihnektedir. · 

Geçen yıl tutulan torik 
ı 934 yılı içerisinde en fazla tutu • 

lan balığın torik olduğu ve 500 bin 
çifti bulduğu teobit edilmittir. Fakat 
bolluktan bu miktann üçte biri deni
ze dökülmüJtiir. 

Yaş sebzeleri muhafaza 
için denemeler 

Domatea gibi bazı yaş maddelerin 
uzun müddet muhafaza edilmeei için 
yakında Türkofiste bir deneme yapı • 
lacaktır. Bilbasaa ihraç maddelerimi
zi alakadar eden bu denemelerde u -
zun müddet muhafazası istenen mad
denin kepek içerisiude bozulmadan 
ne kadar kalacağı arA§lınlacaktır. 

ScdcUlerin toplantısı 
Şehrimizdeki süt müstabaillerindcn 

bir kıamı dün Esnaf mürak.ahe büro· 
ıunda toplanarak bir hayli zamandan. 
beri balledilemiyen süt meselesini gÖ· 
rüpnii§lenlir. Toplatıya bütün müataJı 
.Uler iştirak etmediği için bir netice a• 
lmmanuıtır. 

ltal yanlarla clearing 
Türk • ltalyan ticaret ve klering 

anlaımalarmın yeniden 9 ay için uza· 
bldığı dün Türkofisten alakadarlara 
bilclirilmigtir. 

ŞiRKETLERDE 

Yeni Rıhtımlar 
Şimdilik bir proje hazır

ll\ma vaziyeti yoktur 
Bir aydanberi valı§111akta olan U

man ve Rıhtım umum müdürlüiünün 
yeni<len yapılacak rıhtımlar için bir 
proje hazırladığı yolunda bazı gazete
lerde çıkan haberler doğnı görülme · 
mektedir. Umum müdür Bay Ali Rı
za, bir muharririmize bu hwıusta de.-
miştİt" ki: . . 

11- Proje hazırlanma vazıyeh yok· 
tur. ilerde yapılacak itler için hiç bir 
ıey dii§ünmÜ§ değiliz. Bunları muvak· 
kat idare vaziyeti nihayet bulduktan 
aonra aözden reçireceğiz.,, 

Bay Muammer Eriş 
Adanaya aitti 

lt Bankası '·mum müdür vekili Bay 
Muammer Er.ş, Bankanın tuhelerini 
teftit etmek üzere Adanaya gitmit· 
tir. Bay Muammer Erit Adanad'?.1 
Mersin ve Gaziantebe ııeçecek, on ııun 
aonra fehrimize dönecektir. 

•ekliii 68 metredir. 
( Ayasofyanın lıi 58 metredir.) Bi

nanın dlfının derinliii 156 metr .. , iriı;e 
142 metre, eni haç11ari 11elen yerler Je 
61 metr'! ve dar yerler de 34 metredir . 
Ku/>benın kulrıı 34 metredir. 

Şimdi size Sen Pol kilisesinin uzun U• 

zadıya tar!Jıini ya~amam. Y alnı.>: /lÜJ'a 
bunun yerınde ealııden dahc.. hırisciycm 
lık /ngi!tereye 11irmeden evvel ( Diya
na) mabedi 11armıf. Binanın planı iki 
uçlan uzun ve ortadan geçen dılı daha 
lııaa haç ıelılindedir. 

Bu büyülı kilise bana büyük bir a· 
zamet hissi ı1ermedi. içerideki bir sürü 
boş sıralar ııe tek tük uyuhlayaııltır 
11ardı. Loı ile boı bir mabet 1 

Mihraba kimse girmesin diye lıımıı· 
zı bir ip ııermifler dolaıtım. Bir sürü 
muharebe lıahramanlannın taflan hey 
lıe!lerini ve altından birkaç satırlık mer 
siyelerini gördüm. Kilisenin /lİrerlıen 
aol kapısının hemen yanı bQflnda demir 
parmaklılı!a aynlmlf ile içi ı§ıklanmıf 
büyücek bir ya 11ardı. Orada beyaz 
mermere işlenmiş bir culıer heykeli ya
tıyordu. Baş ucıına karşı gelen duııar· 
dahi yazıdan 11e heykelin ıemailinde'1 
anladım ki bu, ıimal denizinde kayna
yan Lord Kiçnerin namına yapılnuı bır 
türbe idi, /n11ilizleri ae11mek ile setime• 
mek meaeleai hif alılunıza gelmeden 
ı1e bununla zihnımi:zi biran ı ile oya
lamadan diyebiliri:ıı ki; kahramanları 
en iyi tebcil eden (Millet) budur. Ço· 
cuklanndan fedakarlık isteyen millet· 
ler bu Fedakar/an tebcilde ha•İ• dav
ranmamalı ..• Bu bize belki yalnız bana 
bir ders oldu. 

B.FEL[K 

• 
Halkevi Güzel •anatlar şube•i Tuim kongresi dün "Alay köfkünde 

toplanmıftır. Kongrede, dahili nizamnamenin değiıtirilmui ifi görüşül
mü,ıür. Bundan bafka, büyük bir Güzel •anatlar birliği açılmıuı ka
rarlaşhrılmtfhr. Yapılan intihapta eski idare heyeti aynen bırakılmıfhr • 

ViLAYETTE 

Yeni memurin 
Kanunu 
Ekli kanunda tekaütlük 

ve maaşlar hak
kında mühim şartlar var 

Memurin kanunu.na ekli kanun, dün 
vilayete bildırilmiıtir. Kadro yönünden 
açıkta kalan veya bakanlık emrine alı
nan memurlardan İJ ha§ında 30 seneyi 
doldurmuı olanlar tekaüt edilirler. 

Kadro yüzünden açıkta kalıiııt me • 
murlar varken, bunların derecelerinde 
v<.ya bir deı·ece aıağıdaki açıklara dı· 
tandan memur alınmaz. 

Bıı açık memuriyetlere ilk önce a
çıkta kalanlar yerlettirilir. .. 

Dercce.ı.i içinde veya bir derece a
ıağ.smda verilen memuriyetleri kabııl et 
m ' e"lcrin açık maaıları kesilir. Kabul 
edilenlerin kendi derece ve sırası için
ce "" açılacak memuriyeti""' tayinde 
üotWı tutulrouı ve açıkta kaldıldan me
muriyet derecesinde tekaüt edilmek 
baldan saklıdır. 

Kanııni ..:bepl ... le itten .. s•tirile
r<k bakanlık emrine almanlara, tahJııı. 
kat ve muhakeme sonuna kadar açık 
maaıı verilmez. 

Bunlardan meni muhakeme veya be
raet kararı alanlara eli işten çektiri! • 
diği tarihten bakanlık emrine alındığı 
tarihe değin kesi/mit olan mııatlan 1452 
u.yılı kanuna eöre yanm ve bakan· 
Lk emrine alındığı tarihten sonraki ma
aıları da 1777 sayrlı kanunun 3 iincü 
maddeıindeki ölçülere uygun verilir. 

Kadro yüzünden açıkta kalmıı ve
ya bakanlık emrine almmıı olan me· 
murlar ücretli kadrolarda maatlarmın 
dengi veya daha çoii.le teklif edilen 
vaz.teyi kabul etmez ve yahut ıennaye· 
ainin en az yanıı devletin olan bir miies· 
sesede veya devlete, vilayetlere, bele
diyelere ait ücretli bir itte intihap veya 
tayin ıuretile eski maaılanna dönen 
veya andan çok ücretli bir vazife aJ. 
ırnt olurlarsa kendilerine verilmekte 
olan aç•k ıw.tları kesilir. 

lskAn mu.ıfiyetıeri 
lakan muafiyetleri nizamnamesi vi

laye.e bıldırimıııtir. 
Türkiye konsoloııları, Dahiliye Ba· 

kanlığmın kabulüne nnıvafakat ettikle
ri muhacirlerin pa~ı.portJan pulsuz ve 
harçsız vize ederler. Eıya ve bıryvan· 
lan için de ayni suretle vesika verilir. 

Kültür bakanı mekteblerde 
Kültür bakanı Abidin Ozmen dün 

Gala.tasaray lisesini, Robert kolej A
merikan mektebini ve Haydarpata )j. 
sesini tefti§ ebnitfir. 

Kültür bakanının yarın ak.tam An,. 
karaya döneceği söylenmektedir. 

1 BORSA 1 
( lt Sank•aınclen alınan c:etnldir) 
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1933 Erıaai. 97 R..htna 17 IO 
Kuponaus 30,70 A1a. mümea•il 62,95 

n il !?9 An. tahvili 11 JJ 47,65 
n J J l 29,62,80 

ESHAM 
lı Baoka•ı Nama 10 f Reji kupooau:1 
• ,. Hamili•• 10 J T elefo11 

2,20 
ı3,25 
19,50 
12,95 

,. " Mü•••i• 91 1 Terkot 
Tli,.lır,iy• Cw:Db11· imento 
riyet Bankası 64,25 fıtihat dey, 
1 r a rnvay 30,50 .Ş.rL: de7 
Anadolu hlsı• 26 BaJ,.a · 
Sir. Ha7ri1'• 16 Şarlt. •· .c1& 

ız 
ı,os 
ı,ss 

4.65 

ÇEK FiYATLAR/ 
Franaıı: F. 12,03 Prai 18,96,67 
Londl'a 618,SO Bel arat 35,01,50 
Milüıo 9,28,65 Motkova 10,93 
Nü1ork 79,08,50 3erlia 1,97,75 
Cenevre 2.45,25 Madrit 4.20,34 
Atina 113,87 BudaP411te 4,25,50 
Brükıel 3.40,10 Yiı•ııa 4,25,50 
Amıterdam 1,17.,54 6iikre, 78,88.SO 
Sof ya 67,21 Vi7ana 4,25,50 

NUKUT (Sotı,) 
.c..,... K.1ı1r11a -20 F. F ransıa 169 IO 1. inlere ili 

J Dolar 125 l P ..... 18 
1 Kur. c.ı. 811 1 Mark C3 
l Şile A .... 13.SO 1 Zloti u 
l l•terlin 618 ~ Le7 17 

20 Liret 113 ZO Dinar il 
20 L .. a 23 1 ç ..... ....ı. --ıo F. Belcib 111 Altno 9,32 
ZO Oral.mi 24 Mecidi,.e 41 

1 F!oria 13 Baokııı ot 240 

llELEDlYEDE 

Plan üzerinde 
Çalışmalar ---

Jüri heyeti 2 şubatta 
raporu tedkik edecek 
latanbul tefırinin İman için çalıta· 

cak olan jüri heyeti 2 §Ubatta fevka • 
iade toplantıya davet edilmiıtir. 

imar komiayonu evvelki toplantı • 
ımda bir tali komisyon aeçmif ve bu 
konıisyonun derhal çalıımaia ba.şla • 
ma.sma karar V1ermİttir. 

Bu karar üzerine koınİ&yon çalıt • 
mağa ba.şlamıı, mütebaaaıslann fikir
lerini planlanru tetkik ebnİş ve btan· 
bulu,: "'" suretle imar edileceğini gös
teren bir rapor hazrrlamııtır. 

Bu raporda fikirleri alınan müte -
hassıslaron irimleri ve fikirleri de en tali 
malümata kadar gösterilmektedir. 

Komisyon raporunu bıutmnağa baş 
lamııtır. Raporun basılmaoı c~~
tesiye kadar bitecek ve cumarteaı gu• 
nü bütün jüri heyeti azalanna dağı • 
tılacaktır. 

ı ıubatta toplanacak olan jüri he
yeti n zamana kadar raporlan tetkik 
etmit olacaktır. 

Bu suretle toplantıda yalnız rapor· 
üzerine fikirler söylenecek ve kat'i te
k.il teobit edilecektir. 

Yeni yapılan evler kontrol 
edilecek 

1 
Son altı ayda. yapıJan evlerin kon -

troluna latanbul belediyeaince karar 
verilmittir• 

Bunun aebebi oon aylarda yapılan 
binalann demal çatlamağa bB,flama • 
ar ve tehlikeli bir vaziyet almasıdır. 

Belediye yaptığı tahkikatta bütün 
yapıların kalfalara kötürü olarak ve • 
rildiğini, kalfalann da para kazanmak 
..,.,eli ile iatenilen brcı kullanmadıtı 
tesbit edilmittir. 

Cumart...i gününden itibaren yeni 
evlerin hepsi kontrol edilecektir. 

Haziranda su toruları yeni· 
lenmiş olacak 

Sular idaresi müdürlüğÜne tayin 
edilen fen işleri müdürü Bay Y uauf 
Ziya henüz yeni vazifesine başlama· 
.ınıttır. 

Maamafih ıubat batında yeni vıı: • 
zifeaine bB,fhyacaiı söylenmektedır. 
Sular idareai son aylarda su tesisatın· 
da bir çok yenilikler yapmaktadır. Bil
haııaa terkoa borulannın Beyoğlu ta • 
rafında.ki teeiaatı kimilen denilecek 
derecede deiittirilmiıtir. 

latanbul tarafındaki tesisat ta gün
den gÜne yenilenmektedir. Bu aehep
ten bir çolı yerlerde aular kın zaman
lar İçin k.eailmektedir. Sular idareai • 
nin yaptığı pli.na göre bailian bB,fında 
bütün boruların yenilenmesi bitmit o
lacaktır. 

Ucuz simitler 
Sinıitcilerin aon günlerde bile ya· 

parak 60 paralık aiınitleri 50 paraya 
aatt.ıcları ııörülmiiştür. 

Belediye de..hal tetkik&t yapmıı ve 
25 'f<aın ajırlığında ıın buluının.uı li.
znn ııelen simitlerde bu miktar un bu
)amallll§, ayni zamand& aiınitlerin ka· 
litesinin de değiıtiğini anlamqtır. 

Bunıın üzerine belediye bütün kay
makamlara .....-eliği emirde müteyak
kız bulunulmaaını ve aimitlerin kon • 
trol edilıneaini bildinniıtir. 

MAARiFTE 

Tarih ve Çoğrafya fakültesi 
hazırlığı 

Ankarada açılacak tarih, coğraf • 
ya fakültesinin programlan hakkın • 
da tetkikatta bulıınmağa lstanbııl U
njversite.ai profeaörleri memur edil .. 
mitti. 

Profesörler bu busuataki tetkiJderi· 
ni bitinnitler ve raporlarını hazırla • 
mıtlardır. 

Bu rapora göre tarih, coirafya fa· 
kültesi üç tubeden ibaret o1acaktrr. 
ı - Arkeoloji, 2 - Tarih, 3 - Cot· 
rafya. 

Her tubeye alınacak talebe vazi • 
yeti ile bu ıubelerde okutulacalc der~ 
!erin müfredat programı da rapora •· 
lave edildiğinden rapor, bugÜn kül • 
tür bakanlığına gönderilecektir. 

MUhendis tılebesidin balosu 
Yüksek mühendia mektebi talebe 

cemiyeti tarafından bu akııun Maluim 
aalonlarında aabaha kar'' devam etmek 
üzere bir balo \'et"İlecektir. 

MAHKEMELERDE 

Gümrükten 
Müsaade var mı? ---
Fabrika anbarına nakle
dilen bir makina davası 

Gümrük idaresi kontenjan harici 
malları ıchre soktuldan iddiaaile ko
misyoncu Nuri ile mulıafaza memuru 
Sadık, Hayık, Havakimyan ve muaye
ne memunı Halil Nazmiyi sekizinci ih
tisaa mahkemesine vermiıtir. 

Gümrük idaresinin iddiasına göre 
boru fabrikasına kurulmak Üzerine Al 
manyadan ııctirilen makine ve akaa
mı muhafaza nezaretinde gümrük an· 
trepoaunda kalacağı yerde fabrikaya 
nakledilmit ve fabrikaya ait bir arsa
ya yerle§tirilmi§tir. 

Koım.isyoocu ile mal aahibi katiyen 
böyle bir f'Oyİn varit olmadığını ileri 
aürerek makinenin çok büyük ve ağır 
olmuı, takriben 80 - 90 ton gebneai 
dolayuile gümrük antreposuna çıka· 
nlma.ııı ve aonra fabrikaya nakli çok 
zor oldıığu içiu doğnıdan doğnıya ge
mi.den fabrika nhtımına gönderilme • 
aine gümriik idaresinden huauıi mü
saade alındığını söylemiştir. 

Makinelerin ambalajlarınm nalcil 
esnasında kınldığı ve bava yağmurlu 
olduğu için nhtnndan beş metre ile
ride bir ambara nakledildiği iddia e
dilmiı, muayene memuru da bu iddi • 
aya İftİrak etmiıtir. 

Cumhuriyet müddei unıumiai vaka
nm kontenjan harici malları ithal et
mek ıneaeleai olduğundan mahkemenin 
bu davaya bakmak aali.hiyeti olma • 
dığıru aöyleını.iı ve dQ8Yanm geri gön
derilmesini iatemiıtir. Gümrük ve ıııç· 
lu vekilleri bu isteğe i§tirak etmedik· 
!eri için durupna hUl'ün öileden aon
raya kalmıflır. 

Esrar satmaktan suçlu 
Dün sekizinci ihtisas ınalık.,.,,eoin

de esrar &atmaktan ıuçlu Ha2nnın du
nt§IJIASI yapıJmıJbr. 

V &ka ile iliıiiii olduğu zannedilen 
avcı Türk Mustafa tahlt olarak din • 
lendi. Türk Mustafa hiç bir §eyden 
haberi olmadığını, fakat Hazmu do • 
kuz ııenedenberi tanıdığını oöyledi. 

Dun:ışma bazı tahltlerin çağırılma· 
11 için 26 aonkinıın cumarteai günü
ne bırakıldı. 

Aöırcezıda karar tefhim 
v 

edilirken 
Mahkemelerde yemin esnaaında ha· 

kimler de dlıl:ıil olduğu halde herlı:eaiu 
ayaJa kallcmaaı kanun ic:aplarmclandır. 
ıc.ar t.ıfbim.i eanaunda da dava edilen 
ve eden larııflanrı ayep lralkmıuı ZA• 

ruridir. 
Yeni ağır ceza reiai Bay Sııat karar 

tefbiminde dinleyieilerin de ayağa kalk
maaı mecburiyetini lı:oymıııtur. 

Müha§irler karar tefhim edilirken her
keai ayağa kaldırmaktadırlar. Muhake
menin mehabeti noktai nazarmdan bu 
usul çok faydalı olmaktadır. Fakat bazı 
avukatlar iddia ınakımumn .-hkeme 
huzvrıında tanıfeyinden biri vaziyetin
de oıduğunu ileri aürerdı: halk ile bir • 
ükte müddeiumuminin de ayap kalJı. 
maaı icap ettiği mütaleaaını serdetmek
tedirler . 

On yaşında çocuğu e~en şoför 
Şiıli tramvay durak yerinde mekte

be gibnekte olan Remzi adlı ıo yaım· 
da bir çocuğu ezmekten auçlu tramvay 
tirketi tel arabası §Of örü .. M.eiınJet Ce
lalin duruftl"'••na dun uçuncu cua 
mahkemesinde ba!iarulmıftır. 

Remzinin babası Kulaksızda çoban· 
!ık eden Yakuptıır. Mahkemeye v ... di· 
.. i bir iatidada biricik çocuğunun böy
le bir kazaya kurban ıritmit ohnaaın • 
dan mütevellit teessürlerini ....ıatmakta 
ve bu telifi edibnez kayıptan dolayı 
tramvay tirketinin ıo bin lira tazminat 
venneaini, toförıin de cezalandmbna • 
anu iatemekteclir. 

Dunıpna tahit getirilıneai için bir 
lıatka güne bwakılmıftır. 

Bu kadar açıkgözlülük olur mu? 
Beroi'uncla evve!Mi gün garip bir 

dolandmcılık -ı.'ası obnuttur• 
Vakan.ı.n kahramanı Dimitri iaminde 

bir açılı: ııözdür. Bir gün Dimitri kah
vede otunirl<en doıtlarmdan Y MIİ, il• 

kıldıimdan, JW"&•D kaldığın.ı.n, evde
ki bir fotoııraf cnakinMi ile bir redyo 
makin .. ini aetacaimdan bahaetmit ve 
diğer doatları ile konupnaia ha§lamıı· 
tır. 

Dimitri bir aralık kahveden çıknuf, 
Y anınin evine ııitmiş ve Yaninin karı· 
•ına: 

- Beni Yani gönderdi. Satılık bir 
radyo makinesi ile bir fotograf maki
nesi varmıı, bunları bana ver demi§. 
Bayan Yani de çıkarıp venniı, eve clö. 
nen kocaaına da: 

- latecliklerini Dimitriye verdim, 
delni9tir. 

Yani dolandırıldığını anlayınca poli
se milracaat etmiı, Dimitri yakalanarak 
adliyeye verilmiıtir. 

Fakat dava edilen eıyanın kıymeti 
yüksek olmadığı için, ıuçlu tevkif e· 
dilmemiştir. Hakkındaki takibata ser
beat olarak devam edilmektedir. 

--o-

Bay Ali Sami bugün 
dönüyor 

Piyasadan afyon alımı itini hallet
mek üzere Ankaraya giden Afyon İn· 
hisan müdürü Bay Ali Saminin bu · 
gün f"hrimize dônmeti beklenilmek· 
tedir. 

1 

Günü.n~~~~~-ı 
.l"I 

cuz elektr"k 
Ucuz tramvay 

insan bir şehire fazla oturmak 
fikrile giderse ne yapar? Evvelcı 
başını sokacak bir yer arar d~ği / 
mi? Benim de, Brüksele gittiğim 
zaman ilk işim bu oldu. Bir arka· 
dtıfla beraber şehri dört döndiif?. 
Bir türlü halimize münasip bir yer 
bulamıyorduk. Koca şehir saııln 
önümüze silinivermiş te kosko. a 
bir Ot'a olmustu .• 

Apartma,;lar çok pahalı idi. 
Pansiyonlann yanına yanaşılır gi
bi değildi. Nihayet arkada•ım de-
di ki: y 

- Sen rahat etmek utiyor mu
sun, ben &ana giiul bir yer bula • 
yrm. Fakat biraz şehrin kalabalık 
yerine uzaktır. 

-Ziyan yok dedim. Ve bir tram 
vaya atlayarak Schaerbeck denilen 
bir mahalleye gittik. Mahalle de
dimse gözünüzün önünde ne bi • 
leyim ben mesela Y ediku~enin bil
mem neresi gelmesin. Burada do. 
adeta bizim Beyoğlu gibi kalaba
lık caddeler, dükkanlar vesaire Ve· 
Mıire vardı. Nihayet dolaşa doltlfa 
bir ev bulduk. Bu evin fiyatı he • 
men hemen ıehrin göbeğine naza. 
ran yan yarıya idi. 

Ne ue, ~un lalın kuası buraya 
yerleştik. Rahat ettik, ve oturduk. 
Ay ıonunda bir elektrik latur._ı 
geldi ki dehşet! Gözlerime inana· 
mıyordwn. Bi:z koca ayda 75 mum
luk bir liimba ile ancak 80 kunıf· 
luk kadar elektrik sar/etmişiz ••• 
Halbuki mevsim de kıftı. Vstelik 
gece geç vakte kadar da elekırik 
yakıyorduk ••• 

Burada bir kaf ay kadar otur • 
duk. Sonra şehirde bafka müna • 
aip bir yer bulduk. Bu ~Zr düşefti. 
Aşağı yukarı ayni fiyatla oraya ta
şındık • 

Biz yine ayni lambayı yakıyor
duk. Ostelik te mevıim yazdı. Ya
ni günler uzantıfh. Bu seferki elek
trik laturan gayet garibime gitti: 
Bir ayda dört liraya yakın elektrik 
.arl etmifiz. •• 

Neden? 
Acaba Hatte mi bir bozukluk 

var? diye Jüşündüm ve ev sahibi
me .arJwn: 

Dedi ki: 
- Saatte bir bozukluk oltımtU 

rünkü biz de altı liralık elektrik 
yaknuşız. 

- Peki ya biz Schaerbeck'te 
bunun dörtte birini bile vermiyor. 
duk. 

Ev •ahibi taulik etti: 
- Ha dedi, o bafka, orası ucuz. 

mahcitledir. işçi •ınılı, orta •ınıl 
halk oturur. Onun için elektrik o
raJ.a .şehrin zengin yerlerine naza
ran pek rok ucuzdur. 

O zaman öğrendim ki Brüksel
de böyle elektriğin ucuz olduğu da· 
ha çok yerler vamııı. 

Buna göre tramvaylar da böyle 
imif. Fakir halkın oturduğu yer -
den kalkan birinci mevki tramvay
larda da ikinci me11ki bileti kesili
yormUf. Ve .anra o tramvay kibar 
mıntakaya gelince, oradan binen
ler birinci mevki bileti alıyorlar • 
mıf. 

Mesela ne bileyim ben Edirne -
kapıdan kalkan birinci mevki bir 
tramvay arabıuına oradaki ahali 
ikinci mevki fiyatı veriyor ve bu 
araba fehrin biraz kibar sayılan 
yerine, mesela Divanyoluna geldi
li zaman buradan binenlere birin
ci mevki bilet kesiliyormuş ... 

Acaba kıslatlan hisse çıkararak 
böyle bir usıılün bizde de tatbiki 
imkiinlan aranamaz mı~ Zanne • 
Jer•em bu .ayede şehrimizin bir 
~ok ucra köşeleri nura kavufUr ve 
fakir halk ta ikinci mevki tramva
yı beklemeden ucuzca •eyahat e -
debilir. 

Mümtaz F AIK 

• Inııiliz asan atika mütebassısla• 
rmdan Bayan Ethel telırimize ııelmit 
tir. Bayan Etbel bııgün Toroa ~lupre
•ile Berııta ııidecektir. 

* izinli olarak Bel&'rada gitmit o
lan Yugoslavya cen.....I kon~ol?"u M. 
Vukotiç dün latanbula gelmııtır. 

* Belgraıta bulunan Yııgoelavya • 
nın An.kara sefiri M. Y ankoviç ay ba
tında Ankaraya dönecektir. 

* Türk kadınlar birliği heyeti idare 
•İ dün aaat ı6,S ta mutat toplanbaını 
yıopmııtır. 18 nisanda Yıldızda topla • 
nacak olan kongre hakkında bazı kaı'8r 
lar verilmittir. 

Tapu komisyonu Agah Bilgin Al
pın başkanlığı altında tapu sicil maha· 
fızı, ve tapu idareleri bat memurlon • 
nın iştirakile toplanmış , tapuya tlİt J· 

dari bazı kararlar venniıtir. 

BANYO DAlRENlZE 
Bir HAV AGAZI RADY A Tö

RO k oyunuz. 

• 
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Romantik bir doatla konu§uyorum. Di
ne inanmayan dostum, bu inanaızlığın 
içinde bıraktığı bo§luktan ve ıuıama
dan şikayet ederken şüpheyi ruhlarına 
yanaıtınnayan insanlann saadetinden 
büyük bir hasret ve imrenme ile bahıe· 
diyor. "Ah, diyor, ölümsüzlüğe, ıonıuz 
yaıamaya, ebediliğe kani olan bu insan
lar ne kadar tasaaızdırlar. Çünkü biliyor· 
lar ki bütün hareketlerinin mükafatını 
görecek.erdir, ve çünkü biliyorlar ki sev .. 
diklreir.den hiçbir §ey kaybedecek değil
dirler.,, 

Dü§ünüyorum ki, insanlar en unulmaz 
vaziyetlerde en mantıksız umudlarla 
kendilerini teselliye ne kadar hünerli ise
ler, dertlerini ve ümitsizliklerini arttır .. 
mak için en akla sığmaz çarelere baı· 
vurmaklB da o kadar beceriklidirler. 
Dostumun bu kanaati de iıte böyle dert 
arttırıcı aranmalardan başka bir §eyle 
sebeplendirilemezdi. 

Mesut olmadığımızın farkına varınca 
bu saadet yokluğunun bizdeki hangi ek
sikliğinden ileri geldiğini araştrımaya 
koyuluruz, ve ilk hatmmıza gelen şey 
inanmadığımız oluyor, bu düşüncedn."l 
inansız saadetin mümkün olmadığı neti· 
ceııni çıkarmaya bir adun vardır. 

Halbuki inanla!"ın umumiyetle basit 
düıünüşlü, fik:rlerini fazla derinleştir
mek ihtiyacını duymayan ve bu itibarla 
da manevi ıst.rablardan uzak kaldıkla
rı için d ; şarıdan bize mesut görünen in· 
sanlar olduklarını niçin gözönünde tut
yoruz? Hatta ıbu İnsanlarda bile inan· 
mak, bizim kolayca hükmedebileceğimiz 
gibi bir ıaadet kaynağı olmaktan çok u
zaktır. Ne olduğu, nasıl olduğu, nerde 
o"duğu bilinmeyen bir ölümertesi düşün
cesi, anlatılışı tezadlarla dolu ve herşey 
elinde olan büyük bir kudrel! fikri, en 
basit zihinlerde bile devamlı bir korku 
ve endişe havası yaratmaktan nasıl geri 
kalabilir. Hele ruhlan inanmakla inan· 
mamak arannda bocalayan, hiçbir esaslı 
kanaatte karar edemeyen yarı·İnanır)arın 
halleri büsbütün acıklıdır. Ben, hayah
mın manen en endiıeli zamanlarını, böy .. 
le mutlak inanııtan mutlak İnanmayışa 
geçiı ııraıındaki bu kısa kararsızlık dev
ı·esinde yaşadım. 

Yaıadığı müddetçe, en baıitlerine va
rıncaya kadar yapacağı her harekette, 
kendi vicdanından baıka, bir de görün
meyen ve hükümleri önceden kestirile
meyen bir hikime yaranmak düıüru:esi 
bağlı kalmak, bu bence azapların en ko
yusu, itkencelerin en tahammül kırıcı
sıdır. 

Ruhan muzdarip yaratılmıı oldukları 
halde Pierre Loti edebiyatından gelme 
bir kanaatle ıstıraplanrun inansızlıktan 
geldiğini sananlann, bu inanııa kavuıun
ca, ruhlarına oihirli bir değnekle doku
nulmuş gibi, hemen en basit ~nıan1arın 
c:luygu ıükiınuna kavutacaklarını umma .. 
ları kadar hata olamaz. 

Ancak dünya çerçeveıi içinde kalan 
ve bedbin felıefenin beyin kemirici kur
duna zemin veremiyecek ıureWe dimağ .. 
ları müsbet atılmaların düıüncesile dol· 
duran inanıılardır ki ruha, beklediği sü
kUnu ve susuzluk gidermesini verebilir. 
Bütün kayi'uları, bütün kötü felsefeler
den doğma bedbinlikleri ve basta duygu
ları susturacak kadar geni§ fakat dini 
inanmalar gibi mistik endiıeler getirme
yen bir ülkü, entelektüel ümi..-izlikler 
için tek ilaçtır. 

Hem dünyevi ve hem "dünya ötesi 
~a~nıl.a~dan mah,um oldukları için ümit
şızlık ıçınde yaşayan muztaripler ken
di içlerine çekilerek hareketsizlik' ve ıü
kUnet içinde. çöl ortasında serab ara gibi, 
teselli edici Tanrıyı aramakla dertlerini 
arttırmaktan ve yaralarını t.ıazelemekten 
başka bir şey yapmıyorlar. Entelektüel ıs
tırabın dü!manı dinamizm ve ülküdür. 
Ulkü1erinin gerçekleşdirilmesi yolunda 
hareket ve enerji içinde ya~ayan insanla
rın ölümertesini düşünceye esasen vakit .. 
leri yoktur ki bôyle bır endişeyle muz
darip olabilsinler. 

Ciğerleri ver~m hastalığına müıtait 
olanlar &'İbi dünyaya dimağları 11tırap 
has ·1lığrna mü,tait olarak gelmiş insan
lar vardır. Onlar, irişemedikleri dini ina .. 
nı, dertlerinin çaresi olarak tahayyül edi .. 
yorlar ve hayale ıusayorlar. Ne yazık ki 
İnıanhk onları dertlerinden kurtarmak 
içi.n gereken ilacı henüz bulamamıttır. 

Yaşar Nabi NAYIR 

JV'HJi fefrika: 82 

yayarak miyop gözlerini içini oku
mak istiyormu• gibi gence dikti ... 

Bu kadın onun süt anasının ana· 
sıydı. Tuna Türk hudutları içinde 
bulnurken Silistrede memurluk et
miş bir adamın kızı ve 313 harbin
de Dömekeye gönderilen miralay
lardan birinin karısıydı. Bir tek 
kız evlatları olmuş, onu da Make
donya komitelerile çarpışırken Ö· 
len bir avcı yüzbaşısına vermişle.r· 
di. !~te Nazminin asıl süt anuı 
bu hanımdı. Zavallı kadın on sene 
evvel Kavaladan lstanbula gelir
ken, Dedeağaç açıklarında gemisi
ni kayalara bindiren bir İtalyan 
kaptanın acemiliğine kurban git
mişti. Galiba gemi de epey külüs· 
tiir olacaktı ki ortasından ikiye ay
nlıverm;şti. Nazminin süt kardeşi 
de annesiyle bernber Adalar deni-· 
z;ııin dalgaları arasında kaynaşıp 
gitti · , ir"n havatti\ yapayalnız ka-

- Vay hazret! •. diye seslendi. •in boı J..nelerin• yorl•tti"n" n koHrok 
"H Adını yazmak üıtiimüze gerek- ''Milliyet Bilmece memurluiuııa,, sönderinis. 

az.ret,, sözü, kar,ısınJakinin Bilmecemizi doiru balledenl•r araıında kura 
hoşuna gitmedi: meyen biri&iniıı, PangalııJa, kapı çekiyor ve kazanlan•r• hediyeler veriyoruz: 

- Ben hazret miyim? kapı dolaşarak yardım ıçın para Müddet' Perıembe ıünü akıama kadard••· 
_ "Hazret,, sin ya... toplarken, yakalandığını gazeteler bilmecemiz 
- Affedersin ama, "hazret,, yazdılar. Bu yardım, kime yapılı. 

sensin!.. yordu? Bir adam, eline koçanı alıp, 
- Pekala ... ben aldım, kabul önüne ll"~e. ·ı kapıyı çalarak, nası! 

ettim. para toplayabiliyordu? Kendisine, 
- Sen alıp kabul edebilirsin a- kimler; hangi kandırıcı sözlerine 

ma, ben edemem. aldanarak para veriyorlardı. Bura-
- Neden edemiyorsun, "hazret,, !arını bilmiyoruz. Yalnız, acınıyo-

lena söz mü? ruz ki, buna benzer kimselerin; 
- Fena söz olmayabilir. Fakat yurdun birçok bucaklarında, kökü 

kullanılmayan söz.... bir türlü kazınamadı. 
Ben kendime kimsenin kullan- Herkes bir yol tutturmuş gidiyor. 

madığı sözle hitap edilmesini iste- Kimin için para topladıkları belli 
mem! Hazret, artık tarihi •özler a· olmayan böyle nice yardımcı (!) 
ra•ına girdi. lar, Beyoğlunun en göze görünür 

Ben şimdi sana kalksam da bir- yerlerinde, çatır çatır koçan kesip 
zamanlar, şeyhislamlara, kazas- açıkça dolandırıcılık yapıyorlar. 
kerlere verilmiş en yüksek ilmiye Polis, bu gibilerin önünü c:rdırıı 
payesi olan molla adını takıp; ar- kollaya dursun, biz de öteyandan 
kandan ; gözlerimizi açmalıyız. 

M il ll d Elinde koçanla kapımıza daya-- o a ... mo c... iye seslen- d 
sem, yahut ta bir zamanlar Kon- nan a amın kim olduğunu öğren· 
yada gayet mühim bir mevkii olan meden yakasını bırakmamalıyız. 
Çelebiliği tevcih ederek: Böyleleri, gün olur, insandan 

- Nasılsı>: ':'""~bi? desem hoşu- vergi arar gibi, yardım ararlar. Bu 
na gider mi? yardım yapılmazsa, gözdağı verme-

Gitmezse, sen de bana bir daha ğe kalkışırlar. Kovulmağa alışkın 
hazret deme! oldukları it;in, gider, biraz sonra 

Kulakmisafiri 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL, 
18: Franıı"Zca derı. 18,30: Jimnastik. Selim 

Sırrı Tarcan. 19: Danı muıikiıi, plik. 19,30: 
Haberler. 19,40: Umur Baha. ıan piyano ile 
birlikte. 20: Hafif musiki plik. 20,30: Balalay• 
ka orkeıtra•ı. 21 ,15: Son haberler. - borsalar. 
21,30: Radyo orkestrası. 22: Radyo caz: ve 
tanıo orkeıtrası. 

223 ıtı. •. V A R Ş O V A, ı345 m. 
19,15: Piyano muıikiıi. - Sözler. 20: PIAk. 

- Sözler. 21: Hafif mp.~kiıi. 21,45: Haberler, 
22: Orkestr-a kon&eri. 22145: Konferanı. 23,15: 
Danı, 23,45: Konferans. 24: Sözler. 24,05: 
Danı. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Orkestra. birliğile popüler ıarkılar. 19,40 

Sözler. 19,45: Rekli.mlar. 19,SS: Sözlt!r. 20,15: 
Haberler. 20,30: Llluıal neıriyat. 21: Tiyatro 
azaları tarafınd~n konıer. 23: Haberler. -
Pli.k, - 23,30: Konıer nakli. 

R O M A • N A P O L I • B A R 1, 
18: Şarkılı konser. 18,55: Sözler. 21,10: Pli.k. 

- Spor haberleri. 21,10: Plik. 21,10: (Bari): 
Rumc-, netriyat.) 21,30: Sözler. 21,45: Şarlnh 
konı<.w - Dans muıik.iıi. 24: Haberler. 

Khz. K 0 N 1 G S B E R G, 291 m. 
18,45: Atk fark.darı. 19,15: Sözler. 20: Piya~ 

no konseri. - Sözler. 21: Ha'berler. 21,15: Ne
ıeli neıriyat. 21,40: Temsil. 22: 11Bacb uleaU,, 
isimli musikili skeç. 23: Haberler. 23,20: Va
ıinatondan nakit. 23,20: Hafif musiki ve dana 
parçaları. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Orkestra konaeri. 19. Sözler. 19,3Sı 

Sarkılar. 20,10: Konferana, 20,45: Ot:kestra 
fantazileri. 21,30: Harici sıyasa. 22,10: Çinıe" 
ne orkestrası. 22.Sg'. Sözler. 23,15: Piyano kon
seri. 24: Fransızca konferans. 1,05: Son ha• 
berlel", 

ı75 Khz. M O S K O V A, ın4 m. 
18,30: Şimal besteki.rlarının eserlerinden 

konser. 20,30: Senfonik konser. 22: Muhtelif 
dillerde netriyat. 

832 Khz. M O S K O V A (Sı..t;n) 36ı m. 
17: "Katherina ~ilova, ,iıimH piyesin 

radyo için adaptesyonu. 18,30: Gençlere. 19,30 
Sözler. 22: Dan• ve karııık konıer. 

658 Khz. L A N G E N B E R G, 456 m. 
20: Şarkılı konser. 20,25: i s tirahat, 20,30: 

Königaberıten nakil. 21: Haflerler. 21.10: Halk 
ların yafayı4larından sahneler. 21,45: Aıker mı 
zıkası. 23: Haberler. 23.20: Vaıinwtondan nak
len haberler. 23,30: Hafta haberleri. 23,35: 
Gece konseri. 

823 Khz. BÜKREŞ, 365 m. 
13·15 Gündüz pli.k neıriyatı 17 Çocuk saa· 

b, 18 Fan!ca Luca orkeatra•ı, 19 Haberler, 
19,15 Orkeatranın devamı, 20 Ders. 20,20 ? .... 
21 Romen koro muıikiai~ 21,35 Popüler far
kılar, 22 Romen mu•ikiıi, 23 Haberler~ 23.25 
Plak. 

Yarınkı program 
1 S TAN BUL• 
12,30: Karııık muaiki • plik. 18: Çay saati

Otel T okatliyandan transmisyon, telsiz caz or• 
ilestrası. 19,20: Çocu.k hi.Lr:iyeleri, 19,30: Haber· 
ler. 20: Demir caz. 20.SO: Havayan kitar, Si· 
ret ve arkadaıları. 21.20: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkeıtraıı. 22: Radyo caz ve tanıo or· 
kestraları. 

Müeılifi: Nazmi Şe:ıap 
lan bu Nazmiyi kendi torunu gibi 
tutmağ baaşlamıştı. 

Nazmi bir konutma vesilesi ol· 
sun diye; 

- Nine ••. - dedi - intallah iyi 
yemeklerin vardır. 

- Aç mısın? 
- Karnım zil çalıyor vallahi ... 
- İnanırım... Senin bugünler-

de parasız kaldığını ben zaten an
lamıttım. Halbuki ... Benim bildi
ğim ... Şehap bey seni hiç parasız 
bırakmazdı. 
-! !!.. ... 
- Susma canım ... Kabahat sen· 

de olamaz tabii ... Bu yafa gelen bir 
çocuğu parasız bırakmak ... cina
yettir. Senin simdi nelere nelere 
ihtiyacın yokt~r? 

- Ben de evlat büyüttüm. Be
nimki kızdı ama, kocaya verinceye 

• 

gene gelirler. Bunlar içinde, aydan 
aya elektrik, havagazı, terkos pa
rasını a'mağa gelenlerin kılığıııa 
bürünüp dolandırıcılığa kalkışanla 
rı da bulunuyor. 

Ona göre, herkes kendini kolla
sın ve işkillendiği gibi polise baş 
vursun. 

Salahaddin GVNGôR 

1 Askeri tebliğler 1 
l ,ti. at etrad yo.\lanuısı 
Kadıköy askerlik şubesinden' 
Aıağıda gösterilen sıra üzerine ih· 

tiyat efradın yoklamalarına 20-1-935 
gününden itiba,en baılanacaktır. 

Şubede yazılı olanlardan yerli veya 
yabancılaı·ın ellerindeki askeri kağıt ve 
nüfus cüzdanları ile birlikte gelecekler 
§Ube ll'ıntakaaı dııanaına gidenlerin ak
rabaları veya tanıdıldan gelip yokla -
malannı yaptıracaklardır. 

Osmanağa 20 • 23, Mustafa ağa 
24 • 27, Haaanpasa 28 • 30, Raıimpal" 
31 • 2, lbrahlm•°"• 3:> • 6, Mecidiye a
ğa 7 • 10, O'nnı niye 11 • 13, lkbaliye 
14 - 16. 

Kızıltoprak ve Erenköy nahiyelerin
de yapılacak ydklama &'Ünleri ayrıca 
bildirilecektir. 

Harp malulleri va şehit yetim
leri çagırılıyor 

Kadıköy askerlik ıubesinden: 
1 - He< ıene olduğu gibi 935 ıe

nesine ait tütün ikramiye defteri yapıla
lacağından ikramiye alacaklardan Ka • 
dıköy askerlik şubesinde kayıtlı bulu • 
nan zabitan ve efrat ile şehit yetimle -
rinin 25 • 2 kanundan itibare ı ıubeye 
gelmeleri. 

2 - Tek sayılı günlerde zabitan ve 
efrat çift say•lı günlerde de yetimler 
gelecektir. 

3 - Şubeye resmi senet cüzdan, 
nüfus kağıtlcrile birer fotograf getİ· 
rileccktir. 

Beşiktaı icra dairesinden : Hacizedi

lip paraya çevrilmesine kararla4Jırılan 

bir adet ceviz aynalı beyaz mermerli la· 
vomano bir büyük aynalı ceviz elbise 

dolabı mavi çini soba bir eaki kanape es
ki halep kiliminin dellaliye ve ihale pul 
reıimleri mü:tterisine ait olmak üzere 

26-1-935 cumartesi g!inü saat 10 dan 
12 ye kadar Şiılide son tramvay istas· 

kadar .•• ahlakını korumak için ... 
neler çektiğimi bir ben bilirim. 

Nine ellerini kalçalarına daya
nlıf, ayak ayak üstüne atmıf, göz· 
!erini Nazmiden ayırmayarak ko· 
nu,uyordu. Gencin içini okumağa 
çalıtıyormut gibi bir hali vardı. 
Fakat Nazmi bunun farkına var· 
mamıftı. Gülümseyerek sordu: 

- Babam bana bakmazsa, ah
lakımın bozulacağından mı korku· 
yorsun nine? 

- Zannederim ... - diye homur· 
dandı kadın -

Ve sevilen bir adamdan umulma· 
yan bir hatayı, kartısındakinin yü
züne vurmağa mecbur kaldığı için 
utanıyormuş gibi batını önüne eğe· 
rek ilave etti: 

- Hiç ümit etmiyordum doğr· 
usu ... Fakat bir haftadır kafa yoru· 
yorum, dütünüyorum. Nihayet ka· 
rar verdim. Bu itin kabahati sende 
değil ... Evet evet ... bütün kabahat 
Şehaptadır. 

Bu son sözleri itilince Nazmi fÖY 
le bir toparlandı: 

- Neler söylüyorsun kuzum? ... 
- dedi - hangi kabahatten bahse-
diyorsun? 

Nine ellerini dizlerine basa basa 
iskemlesinden kalkmağa savatı· 
yordu: 

- Vazgeç timdi ... vazgeç te, sa-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

ı 1 1 ı • ill i .. 1 1 

2 1 1 ı 1•1 ı 1 l• ı 1 
3 1 1 ı•: 1 1 1 ı • • 
4 ı • J • : ı 1 1• · 1 1 i• 
5 1 1 : • ı • ., : l • ı ' 
6 •I 1• 1 1 ' • • ı 1•1 
7 - 1 l • ı ,. • ı 1 1 : • 
8 .IJ 1 1 1 1 ı• , •. i 

~l~ ı' •
1
1i ı •li • ' l•I 1 •I I 1 1 1 1 ,. , _, 

11 ı ı • 1 • I 
~~~~~~~~--~---' 

SOLDAN SACA , 
1 - Sert 4, Lezzet 3, 
2 - Okü:z.ün kansı 4, Milliyetin yeni adı 3. 

Şart edatı 2. 

3 - Bir içki 4, Ezilmiı 4, 
4 - Bir kümes hayvanı 3, Afrikada bir ne

hir 3,. 

5 - Gııa 3, Nota 2, Beyax 2, 
6 - Mastar edatı 3, 
7 - i simleri sıfat yapan edat 2, Dünya 4, 
8 - Kısrak sütünden yapılan bir içki 5, Ya

ma 2. 
9 - HükUmet merkezinin son heceıi 2. Ril

bıt edatı 2, 
10 - Nota 21 Kadın degi.l S, 
11 _, idare edf'n, nazar kılan 5, Fiil 2, Nota 2, 

YUKARDAN AŞACI ' 
1 - Bir yaz meyvası 5, 
2 - Valide 3, Hazer, Amade 4, Nota 2 1 

3 - Çift değil 3, Uzak 4. 
4 - Can 4, Çocuk yemeii 4 , 

5 - Genitlik 2, 
6 - Çabuk 3, Kuvvet 3, 
7 - Trabzonlu 3, Rabıt edatı 2, 
8 - Büyük valide 4, Hayvan ölüsü 3, 
9 - Rabıt edab 21 Ah Z, Yama 2, 

10 - Asmaktan emir 2, Nota Z, istifham 2, 
11 - Telıraf 3, Rabıt edah 2, Siyah 4, 

YENi NESRIYAT 

Yeni adam 
Terbiyeci lsmail Hakkının idareıin

deki bu haftalık kültür gazetesinin 56 
ıncı sayısı pek güzel bir tekilde çrk
b. 

Yeni Adam renkli güzel bir kapak 
içinde bir çok aıyasal, jlmi, iktisadi e
tütleri pedagoji, ve sanata ait mütead· 
dit makaleler vardır. 

Yeni adam Çocuk hik4yeler i 
(Yeni Adam) &'azetesinin çıkarmak

ta olduğu bu hikayelerin 11 incisi çrk
mıtlır. 32 sayıfalık her kitapta çocuk • 
lara çok yararlı ve eğlenceli hikayeler 
anlatılmaktadır. Her sayısı 32 sayı. 
fa 5 kuruıtur. 

Yalanın kudreti 
Kültür Bakanlığı M. T. T. üyele

rinden ve çok tanınmıı etki yazıcıları
mızdan Bay Kazım Nami, Norveç gÜ· 
zel yazıcılarının ölmezlerinden Joban 
Bojcrin bu güzel kitabını dilimize çevir
miıtir. Karilerimize tavsiye ederiz. 

Sanat felsefesi 
lstanbul ıinıversitesi edebiyat fa

kültesi estetik ve sanat tarihi doçenti 
Bay Suut Kemalettinin yazdığı değer· 
li bir kitaµ ,,,,.. i şar etmİ§tir. 

Resimli Ay basım evinin bastığı bu 
kitabı okurl•rımıza Özenle öğütleriz. 

Hafta · Adna 
Bu hafta çıkan ~ayısında bir çok 

makale ve kıymetli dehortaj yazıları 
vardır. 

yonunda 350 No. hane önünde açık ar· 
tırma suretile satılacağından ist:eklilerin 
hazır bulunacak memura müracaatları 

ilin olunur, (7289) 

na yemek getireyim. Açın halini 
ben bilirim. 

Nazmi artık bütün bütün boylam 
veLmiftİ. Kadını kolundan çekerek 
neta zorla iskemlesine oturttu. Si
nirli sinirli; 
·-Çıkar bakalım fU ağzındaki 

baklayı! - dedi -
- Canım, söyletme beni .... 
- Hanım, ne biliyorsan söyle .• 

Anlatılan sana birisi benim için 
h;r feyler söylemit olacak. Anlaya
lım bakalım. Benden ummadığın 
hangi hatayı yapmıtım? 

• 
- Ahlakımızın bozukluğunu ne

rı-den kestiriyorsun? 
- Bırak kolumu ... sana yemek 

getireyim ... 
·- Yemek memek istemiyorum. 

Karnım aç değil.. 
Terbiye ve sevgi hududlarından 

çıkmış, hiddetle ve yatlı kadının 
kolunu koparacakmıt gibi kavra• 
dığı kolunu tartaklayarak konutu
yor4u. 

Nihayet nine istemeye istemeye; 
- Gel öyle ise ... - dedi - mari

fetini göstereyim. 
- Marifetimi mi? 

"Acaba bu kadın delirdi miii yok 
sa bunadı mı?,, gibilerden onu yan 
gözle süzerek ayağa kalktı. 
Hayır ... kadında düzeni bozul-

Buııüa matine 
lerden itibaren İPEK sinemasııı0 

2 muazzamm fHm birden: 

t.MALEK BiRA KR AL 
Baıtan nihayete kadar kahkahalı. F ransıı:ca ı&zlü M. G, rıf. fı/I 

2. STUDYO EGLENCEL E' 
Paramouat ıirketinln •• glll:el daaıöılerinin yaptığı btıyllk ~ 
Baş rollerde : J AK O A K 1 • TEL M A T ~ 

Bu akşam SAR A Y sineması ıı0 

JOSEPHİNE BAKER'~ 
z üffUiyzi u 

Sahre arkadaıı: J E A N G A B 1 N 

FOX JURNAL 

TARZAN'dan KUVV~, 
• TRADER HORN 

müthiş Buzlu ildi~ 
destanı • Aşkları • J-lef 

dolu meraklı hayatlı! 

iM 
~ .............................................. ~~ 

ES K 
fııınbul Bıltdiııut 

$~hif1Tiyatrosu 

111111111111111 

111.Jll 

t .:.f'f.BAŞINDA 
ŞEHiR 

TİYATROSU 
Bu aktam 

Saat (20) de 
insanlık 

Komedisi 
4 Perde 
Yazan: 

BALZAK 
* * * 

Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20 de 

DELİ DOLU 
Yazan : Ekrem Retit. Beıt-eleyen: 

Cemal Retit. 
6 

latanbul aıliye mahkemeleri birinci ye
nileme bürosundan : 4 Birinci ki.nun 

LIANE HA ı D 
Bir ço4c filmlerinde aJkııJI 
Fakat; 

SUMER sinema~ 
Büyük muvaffakiyetle ıöıt.# 
olan 

Aşkdan Kork~ 
Yeni ve ıon filminde takdir ıl 
rile aeyredecekıiniz. ~ 

FOX JURNAL'in husuıi lıoPr 
SAR'da reyiam günü yapıla" J 
Yitlar, neticeleri, Berlin'de I"' 

vesaire •••• 

1933 'tarihinden evvel ikame olunup la- D • IJD 
tanbul asliye birinci Uicaret mahkeme· e n l z y 0 J 
oinde derdesti rü'yet ve Nigoğoı ile Ah-

1 
1 S L E T M E S ~ 

met araaında mezkur dava dosy.,.ının 1 Ac:ent~ , KanııkÖJ' "6!'J 
yenilenmesi için verilen beyanname ve 1 Tel. 42362 _ Sirkeci Millı~ 
gönderilen davetiyenin Ahmedin ikamet· ]••••• Han. Tel. 22740 #. 
gahı meçhul olduğu beyanı ile mübatiri ı TRABZON yO~ 
tarafından bila tebliğ iade edilmİ§ ve 

bir ay müddetle il:men tebliğat ifasına ve CUMHURiYET vııP./I 
14-3-935 tarihine müsadif perıembe gü- İkı·ncı·kanun PERŞEalg 
nü ıaaV 15 de yenileme muamelesine IY• 
baılanılma11na karar verilmiı olduğun- nü saat 20 de Hopaya 1'11p 
dan mezkur günde Yeni Postahane bi- (3241 
nasında kB.in Birinci Yenileme bürosuna j 
gelmediği takdirde 2367 numara'ı kanun 
ahkamına tevfikan yenilemen:n gıyabın-I, .A 
da yapılacağı ilim olunur. (7287) 1 ~; l1J1'«1~ 

Sultanahmet birinci sulh hukuk ha- 1 ~Jl't-JtJI.. .it';;! 1 

kimliğinden: Bonzanini firması tarafın- Asrın umdeai " MlLL1l'f:1' / 
dan Marpuççularda Çar§ılı handa 20 ~~ 
No. da tüccar ve komisyoncu Yakup ABONE ÜCRE'fJ...P 

. ~· 
Azizin piyasada çahııp çalışmadığınm Türkire içıo ~ 

tesbiti talebi üzerine bu bapta mahal - 3 ••"i• '; ~ ı' 
linde tetkikat icra kılınmıt ve mezkur 6 " 7 50 ~ 
cihet tesbit edilmiş ve teıbiti delail za- ,..!~ " ı• - -
bit varakasının mumaileyhe tebliği ika- Gelen e•raJ.: seri ••ritme~_. ~ 

seçen aüıbalar 10 kuruıtur.-. ~ 
maetgi.hının meçhul olduğu mübaşirin matbaara ait itler İçin rnüchr tt' 
meşruhatından anlaşıldığından mümkün racaat edilir. Gazetemi• ilanı: 
olamamış olmakla tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan .!.unur. (7297) ı 

muş bir lıal yoktu. Bilakis, gayet 
iyi bildiği bir teyi kolaylıkla isbat 
edeceğine emin gözüküyordu. 

Eve girdiler. Nine inliyerek, ök
sürerek her basamağı bir hatka 
ses veren bir merdiveni çıktı. Üst 
katta bir odanın kapısını açarak ge· 
ri geri çekildi: 

Gir de gör ... - dedi -
Nazmi derhal odaya girdi. Hiç 

bir tey anlayamayan bakıtlarla o
danın ötesini berisi süzdü. Sonra 
sinirli sinirli bağırdı: 

- Eey ! ne var burada? 
- Ne olduğunu pekala görüyor· 

sun... / 
Genç, fena halde öfkelenmişti. 

Hani süt ninesinin kafasına bir teY 
iwlirmemek için kendini pek güç 
zabtediyordu. Hatun bunun farkın· 
da değildi. Kısa bir sükiin oldu. 
Nazmi onun bir teyler söylemesini 
bekledi. Nihay~t burnundan solu· 
yarak kadına yaklattı: 

- Ne var bu odada? Çırıl çıp· 
ls.k bir oda işte •• 

- Çırılçıplak ya •• 

• • • • 
- Evvelce böyle miydi? 
- Ya nasıldı? En azdan bet 

sene var ki ben bu eve gelmem ... 
arada bir, bir bayram günü sana 
gelmişsem bile mutlaka bu odaya 
giımemitimdir. 

liyetini kabul etmez. 

-- I' 
Kadının yüzünde alaY

11 

Jiim seme belirmitti; 1 • / 

- Anlatayım ... - de"
1 j 

dl! ayni boyda, ayni ren1'te ıJ 
ne acem halısı vardı. ou~~ 
l:anapenin arkasında b~r se 
dı ki çok eski bir şeydt· ··ti 1 

layacağın en azdan üç do ' 
ralık eşya çalınmıf.. .. f~ei 

Saniyeden saniyeye o ~; 
hayreti artan NazDJi I'" 
haykırdı: ıl 

- Pekii ! fakat bundall , 

Polise haber ver··· 
kalmaz.. vıl 

- Atağı tükürsern sa l'of 
karı tükürsem bıyığırn·· 
sıl haber veririm? 

- !!!?? • ~jıl 
- Uç dört yüz lira ıı;~i 

mühim bir ziyan ama .. • S 
nasıl teslim edebiliriIII? ıl: 

- Ne dedin? hanırn •
11
1 

gel.. Ben mi atırdıın seıı• 
nı? ,, 

·ıe Kadın onun heyecan• eflf 
bana zıt bir sakinlikle c 
di: ~ 

- Sen değil. Tabii ıı.t~ 
Fakat ikiniz sözbirliği 

1
.e ti· 

b• ırP J 
o beni nereden bula 1 el~ 
evi sen tarif ettin, o dıı g eJi 

_ Bitf11 
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1 (MÜTEFERRiK HABERLER) 

Hava raporu Raşid Riza 
-o-

Ulusa ı küme işi 1 yeni Bir 
Dedi kodu yapacak yerde 

Dev 
Sühunet SiYasta sıfırın 
altında 21 derecedir 

Ankarada kalıyor 
Raşid kendisinden ayrı 

lanların alacağı 
olmadığını söylüyor 

gölge etme
seler daha iyi olur 
Bir müddet evvel, yine bu sÜ· 

tunlarda, İstanbul kulüplerinden 
bazılarının, memlekette futbol ha
reketlerini arttırmak; Ankara, lz
ınir, İstanbul gibi futbolün en iler· 
leıni, bulunduğu tehirlerimiz spor· 
culrı arasında samimi futbol te • 

:ı lnasları meydana getirmek maksa
JI dile spor teşkilatımızın nizamları-

na tamamile uygun bir tekilde ulu
aal küme teşkiline t~bbüs ettik • 
lerini haber vermiftik. 

Medeni milletlerin umumi ha • 
Yatlarına göz gezdiriniz. Bu haya· 
tın her hangi bir safhasında ha • 
Yırlı bir işe engel olmak iıtiyen • 
ler, arabanın tekerleğine odun so
karak yürümesine mani olmağa ça 
lı,anlar, yetişemedikleri ciğere pis 
diyenler, d a ima, aciz, ellerinden 
i' gelmiyen, şahsi teşebbüs sahibi 
olmıyan ve yapamadıkları için yap 
tırmamağı b ir fazilet sa\an kim • 
•elerdir. 

Bu u lu sal k üme işi de umumi ha 
Yatın bin bir ~afhalarından birine 
ait hayırlı bir iştir. Kulağımıza ka
dar gelen haberlere göre, bir sü -
rü dedikodu ile buna mani olmak 
istiyenler, sırf yapamadıkları için 
Yaptırı:ıamağa çalışanlar vardır. 

Bu aciz kimselerin bu İf etra • 
fında ötede beride, mübtezel bir 
farkının kulak tırmalayan soğuk 
nekaratı gibi bir düzüye tekrarla • 
;ıp durdukları propagandalardan 
batlıcaları şunlardır: 

1 - Ulusal küme veıilesile fut· 
fole profesyonellik wkmak isti • 
Y'orlar. 

2 - Profesyoneller milli terefi 
ıtıüdafa.a edemezler. 

Bunlardan birincisi ne kadar ha 
Yağı bir propaganda ise ikincisi 
~~ 0 kadar mantıksızca sarfedilmit 
ır •Özd" ur. 

1 
Acaba bu dedikoduları yapan

a.ta: 
- Amatör nedir, profesyonel 

nedir?. 
- Profe.yonelliğin zarar ve 

:aydaları, amatörlüğün zarar ve 
aydaları nelerdir? 

Diye sorulsa doğru dürüst bir 

b
cevap verebilirler mi? Ve hatta 

unlara: 

, - Evvela siz kendi amatörlü
ı:iinılzü isbat ediniz! Denilse bu • 
nu i•bat edebilirler mi? 

Ulusal küme, mütetebbislerinin 
frogranıına göre Ankara, l:ı:mir ve 
•tanbulun bazı futbol takımları a
;asında muayyen zamanlarda maç: 
ar Yapmak işinden ibaret olduğu-

na göre bunun profesyonellikle ne 
alakası vardır?. 

Eğer futbolümüz ve futbolcüle
riıniz tamamen veya kısmen profes 
~ne! olacak bir devreye girmit 

lunuyorlarza buna, saçma sa • 
Pan dedikodularla mani olmak im
kanı yoktur. Yok eğer it bu devre
Ye gelmemişse, ulusal küme değil, 
rıe Yapılsa profesyonelliği ayak üs
tünde tutmak kabil değildir. 

Dünyada her eser, bir ihtiyacın 
neticesidir. Profesyonelftk bir e · 
s~r olduğuna göre bir ihtiyacın ne
lıcesi olmak lazım gelir. Eğer mem 
leketimizde böyle bir ihtiyaç baş 
göstermişse, bunun önüne geçmek 

~ kolay değildir. Bunun için, mem • 
İekette futbol hareketlerini ve se
hirler arasında spor temasların; ço 
ğaltmağa matuf bir teşebbüsü bal

, 

talamak lazım gelmez. 

"Profesyoneller milli şerefi mü-
dafaa edemezler.,, sözüne gelince, 
bir milletin serefi o kadar yüksek 
Ye o kadar ~ukaddes bir şeydir ki, 
bunun, her hangi bir spor maçı • 
ıun neticeıile, yani galibiyet veya 
lllağlubiyetle yükselip alçalacağı • 
na inanmak udece budalalıktır ve 
lllilli terefin manasını bilmemek • 
tir. 

Seksen kere yazdık, daha yüz 
seksen kere yazacağız anlamak İt· 
!erine gelmiyenlere an'latıncaya ka 
dar yazacağız: 

Milli şerefi bir spor galibiyet ve· 
Ya mai!Ubyetine bağlı tutmak he
zeyandır. Hezeyan olduğu şununla 
da sabittir ki: Senelerdenberi muh 
t<:lif ıpor tubelerinde biribirine ye
~ılıniyen ve bin<\en.-leyh • Bu garip 
İddıayı yürütenlere göre . şerefi ih 
al cdilmiyen hiç bir mille t kalma
tn••tır. 

1 .Yalnız, dedikoducuların bıı söz
I erınıizılen ters b ir mana çıkarma-
rına fırsat vermemek içiı lerhal 

•ı:ıorcular b " "k b" t"t" !'ki " Zflt ın uyu ır ı ız ı e go· 
ecekle•i bi• "Milli vekar,, var. 

Maruf dev bok.ör ltalyan Kar
neranın bundan bir kaç ay evvel, 
Amerikalı Yahudi boksör Baer ta
rafından mağlup edilmesine rağ • 
men, ortaya dev cüsseli boksör -
ler atmak modaaı geçmemittir. Yu
karıdaki resimler bunun son bir 
nümuneıidir. 

Yukarıda soldaki resimde elini 

babasının omuzuna dayamıt du- 1 
ran boksör 21 yatında ve Goja is
minde bir Romanyalıdır. Yukarıda 
sairdaki resim 2 metre 25 boyun
da olan bu boksörün horoz siklet 
bir boksörle alınmış bir resmidir. 

Atağıda soldaki resim antre • 
nöman eınasında yolda ve at üs . 
tünde tesadüf ettiği bir arkada••-

nm elini ne kaCl.ar. kolaylıkla aık • 
tıAını gösteriyor. 

Hele bu boksörün, eldivenle • 
ri Bükrefin maruf bir cücesi ta • 
rafından tatındığı halde antrenö
mandan dönüşü ne hot bir man • 
zara değil mi? 

Bakalım bu yeni dev boksör 
ne i,ler görecek? ... 

YARINKİ LİK MAÇLARI 
Galatasaray - Vefa maçı ne 

Yarın oynanacak lik maçları, 
geçen iki haftanınkiler kadar mü
him değildir. 

Taksim stadında lstanbulspor • 
Süleymaniye maçının lstanbul
spor lehine olacağına şüphe edil -
memektedir . 

D{ğer taraftan geçen hafta F e
ner bahçeye takım çı:ı:aramıyan 
Süleymaniyenin, oyuncularından 
bir kısmının dağıldığı rivayet edi. 
!erek bu hafta da takım çıkara . 
mıyacağı söylenmektedir. 

Bu rivayetlerin ne dereceye ka · 
dar doğru olduğunu bilmiyoruz. 
Fakat şayet söylendiği gibi Süley
maniye gene gelmez ve İstanbul · 

dır. 

Bir spor teması için ecnebi bir 
memlekete giden bir kafile içinden 
bir veya bir kaç sporcu "m' 11" 
k "hl" 1 d ı ı ve· 
ar,,ı ı a e ecek hareketlerde bu-

lunabilirler; mesela: 

O memleketin nizamlarına mu .. 
halif hareketlerde bulunurlar; ha
keme tokat atarlar; zil zurna sar. 
hot olup sokakta ötekine berikine 
sarkıntılık ederler; işi zevk ve sa. 
faya vurarak haksız yere takımla
rının mağlubiyetlerine sebep olur
lar vesaire ... 

Böyle bir harekette bulunmak 
veya bulunmamak karakter, aile 
terL · ı esi, me!ttep terbiyesi vesaire 
işidir. Y oks'l bu amatörlük. pro . 
fesyonellik iti değildr. 

Çünkü karakteri bozuk, aile ve 

mektep terbiyesi noksan, kendini 

bilmez bir kaç kişiye profeJyonel· 
ler arasında da, amatörler arasın
da da tesadüf edilebilir. 
. ~ugünliık bu kadar: lt görmek 
ıstıyenler hesabına, mani olmak IS• 

ti yenlere söylüyoruz: 

Dedikodu yapacak yerde gölge 
etmeseler daha iyi olur. 

E. H.SAVCI 

1 spor karşı sında oynıyacak takım 
bulmazsa, Güne ' takımile hususi 
bir maç yapacak deniliyor. 

Bu tahakkuk ederse, lstanbul
sporun tam takımile Güneşlilerin 
yapacağı m:ıç bir hayli meraklı 
olacaktır. 

Şeref ıtadına gelince, burada, 
F enerbahçe · Beykoz maçı oyna • 
nacaktır. Şampiyonluğu artık hiç 
yeni 'miyerek ve berabere kalmıya
ark alabileceklerini takdir eden 
F enerbahçelilerin, hasım takımla 
aralarındaki kuvvet farkına pek 
güvenmiyerek, büfün gayret ve 
ciddiyetlerile oynayacakları şüp • 
hesizdir. 

Kari mektupları 

Sokak değil, çamur 
dervaıı 

Pek h akir zann .~tiğimiz ıu maruza
trr ı. n1uht,.rem gazetıenizin pek kıy
metli sütunlarından ufak bir yer tahıj~ 
\le ı~ıe,ciinin naza~ ı dikkatini celb~tme
nizi İstirham eyleriz ıöyle ki: 

Bizler Unkapanında Haraççı Kara 
Mehmet mahallesinin Hisaraltı soka -
ğında Y•fan"."ak mecburiyetindeyiz. Bu 
ıokağın kaldınmlarının bozukluğu do~ 
la?'ııile yaz ortasında bile kurumak bil· 
~ıyen ÇJlmuru, kış mevsim.inde adeta 
bır çamur gölü halinl alıyor ve keli . 
menin ~aı~ ma~asil~ _nereye basıp, nere
den evım ı ze gıdecegımizi şaıırıyoruz. 
A caba m ercit bizi ba halden kurtara .. 
ma:r. mı? 

MezkUı· mahalle sakinlerindtu 
No. 7 hanede Sadık 

B ı r mesire çöplük o.du 
Kadıköyün Hünkar imam, Kurbalı, 

Kızıltoprak, Kuyubaşı ve mücavir semt· 
lcrin Fıkırtepe&i nanıi!c maruf güzel 1 
bir mesiresi vardır. B _ \ Jı Sultan Mu
radın çiftlik rnüıtenıilatından Çamlı ca · 
ya nazıt K .. stane ağaçları ile süslü şirin 
bir tepeciktir. Civar halkın halla Ka • 
dıköyün uzak seıntle~inden gelip ilkba
harı buı·ada te.ait edenleri çoktur. 

Şehirin Ut>anç "eren gürültülü h;tya. 
tından kurtulup velev ki haftada bir 
gün olıun İstira:1at etmek için kendini 

olacak? 
Günün, nisbeten, en mühim ma

çı F enerba hçe stadında Galata
saray ile V efa arasında yapılacak
tır. Son zamanlarda, Galatas:ırn· 
yın zayıf bir tekil gösteren takı
mı, Vefaya galip ge'se bile, öyle 
zannediyoruz ki bu galibiyeti el· 
de edebilmek için epey sıkıntı çe
kecektir. 

Birinci kümenin yukarıda say
d~ğımız maçlarından başka ikinci 
kume takımları arasında Taksim 
stadında Kasımpa,a • Beylerbeyi, 
Şeref stadında Altınordu • Ana • 
dolu, Fenerbahçe stadında Top
kapı • Hilal maçları yapılacak
tır. 

lspartanın ilk okulu 
lSP ARTA (Milliyet) - lsparta

nın Cumhuriyet ilk okulu 926 da 
yapılmı, muntazam bir binadır. 
Burada bulunan değerli okutucular 
yokluk İçinde varlık yaratmak ka
biliyetinde olduklarından her saha
daki_ İyi işler kendini göstermekte 
ve zıyaretçilerin öğünçle yokıünü 
k.abartmakt...:ır. Okulun Çocuk e
sırgeme kurumu da çok ça!ıtkan ve 
C.eğerlidir. Bu yıl ilk faaliyet olarak 
60 fakir çocuğun kitap ve sairesini 
temin etmi,, 25 çocuğa elbise yap
tırmı•, yıllardanberi yapılamaya
rak çirkin bir vaziyette kalan te
neff üshan•, dıvarlarını yaptırarak 
kamunun saygı"'nı kazanmışlır. 

kırlara atarak biraz teıniz hava almak 
ihtiyac' ı hissedenlerin yegi.ne eğlen • 
c~ v~ istirahat ;:eri olan bu güzel rne-
11_recık maalesef bugün bir çöplük hal i
nı alm ıştı r. 

D ôrt tarn fı deniz He çevrili olan bit 
yerin çôp1erin n denize dökülmesi d a. 
ha doğrusu yakılınası lizım iken, şehir 
dnhiii sayılan b öyle bir m. siı- eye dökUJ. 
ınes i esbabını anhyaınaı:l ı k . 

Halkın '1hha:i ile alak.da,. olan bıa 
pisliğin oradan kalchrılmasını alakadar 
la, dan b k!erİ<. Zeki 

ANKARA, 23.A.A. - Ziraat vekaleti 
meteoroloji enstitUıünden aldığımız ma
lllmata göre, ıon 24 saat içinde hava, 
yurdun Trakya, Eıre ve Orta Anadolu
nun Konya, Sivas çevrelerinden midi. 
yerleri ve Karadeniz kıyılarının batı ta· 
rafı yağıth ıreçmittir. 
Yağıt orta Anadoluda kar, diğer yer· 

!erde yağmur ıeklindedir. Cenubi Ana
dolu ;ıe doğru Anadolusu ve Karaı;leniz 
kıyılarının doğu kısmı umumiyetle· bu
lutlu geçmittir. 

Yağış en fazla ı 7 milimetre oiırrak 
Muğlada ölçülmüttür. Diğer yerlerde ya. 
ğıt 2 ila 8 milimetre arasındadır. Hava 
orta Anadoluda düne nazaran iki derece 
daha ıoğumuıtur. Diğer yerlerde iki üç 
derece etrafında ı:sıntruttır. Bu gece en 
dütük ıuhunetler sıfırın altında Sivaı'da 
2ı, Erzurumda ı6, Kastamonuda 15, 
Kanda ı4, •""1karada 11 derccediı· . 

En yüksek ıuhunetler ,.fırın üstünde 
Adanada ı7, Anlalyada ı6, Dörtyolda 
ıs deTecedir. 

Bugün ö~leden sonra saat ı4 de An
karada suhunct $ıfırın altında dört de
rece idi. Rüzgi.rın saniyede ıürati bir 
mc,tredir. 

lstanbulda vaziyet 
SıEır hararet derecesine ve deniz ıevi

yeıine indirilmiş barometre bu .sabah 
saat 7 de 767, ı4 de 768, hararet dere
ceıi 7 de 4, 14 de 215, azami hararet 
4, asgari 2.5, rüzgir poyrazdan camit .. 
tir. Azami süı-ati saniyede 6 metreye 
çıkmıştır. 

POLiSTE 

iki dllkkan yandı 
Beyoğlunda Cumhuriyet caddesin

de 68 numaralı demirci düki.nının it· 
tisalinde bulunan 2 numaralı berber 
düki.nının üs kısmından dün aaat 18 
raddelerinde henüz anlaıılmıyan bir 
aebepten yangın çıkmış ve her iki dü
ki.n tamamen yandrk1an 50nra ıöndü
rülmüttür. 

Tahkikat devam ediyor. Her iki dü 
kin ıahipleri sorguya çekilm i~lerdir. 

Çalınmış eşya 
Emekyemez mahallesinde oturan 

Varıovanın odasından çalınan iki par 
ça eıyayı &atarken görülerek yaka! • 
lanan berber Ha.midin evinde bir ara· 
ma yapılmıt ve daha bazı çalınmıt •t· 
ya bulunmuttur. 

Olü sığırın yaptığı - Usküdarda 
oturan Salih iıkembe almak Üzere Mez 
bahaya gitmiş ve o •ırada çengele ta• 
kılı bir sığır üzerine düıerek bacağı· 
nı kırmııtır. 

• Kiliaeye bırakılan çocuk - Ge • 
dikpaıada Ermeni kilisesine 9 aylık bir 
erkek çocuk bırakılmıt ve kilise ka • 
pıcrın Cıhanea tarafından sörülerek po 
liae haber verilm.İ§lİr. Brrakanlar hak· 
kında tahkikata baılamnıttır. 

• Esrar ve köylü sigal'&sı - Çadır
cılarda Lutfullah sokağında halaç 
Bayramın odasında ve kendi üzerinde 
5 gram esrar ile 32 paket köylü si • 
rara.aı bulunmuştur. 

• Çalınmış palto - Topçularda o
turan Mehmet arkadatına ait palto
yu Ahmet iR11inde birinin üzerinde gö 
rerek tanımış ve Ahmedi poliae ver
miştir. 

• Kantarın camını kırdı - Sarhoş 
olarak istiklal caddeııinclen geçm kte 
olan Zeki isıninde birisi çocuk esirge
me kurumuna ait tartı kantarında tar 
tılmak istemit ve bilahara bozukluğu
nu bahane ederek camını kırmış iae de 
polis tarafından yakalanmıştır. 

--·--
Hatlar bir türlü 
bölüşülemeyor 

Bet gün evvel Anke.raya giden de
r.:z müsteıan Bay Sadullah Güney, 
§ehrimize dönmüş ve dün deniz tica· 
ret müdürlüğünde meşgul olmuştur. 

Vapurculuk tirketi ile deniz yolla
rı idareai arasında yapılan hat bölü • 
mü görüımeleri, tekrar aksaklığa uğ
ramııtır. Bunun için bölümün, deniz 
müsteşarının reisliğindeki komiayo .. 
na havalesi takarrür etmiştir. 

Komisyon bugün veya yarrn deniz 
ticaret müdürlüğünde toplanacaktır. 
Bölüm işinin, şubat batına kadar ye -
tiştirilmeaine büyük bir gayret Hr .. 

folunmaktadır. -·-
u:uslar arası kadınlar 

kongresine hazırlık 
Uluslar arası Kadınlar birliği reİ· 

111 Mis Korbet Etbi 29 sonkanunda 
şehrimize ırelecektir. Burada Türk ka
dınlaı· birliği ile temas ederek ı8 nİ· 
&anda Yıldızda yapılacak beynelmilel• 
kongre hakkında izaha.t alacaktır. Mia 
lstanbulda bulunduiu müddetçe Ka
dınlar birliğinde miıafir olacaktır. -·-
Marmarada felaket gö

renlere yardım 
Hiliı.liahmer cemiyeti lstanbul mer 

kezince Marmara yer saraıntıaından 
müte sair olanlara yardım makaadile 
açılmış olan deftere dün de bazı ha· 
v "' 1'1' hioleri müracaat ederek para 
vennitlerdir. 
1'.uru,. 
33652 

1000 
2205 

203ı 

50 
582 

39520 

Evvelki yekuı 
Bayan Hasibe 
Ameli hayat ticaret mektebi 
talebeleri 
htanbul 1 O uncu ilk m<'ktep 
talebeleri tarafından 
Mütekait Sait 
Şehre:nini Hilıiliabmer §Ubesi 
vaaıtaaile toplanan 

Ankarada temsiller vermekte olan 
Raşit Rıza grupundan baıta Halide ol-

mak üzere beı ar
.: stin ayrılarak ı.. 
canbula döndüğü
nii ve bunun bir 
çok dedikodulara 
:sebebiyet verdiği· 
ni yazmııtık. 

Bu me>ele hak
k,ında bugün An
karadan tamamla• 
yıcı malii.mat al• 
dık. 

Raıit Rıza gru• 
pu hadisenin oldu
ğu gece: ' 1Kendi

Bay Raşit Rıza sinin gölıreıi,. İt· 
mindeki piyesi oy

nıyacaktı. Saat yedi buçukta Halidenin 
ve diğer arkadaşlarının lstanbula dön
dükleri haberi gelince fena halde müte
easir olan Raşit Rıza kendiıini bırakan 
arti&tlerin rolleri olmıyan (Hedef si~ 
puseler) piyesini oynamağa karar ver• 
m it ve sahneye çıkarak halktan özür 
dilemittir. 

Ra1it Rııa iıtiyenlerin bilet parala
n derhal iade edileceğini de ilave et• 
mit ise de seyircilerden hiç kimıe böy. 
le bir talepte bulumnamıt ve piyes tek· 
rar seyredilerek alkıflanmııtır. 

Raşit Rıza kendisinden ayrılan ar
kadaşlarının. kendisinden on para ala
cakları olmadığını aöylemektedir. 

.Şimdiki halde Ratit Rıza grupu 
Ankarada amatörlerin iıtirakile halke
vinde temıillerine devam etmektedir. 
Onümüzdeki cumartesi aktamı halkevi• 
nin mükellef dekorlarile "O gece ... ., 
piyeıi temıil edilecektir. 

Raşit Rıza grupunun Ankarada yer• 
leşeceği kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Balcılık 
--o-

Marmariste 32 bin an 
koYanı var 

MARMARiS, 23. A.A. - Kazada bal
cılık ;ıerlemektedir. Bütün kaza içinde 32 
bin kovan vardır. Bu yı~ıso bin kilo bal 
alımnııtır. Bundan 100 bin kilosu dııarı
ya satılmıtbr. Kilosu 20 den 25 kuruşa 
kadardı. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bal 
arılarının duflNUlı olan etek arılariyle 
oavaı yapılmıt ve 238 bin tane etek an 
beyi öldürülınüıtür. 
Kazanın buğday, arpa ekimi de aeçea 

yJa ıröre fazladır. Hava ve yağmurlar 
ekime çok uyırun ıritınektedir. · 

Y ozgatta ikinci müntehip 
seçimi 

YOZCAD, 23.A.A. - ikinci münte
hip aeçimine bütün vilayette bugün baı· 
lanmııtır. IN!ıap perıe.nbe günü tamam 
olacaktır. Bu münasebetle her yer bay• 
raklarla donatılmıf, bütün İntihap daire
leri bayram yerine dönmüıtür halk derin 
bir ıevinçle .seçim yerine gelmektedir. 

ikinci müntehib namzedlcrinjn yüzde 
yinnisi kadındır. 

Meyvacıhğa dair konferans 
MARMARJS, 23. A.A. - Bu ırece 

spor klubünde ziraat memuru Bay Bay • 
daı· tarafından meyvacıhğa dair bir kon· 
feranı ver\Jdi. Konferanıta bütün ırenç• 
ler ve bir çok kimseler hazır bulumnuı· 
tur. Konferans alaka ile dinlenmit ve 
çok istifade edilnıiıtir. 

Konferanılar muhtelif mevzular üze· 
rinde devam edecektir. 

--o-

lspartada mezbaha 
ISPARTA, 23.A.A. - Geçen 934 yıl 

içinde yeni yapılan belediye fenni mez· 
bahasında ı356 koyun, ı935 kuzu, 792sıl 
kıl keçi, 436 dana, ı497 11ğır, 2 manda 
ve 7 deve kesilmittir, 

Bu muhtelif hayvanların etlik tutarı 
ı3ı.426 kilodur. • 

lzmirde imar işleri 
IZMIR, 23.A.A. - Belediyenin yeni 

yıl bütçeaine ıröre kentimizde yeniden 
çocuk bahçeleri ve parklar yapılacağı gi· 
bi yangın yerinde alsancak tütün fabri
ka11 karımnda parklı geniı bir meydan 
ve ıehir koruluğu yapılacaktır. 

-o-

Okul adları 
SIV AS, (Milliyet) - Sıvasta 

bulunan lsmetpata, Hafız Recep, 
Fevzi pata okullarının adları bu • 
günkü yasaya göre deği,eceğini ev 
velce bildirmiştim. 

Son yaptığım bazı ara4tırmalar
da bu okulların yine eski adları i
el anılacağı söylenmektedir. Çünkü 
ayni yasa hükümlerinden olmak Ü· 

zere eski tarihi adların o suretle a
nılması dü4ünülmektedir. 

..................... 

~t . LLIYET'in )eni J 
adı olacaktır. 



MİLL[YET'in Tefrikası: 2 Nakleden: M. F. 

Sakrn bu polis hafiyesi denilen 
adam Fanfoma- Hırsız olmasın? 

Hülasa 
[Fantoma - Hırsız namile maruf o

lan Marten Dal hususi bir baloda da
vetli bulumnaktadır. Bu baloda Fanto
maıun düşmanı fakat Martenin dostu 
bulunan polis hafiyesi Sumers de vardır. 
Yani Dal iki §ahsiyete sahiptir. Fanto
manın gözü ev sahibinin yeşil müvec
herine takılmıştır.] 

- Ey siz misiniz matmazel Bri
na ! 

Genç kız gözlerini gözlerine 
dikti. Sonra duda..lda.-ı hafifçe )a. 
mıldadı. Sonra sert, vahti bir gü
lütle güldü. Bu gülü9 biraz evvel, 
genç adamı te•hir eden gülütün ay 
Dl idi. 

- Hafızanız o kadar kuvvetli 
değil Mösyö Dal! .. 

- isimleri aklımda tutamam ... 
Mesela sizin aile isminiz! ... Hatta. 
hapishaneye gitmek pahasına da 
olsa bunu hatırlayamıyorum. 

- Hapishaneye gitmekten mi 
korkuyorsunuz? 

Titredi ve cevap verdi: 

- Yok canım ... o değil: .. Bilhas
sa o değil! •• 

Sonra uzun uzun genç kızı süz. 
meğe b~ladı: küçük ve ince idi. 
Ve dudaktan gülüY.-'du. Ve mehta
bın altında merme~leten saçları, 
rüzgarla dalgalanıyordu. 

Dal: 

-Tuhaf tey ~edi. İçeride salon
da gözleriniz sarmıtrak yetil renk
te idi. Halbuki burada siyah görü
nüyor. 

- Sanmtrak yetili? Hiç fÜphe
aiz, madam Kovel'lih'in yetil mü
cevherine gözünüz ilitmif, onu dü
tünınüt olacaksınız! 

Genç adamın bundan canı sıkıl
mıttı. Bu da nedemek istiyordu. 
Kızın gözlerine baktı. Fakat bu 
gözlerde ne alay ne de hiyanet var
dı. Genç kız ili.va etti: 

- Belki siz de galeti rüyeti elvan 
hastalığı var. Renkleri biri birinden 
tefrik edemiyorsunuz! Benim göz
lerim sizinkiler gibi külrengidir. 
Fakat bunun zaten ne eh~iyeti 
var. Aile \;mim de öyle. Siz bana 
Brina diyebilirsiniz. Ben de sizi 
Martin diye çağırırım. Nasıl hotu
nuza gidiyor mu? 

- Ne demezsiniz Brina ! 

- Fakat hala sualime cevap ver-
mediniz Martin. Birisinden mi ka
ç.ıyordunuz? 

- Ne münasebet? 

Bu esnada birkaç dakika evvel 
Sumers'in bulunduğu çam ağacına 
doğru baktı. Ve mırldandı: 

- Kimden kaçacağım? 
- Bilir miyim ben. Burada bir 

polis memuru var. Belki görmütsü
nüzdür. Küçük biçimsiz bir adam. 
Tıpkı buldog köpeğine benziyor. 
Yüzüne bakılırsa birisini ısıracak 
gibi •.. 

- Polis olduğunu nereden bili
yorsunuz? 

- Madam Koverlih söyledi ve 
kimseye bahsetmememi de sıla sıkı 
ya tenbih etti. Zaten öbür davetli
lerin de haberi var. Hepsine ayni 
feyi tekrarlamıt olacak! 

Ellerini blozunun ceblerine sok
tu. Vücudunu geriye doğru çekti: 

- Martin dedi, bu polis memu
rundan kaçıyorsunuz değil mi? 

- Hayır, Bilıikis, onun benden 
kaçtığını zannediyorum. 

Tekrar genç kızın yüzüne baktı. 
Bu bakıtların altında hiç bir gizli 
mana yoktu. Sonra tekrarladı: 

- Ben neden kaçacak mı~nn? 
Benim vicdanım müsterih! .• 

- Evet ama .... aması var ... ben 
de vicdanımın müsterih olmasını 
çok arzu ederdim. 

- Neden bir teYe canınız mı aı
kılıyor? 

- Hayır Martin, hayır! ... Ben ... 
Ben feci bir mahlukum ! ve bu po
lis memurunun bu müthit herifin 
ben çıkarken bana nasıl baktığı 
hiç aklımdan çıkmıyor. 

- Bundan hiç müteessir olma
yın! 

--0 günahkara da,peygambere de 
ayni nazarla bakar. Fakat benim 
anlayamadığım bir nokta var: Bu 
adamın burada i, ne? 

- Madem Kover ih bana anlat-
tı. Siz hiç Hırsız· Fantom:ı.'c!an 
L hsedildii;ini duydunuz mu? 

- Şu haydut mu? Onu kim bil
mez! 

- l,te o! Polis hafiyesi Madam 
Koverlih' e demiş ki, 

"Bu Hırsız - Fantoma füphesiz 
bu akfam buraya gelecektir!,, 

- Buraya mı? .. bu aktam mı? 

- Bilmem, öyle söylüyorlar ••• 
Tuhaf fey ama. .. Fakat polis memu
ru o kadar ısrar etmit ki nihayet 
madam kendisini çağmnağa mec
bur kalmıf. 

Martin genç kıza bir daha dik
kalice baktı. Fenerlerin ve mehta
bın ıtığı altında onu bir defa daha 
aüzdü. Çok muzdarip görünüyordu. 

Bluzunu düzelterek: 

- Boyuna da kayıyor, dedi, bi
liyor musunuz Martin dedi, benim 
aklımdan ne geçiyor? Sakın bu po
lis memuru Hırsız. Fantoma olma
sın? 

Dal fataladı: 
- Ne? diye bağırdı. 
- Bu, salona girmek için iyi bir 

usuldür de onun için. 

Dal: 

· - Evet 1 diye taadik etti. Göz
lerinde müstehzi bir alev par)a. 
mıttı. 

- Madam Koverlih için iyi bir 
ders olur. Çok basit bir kadın. Her 
teYe inanıveriyor. U stelik te haline 
bakmadan herkesin gözüne batan 
bir tekilde alemle korta yapıyor. 
Fakat, hırsızlardan polislerden faz 
la bahsettik. isterseniz dansedeliro 

Dal: 

- Memnuniyetle diye cevap ver-
di. Gizli bir aevinç sesini titretiyor
du. 

Koluna girdi ve eve doğru ilerle
meğe başladılar. Cazband durmut· 

tu. Fakat yaklaştıkları zaman kıv
rak provalar çalmağa batladı. Ka

pının önünde idiler. Birdenbire 
Dal kahkaha ile gülmeğe batladı. 
Ne oluyordu? ne vardı? Brina sor
du: 

-Tuhaf bir fey o!du? 

- Demincek söylediğiniz sözler 
aklıma geldi de... hangi şu polis 

memuru sakın polis kıyafetine gİr· 
m~ F antoına • Hırsız olmasın de
memit mi idiniz? İtte ona gülüyo
rum ..• Bunu Sumers'e anlatacağım. 

Sumers' mi? bu da kim oluyor? 

- Dostlarımdan biri... Yapılan 
takalardan vakit vakit zevk duyan 
bir adam. Zannederim ki bu onun 
hoşuna gidecektir. 

Balo salonuna giden genit sofayı 
geçiyorlardı. Büyük kapılar apaçık

tı. Buradan salonda danseden bü
tün çiftleri görmek kabildi. Kapı· 
mn önüne geldikleri zaman Dal ko

lunu kızın beline sardı, ve küçük 
bir elin omuzuna değdiğini hissetti. 
Her ikisi de kendilerini musikinin 
ahengine bırakmJllardı. Fakat bir· 

kaç kere ya döndüler, ya dönmedi
ler cazband birdenbire durdu. 

Salonun öbür ucunda, müzikacı
larm bulunduğu yere yakın bir yer

de bir el kalkmıf ve sükUtu emret
mişti. Dansedenler şıqkın bir vazi
yette kaldılar ve durdular. Herkes 

biribirinin yüzüne bakıyordu'. Evin 
sahibi olan Nikola Koverlih mey

dana çıktı. Bu, uzun, zayıf, başı a
yaz bir adamdı. Birkaç kelime söy
lemek istedi. Fakat sesi zayıftı kim
se bir ,ey anlamadı. 

Dal gülüyordu. Böyle bir sahne
ye ilk defa rastgelmit değildi. Bu
nun neticesinin ne olabileceğini tah 

min ediyordu. Kalabalığa baktı, 
herkes ev sahibinin ne dediğini öğ
renmek için binbirinin üzerine yı
ğılıyordu tam o zamanda genç kı
zın titrediğini farketti. Brinanm 
gözlerine garip bir korku, bir endi
te vardı. 

- Ne oluyor, ne var? diye mı
rıldandı ... Sonra kızıl dudaklarının 
arasında kelimeleri geveliyerek ila
ve etti: 

- Şunu siz alsanız daha iyi 
dersiniz Martin! 

e-

Dal'ın eline bir şey sıkıştırmı~tı. 
Bu yassı ve o!dukça yuvarlak bir 
~eydi. Genç adam buna bakmağa 
bile hacet görmemişti. Parmaklari
le ilk yokladığı zaman anlamıstı 
bu yeşi. elmastı. ' 

- Bitmedi-
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Bulgaristanda 
Kabine değişti 

(Başı 1 inci sahifede) 
Yeni hük\ımetin iç aıyasası bütün ulu .. 
sal kuvvetlerin birleıtirilmeaini ve 
memleketin ökdnomi işini kuvvetlen• 
dirmcği İstihdaf edecek, ve hiç bir de
ğişiklik göstermiyecektir. 

Dıt aiyaııa.da timdiye kadar oldu· 
ğu gibi bant bütün memleketlerle ve 
bilhaaaa Bulgaristanın komtularile an 
la§ol:Da sıyasası olacaktır. Dıtarı itleri 
bakanlığında Bay Batalof'un kalması 
bunun bir delilidir. 

SOFYA, 23 (A.A.) - Kabine le. 
beddülü hakkında mütalealar serde • 
den gazeteler, bu tebeddülü İntaç el· 
mit olan sebeplerin tamamen dahili 
olduğunu yazmaktadırlar. 

General Zlatevin tetkil etmiş ol • 
duğu yeni hükıimeti, hükümdar ile or
du ve millet arasındaki mukaddes ra
bıtanın bir ifadeai olarak aeliunlamak
ta ve yeni hükUınetin müatafi hüku -
metin dahili ve harici siyasetine de • 
vam edeceğini ilave eylanektedir. 

Polis müdürü 
SOFYA, 23 (A.A.) - Polis mü -

dürü Bay Natcheff Utifa etmiftir. Ken 
disine halef olarak Sofya askeri ku • 
mandanı Miralay Tanov.ici'nin ismi i
leri süriilmektedir. 
Şehrimiz.deki Bulgar b<Z§konsolosunun 

beyanatı 
Bulgar kabineainin iı>tifaaı yalnız 

Bulgariatanda değil, T\mk:iyede de a
laka ile Juırtılanm.ı§tır. K'*'11fWDUZ o
lan Bulgari&tanm dahili veya harici 
vaziyetinde hasıl olacak her türlü de
ğişiklik tarafımızdan takip edilmeai 
pek tabiidir. 

Dün Bulcar ceenral konaol06u Van 
çef ile ııönqerek bu deği§ikliğin ae ·' 
bebini eorduk. 

M. Vançek dedi ki: 
- Kabinenin deği§llle.aİ aırf dahili 

vaziyetten ileri gehnittir. Bu bir Tran
aation kabine&i olacaktır. 

General Zlatef'in yeni kabineyi 
leş.kil etmesi harici aiyaaelte bir deği. 
tikli.lr. ola.cağına deli.let etmez, çünkü 
eoki kabinede hariciye nazın olan M. 
Batalof yeni kabinede yerini muhafa
za etmiıtir. Bu da kahine değitikli
ğinin harici siyuetle bir ali.kuı olma· 
dığmı gösteriyor. 

Batvekil General Zlatef iae eo.ki ka
binede de Harbiye nazın idi, 

Yeni kabinenin b&Jlıca aiyuetle • 
rinden biri ~ularile dostluk rahıta
lannı kuvvetlendirm.ek olacaktır. 

iki köy halkının mübadele$i 
M. Vançef biri Tiiri< diğeri Bulgar 

olan iki köy halkanın biribirlerile mÜ· 
badeJ.,.j hakkında ıoorduğunıuz suale 
cevaben dedi ki: 

- Bu köyler Silivride Kurfalı kö
yü ile Şumnuda Kediöreıı köyü halkı
dır. Bu ıki köy balkı grup grup bu iki 
köyü ııezmitler, y..-lerini besenmitler 
ve aralarında mübadele yapmağa ka
rar vermitlenlir. Hatta biribirlerile 
mübadele edile<:ek emlik ve arazinin 
listesini de hazırlanııtlarclır. 

Bunların müracaatı Üzerine iki hü
kiimet le mübadele edilmelerine mu· 
vafakat etmittir. 

40 • 50 a'leden ibaret olan bu iki 
köy halkı bir kaç güne kadar yeni yurt 
!arına gideceklerdir. 

T üı kiye - Bulgaristan ticaret 

muahecleai 

- Bugünkü ticaret muahedesinin 
müddeti 17 martta bitiyor. Bununla 
beraber müddet bitmeden evvel iki 
hükiimetin anl&Jarak muahedeyi da· 
ha bir sene temdit edeceklerini zan • 
nederim. 

Bulııaristamn Ankara sefirliğine ki 
min tayin edileceğini aoruyorıunuz. 
Henü belli değildir. 

Yeni sefirin tayini, hariciye büt
çesinin tanz..imine bağlıdrr.Hariciye na 
zm Cenevrede bulunduğundan bütçe 
aon teklini alamamıf ve bu tebeple 
Ankara sefiri de henüz tayin ed:le.-ne· 
miş.tiı•. 

Bulgaristanda Türkiye aleyhine bi< 
cereyan mevcut olduğu ha.kkında Tür 
kiyede §ayi elan haberler doğru de • 
ğildir. Bulgar hiikiiı:neti bütün komtu· 
larile ve bilha .. a Türkiye ile daima 
dost olmak ister. 

Batkonaolos M. Vançef Serezde 
doğmuş ve 1912 aeneainde Galalua· 
ray lisesinden çrlonıflır. 

Bili.hara Sofyada hukuk tahsil et • 
mit ve bir çek harici vazifelerde bu -
lurmıuştur. 

M. Van91'f Türkçeyi iyi bilen ve 
memleketimizi çok iyi tanıyan sevimli 
bir dıplomaltıl'. 

Kadastroda yeni 
Teşkilat başladı 

(Başı 1 inci sahifede) 
)arına vaki olan .itiraz ve iddialara ait 
evrak ile beyannameler, ittihaz oluna· 
cak idari ve kazai karar ve icra edile • 
celc tebliııat, veruet aenetlerinin çıka • 
nlacak kayıt .\!Jretleri, kadastro harç • 
ları ve haritalar , damga rüsumundan 
muaf tutulrnu§tUr. 

Tapu kanunu da 1 kinunusaniden i· 
tibaren tatbilr mevkiine konmu~tur. B;. 
kanuna göre de gayri menkul devlete ait 
i.e alım ve sabınında malmemuru bulu
nacak, eğer belediyeye ait ise beledi
ye reisi, evkafa ait iıe evkaf müdürü, 
veya bunlar larafmdan katibi adil vası
tasile vekil edecekleri memurlar takrir 
vermek salahiyetini haiz olacaklardır. 

Bu kanupa göre, denizden dolma 
yerler, sahipleri tarafmdan doldurulmuı 
ı e dolduranlar lehine meccanen tescil 
edilecektir, 

Y cnid2n doldurmak İ•tiyenler de a
lJk>dar daireden müsaade almak mec • 
buriyetindedirler. Tapu ve kadastro 
kanunlarile nizamnamelerinin tatbikini 
gÖ;.den geçirmek için umum müdür 
Bay Cemalin bugünlerde gelmesi bek
l~nmektedir, 

Eski posta müdürünün muhakemesi 
(Baş: 1 inci salufede) 

mevzu .i.miı gibi başka bir mİk· 
yas aramak hususunda heyeti vekile -
ye müracaat eylemek. 

lSe§mcı defa 
4 - Heyeti vekile muhtelit mÜ§ll· 

virler komisyonu teşkil edip bu komıı· 
yon tenzili kararlaştırdığı halde nakid 
iılerinin sermayeye müteallik mütalea-
11.11 e•as ittihaz ederek tenzile teşeb -
büsten evvel tirketin malı ve kıymetini 
tetkik etmek üzere komisyon teşkili 
zımnında betinci defa heyeti vekileye 
muracaat etmek. ' 

18 Gün 
5 - Nih><yet Nafia vekaleti hemen 

tebl.ğ edilmesini bildirdiği halde teblığ 
18 gün alıkonulmuş, ve aynaı teb ıgat 
yap.lacak yerde mü§8virler kararıle na· 
kit itleri müdürünün raporunu gönd .... 
mek auretile vekilin emrine karşı tir • 
ktt lenmde itiraz zemini hazırJaınak. 

200 ,OUO lira 
6 - Tarife komisyonunun muhtelif 

top.-antıiannda tenzıJ karan veriJmiı i
ken bır ço:t münakaşalar açarak tenzil 
kararılanrun tatbikine mani olmak ve h· 
tanbul ha.kından bu suretle 200 bin li
ra fazla paıa alınmasına ve bu parayı 
tirketin kazanmasına sd>ep olmak ve 
firket mukavelesine yapılan zeylin ikin
ci maddesi, tarife komisyonunun karar
larına kartı tirkete iti.-az hakkı buıın • 
madığı halde sırf balkın menfaatini ko
rumak için idareye bu salahiyet verıl· 
DlJf lllen bu saiahiyeti tirket lehıne 
auiistimal etmek. 

7 - ılır taraftan tarifelerin yüksek
liğini beyan ederek tenzilini istiyerek 
t·rketi muzakereye davet etmiı ıken, 
diğer taraftan tenzili mauaf ve laahhut• 
leruı ipkasından §İrketi mü§kül mevki
de bırakacağını söyliyerek mukaveleyi 
tatbik cihetine gibnemek. Bundan ınaa
da lngiliz lıraaı kambiyo fiyatına gore 
tenzilat yapılırsa tirl<etin zarar edece
ğini aöyliyerek bu düşüm.itlen şirke • 
tin l milyon lira kar ettiğini . unut
mak. 

Bu hadiselerin her biri bir idari 
muamelenin düıünme ve takip etme tarz 
!arından ibaret olup buna kartı ibtiııas 
kı.>m.ısyo.-..ıınca ve aevJet fÜ!'&IJnca veri
len karar k~rı~sında mukavelenin tadi. 
)inin ıs.1e:ımesi ve bu ·suretle muamde· 
yi menedecek bir §CY olmadığı halde 
ve tezkereler vekiJetin tasvibine ii<ti .. 
ran ettirildiği halde kendisine hususi 
menfaatler temin etmek gibi 1602 nu • 
maralı kanuna ithal edecek delil ve ka
rineler aramnaksızın münhasıran fikir 
ve içtihatlarda her zaman düıünülebi • 
len nataların vazifeyi suiiıtima·ı şeklin
de lavsit edilmesi ceza kanununa te • 
vafuk edemiyeceği ve ıu kadar ki len
zı.a.ın derhal §ırkele tebliğ edilme • 
meıs.in.i ve neticenin itanın amir bulu -
nan Nafia vekaletinin bir tezkeresini 18 
gün sonra tebliğ etmek ve ıirkete gön
dermek suç mahiyetini haiz olduğun 
c.an Ju ... um"' muhakemeyi muciptir. 

Bay /oahri 
Bay Fahri ise 4 teırinisanide ayrıl

dığından le§rinievveıitı 26 smdan 4 
te§rJnitaniye kadar geç.en zaman zar .. 
fında cumhuriyetin onuncu yd hayra .. 
mı tatil günleri dahil bulunmasına gö • 
re, Bay t'ahri kabili af değildir, Lüzu. 
mu muhakememn bu kısmının feshi ta. 
lebine kartı 7 maddenin tafsilab haftan 
sonuna kadar ıirket Jehine gayrıİ tabii 
ve vakti memuriyet ve vazifelerini sui .. 
istimal ettikJerine c1air ôaavı daır~ıın • 
de verilen karar Bay Fahri ve Bay Ce
mal hakkında doğru ııörüldügun<ıc:ı 
tascik ouındu. 

BaySuphi 

Bay Supbiye gelince, dörder gün 
te.hJiğ mest.leainden ı;...aı et gorüimuı 
,.e muhaJelet vaki oımJ<sa da llJ\cak 
tariıenin tenzili reyini l.Lhur etmişken 
mudürU umumi muavınJıg.ir.de bulun • 
duğu zaman nafia veka.t.e~~ne tirketın 
malı vaziyetini bitara. bır heyete tet • 
kik ettirilmesi için Baıvekalete müra • 
caatl..ı tari.'<! tenzıJdtln.ı. .ı a; cıaha l:'e
ciluirmekle beraber daha sonra vekalet 
yapark~n de naha ve&a,etinden ac~ıe ol
ma.ına bakıhruyarak te.,.ıg olunan 
emri ıirkete tebliğini daha 9 gün ııe • 
cikt.rme i de hadisede ali.kasına bir de
JiJdir. 

Bu itibarla meni muhakemesinin fes
hine dahiliye hukuk müşaviri Bay Ek • 
remin umum müdürlüğün tez.keresine 
verdiği cevap eksik ve dosyaya aykı • 
rı ise de bu tarzda mütaleada mufıt 
olmadığından nihayet bir içtihat mahi • 
yetine geçmesi filinden dolayı meni mıı
halcemesine çoklukla karar verildi. 

Müdafaalar 
Karar okunduktan sonra Bay FıJı. 

rinin müdafaa vekili Bay Hayrul.ah 
söz alarak, devlet turası mülkiye dai • 
resinin kararında dahiliye hukuk mıi .. 
ıaviri Bay Ekrem hakkında •erded.lcn 
mütalea ve müvekkilim hakkında bu 
mahiyette bir muamelei kauuruye11in 
ta '...'kini yük•ek mahkemenizden isti • 
yor. 

Okunan lüzumu muhakeme karar • 
namelerinden anlaıılıyor ki müvekki -
Lm ve arkadaşlarına isnat edilen suç 
bir silsi.fei hadisattan ibaret bulunmak
tadır. Bu silailei hadisat tetkik edilir • 
ken görülecektir ki 7 maddeden 6 
maddesi af kanununun tayin ettiği müd
detten evvel vaki olmuştur. 

Bundan dolayıdır ki devlet şilrau • 
nm Bay Ekremin af kanunundan isti -
fa etmesi dolayısile hakkında takibat 
yapılmamasına karar vennittir. 

Devfet ıurasrnca müttehaz son tah
kikabn açılması kararında bahsedilen 
7 maddeden ancak müdürii umumi mua
vinliğinde bulunduğu sırada Bay Sup. 
hinin nafia vekaJetine yapmış olduğu 
tahriri tekliften ve bu teklifin vekalet 
makamında bulunan zatın bunu tetki
ke imkan bulamıyarak Avrupaya gi • 
deceği sırada yazdığı derkenarın yedi 
•ekiz gün umum müdürlükte geç kal • 
ması gibi bir maddeye münhasır bu -
lunmaktadır. 

Al kanunu 
Bu itibarla hadiseden beşinin al ka.- ' 

nununs tabi olması hakkında karar İtli· i 

1 hazını ve 2 madde hakkında müvek • 
ki.hının sorguya çekdmesını y ukıek mah 
kemeni.z.den i~tiyorum. 

Bundan sonra Bay Ihsan Ceınalıu 
mtidafaa vekili avcllat ~ Aziz &Ö4 ala .. 
rak; arkadaşnnın ileri sürdüğü nokta 
hukukıdir. liir prensibin hallidir. Bu 
noktada. durmak lazımdır. Devlet §Ü -
raaı umumi heyeti arkada§ımın bah
settiği af kanununun müvekkilimin hu
kukı ve cezai vaziyetine müessir olup 
olamıyacağı hakkında bir şey söyleme
miştir. 

Bu itibarla bu cihetin .orgudan ev· 
vel mahkemece •tecil edılmesinde zaru
retı kanuniye vardır. Biz mahkeme 
huzurunda okunan maddeler hakkın • 
da açık alın ve tam kanaatle hesap ver
m'"k ve senclerdenbc.ri efkitn umuınİ -
yeyi alakada;· eden bu meseleleri en İn· 
ce teferriıatına kadar hesabın1 görn1ck 
azırundeyiz. 

Mahkemeden bütün bu ite müncer 
olacak ithamlardan eonra ku ,-,,ııi bir 
bt:raet kararııe çıkmak arzuıundayız. 

Bir noktaya temas edeceğim o da 
a.kadaşım.n bahaettiği kanu,\Jur. Ma
hımdıı.r ki af kanunu 28 temmuz 933 
tariluuoen t ... ve.e a.t oıan dususıeri 

c .. rmiyet kisveoinden kaldınruştır. Dev· 
Jet ııirası müvekkilime atteauen hu .. 
s\llJdr. tarih sırasi..ı.e yazm.amııtrr. Bu -
na mu1<eniden tarih sıra~ile al kanıı • 
nunun daire.i ıürnulü haricinde kalan • 
ı.a. ı tetk.x '~ K .. ,ıan maddeıer için ka .. 
nuni iml<iin olmadığını arzedeceğim. 

Hadise 5 . ·ı . :1J.ı de batıarnıı ve 
3 • 12 • 933 te bitmiştir. Şu halde mü
vekkilime •uc; diye iınat edilen madd&o 
lerın kısmı azamı af kanunundan ev • 
veJ, aı kanunundan sonraya rastlayan 
hadise tudur: 

!;ıilra kararında bildirildiği gibi mub· 
tel.ihiliih olan prensibin tesbiti için ve· 
t.aletıer hukuk müıavirlerınden mürek
kep bir heyet teıkıı edifmi§tir. Bu Jıe. 
yet mesele hakkında noktai nazannı 
ı .. bıı etmiıtir, Bu karar 19 temmuz 
IYJJ tariJ11nde müdürıyete göndenımİf"" 
tir. 

Bunun Ü:>erİne Bay Supbi tarafın • 
dan biT müsvedde kaleme alınmıı ve 
nafiaya yollannuıtır. Tarihi 5 - 8 • 933 
tı.r. r aka! vekalet müzekkerenin ihti • 
va ~ttiği b..ıı,usi imzaıile tesbit edeme
miş oldui.. .ıan umum müdürlüğe tari
fenin tatbıkı ıçin şirket komiseri nez • 
dinde te§ebbüs yapılmasını bilclinniı ve 
bu tirkete iblağ edilmittir. 18 gün geç 
idd;a edilen ıel>Jjğ meseledir ki aftan 
sonraya taalluk eden bir hadisedir. Bi
naenaleyh bundan sonraki maddelerin 
müvekkil.ime kartı sual ile istizah ol • 
mamaaı noktai nazarım ilave eder ve 
bir karara bağlanmasını dilerim. 

iddia makamının söz.leri 

Bundan sonra söz alan iddia maka· 
mı, müdafaa vekmeri kmnen esasa, kıs
men affa taallUk ettiğini söylediler. Ben 
esasa cevap vermiyecegnn. Mahkeme 
bugün iıin ~ yüzünü henüz okuma • 
mıflu'. !}u hale göre yalnız tiiranın ka· 
rarında zikrettiği maddeleri biliyoruz. 

Gönderilen tekle göre eğer isnat o
lunan bütün itler 28 temmuz 933 ten 
evvel olaaydı, meıele yoktu. Ve takibe 
mahırl kalmNlığına al kanununa istina • 
den karar verebilirdi. Hidiıe sonra da 
c!Eıvam etmiı ve yeni yeni tezahürler 
gÖslemıİ§Iİr. . 

Kat'i mütalea yürütmek ıçın suç • 
lu'.ar.n eski ınabkiımiyetleri olup olma
dığı sonılmaıı lizımd1r. 

Hakim suçluların §imdiye kadar 
mahkumiyetleri olup olmadığını htan • 
bul ve Ankara mahkemelerinden tah • 
kiki için müddeiunrumiliğe müzekkere 
yaz.imasını ve duruşmanın 11 ıubat ••· 
at on dörde talikine karar verilmişti.·. 

Yeni soyadı 
Alanlar 

ht.anbul ithalat gÜmrÜğü ambar 
memuru Ahmet Hikmet, karısı Saffet, 
kardet< Bahriye "Şenol,, aoy adını al
mıflardır. 

* Adana hukuk hiilı:imi Ali Fuat, 
Haydarpaşa lisesi tarih muallimi Mem
duh, latanbul vilayeti idare heyeti •· 
zasından Ferruh, :hemşiresi Sadiye, ııe· 
ğeni maliye memurlarından Fuat (Ya
zıcı), Eminönü kaymakamlığı tahrirat 
kalemi memurlarından Nevzat (Coş· 
kun), tapu kayıt kalemi memurlanndan 
Müıt.;n ve karde§İ doktor binba§ı mÜ· 
tdı:aidi Sadi (Bilhan), tapu eVTBk me
muru ·Bedri ve karde§İ lstanbul evkaf 
müdüriyeti veznedarlarından Cevat (Ak 
çadoğan) ıoy adlarını almışlardır. 

Sıvasta soy cıclları 
SIV AS, (Milliyet) - Şarda •oy a

dı alma i§i hızlı bir şekilde ilerlemek • 
tedir. Almıyıınlar da almıya devam ecb
yor. Bugünlerde soy adı alanların adla· 
rını bildiriyorum: 

Sıvas • Erzurum, Malatya iltisakı 
hatlan müfettişi Galip (Demiriz), Zi· 
raal bankası çevirgeni Faik (Eren), mu· 
hasebeci Hamdi (Gönen), muhasip Ser· 
vet (Gögüd), muhasip Nihat (Günııör), 
muamelat memuru Fahri (Yüksel), vez
nedar Sabri (Keskin), daktilo Aliye 
(Gülsel), buğday memuru izzet (Yan· 
bol), eksper Şükrü (Göltekin), kantar· 
cı Aziz (Tok), bayındıl'lık baımühendi· 
si Tahir (Uney), mühendiı Ağabey 
(Taştemir), bat fen memuru Ziy.ı 
(Mutlu), fen memuru Tacettin (Gün
düz), fen memuru Cemil (Una!), fen m. 
Fazıl (Uyanık), ba§kitip Aziz (Ural), 
anbar memuru Turan (Unger ), daktilo 1 

Sabahat ( Sevilmen), eczacı Ali Rıza 
(Peker), Acevit oğullan (Ecevit), terzi 

1

. 
Omer, Mustafa (Bilgin), gazete yaza-
rı N. Nafiz (Duman), Emir yazıcı o- , 
ğulları (Buyruk), Türkmen oğlu Fev· 
zi (Okyay), nümune hastanesi eczacı· 
!arından Hüsnü (Akkan), aoy adlannı 
almıılardır. 

.. 
Almanvanın goı 

Avustu ·yada 
(Başı 1 ıncı sabıf d<) JıJI 

!arın bu deftere isimlerini kayde 
cekle.rini ilan etmiş ı r. . ... 

1
; 

Polis müdahale ederek el~ılıgıl ' 
çin bir kordon kurmuştur. Oy e 
tıhyor ki, Avusturyanın Al~~ 
birleşmesi taraftarlarını tesbit ıçıll 
ler hazırlarrmıştır. ~ 

VIY ANA, 23.A.A. - Bad ~ 
bulunan Avusturyalı nazi lejiyo 1' 
Heimveren'lerin giydiği ün:t'Of111'~ 

. zer üniformalar verilmist1r. Bu 
bunlar:n hududdan küçük kafil•!"'i' 
llnde AvusUuryaya gjrebileceklet' 
ed:liyor. 

Mahkiım edilen razilt1 ~ 
VIY ANA, 23.A.A. - Geçeıı tJ1 

teşrin ayında, tedhit ıuçund"".,.;, 
olüm cezasma çarptırılan üç DllZ""' ~ 
zalarıni, reisicumhur Miklaı, ai' 
mele çcvirmittir. 

Kral namzedenin beyan~ 
ViYANA, 23.A.A. - Veltbl~; 

tesi, Tyrol katolik iıçilerine bl ~ 
Ar§Ödük OtJ:> tarafından iatar. ol. 11 
beyanname neşrediyor. Artıdiilı 
bunda, ezcümle diyor ki : ,1 

" 1 ıı.tikbalin katolik ve soysal ,,il 
te, itin ve iffilerin itibarına ve iiO"' 
nin korunmasına dayanmalıdır· _ • ..ı 

Artidük Otto, ayni zamanda.~ 
hanedanının, itç;İ 11mfına karı• ~ 
termiş olduğu alakayı hatırlalıll""" 

Şuşnig Londraya gidi~ 
LONDRA, 23.A.A. - Viyana~ 

ainin te§ebbüıü üzerindedir ki /. İıl 
ya batbakanı Bay Şutnig ile d!f J1 
Bay V aldenea- ıubat sonunda 1P"" 
ziyaret edeceklerdir. ; 

Selabiydtar lngiliz m~af}lt~~ 
nildiğine &Öre Avu&turya tıaJ<&ll""'tl 
İlltikraza ait meseleleri halle~ 
ni zamanda lngililirenin Avustıır1'.ı1 
rine gösterdiği alakadan dolayı 1~ 
etmek için Londraya gelm~ 
Oyle zannediliyor ki Roma ani~ 
nm Avusturyamn istiklali JıalıP'.'ı 
hükümlerinin biran evvel meriyell 
nulması da görüşülecektir. ~ 

lngiliz mahafiline &Öre mu~~ 
mani olduğu Habsburg haned"!"J; 
vusturyaya dönmesi ııünün iti..,..... 
ğildir. 

lngiltere Avusturya iKildili,_ ~ 
bulunduğunu bir defa daha ııeyid 
azmindedir. lngiliz mahafili buPlll'J 
rupa muvazenesi için bugün bel' ..J 
ten ziyade luzumlu olduğu miil""" 
dadır. 

Şufnİg'in beyanatı ttl 
VARŞOVA, 23.A.A. - Il.ııtıJ 

Kurjir gazetesi Avusturya ha~ 
Şuınig ile yaptığı bir mülakatı 
melrtedir. Jj 

Bay Şuıniı, Roma anl&§m~I 
layi memnuniyetini bildinnit vı ·i'. 
malann mevcud ıergjnliği umJllSll '1 
rette bafiflelıeceğini ve aulhu k"""' 
direceğini söylmıittir. ,J 

Bay Şuınig, sözlerine devanıJ. 
tir ki: 'i!, 

" Naaıl ki bir Amerikan, bir ~.JI 
milleti yoktur, bir Avusturya ıııiı;I. 
mevcud değildir. Avusturya~ 
kültür itibariyle Almandır. ~ 
bir Avusturya devletinin ortada~ 
ma11 Almanya ile eyi münaaebe • jf. 
lunmaya mani değildir. Yeter "! '.l 
dun her iki tarafında sulh ziblll1"" 
hareket edilıoin., • " 

Habsburg'ların Avusturya , 
dörrmesi haldmwla da demittir ... / 

" Avusturya bugün, Avrup~i 
içinde yeniden kurulmasına ına~ ~ 
lecek her ıeyden imtina etmeli"!). 
mafih karşılıklı anlatmaya miist "/ 
luslararası teıriki mesainin daiııııı 
kün olduğu kanaatındayım.,, 1. 

Avusturya başıbakanı, Dolfu•'~ 
u.sına devam edeceğini de Avu ~ 
nm bugün içerde sulbunu bizz:!ıırP 
kuvvetleriyle muhafazaya mukt .:;I 
hmduğunu söyliyerek sözlerini lıi 
tir. 
~~~~~·---~~__./ 

Seçim işleri 
Bitirildi 

(Başı 1 inci sahifede) 
da ikidir. 

Edimecle •eı:im ~ 
EDiRNE, 23 (A.A.) - V~ 

mizde dün bıqlayan ikinci rııl'.J 
seçimi hararetle devam ~ 
Seçim buııün Edirne merkez k• ~ 
le Kavaklıda bitınit ve halk.Jll J'( 
doksanının reyini kullandığı -~ıôi' J 
mıftır. Ak fam üzeri kentin bu b'.I 
ka ocakları rey sandıklan ve ~.ııl 
!arla donatılmıı olan arahal•rl• ~ 
kın tezahürleri raamda fırka)'• 
rülmüttür. lı 

Bu mersimo halk kent m~ 
ittirak etmiştir. Seçim itinde ~I 
kadmlarunızm eo)'MI ve flİY~ 
gunluklarıru bir kere daha g~ 
leri cihetle memnuniyetle g~' 
dir. ikinci müntehip seçimi y• 'I 
!ayetin her tarafında bitmif al• 
tır. ,J.I. 
Uzunköprü, Ke,an ve /~Jill;,J 
EDiRNE, 23. A.A. - ll?ncı ~ 

seçimi bugün Uzunköpriide de iJI 
ve Cümhuriye.t halk fırkası namı 
zanmışl1r. ~ 

T 
MİLL' YET'in yeıti 

adı olacaktır• 



Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundan: 

İhale tarihi Saati 
28-1-935 14 

Miktarı Tahmin bedeli Cinsi 
40 tenekeKilosu (50) K. Beyaz Peynir 

'' ,, '' 14 
15 

250 Kilo ,, (70) ,, Kaşer Peynir 
,, '' ,, 28 kalem " (350) L. Matbaa ecza 

'' '' '' 16 34 
" 

,, '' '' 16,30 10 kutu 

mürekkebi 
ve saıre 

(432) L. Ecnebi mec
mualar 

Kutuıu (250) K. Reneo maki-
nası ıçm mum
lu kağıt 

'' ,, '' 16,5 75 Top Topu (80) K. Reneo maki-
nası için sünger 
kağıdı. 

Mekteb için lüzumu olan yukarda cins ve miktarları ya
zılı maddeler hizalarında gösterilen gün ve saatlerde pazar
lıkla alınacaktır. isteyenlerin belli gün ve saatte Komisyona 
gelıneleri ilan olunur. (342) 

iyi brat olmak için bütün 
bıçaklann fevkinde ohm 

POKER 
PLA Y TIRAŞ BIÇACI 

kullanınız ve her yerde arayınız. 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
İı>otek cihetinden paraya çevrilmesine 
kara.,. verilen ve tamamına bin iki yüz 
li ta luyn,et taktir olunan Kabalaşta ha-
cı Fatına Hatun mahalleıinde lzzet!paJa 
'°kaıiında eaki 2 4 yeni 9 No. lu bahçe-
li L• ' 

UU' evin temamr açık artbrmaya kon. 

ınuı olup 25-2-935 pazartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde açık art• 
btına ıuretile aatılacakllır. Arttırma be-
<leli ı._ ti h . . .. d ~=, 11ı.1ynıe mu anmnnerun yuz c yıro:ıuı.u 
beşi..; buldufu taktirde mezkur gayri· 
llıenkut alıc111 üstünde bırakılacaktır. 
Aka; halde son arttıranın antı baki kal· 
"1alc Üzere arUtırma on bet gün müddet· 
le U2atılarak 12-3-935 aab günü saat 14 

ten 16 ya kadar y;ne daircmiz<le yapıla.
calc ola,, açık arttırmaımda mezkiır gay• 
ıı lrıeııl...ı en çok arttıran üstünde hD"a· 
kııacaJcbr, Arttırmaya girmek isteyen
ler ıııezkur pyri menkulün kıymeti mu· 
h!Uııınineeinin yüzde yedi buçuğu nnbe
\İnde pey akçeai veya ulusal bir banka.
llııı teıuinat mektubımu hamil bulunma· 
r.... lizandır. Haklan tapuya yazılı ol
lrıay.., ipotekli alacakWarla diğer alA
lcadarıann irtifak bakla aahipleriniıı bu 
halctıırxm ve buıusile faiz ve ma:ıarife 
dair olan idclialanm ilan gününden iti
":ıren :r'mıi gün içinde evrakı müsbitele
l'ile birlikte dairemize bil<lirmeleri li· 
tıındll', Abi halde hakları tapuya yazı· 
lı oı....,yanlar aatıı be<lelinin paylaıma• 
tından hariç kalırlar. Mütıerakim vergi, 
Vlfaf icareıi, tanzifiye ve tenviriye Tuıu· 
llıu borçluya aittir. Daha fazla maliımat 

' .ı....ı. isteyenlerin 31·1-935 den itiba
ren dairemizde acık bulundurulacak olan 
Brttınna farlnam~sile 934-2652 No. lu 
doayaaına müracaatla mezkur <losya de
t'unuııda mevcut mezkur gayn menku· 
fiin evsaf, mesaha vesairesini havi va-
2iyet Ye taktiri kıymet raporunu göriip 
...ı.,vabilecelderi ilin olunur. (7295) 

Birinci yenileme bürosundan : 4 Ki· 
nuneneı 1933 tarihinden evet lstanbul 
A.liye mahkemesi 1 nci ticaret dairesin .. 
de yapılmı4 Vayı und FraytaJI Kanali
:taıyon tirketile Voıolof ara1rnda müte
kevW.ı delil telbiti keJil doıyaımın ye
n.ilcnmet.i İçin verilen beyanname müd .. 

deialeybin ikametgahı m~ul olması ha· 
aebile teblii edilememiıtir. Büroca 25 
rün müddetle ilinen tebligat ic-nıa 
kanır nrilmit ve celıe günü olarak 
12-2-935 ıalı rünü saat 14 tayin edilmit 
oldufundan mezkür sün Ye saatte Yeni 
ı>o&t- binaamda katn Birinci Yenile
- bürosuna gelmediği takdirde 2367 
numerolu kanun ahümına tevfikan ye-
11ilem-run gıyebmda icra kılınacağı teb
liğ makamına b.im olmak üzre ilan 
olunur. (7294) 

l!örinci yeni iane bürosundan ı 
4 Kin un en el 1933 tarihinden eV't'el J a
lanbui asliye mahkemeli 1 nci Ticaret dei 
resinde yapılımt Vayı und Fraytag kana
lizasyon ıirl<etile Sofya ara11nda mütle
kevvin delil telÔİtİ kefil <loıyasınm ye
nilenmesi için yerilen beyanname müd
deialeyh.in ibmet!l'ihı m~ul olması 
hasebiJe tebliğ edilememiıtir. Büroca 20 
Riin müddetle ilanen llebliiat icraıma ka· 
....,. v • • ı Ye eelse günü olarak 
12·2-935 aalr cüııü saat 14 tayin edil
ıniı olduğundan mezkuT gün Ye saatte 
Yeni po •-'- b" d k"" bi . . SIL4llane ınaırn a aın nncı 

~""'" bürosuna eebne<liği takdirde 
kan n~ı . kanun ahı.imma tevfi. 
it Yenil- gıyabında i~ra kıhnaca· 

1• teblii makamına kaim olmak üzre i
•n olunur (7294) 

İstanbul Levaz:m Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

llanlan 

Maltepe Askeri Lisesi için 
1000 aded yün Fanila 10 Şu
bat 935 pazar gÜnÜ saat 14 de 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
T ahnıin bedeli 2000 liradır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün öğleden ev
vel ve eksiltmeye girmek i
çin 150 lira teminatlarile bel
li saatte Tophanede Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(745) (346) 

• • • 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıt'at için Üçyüz 
ton Un 31 lkincikanun 935 
perşembe günü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli otuz bin liradır. 
Şartnamesi parasız olarak Top 
hanede satın alma komisyo
nundan alınır. llk teminatı 
2250 lira olup İsteklilerin tek
liflerini belli saatten bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 
(726) (188) 409 

• • • 
İstanbul Levazım Amirli

ğine kıt'at İçin seksen ton pi
lavlık pirinç 31 lkincikanun 
935 perşembe günü saat 
15,30 da kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 18800 
liradır. Şartnamesi parasız 
olarak Tophanede satmalma 
komisyonundan alınır. ilkte
minatı 1410 liradır. İsteklile
rin tekliflerini belli saatten 
bir saat evvel komisyona ver• 
meleri. (727) (189) 

410 

Birinci yenileme bürosundan : 
4 Kanunevvel 1933 tarihinden evvel 

lstımbul asliye mahkeıneıi ikinci ticaret 
dairesinde yapılmıt Vayı und Fraytae 
kanalizasyon tirketile Cemal arasında 

mü:ıekevvin delil tesbiti keıif <losyas1nın 
yenilenmesi iç.in verilen beyanname müd .. 
<leialeyhin ikametgahı meçhul okna11 ha· 
sebile tebliğ e<lileınemiflİr. Büroca 20 
gün müddetle ilanen telıligat İCTa1:-1a ka
rar verilmit ve celse günü olarak 
12-2-935 sah günü aaat 14 tayfa e<fjJ. 
mit olduğundan mezkür gün ve saatte 
Y eniposta"!"te binasında kiin birinci yeni .. 
leme bürosuna ge!me<liği takdirde 2367 
numerolu kanun ahkamma t11'vfikan ye
nilenmenin gıyabında icra kılınacağı teb 
liğ makamına ki.im olmak üzre ilô.n olu
nur. (7294) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke
ın .. ,inden : Teı-ek.-t:tine mahkemece elk°" 
nulan ölü Mihaloiı\lu Koçonun uhdesin· 
de bulunan Feriköyiinde birinci kıınn 
m•halksi Franıız mezarbir cadde · nde 
eski 6 yeni 183-185 ve Karakol sokağın• 
da eski yeni 2 numaralı maa bahçe iki 
bap hanenin 1-4 hissesi açık artırma au
retile 25-2-935 pazarte>i saat 14 satıla
caktır. Tamamının kıymeti 8000 ı;ra 
dır. Dellaliye ve ihale resmi müıterisine 
aitlir. Ahııağa İstekli olanların kıymeti
nin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
akçeııile göoterilen gün ve ıaatta Beyoğ· 
lu dördüncü ıulb hukuk mabkemeıinde 
hazır bulunmalan ve fazla malUmat içjn 
931/46 numara ile mahkeme kalemine 
bat vunnalan ilin olunur. (7186) 

1 tanbul altıncı icra memurluğun . 
dan: Bir borçtan dolayı lstanhul Nuru 
oınnaniyede Vezir han mm içinde hacze
dilip satılma1r kararlaıtınlan kütüpha • 
ne, ıiırara masaları ve ıair mefruıata ait 
e~ya 27-1-935 Uarihli pazar günü saat 
10 Jan 11 e ka<lar ıatılacağmdan isti . 
yenlerin o eün ve o aa:ıtıe bu handa bu
lunacak memuruna müracaat e<illnuı&i i-
lan olunur. (7291) 
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Sümer Bank 
Uşak Şeker Fabrikasından: 

Şimdiye kadar yalnız Uıak'ta Sllmer Bank namıaa ıatın alın· 
makta olan tasfiye halinde Uııık Terakkii z:raat Türk Ano· 
nim Şirlcetine aid biHe 1enetleri bundan soııra İstanbul ve 
Ankara'daki Sümer Bank şubeleri tarafınden da matın !jlına• 
caktır. H isıelerini satmak isteyenler dağrudan bu ıubelere de 
milrac~•t e 'ebilirler. f7056) 451 

• w ~... • ~ •• .. , -

bilumum Gümrük Komisyoncu 
Maiyet Memuru 

ve Tuccar Müstahdemlerine 
İstanbul ithalat Gümrüğünden: 

1 - Komisyoncu, Maiye l memuru ve tüccar müstah-
demlerinin ellerindeki karneler yeni basdırdan karnelerle de
ğişdirilecekdir. 

2 - Y enikarneler imtihan komisyonunca kayıdlara na
zaran doldurulacak teklif ve in ha varakaları üzerine Gümrük
ler Umum Müdürlüğünce verilecektir. 

3 - Bu işin başarılması İç İn her Komisyoncu maiyet me
muru ve tüccar müstahdemler i matbu bir teklif varakası alıp 
26 kuruşluk pul ile birlikde İm tihan Komisyonuna getirme
leri lazımdır. 

4 - Bu suretle bugiin bilfiil çalışanla~ tesbit ve bunlara 
aid teklif ve inha varakaları Gümrükler Umum Müdürlü
ğüne gönderilmiş bulunacakd ır. 

6 - Alakadarların 25-1-9 35 ten 25-2-935 tarihine kadar 
müracaatları ve mi.\racaat etm eyenlerin bittabi alakalarını 
kesmiş olduklarına hü'· olun arak eski kayıdlarma göre tek
lif ve inha varakası do'durulm ayacağından yeni vesika alama
yacakları ilan olunur. (326) 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada tesEm edil mek şartiyle muhammen bedeli 

6975 lira olan 45 ton telgraf teli kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 9-2-935 cumartesi günü saat 15 de Ankarada 
Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 523, 13 
liralık muvakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına 

dair olan makbuz veya nümu nesine uygun banka kefalet 
mektubu ile birli.kte 9-2-935 cuamrtesi günü saat 14 e ka
dar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şa rtnaıneleri parasız olarak An
kara' da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (309) 

İsta 'lhul Milli EmlAk Müdürlüğünden: 
BEYOCLU : Hüseyin Ağa ma 

hallesinin Ms sokağında es· 
ki 13 yeni 19 No. lı evin 114 1750 hazine tahvili ile 
hissesi. 

KADIKÖY : Hasan Paşa ma 
hallesinin Taş köprü soka-
ğında 901 metreden ibaret 
1 No. lı Arsa. 

KADIKÖY: Cafer A~a ma
h'J.llesinin eski Mühürdar ve 
yeni Rizaiye sok~ğmda eski 
ve yeni 37 No. lı evin tamamı 

BüYüKÇARŞI : Mahmutpa
şa mahallesinin Kürkçüler 
çarşısı içinde '!-7 No. lı rr.aa 
oda dükkanın tamamı. 

KADIKÖY : Osman Ağama
hallesinin eski Halit Ağa so-
kağında eski 18 ve yeni Çef· 
me sokağında yeni 45 No. lı 
evin tamamı. 

BALAT : Hızır Çavuş mahal
lesinin Tahta minare cadde-
sinde eski 169 yeni 163 No"lı 

1351,50 
" " 

3375 yarısı nakten yarısı 
hazine bonosu ile 

400 
' " 

·1uu 
" " 

dükkanın tamamı. 600 ,. 
Yukardaki mallar 5-2-935 salı günü saat on dörtte açık 

arttırma suretile satdacaktır. isteklilerin muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akç~lerile müracaatları. 

(M) (253) -

-lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Eski Yeni Değeri 

HASKÖY : Piri Paşa mahal
lesi Kece Külah sokağı 

TOPHANE: Beyazıt mahallesi 
Kılıç Ali Paşa caddesi. 

HEYBELIADA : Yalı mahal
lesi Bostan sokağı 

No No. 
Sevin 
1/2payı 288 

49 45 ev ve 1440 
15 13 iki 
15 Mk.17 dük-

kan 1/4 
21/19 ev 25914'>6 

vedükka. 
nm 14/66 

BüYOKDERE ı Çivici soka- 8 8 e·.-in 
~ 

420 
gı 5/6 
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İstanbul 7 inci icra memurluğundan: 
:s 

Emniyet Sandığına 
600 lira ınukabi inde birinci derecede İpotekli olup pa

raya çevrilmesine karar veril en ve tamamına (2325) lira 
kıymet takdir edilen Boğaz içinde Anadoluhisarı mahalle

sinde Toplarönü caddesinde eski 71, 71 mükerrer 71 mü
kerrer 71, 73 yeni 13 ila 19 numaralarla murakkam ahsap 
Ü~ d?k~ru müştemil ~İr evin tamamı açık arttırmaya v~ze
dı~ış~ır. Arttır?1a peşındir. Arttırmaya iştirak edecek müş
terıle~ın ~et! ';11uhammen enin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesı veya mıllı hır bankanın teminat mektubunu hamil ol-

maları İcap eder.Müterakim ver gi,tanzifat tenviriye ve vakıf 
borçlan borçluya aittir.Arttırma şartnamesi 3-2-935 tarihine 

müsadif pazar gÜnü Dairede mahalli mahsusuna talik edile
cektir. ~.ir~~ci .art~ması 27 -2-935 tarihine müsadif çar
şamba gunu daıremızde saat 14 ten 16 ya kadar icra edile
cek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin yüz
de 75 ni bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın taahhüdü bakı ka lmak üzere arttırma on beş gün 
daha temdit edilerek 14-3-935 tarihine ~1üsadif perşembe gü 
nü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttırarun üstünde bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra ve iflas kanunun un 126 mcı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyan İpotekli alacaklarla di
ğer alakadaranm ve irtifak ha kkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil
lerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Oaha fazla malfunat almak istiyenlerin 934-3536 
numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdi
ri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. (336) 

K~sımpaş~da Y eldeğirmeni mahallesinde Şeyh sokağın
da eski 21 yenı 8 No. lı hanede iken hala ikametğahı mechul 
bulunan İbrahim Şükrüye 

İstanbul İkinci icra memurluğundan : 
Uhdei tasarrufunuzda olup Beyoğlu Tapu dairesinin 

29-5-930 tarih ve 1847 muamele No. sile mukayyet müda
yene senedile Emniyet Sandığından borç aldığınız dörtyüz 
elli liraya mukabil mezkur Sandık namına İpotek yaptığınız 
Kasımpaşada Y eldeğirmeni mahallesinde Şeyh sokağında 
kain eski 21 yeni 8 l\Jo. ile murakkam hllJ\eye ait ve mezkur 
borçtan üçyüz seksen altı lira altmış altı kuruşun tesviye edil
memesinden dolayi meblağı mezburun maafaiz ve masarif 
ve komisyon ve ücreti vekalet ile birlikte tahsili hususunun 
temi~i içi? İpotekli bulunan mezkiir gayrimenkulün paraya 
çevrılmesı alacaklı Sandık tarafından dairemize müracaatla 
talep edilmesi üzerine İcra iflas kanununun 145 ci maddesi 
mucibince tanzim ve tarafınıza tebliğ kılınmak üzere gön
derilen ödeme emrine mül?.ı.şiri tarafından verilen meşruba
ta nazaran ikametgah hazırmızın bilinemediği anlaşılmış ve 
bu bapta zabıta tahkikatile de keyfiyet tahakkuk etmiıı ol
masına mebni lazımgelen tebligatın ilanen icrasına karar· ve
rilmiş olmakla ilan gününden itibaren biray içinde ve 934-391 
dosya No. sile mezkiir borcunuzu vermediğiniz veya bir kıs
mına veya tamarruna veyahut alacaklmm takibat icrasına dair 
İcranın durması hakkında sifahi veya tahriri olarak kanuni 

; bir itirazda bulunmadığınız takdirde taayyün olunan mez
kur müddet bittikten sonra İpotekli gayrimenkulunuzun pa
raya ç:vrilm~si hakkında iktiza eden kanuni muameleye baş
lanacagı amlumunuz bulunmak ve buna dair ödeme emrinin 
tarafınıza tebelluğu makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilanen tebliğ olunur. (338) ' 

•• 
Unive:rsite Arttırma ve Eksiltme 

1 

ve Pazarl~k Komiayonundan: 
Üniversite Tıp Fakültesi Teşrih binası elektrik tesisatı 
2-2-935 cumartesi günü saat 15 de ihale edilmek üze
re kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhale Ü
niversite Merkez binasında toplanan Komisyon tara
fından yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ticaret odasında 
müseccel, elektrik tesisatile müştagil bir müessese sa
hibi ve elektrik, mühendisi olması ve iyi netice vermiş 
bu gibi büyük elektrik tesisatı yapmış olduğuna dair 
vesika ibraz etmesi lazımdır. 

3 - Yukarda ismi geçen tesisatın keşif be~eli 8950 lira 62 
kuruşun yüzde 7,5 muvakkat teminatı olan 671lira25 
kuruşu ihale günü öğleye kadar Üniversite Muhasebe 
veznesine yatırıp makbuzlarını teklif zarflarına koy
maları lazımdır.Teklif mektubları saat 14 e kadar Umu
mi Katibe verilmiş olacaktır. 

4 - istekliler bu işe ait dosyaları almak için muhasebe vez· 
nesine 45 kuruş yatırıp makbuzlarım komisyon ka•"bi-
ne vermeleri lazımdır. (251) soo 

, 

l.__E_M_L_A_K_v_E_E_Y_T_A_M_B_A_N_K_A_s_ı _ı_L_A_N_L_A_R_ı_ı 
SATILIK TARLA 

Yukarda yazılı mallar 24-2-935 pazar günü saat on dört
te idaremizde müteşekkil Satış komisyonunda ayrı ayrı pa
zarlıkla ve peşin para ile satılacaktır. İsteklilerin her Pazar ve 
Salı günleri yüzde yedi buçuk pey akçelerile gelmeleri. (F) 

186, 187, 188 esaslarımızda yazılı Beylerbeyinde A
ziziye araba sokağında eski ve yeni 4 No. lı 226627 met
re murabbaı tarla satılmak üzere aşağıdaki şartlarla artırma 
ya konulmuştur. 

1.- Artırma (Kapalı zarf) usuliledir. 
2.- ihale 11 Şubat 935 pazartesi günü saat onda Bah· 

çekapıdaki Şubemizde yapılacaktır • 
3.- Artınnağa girmek İç in 1 135 lira teminat verilecektir 
4.- T alibler 1 lira mukabilinde alacakları şartnameyi 

teklif mektubları ile birlikte ve orada yazılı şekilde ihale 
saatinden evvel tevdi edeceklerdir. 

(345) 

, Fen Fakültesi Deka lıö-ından: 
Bir M;.1<iniste ihtiyaç vardır. Tornacılık, Tesviye aa.:, Fe 

rezecilik bilen ve tecrübesi olanların İmtihanları yapılmak 
üzere Fen Fakültesine müracaatları. (340) 

5. - · Satış bedeli peşindir. 
6.- Bu bahta daha fazla tafsilat almak isteyenler Şube

mize mi.~acaat etmelidirler. (14) 
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SIHHATINIZI KASASIDIR. 

Yaz kış sizin ve ailenizin en iui dostudur 

tELEFUNKEN 
Yeni sene için vücude getirdiği 

iç yeni model Radyo tekniğinin 

en mütekamil nümunea4!ir. 

KISA - ORTA - UZUN 

Dalgalı netriyat temiz ve ~ 
ftZİtl.İz bir tekilde ayağınıza ka
dar getirir, ve ruhunuza dünya 
moıikiainin en sanlı nağmelerini 
aıılar. 

I 

Frigidaire yal
nız yaz mevsi
minde yiyece
ğinizi serin tut. 
malda iktifa et
mez. Kıım da gı
dalarmızı muha
faza eder ve mik
ropların tahriba· 
bndan kurtarır. 

Eninde de 10nun

cla da hemalde 
lıir Frigidaire •· 
lacalumı.z. 

Herkesin Beyendiği Radyo 
BURLA BİRADERLER VE ŞÜREKASI lST ANBU L • ANKARA • IZMlR 

TUR AL ŞEK R AB İKASI 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLAMIŞTIR 
FIATLARı 

Fabrikada Teslim KÜP ŞEKERl40 
KRIS TAL " 37 Kuruştur. 

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

15 
> ! - '.. . ~ ~ , • .. ,?. ~ ...... ' ... <{ .-t 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( ()acıı Vakır Haıa latanbıal 

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

tlirklye lı Bankaaı tarafından teıkil olunmu,tur, İdara meclisi ve mildiirler 
he}eti ve nıemurlan kimilen Türklerden mürekka;ı yegina Türk Sigorta Şirke
tidir. Ttirkiyenin her tarafınds (200) il geçeıı acentalarınııa hepsi Tilrktilr, Tür
klyenln en mühim mUeaııeae!erinln vebankalanmn ııigortalarıııı icra etmekte& 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
dııortalarım en iyi ıuaitle yapar. Ha .. r vukuunda ııararluı sllr' al H kolaylıkla öder. 

· Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

1 ISTA N BUL BELE D 1 YE S 1 1LANLAR1\ 

Vefat edecek Belediye M emur ve ailelerine yardım ce
miyetinin senelik kongrası 1 Şubat 935 cuma günü saat 13 
de Belediye Şehir Meclis salonunda toplanacağından azanın 
gelmeleri. (348) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hububat ve tohumlar için ıuda mün

hal muzadı taaffünlerde ialabat,, hak· 
kmdaki ihtira için İktisat Vekaleti S.... 
nayi Müdiriyetinden alman 9 Son Kanun 
1934 tarih ve 1768 nınruu ı.' ı ihtira bera· 

bnm ihtiva ettiği hukukun bu kere bat-

i t f 
ka11na devir veyahut icara verileceği tek· 

o hisarlar u. üdürlüitündenı lif edilmekte olmakla hu huıuıta fazla 

----------------~~--·----- malumat edinmek isteyenlerin Calata-
Lise ve orta mekteb mezunu olup da İd!lrl?mize memuriyet da, Per~embe Pazarında Aslan hanm-

için müracaat edenlerin ve imtihan günüİıe J<.dar müracaat da 5 nci kat l ila 4 numaralı idarehane-

edeceklerin İmtihanları bu ayın 27 nci pazar günü saat 15 ye müracaat eylemeleri ilan olunur. 

de Sirkecideki İnhisarlar Memurin Kursu binasında yapılacak <7177> . 649 

tır. İmtihanlara iştirak etmiyenlerin müracaatları İptal ede
lecektir. Namzedlerin muayyen gün ve saatte hazır bulunma
ları. (333) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı l,leri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

1 VAPU CULU .. 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALIC.l 
Um.. Han, TelJon: 22925. 

MERS.N YOLU 
INO .. Nu·· vapuru 21 

Ka uuu •ani 
PAZAR saat 10 da Sirkeci rıhtı· 
mından kalkarak (Çanakkale, lzmir, 
Kuıadası, Küllük, Bodrum, Rados, 
Marmariı, Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Kq, Finike, Antalya ve Merıin a· 
:dmet ve avdetle ayni iıkelelerle A· 
lanya, Çanakkale ve Gelibolu) ya 
uğraydl"ak avdet edecektir. 

Trabzon yolu 
O 1 vap1.1ru 27 um u pınar kinu ~UH'Iİ 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon • 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Unye,Ordu,Gireson, V akfrkebıir, Trab
zon ve Rizeye.Dönü~te Of ve Zongul
dak iskelelerine uğrıyarak avdet ede
cektir. 

• 

, TU K ' 
bir şerik aranı yor ı 

İyi bir kir temin edilm ' kte· 
dir. Alakadarların Beyoö-111 J ,_ 
tiklll cadde•i 128 No.Iı FOTO 
FRANSE maiaza•ı Hhibi 
Jean Weınberıı'e müracaatları 
rica olunur. 

Doktor ~I 

~d!'!ı~~~~a~llda 1 
Tal: 241:JI 

182 ................. 
llir Galvanoteknik levazımı ticarethane
si mamuldtını Türkiye piyasasında tak
dim için madeni efya şubesinde mü-

tehassıs bir 

MÜMESSiL ARIYOR 
Tek' iflerin zirdeki adrese gönderilmesi: 

Huemer, l\ı1aerzstrasse 4, \ rienne 
X!V Aurri che 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

1 - Açık eksiltmeye konu
lan koyun etine belli günde 
isteklilerin verdiği 38 kuruş 
75 santim fiat haddı layık gö
rülmediğinden eksiltmesi 1 O 
gün uzalhlarak 31-1-935 per• 
şembe günü saat 15 şe bıra
kıldı. 

2 - Muhammen bedeli 
4835 lira 20 kuruştur. llk pey 
parası 363 liradır. ı 

3 - Bağlantısında değişik
lik yoktur. Her istekli Çorlu
daki Komisyonumuzda da gö
rebilir. 

4 - Eksitlmeye griecekle
rin belli gün ve saatta Çorlu
daki Komisyonumuza gele-
bilirler. (767) (347) 

"' * • 
19 lkincikanun 935 cumar

tesi günü kapalı zarftan pazar
lıkla ve ilk pazarlığı yapılan 
İzmit ve Boluya ait Cem'an 
(400500) kilo ve aynı günde 
açık eksiltmesi yapılan tuzla
nın (52200) kilo unlarına is
tekli çıkmamıştır. İhale bede
li lzmitle Bolunun (40743) 
ve Tuzlanın (4698) liradır. 
Şartnameleri Eskişehirde Ko· 
lordu ve lzmitte Fırka satmal
ma komisyonlarında görülür. 
İzmit ve Bolu unlarının 26 1-
kincikanun 935 cumartesi gü
nü saat 14 de ve Tuzla unu
nun da aynı gün saat 15 de 
İzmitte Fırka satınalma ko
misyonunda eksiltmesi yapıla
caktır. Her üç yerin unu da 
pazarlıkla alınacaktır. İzmit 
ve Bolu için (2705) ve Tuzla 
için (353) lira muvakkat te
minat getirilecektir. İstekliler 
mahalli ticaret odasından ka
yıtlı olduklarına dair beraber
lerinde vesikalarını getirmele-
ri. (766) (332) 
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Bir daktilo aranıyor 
Dı~da ıubeleri olan yüksek bıir ulu

sa) müesaise, Almanca veya Fransızca 
veya 1 ngilizce eyi bilen güçlü bir Türk 
daktilo hayan arayor. 
Maaı dolgundur. isteyenler mufaı.al 

adreslerini htan6ul 373 poıta kutusuna 
acele bildirsinler. 

623 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

-
Holantse 

Bank-Oni N. v. 

İSTANBUL SUBESİ 

Galata : Karaköy Palas Meydancık : Alalamcl tt•11 

Her türlü Banka muamaıeıerı, Kasalar icarı· 

Ul"IUMI MDDORLOK. AMSTERDA~ 

şu De ı er ı ı Ameterdam, Buenos Alres, Hayfa• 

İstanDul, Alo de .Janelro, Santos, sao PaulO• 

Nafıa Bakanlığından: 
135,000 adet normal ve 975 adet makas kayın traver• ı 

palı zarf usuliyle e'- .iltmeye konulmuştur. 
İŞBU TRAVERSLER : 
1 - Susıgırlık iıtasyonuna 20 kilometre uzaklıkta 

sa Vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının Torkal 
ormanından kesilip Susıgırlık istasyonunda veya ona ın" 
istasyonlardan birinde vağon Üzerinde teslimi halinde 
mailere 189000 lira ve makaslıklara 3363 lira 75 kurut• 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkt•. 
göl kazasının T ahtaköprü ormanından kesilip Karaköy 

0 
yonunda veya ona mücavir İstasyonların birinde vagol' 
rinde normallere 270000 lira ve makaslıklara 4826 lir• «file 
kuruş bedel tahmin edilmiştir. .11°1ın 

Eksiltme 6 Subat 935 tarihine rastlayan çarsamba 8~~ e - • .. r 
saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme MüdU 1 
Odasında yapılacaktır. İstekliler Tekliflerini Torkalde1j ı 
manma göre verdiklerine nal.aran 10868 lira 19 kurıı~3 "le 
Tahta köorü ormanına nazaran verdiklerine göre 14'ı4 
05 kuruşluk muvakkat teminatlarının Malsandığına yat, 
ğına dair olan makbuz ve Banka teminat mektubu ve 'fı 
odası vesikası ile bir1ikte tekliflerini 6 Şubat 935 çat 
gÜnÜ saat 14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Mii 
ğüne vermiş olmaları lazımdır. . 

İstekliler bu husustaki yeniden yapılan şartnameleri 
kanlık Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. (265) ıt 

ı) 

y 

Nafıa Bakanlığından: ·~iz 
Kütahya hattının Tavşanlı istasyonuna müca;;ir °"' 3 

niç ormanlarından kesilmek ve Tavşanlı istasyonund•, 
ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim e 
şartile muhammen bedeli 54000 lira olan 40,000 adet ıı 
kayın traversle muhammen bedeli (1306) lira 50 kuru.t 
390 adet makas kaynı travers kapalı zarf usulü ile eksıl 
konulmuştur, Eksiltme 6 Şubat 935 tarihine rastlayaıı 
şamba günü saat 15,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeıf1e 
dürlüğü odasında yapılacaktır. İsteklilerin 4015 lira 33 
ruşluk muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıl 
dair makbuz v;eya banka teminat mektubu ve Ticaret 
vesikası ile birlikte tekliflerini 6 Şubat 935 çarşamb• an 
saat 14,30 a kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne., ir 
leri lazımdır. isteklileri bu hususda yeniden yapılan \id~~:~ 
meleri 275 kuruşa Ankara'da Bakanlık Malzeme M ,A ~ 
ğünden satın alabilirler. (266) iİd; 

İstanbul ithalat Gümrüğü ~-~1~ 
Çevirgenliğinde 

1
R 

lstanbulda bulunan gümr ükler Bakanlığı Levatıf ktı 
meyyizliği ambarında mevcut · tartı alatlarile latan~~ el 
]at Gümrüğü anbarlarında hu lunan tartı alatları ö)çul 
zamnamesine uygun olmak üz ere münakasa ile ve pa:ıı:ı 
retile yaptırılacaktır. Talipler in pazarlığa gİrmedeJJ 
ismi geçen anbarlarda görmeleri ve badehu münakasa 

1 olan 26-1-935 tarihine müsad if cumartesi günü saat <.
1 İstanbul ithalat C-ümrüğü Çcvirgenliğinde müteşekla 

misyonu mahsusa müracaatları.' (110) 


