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Williyetin yeni adıdır 

Soyadları 
tıı Soy~~ı kanunu soysal kurumu· 

uza ıyı b" d'' k . . Yapıt .ır uzen verme ıçın 
kalı ;.1f bır kanundur. Kanun çı· 
bir urk yurttatları kendilerine 
dır e~ soyadı almıya batlamışlar· 
çık. ncak gazetelerde her gün 
ce an soyadlarına göz gezdirilin· 
•ııı' soyadı kanununu yapmaktaki 
~ acın b" 
fında . ~r takım yurtta,Iar tara· 
ına n ıyı anlatılmadığına inan· 
Yor'k~k elden gelmez.öyle görünü· 
ıad 1 herkes soyadım eskiden Ö· 

Soy'İaalır gib! alıy.or. Bir, çok ~
le v;{' Ataçlar, öztürk ler. Boy
ltıedı Mse Yeni soyadları eski Ah· 

} y' ehıned kadar çoğalacak. 
kan llrttaşlann soyadı almalarını 
iİld~na bağlamaktaki amaç bu de
tııı{ Soyadı hiç değitmiyerek ba
ta, an batına geçecek ve o adı 
Re)J~~ !Urttaşların bir kökten 
ıııas ıgını gösterecek olan bir ad ol· 
aneı:kge~ektir. Bunun için bir ad 
laı f hır soydan gelen yurttaşlar 
eıı ~ ~n.dan alınmalıdır. Soyadının 
~e •Yııı, anlamı (manası) büyük 
aet Yahut söylenilm~si dile kolay 
ııa h~ ad değil, ba,kasının soyadı
la h~ ~enzeıniyen addır. Bize kal· 
Reİ utun ülke içinde bir soydan 
rı ı::n her yurtta, topluluğuna ay· 
ııu ır ad takarız, ve soyadı kanu
Roı~a~ılırken de böyle bir amaç 
"ak nunde tutulmuştu. Ancak o 
i:iııc 1~11' ki, bu kanun yapılmazdan 
Ak e anartiden kurtulabiliriz. 
anı'°Y denince; ·bir soydan gelme 
la1ı1?11 çıkmalıdır. Aksoylar çoğa
.\~ 111

• Ancak erkekli, kadınlı her 
biç'}?• bir soydan gelmeli. Ara~a 
~ler'ır kan yakınlığı olmıyan kim· 
kır dırı Aksoy adım taşımaları ay
'lr: ır, Bizim yakın tanıdıklarımız 
~da Aksoy adını almış beş 
•o-y f Vardır ki, aralannda hiç bir 
d\1 {~kınl~ğı y'.'ktur. Bunun .~çi~: 
tıfe~ bugun bıze Aksoy, dunku 

G ed gibi gelmiye ba,ladı. 
aıı ekrçek kanuna göre, bir soyadı 
da ta bir nüfus memuru tarafın. 
ili~ tutulan bitik içine yazılabilir. 
tar ad soyadı olarak bir yurttaf 
dılı;afından alınıp ta bitiğe yazıl
Jıe11lan sonra, o bitik içine ona 
ll11 Zer başka soyadı yazılamaz. 
da; ~0ğru olmakla beraber, ne ka
le ol 4n_a uygun olarak yürünmek· 
ltaJı dugu bilinmiyor. Ancak bize 
lıı~'a, ~u da yetişmez. Çünkü 
lıı~ hm da kırk iki nüfus memur
tııı 1 Vardır. Demek oluyor ki yal· 
ltııit ~tanbul' da bir ad ayrı ayrı 
dı 01

1ki familya tarafından soya· 
tıı11 dar~ alınabilir. Her soyadı-
1\11 hij" 0~ .Yllrttaş tarafından taşı· 
olııra ecegı göz önünde tutulacak 
~lliy a, bir şehirde bir adı dörtyüz 
deııı~:ıJtın yurttat taşıya bilecek 

il· ır. 

bir ;~~Yadı b\jtün ülkede ancak 
~eııı k1ılya tarafından alınabilir 
ilciıi e belki güç olurdu. Ancak 
lllldı~rtasını alarak, İran' da ya
laYet~~ gi~i bir soyadının her ·vi· 
Yel'İlıd hı~ familyaya bırakılması 
Yeliııı e. hır it olurdu. Şunu söyli
S?k İ)i ki ~~.soyadı alma iti İran' da 
"ılay tt Yütjjtülınüttür. öyle ki her 
~l~ e ?ir soydan gelen yurt· 
l'ıırtta, n hır soyadı olduğu gibi, her 
ltıar11 a ~a kötükte ayn bir nu· 

Öt Verılıniştir. 
l!ereklandan tunu da unutmamak 
Celiğj kr ki, soyadı almanın her in· 
~lar d anuna bırakılamaz. Yurt· 
talnız ka bu itte titiz davranarak, 
a ildi endilerine uyacak ve baş· 

dı ~ra.. ~enzemiyecek bir soya· 
~e g0 .. elıdırler. Böyle olacağı yer· 
lir, h(1Yor4z ki, bir takım yurttaş· 
lı'4kal~r kafalarını yormıyarak, 
111td;ı.ıı. b ı~ın buldukları adlar ara· 
~Yorl egendiklerini seçip benim· 
111ad1 :~b. Ve böylelikle soyadları 
l n.. b1

. ı olnuya basladı. 
q "t' ır ~ I erite, ta az da soyadı seçerken, 

1 11rı alnı. ~ından beğenilecek ad· 
e llilzel j,. an ötürü geliyor. Böy· 
~ıı, buld 1~ ad seçen bir tanıdığı· 
et kif ugu adın ayrı ayrı on 

ce; kız~ ~~afı;11dan alındığı görün· 
. ...._ a ,_ bıze demitti ki: 

~llıı. adu 80Yadını bırakıp ta may· 
a,lt, ı:.n! alacağım. Belki o vakit 
~aka •r.ı ~ı~~P ta bunu almaz. . 

dol!lJl) k&lbı soylenen bu sözde hır 
tıed u Vard M .. ·· en b' ır. aymun sozu 
kııı? n~ ~r soyadı olarak alınma· 
"r~lı var~~ ~nıdığıınız bir Ameri
lt •iki k· kı soyadı maymundu. 
\an, 'çok·Pek, geçyatan, erkenkal
~re' de _(en gibi soyadları, İngil-

rırı1 ' ınerika' da çoktur. Soyad· 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu Mahmut SOYDAN 

9 uncu sene No. 3221 PAZAR 

Avrupa sıyasası ve Balkan işleri 

Dışişleri Bakanımızın 
Belgrattaki temasları 

Bay Tevfik Rüştü Aras Saltanat naibi Prens 
Pol ve Bay Y evtiçle görüştü 

Bulgar dışişleri bakanı ile de konuşacak 

27 1K1NC1KANUN 1935 Telı { Müdür a 24316. Yazı itleri müdürü ı 
idare ve M•tba• ı 24310 
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Türk futbolunun temizliğini ve soydanlığını bozan kırıcı oyunun kurbanlan baş uçlarında 
analarının gözyaşı akarken 

Futbol sahas nı muharebe 
, meydanına eviren maç 

IJ. Tevfik RüflÜ Arıu, Prens Paul, B. Yevtich 

Cuma günkü maçta çıkan hadise spor namına yüz kızarta
cak ve mes'ullerinden hesap istetecek bir faciadır!. 

BELGRAD, 25. A.A. - Türkiye dıta· 
rritleri bakanı Bay Tevfik Rüıtü Aras 
bugün saat 13 de Başbakan Bay Y ev·tİç 
ile görütmüştür. Müteakiben Tevfik Rüt· 
tü Aras saltanat naibi Prens Paul Haz. 
retleri :arafından kabul edilmittir. 

mittir. 
Ak§am Türkiye sefarethanesinde bir 

ziyafet verilmiş ziyafette B"§bakan Bey 
Y evtöç, dıtan işleri bakanı muavini 
Bay Puriç, Romanya ve Fransa sefirle
ri hazır bulunmuştur. 

Bay Tevfik Ri4<1ü Aras yarın Belg
rad'dan Istanbula hareket edecekıtir. 

" Pravda ,, ne yazıyor? 

-o--

Yaralılar 
Hastanede! 

Tevfik Rüşdü Aras, öğle yemeğini &al• 
tanab naibi Prens Paul ile birlikde ye· 
miş ve başbakan Y evtiç de yemekde 
hazır bulunmuştur. 

Bundan sonra Bay Tevfik Rüşdü A
ra.s Türkiye sefaretanesinde Romanya, 
Fransa, Arjantin sefirlerile Yunan mas
lahatgazarınm ziyaretlerini kabul et-

ıBELGRAD, 25.A.A. - Türkiye dıta· 
n itleri bakanı Bay Tevfik Rüşdü Aras
ın Belgrada muvasal1\tinden Pravda ga
zetesi, bu akşamki nüshasında Bay Tev-

kendimizi kanlı bir mü· 
sademenin sonunu ha
ber veriyor sanıyoruz 

Türk futbolü artık 
beklediğimiz düze 

ne sokulmalıdır 

(Dcvaınx 7 inci sahüede) 

Takas suii fima i 
Tahkikat bitirildi, rapor 

yaz ldı, 42 mes'ul var 
Yapılan suiistimalin 2,5 milyon 

lirayı geçtiği anlaşılıyor 

Muhayyel yüzbinlerce liralık faturalar 
yapılmış, bir çok dalavireler çevrilmiş 

Bir buçuk ııenedenberi devam e
den takas suıis.tiınali tahkikatı, feze· 

H. Ninidis 

lekelerin de hazır
ıanmaaı ıuretile ta• 
mamlanını§br. 

Tahkik komis
yonu reisi gümrük 
müfettİ§lerinden B. 
Ali Kemal, evrakın 
bir suretini Anka
ray a götürerek 
gümrük ve inhisar• 
lar bakanlığına 
vennİ§ ve dün şeh· 
rim.ize dönmüştür. 
Tahkikat evrakı· 
nın diğer suretleri 
de bu hafta içeri· 

sin<le Ziraat, ökonomi bakanlıklarile 
lstanbul gümrükleri başmüdürlüğüne 
ve ihtisas mahkemesine verilecektir. 

Komisyon un vardığı neticeler 

Takas yolsuzluğunu tahkik eden 
komisyon, bu meseleyi bir k~ak~ılrk 
mahiyetinde gönnüş ve fezeleke!' bu 
eoasa göre hazırlamıştır. Aldıgımız 
mali\mata göre, teshil edilen yols.uz • 
luk miktarı kıymet itibarile 2,5 ımıly~ 
liradır. Gümrük beyannameleri, or • 
man tezkereleri, takas müsaadeleri vo 
ren komisyon kararlan ve gümriik ka
yıtlarının etraflı şekilde ve inceden İn· 
ceye tetkik edilmeai, W, kaça~c!lığm 
iki şekilde yapıldığını gostenıııştır. 

1 - Takasa tabi olarak ihraç edi· 
fen keresteler hakiki değerinden kat 
kat fazla kıymet biçilmesi. . 

2 _ Mevcut olmıyan kere&teler •· 
. mevhum faturalar tanzim edile

çın ed'lıni 'b' rek dış piyasalara sevk ı t gı ı 
gösteribneai. , • . 

Kerestelere ha.kikı degerın.den çok 
fazla kıymet hiçilme6İ vaziye~i k~ • 
misyon tarafından büyük bir itına ıle 

s 

manya' dadır. Bu da gösterir ki, 
Almanya' da soyadları birbirine 
benzemesin diye, yurttaşlar tuhaf 
adlar almaya bile katlanm:-kt~dır
Iar. Kim bilir belki de bugunku. ka
rışıklığın bir çıkarı da böyle kım· 
senin beğenmiyeceği soyadları al· 
mak olacaktır. Bir takım yurttaıı· 

1 b ldukları ad yalnız kendile-
ar, u b' 1 b rine kalsın diye böyle . ır yo a .. llf 
vuracaklardır. Ancak bundan on-

hükumetin bir yo' arıyarak 
~:k geçmeden bu işe iyi düzen 
vermesi yerinde olur. 

·;krü ESMER 

Tak as tahkik heyeti nlsi Bay Ali 
Kemal 

tetkik edilm.it ve hayret uyandıran n.., 
ticelere vanlmıştır. Çünkü bu teıtki • 
kat, metre mikabı 60 lira eden ceviz 
kereı>teler için 1700 liralık kıymet bi· 
çildiğini göstermiştir. Aradaki 30 mis 
le yakın fark, tak..., müsaadelerini ve
l'e'D heyetin Türkiye ve dünya piyasa· 

(Devamı 7 inci sahifede~ 

Saylav seçimi 
8 Şubatta --Umumi meclis seçimleri· 

de 9 Şubatta yapılacak 
ANKARA, 26 (Telefoma) - iç 

ltler Bakanlığına gelen malı'.ima~ go
re, memleketin her 
yeo-:.ıde ikinci seç· 
men seçimi bi imiş. 
til'. 

Saylav seçi.mini 
8 şubatta yapılaCd· 
ğına gÖre, mecJi:; ı 
umumi seçimi şuba
tın dokuzunda yap;. 
iacalrtır. 

lç lşlCT Bakanlı 
ğı vilayetlere tebli 
gat yapar.,k mecr 
si umumi intihap 
)arının sayl<ı.v seçı-
mini t .:kip eden gü.1- .bety Ş. Kaya 
l;?r-de J.!'!la.sını bil-

E vvelkt gÜn Fener stadyomunda 
Galatasaray ile Vefa takımları arasın • 
<fa yapılan ve bazı oyımcufarı sakatla• 
yacak kadar yet'siz bir ~iddet aösteren 
oyu• daıı hahoetmiştik. 

Dün bir muharrirbniz bu vaziyet 
hakkında etraflı olarak pı malumab 
toplamııtır: 

'"Fenerbahçe stadyomunda Galabua· 
ray ile Vefa takımları arasında ç~ te· 
miz başlayan oyun bir aralık kızı~§ 
ve bu esnada Vefa kalecisi Haluk ile 
Gelatasarayiı Salahaddinin arasında çar· 
pışma olmuı ve Sal3.lıaddin birdenbire 
yere yıkılmıştır. 

Hakem düdüğü çalınış, maçı dur
dı.nımuıı, yap1qan ilık muayenede sara. 
haddinin' sağ ayağının kırıldığı ve iki 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Atatürk 
'.Atatürk dün Beyoğlu tara

fında bir gezinti yapmıflar ve bu 
arada bir kaç mağazaya ufra· 
mışlardır. 

Tayyare şehitleri 
lhtif ali bugün! --Yurdun her 1anında bugün 

ihtifali er yapılacak 

uugünkü ihtilalin yapılacait Fatih 
meydanında tayyare abideıi 

Tayyare ,ehitleri ihtifali, bu· 
gün saat on dörtte Fatih tayyare 
meydanında yapılacaktır. 

Merasimin büyük olması için 
program ona göre yapılmıştır. Tay 

. 'yare meydanında ordu, tehir ve 
1 Tayyare cemiyeti namlarına ıöylev 

ler söylenecektir. 
Şehir namına Belediye meclisi 

azasından Bay Refik Ahmet söy • 
liyecektir. 

Söylevler bittikten sonra geçit 
(Devamı 1 inci sahifede) 

1 Biz ne <lüşünüyoruz? __ , ______________________________ _ 

Sporda esef edilecek lıer lıadisenin 
önüne geçmek, ancak sporun ida

resini ehil ellere vermekle kabildir 
Spor muharririmiz diyor ki ... 

Cuma günkü t.a.a asar ay • V eta 
maçının eııel e<lilecek cereyanını dünkü 
Hyınuzda b.lılrmİ§tik. 

BugÜn bu bahse tekrar dönmeği lü
zumlu görüyonız. Çünkü haber aldı • 
ğ:ımı:za göre, bir kısım aza Ankamdan 
gelen umumi merkez, bugÜn bir top • 
l<..nh yapacııkmıt ve bu toplantıda bu 
hadise!..- de mevzuuhalısedilecekmişH. 

Bu oatırlan yazan; senelerdenheri 
spor i şleri ~inde yoğnılmu1 ve her 
hadisenin akabinde yapılan toplanLıla
n, alman tedbirleri, verilen cezalan ve 
bunlann para etmedijiini, ancak bir 
müddet için fikirleri uyuf(urduğuna 
belki bin lııere görmüştür. 

işi, kökünden halletmek, zihniye • 
ti, kökünden ydmıak lazundır. 

Yapılacak yegane İ§ ıudurı 
Sporu; spordan yetişmiı, . cidden 

apol'dan anı... kimseler idare etmeJj,. 
dir. 

Omründe ıiki kiti idare ebnemiş kim
selere yİnnİ i!<i oyuncunun idaresi ve
rilirse, ıporia aılakıuı her hangi bir 
ldühe mensubiyetinden ibaret bulunan 

· kimseler h.., hangi bir spor heyetinin 
reistiğöne veya azalığına getiriline o- \ 
lacak, cuma günkünden ve her gün gör. 
dü4<ıle..imizden başka bll- tef değildir. 

Bunun aksine ufak bir misal: Şiın-

(Devamı 7 inci sahifede) 
'.Avni yüzü gözü yaralı hastahanede 

yatıyor 

Rod01•tan bir manzara 

On iki adadaki vaz~11et 

İtalyan aleyhtarları birer 
b·rer tevkif ediliyor 

Rados ve en iki adanın mukadderatını tayin 
için reyi ama müracaat edilmesi i~eri sürülüyor 

ATINA, 26 (Huausi) - Kalimn°" rak Rodoaa gönderilmittir. ltalyan a-
adaıımda isyan devam etmektedir. 1- leyhtarı olan gizli komite azasından 
talyan aleyhtan papaz Legor tevkif e· lııkadro adındaki R~un ~vinde de ta 
dilmiştir. Ve valinin beraberinde ola· (Devamı 7 ıncı sahıfede) 

Öz türkçe ya:zı örnekleri: 

Kul yaratıcılığının tek yeri 
Adam Ankaradan ayrılırken, y~ bir 

yaradıhııın sonunu görmeden e~den 
yapılmıt acunlara dönmenin acılıgını ve 
boşluğunu duyuyOO". .. .. 

Omiroı'un bir "Olemp,, du§'unden u
yandığı zaman yalım tanıdıklarona bir 
ıeıleniııi vardır: 

"Amma, hu kez, can kulağınızla din-

1 
leyin beni: Ben lanrtsal bir düş gördüm; 
kardeşlerim!,, .. Ankaradan dönü}te her 
tanıdığa böyle seslenmek istiyordum ... 
Ve gördüğüm bir düı değil; bir oluştu. 
Ord• tannsal bitiklcrin "Çalap, her yer
de anık ve hakıcıdır,, sözünü ıık sık anı

(Liitfen 'ahifeyi çeviriniz) 
B. K. ÇAGLAR 
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T ARlHI TEFRiKA : 23 

Yazan: Son Yemen valisi Mahmut NEDiM 

Beşinci ordu müşürü acele Ye
men' e gönderiliyor 

••••••• 1 

Sait her ıeyi itiraf ediyor - Haççe kim 
ve niçin Yemen'e gelmiş? 

Vali, hiddetten titreye titreye a
yağa kalktı ve koluma girerek ora
dan çıktı. 

81lfb&f& kaldığımız zaman; 
- Söy!e, dedi, timdi ne yapaca

ğız? Görüyonıun ki arkadqlarımız 
işi halletmeği değil, artık 11arayı al
datmağı dütünüyorlar. Saray aldan 
mıt ne olur, biz bu gailenin orta
dan kalkmuma çalıtalım, söyle ne 
yapalım? 

- Pata. dedim, bence yapılacak 
ilk it betinci ordu mütiri Osman 
patayı buraya getirebilmektir. Os
man P&f& buraya gelsin, üst tarafı
nı siz bana bırakın. 

Hakkı P&f& tereddüt etmeden ce-
vap verdi: 

- Derhal yazalım. 
Ve ıordu: 
- Peki 10nra? 
- Dedim ya, pa,a, sonrası ko-

lay, siz biç düfÜmlleyİniz, Osman 
paşanın bütün Hicazda timdiye ka
dar hiçbir kumandanımıza nasiP. 
olmayan büyük bir nüfuz ve töbre
ti vardır. (1) Yalnız onun buraya. 
gelmesini temin edin, ve meseleye 
halledilmit nazarile bakın ... Batka 
hiçbir çıkar yol göremiyorum. 

Vali Hakkı Pat• mabeyine der
hal bir telgraf yazarak betinci or
du müşiri Osman Patanın serian 
Hicaza izamını istedi. 

Oç gün sonra da Osman patanın 
yaveri ekremlik ile pek yakında Hi
caza hareket edeceği maheyinden 
bildirildi. 

Ben de Osman PB.faYI kartılamak 
üzere Ciddeye hareket ettim. 

Yolda. gene bir hayli mütküli.ta 
maruz kaldım, çünkü Sa.it Bajiaeyr 
benim ha.rekitıma. mi.ni olmak za
manı geldiğini anla.mıt Te faaliyete 
batla.mıftı. Fakat bütün meaaiaine 
rağmen Urban ara.smdaki nüfuzu
mu kırmağa muvaffak olamaınıftı. 
Ciddeye vardığım za.man ahvalde 
bir değitiklik yoktu. 

ilk itim Osman paşanın muva
salat etmek üzere olduğunu itaa 
etmek oldu. Bu haber bile bir müj
de telakki edildi. Yalnız bir kiti 
bunda.o memenun değildi, teli.tla. 
k-...ıma çdrtı; 

- Ooo... dedim, Sait Bajiaeyr 

yonunuz. O yeni ,......tılan acunun her 
yerinde gök gözlii, giİıHof batlı yaradanın 
görünmeden bir görünütü, kendini her 
adımda bakışların iç.inden ve f8ylerin 
ardından bir gösterişi, her yerde anık ve 
balacı duruşu Yar. 

Edirnede karşdattığmıız trenden inen 
ve anayurtta •ığnunaya gelen yUt"tdatla.· 
n göreli daha çok olmadı; daha onların 
toprağa buıp bet on adım yürüdükten 
ıonra, birden yere eğilerek anayurdun 
foprağını Öper gibi bir talmn kımıldanıt· 
lmmı gördüğüm aaatın içindeyim. Ve 
fimdiden Ankarayı özlüyorum: Paçala
rımın lmmmmda blmıt çamurı..m. ok
şayacağım geliyor. Evet; Ankarayı özlü. 
yonun: Arada bir caketime •ıçraymı ça· 
murlarmdan aiıun. konan Öpütlerine 
kadar A'*-YL- Şimdi epeyi eksi!en 
tozu "podra mıdır" bilmem; amma ben 
Ankaraııın çamurlu aokaldaruu da çok 
severim: 

Oralardan geçerken uluoal savat gün
leri clile gelecek sanırım; arkamdan, ye,. 
rumdan, du....tara vuran gölge baflan 
kalpaklı gibi görürüm. 

Ankarada bir kaç yıl önce oturduğum 
bir kerpiç evde, yazı maaamla aandalya
mın, u:uW savaşın ilk günlerinde bir 
bakanın odasında gördüklerim gibi. iğreti 
çakılmıı ve yan rendelenmiı çam tabta-
11ndan olmasını dilemifl:İm; •onral.lrl, bir 
"oinobluk" sayılır diye vazgeçtim-. 

Londrada, sayın tamdıl<lanmdan biri
ni gönnek ~n, bir küçük kent demek .... 
lan kocaman kutu evlerden birinin ha • 
samaklannı çıkarken dütündüm ki: 

Tün.ün hayındırlığı, Bozkırın oru sm· 
da, bir yeni kenti yoktan var editinıle 
görülebilir. Y abancılar,a gösterilecek ıey, 
öyle bir kaç dönümlüd: bir yer üstüne 
yükselmiş yapıt.. değil; 576000 "mu • 
rabba kilometre" üzerine kurulmuı olan 
ve 20 milyona yakın işçi elile yaprbn Ye 

o._-ılan "Cumhuriyet" adlı tek ve etsiz 
yapıdır. Onu görebilen göz, her teYe luı
nıksamıt l<oca Herriot'nunkiler de olaa, 
hemen: 

"Genç olsaydım, Ankarada çalışmağa 
ge~irdim!,, der. 

Eğlence, belki Pariste, it, belki Nev· 
yorkta; kaynaşma belki hurda; amma 
yaratıcılık ardadır: Ankarada-. 

Londra 20 • 1 • 935 
B. K. ÇAGLAR 

Eldeme: 
Yazıma baflığı "Ankaradan Londraya, 

koymutkeu, ne yoldan, ne Londradan bir 
1ey anlattım. Ve yazı, daha çok, "Lond
radan Ank3raya" oldu. Eh, ne YJlPayım; 
ben burada bet- giin, kafamla gönlüm
le, ı.·., kaç kez Ankaraya yollanmm. .. 

"· K. Ç. 

nerelerdesin, seni göremiyoruz, 
keyfin iyi mi? 

Bu tarzı hita.bımdan birdenbire 
tatırarak, iki büklüm olan hilekar; 

- Aman efendimiz, dedi, nasıl 
keyfim iyi olsun, baksanıza batı
mıza gelenlere .•• 

- Neden, dedim, koosolosba
nede esirlere kağıt vermekle yoru
luyor mu&Ull, filhakika biraz za
yıflamış sın? 

O, birdenbir.e sordu: 
- Osman Pata hazretleri geli

yorlarmıt diye itittik doğru mu e
fendimiz? 

Gü.düm ve müstehzi bir tavırla 
ayağa kalkarak yanına yaklattnn; 

- Geliyor ... dedim, onu yolda.o 
çevirmek mi istiyorsun? 

Şaşaladı, sapsan oldu, ve kekeli
yerek; 

- Ne münasebet efendimiz, diye 
mırıldandı, haddime mi düşmüf be
nim ... hem ben kim oluyorum ki ... 
aman efendimiz neler söylüyorsu
nuz? .. 

Artık maskesini suratından çe
kip fırlatmak zamanı gelmişti, da
yanamadım; 

- Bana baksana herif, dedim, 
bana iyi bak ... sen zannediyor mu
sun ki, ben işin farkında değilim, 
senin kim olduğunu, neler yaptığı
nı, nihayet bu son gailenin müseb
bibi, hazırlayıcısı sen olduğunu bil
miyor muyum ıanıyoraun? 

Sait, renkten renge giriyordu. 
Ellerini havaya kaldırıyor, yemin
ler ediyor, çırpınıyor, ağlıyor, inli
yordu; 

- Ben mi ... diyordu, ben mi, 
ben zavallı Sait Bajiseyr, ben ki
mim ki, itim gücümden başka ;ha
detimden batka ne ile metgulüm 
ki .. Aman yarabbi, sen beni iftira... 
dan, bühtandan esirge .•• 

O böyle çırpınırken benim de 
kan beynime vuruyordu, biran ol
du ki, kendimi tuta.madım, ve bu 
hainin kolundan tutarak, sarstım 
ve bağırdım: 

- Bana her şeyi itiraf edecek
sin ... EE;er yalan söylemez, ber ha
kikati olduğu gibi itiraf edersen 
inan ki sana bir teY yapmayacağım. 
Affedeceğim, esasen daha kimseye 
bir fey söylemedim. Ya doğruyu 
söyleyeceksin, ya mahvolacaksın. 

Oükek ürkek yüzüme bakıyor, 
dudakları titri:r,ordu, sesi kısılmıf, 
dili tutulmut gıbi bir hali vardı; 

- Söyle, dedim, söyle, korkma, 
doğruyu söylemezsen mahvolacak
sın, seni benim elimden hiç.bir kuv
vet kurtaramaz .•. 

Titreye titreye mırıldandı: 
- Dahilelc ... da.bilek ... 
Sonra yavat yavaf söylemeğe 

batladı: 
- Bir günah işledimse affet be

ni efendimiz ... insan beter, ancak 
Allah hata.da.o beridir, ... 

Ve birdenbire itirafa b&fladığı
na nadim olarak, sözünü değittir
di: 

-Bitmedi-

(1) Filhakika Osman Paşanın ııimdi 
lbni&süudun haiz olduğundan büyük bir 
§Öhret ve nüfuzu vardı. 

İngilterede --23 yaşında bir say-

• • 
Ia v r amzedi 

dedikodular ıçın 
LONDRA, 2S.A.A. - Rodolf Çörçil'in 

mebuı namzedliği müruuebetiyle açılan 
mücadele il<!rledikçe muhafazakarlar 
araımda da ikilik artmaktadır. Muha
f.....ı.A.- fırkas.. divanının kap'1lı tehdidi.,. 
rine Mğmen Hindistanın .. ıı.ı bir elle tu
tulması taraftarlan bu namzedliği mÜ· 
daf aa etmektedirler. Bunların aras.nda 
Lord Lolyd da vardır. 

Vin.ton Çörçil dün_akıam söylediği 
bir nutukta, muhafazakar rüesanm, oğ
lu Rodolfa kar§l alımı oldukları vazi
yeti ıiddetle tenkid ederek demittir ~'' 

23 Yatındaki bir gencin parlamentoya 
girmen,.e mani olmak için büyük fırka
nın. bütün reırni mekanizmasını hare
kette gönnek çok elim bir manzaradır. 
Parlamento bu gencin neıillerdenberi 
atalarının fırka siyasetfoi giittüğünü 
sönnüıtür. 

Yunan borçları 
ATINA,?.· ,\.A. - Hükiimet, Elen 

dış borçlan lngiliz hamillerine 1935 ve 
1936 seneleri faizlerinin yüzde 35 ini 
venncği teklif et:miıtir. 

~ILLlYET PAZAR 27 lKlr!ClKANUN 1935 

-HAR-İCİ HABER_L_E_R ______ -".J 

Amerilfadalfi leci kaza 
Denizde boğulanların 

cesetleri bulunuyor 
•••••••• 

Kurtarılanların bir çokları da soğuktan muz-
tariptir. Elleri ayakları donmuı 

bir vaziyette tedavi beklemektedirler. 
Dünkü agzetemizde Amerika 

sularında iki geminin çarpııtığını 
bunalrdan birisinin b<ıthğını yaz. 
mıfhk. Evvelgi gün geı'en telgraf
lar batan Mohavk vapurunun bü -
tün mürettebat ve yolcularının kur 
tarıldığını bildiriyordu. Fakat dün
kü telgrallardan maalesef vaziye
tin bu fekilde olmadığını öğren -
dik. Bir çok kimseler ölmüf ve bir 
çokları donmuftur. 

Dün gelen telgraflan aşağıya 
aynen alıyoruz: 

Çarpan vapur 
NEVYORK, 26.A.A. - Mohuk va

purunu batıl'an Talisman adlı Norveç 
tilebi, ciddi surette ·sakırtlanmq bir hal
de ıın.a- dörunüıtür. 

Mohavk yolcularından biç biri T alis
man' da yoktur. 

Bulunan cesetler 
NEVYORK, 26.A.A. - Bir sahil mu

hafız gemisi, N ohavk, battığı zaman, ö
len'.erden 9 unun cesedini bulmuştur. 
Bundan evel 6 cesed daha bulunmuştu. 

Kaybolan 32 kişiyi bulmak ümidi yok 
gibi görünüyor. Deniz kuvvetlerinin tay. 
yare ve Dirijabl'leri kaza yerinde uçmak
tadır. Fakat an<:ak ho§ sandallardan 
başka birıey görememektedirler. 

Habeı mes'elesi 
-o-

Fransız hükiimeti
de Habeşistandan 
tazminat istiyor 

PARIS, 26.A.A. - Somali hududun
da F.-anJ'zlarm öldürülmesi meselesi hak. 
kında Fransız hükümefinin bir nota ha
zırlamakta olduğu ve Habcıistan bükü
metinden tazminat istiyeceği söylenmek .. 
tedir. Habetistaıı hükumetinin de bu 
<tazminatı vermeye amade olduğu anla
tılıyor. 

lngiliz gazeteleri ne diyor 
LONDRA, 26.A.A.. - ltelya ile çıkan 

Valval ihtilifı üzerine Habeıiılan'a a
çılc bir sempati gösteren etkilrı umumi
ye Somalida Fransız.arla olan hadiseye 
kar ı daha ciddi bir vaziyet takınmııtır. 
"Di Ekonoinist,, tunlan yazıyor: 

" Yarın , Habeşistan, uluslar derneği 
azaıı aıfatile siyasi menfaatlardan an<:ak 
ulusal mevcudiyeti ve hükllmetinıi.o se
viyellİ alelllmum dünya seviyesine yük .. 
seltine istifade edebilecektir. 

ltalya ile müstemleke mes'elesi 
nasıl halledildi? 

PARIS, 26.A..A.. - Beraber toplan
mı1 olan dıt itleri, müstemlekeler ve 
bahriye komisyonlarına venniı olduğu 
izaheıtta, Franaanın Cibuti-Adclisababa 
demii-yolları bine sened.lerinin ekseriye
tini muhafaza ettiğini •Öylemıtir. 

Sonra, 39 ıenedenberi devam eden 
Tunus'taki ltalyan ipotekinin kaldırıl· 
mınına matuf anlatmanın ıumulünü tav• 
zih etmiıtir. ·B. Lava!, bu anlaşmanın 
Duçe'nln müdaheleıi ve şahsi temastan 
doğan samimi bava sayesinde kabil ol• 
duğunu ıöylemit. müstemlekeler anl•ı· 
maımm, 1915 te yapılan Londra anlat
ması neticelerinden olduğunu göstermit
tir. 

Fransa tealılıüdlerini yapmıı ve ltalya
dan kati ibra almııtrr. 

B. Lava!, rtalyaya verilen Dwnera ada 
nnın uzak prk yolundan Irak olduğunu 
Babelmendeb boğazını açık bıraktığını 
tavzih etmiı, ırkı bir hanı •iyaıeti için 
anlaımağı fili bir tekilde daha mümkün 
kılan hukuki itlerin hallinden dolayi 
memnuniyetini bildirmiıtir. 8. Lava!, 
Romada deniz meseleleri mevzuu bahse· 
dümediğini bildirmiıtir. Çünkü, yeni me
selelere temas etmeden evvel, müteka
bil bir itimad havumm elzem olduğu 
ı.-tindeck. ------o-------
Plebisitten sonra 

Sardaki memurların vazi• . 
yeti çok düşünülüyor 

SAARBRUKEN, 26..A..A. - Saı-'ın 
Almanyaya avdetinden sonra Sar memur• 
larının vaziyeti hükumeti çok meısul 
etmektedir. Plebisitten evvel &ı:eıilen 

Alman-Sar müzakereleri tekrar batlıyer
caktır. Sar hükumet komisyonunun 
Sar'lı iza11 Kosman'm riyasetinde bir 
heyet müzakerelere devam için Alman· 
yaya gitmiı~ir. 

ROMA, 26. A.A. - Almanya ile bir
leıme aleyhinde rey vermiı olan Sarlıla
nn göçmeleri hakkında Avenire Ditalya 
gazetesi diyot' ki : 

" Abnanyanıtl resmen vermiı olduğu 
teminata rağmen, statüko taraftarlarının 
hicreti, Almanyanın her halde ıerefini 
arttıracak bir keyfiyet değildir. Nazi re
jimi, birleıik di.ıöplinl ve hakka rayet e
ec:lic:i bir ı-'Jmanyanın iizerir.e Kurulan U· 

mudlann yerinde olduğunu, acuna gös
termekle manevi faideler temin edebilir. 

KAP MA Y (Yeni Jersey), 26. A.A. -
Ta) ayreler tarafından ıdare edilen sahil 
r. hafızı vemiler, donmuş S cesed 1-1-
muılardır. 

NEVYORK, 26.A.A. - Mobavk ge
misinde 14 kitinin daha cesed.eri bulun· 
rnuttur. Bununla, ölenlerin say111 15 o
luyor. 

Geminin üstünde k.almıı olan ıüvari, 
gani ile beraber kaybolmir;tur. gemi, 
7 metre dennlikte yatmaktadır. 

Çarpışma esnaımda Mohavk'clan iki 
zem.İci e.zilmiıtir. 

V akıt geçtikçe kaybol.mut olan 32 ı.;. 
§iyi bulmak ümidi gittikçe ezalıyor. Yol
culardan çoğu uzun müddet denizde 
kalmıt o!ınaktan muztaribdirler. Elleri 
veya parmaklan donmuı olanlar vardır. 
Çarpıtma olduktan ıonra gemide poınik 

çıkmamıı olmakla beraber birçok yolcu
lar denize atlamıılardır. 

Çarpıj"marun ımsd olduğu bir mwun-
ma ol......ı.: kalmaktadır. · 

Norveç bandıralı T alisman'ın süvarisi, 
Mohavk ın b;rdenbire dönerek kendi ge
misinin baş tarafına bindirdiğini iddia et
mektedir. Mobavk'tan kurtulanlan:lan bi
ri, çarpışma olmadan geminin dümeni.. 
nin çalışmadığını, el dümenön kullanıla
bilmesi için makine dairesine ili adam 
gönderildiğini söylemşlr. Fakat çarpı1-
ma olmuı ve el dümen kullandamamıı· 
tır. 

Macar siyasası 

Bay Gömböş Ro
ma konuşma•a

rına dair ne diyor! 
BUDAPEŞTE, 26. A.A. - Macar a

jansı bildiriyor: B~vekil Baü Gömoof, 
Szolodka söylemiı olduğu bir nutukta 
Macar ıkabinesinde yapılınıı oian tebed
dülün hükumetin iktisadı, mali ve kredi 
oıahalarmdalri siyasetinde bir değiıik 
vukua celeceği manasını taz•rmnun et
mediğini söylemiıtir. 

] 'ari.ci ıiyasetten ~,eden baıvekil 

her şeyden evvel Romada akdedilmif o
bn Avc,.~rya • Macari;tan itilafının çok 
b~_, ük tesiri görü müı 01.duğunu ve fev· 
kalade karışık olan merkezi Avrupaya 
aid m&eleler üzerinde bir nevi İAikrar 
hasıl etmiı bulunduğunu söylemifl:İr. 

Marsilya meseleırinden bahseden Mer
car başvekili, bu mesele kati b!r hal su
retine iktiran etmedikçe bu huau>da bir 
feY söylemeyeceğini beyan eylemiıtir. 

Bay Gömböşe göre, Macaristan hiç bir 
zaman ~yasi cinayetlere sahne olmadığı 
halde onu ıiyaai cinayetlerle itt-iham et
mişlerdir. 

Macar bükümetinin bu gibi manevra
lara aldanarak esiri tarihi yolunu takib
den vazgeçmiyeceğıni bildiren Bay Göm
böt demiştir ki : 

Yeni itilafın Roma'da akdeılilmiı ol
masına çok memunuz. Büyük dostwnuz 
ltalya ile küçük anlatma ve Fransa mual
lak meseleleri halletmek ve Tuna havza
sında yeni ıteşkilit vücuda getirmek mak 
sadile Romada toplanmıılardır. 

Fransada 
Yeni den hazine bonoları 

ihracı kabul edildi 
PARIS, 26.A.A.- Parlimento, hazi

ne bono!arı ihracı haddini geniıleten ka
nun liyihmını 122 reye kaqı 45(1 rey ile 
kabul etmittir. 

Eslı:i maliye nazırı Bay Bonnet, radi
kal fırkanın, kanunu lıazı ihtiyat kayıd· 
lan ile tanib ettiğini ıöylemiştir. 

<Bay Bonnet, bükômetin Londra kon
fenmamdan almıt olduğu vaziyet üzeri. 
ne bu haddi nasıl azalttığını anla:..•ıı, 
yeni siyasetin, haksız yere düımüı o4m 
rantlan yükselttiğini memnuniyetle gör
düğünü silylemİftir. Nihayet eaki nazır, 
dünya fiyatlarının istikrarı için lazım ge
len dolar ve sterlinin iılikrarı ID&lllma 
kendisinin Londrada ve B. Herriot'nun 
Vaıington'da nasıl çalıttıklannı anlat· 
mııtır. 

B. Vensan Oryol, soıyaliıtlerin bu 
projeyi kabul etmiyecelderini •Öylemiı· 
tir. 

Maliye nazm B. Gennain Martin, hü
kümetin dalgalı borçlan yavaş, Y::l\'at il> 
zaltmağı taahbüd ettiğini, fakat bunun İ· 
çin faiz nisbetini indirmek surctile umu· 
mi kredide muayyen bir seviye elde et• 
mek lazım geldğin söylenmiı n demiı· 
tir ki • 

" - Son aaırdanberi devlet kredisi, 
ulusal kredinin aynlma:ı: bir parçası ol 
muf'lur. 

B. Gennani, Martin, enflasyon tehlike 
~i olmadığını, tedavüldeki kağıd paranm 
arttınlmıyacağmı fakat ıadece l?iriktiri
len paraların ortaya çıkanlarak kağıd pa· 
ra halinde piyasay sevkini temin oldu
ğunu söyliyerek sözlerini §Öyle bitinniı
tir : 
"- Dün 'tncak 1935 de kendini hisset· 

tirecek olan vergilerin indiribnesini te· 
min ettik. Bugün ise hükumet maiyet 
fiyatJannı uyl!'un düşünneğe çalıııyor. 
Bunun içiı le~~ çare, ulusun derin men-
fı. atlarınm ökonomik ve soysal alanlarcl 
olduğunu anlamak için bütün iradelerin 
birle~mesidir. 

Buğday işleri; müsteşar geliyor 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Bu Akşam lstanbıda hareket ; 

Ziraat bakanlığı müsteşarı Bay Atı I gazetemize fU beyanatta WJ 
muştur. 

- Cuma tatilinden istifade ede erek bakanlıkla buğday ifleri 1)1 

ğer mesele:er hakkında görüş.'fleğe geldim. Tahkikat devam etmekti 
duğundan bu akşam latanbula gidi yorum. lı' 

Komisyonun mesaisi 10 • 15 gün daha devam edecekti.r. Meııcu~ 
day kadroswwn üzerinde tevakkuf edilmif değildir. Teıkiliil bıı";;I 
vaziyette kalacakhr. Hesabahn arkcuı alınmadığnıJan buğday/ 
noksan var mı, yok mu, bu, bilahara anlaşdacak bir meseledir. 

Orman kanun projesinin esas/arı 
AN KARA, 26 (Telefonla) - Ziraat bakanlığının getirtmif ,,ı~J 

orman mütehassısı Bay Bernhart hazırladığı orman kanunu proJ,/ 
~ir .raporla bakanlığa vermiştir. Haber aldığıma göre mütehaıırsıslll: 
ıesınde fU esaslar bulunmaktadır. Mevcut taahhütler devam etırı-;; 
zere ormar.lan devlet işletecek, orman muhafaza teJkilatı kuvveti tİ 
rilecek, yakın bir zamanda odun, kömür ve kereste için yapılacolı 
yat sıkı bir kontrola tabi tutulacaktır. 

Ormanlnn imcır ve &Mahı için tahrib<ıt yapan unsurların o~ 
girememelerini temin makaadile tedbirler a."ınacak vs cezai miiefr 
ler konacaktır. 

Erdekte yapılan gardım/ar J 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Sağlık ve Soysal bıık<ım Baylı 

fehrimize dönmüıtür. .JI 
Bay Refik Erdek ve havaliaind eki seyahat ve felakete uğrı? 

yapdan yardımlar hakkında B'Zfbakarı ismet lnöniinü ziyaretle ' f 
vermiştir. Bay Refik, yer sarsıntısı felaketine uğnyanlar hakkıntl11 

rın matbuata beyanatta bulunacaktır. 

lsveç veliahdı memleketine dönüt11 

JfARSILY A, 26 (AA .. ) - lav eç veliahtı ile ailesi yakın f"'~ 
HabeşistanJa yapmlf oldukları uzun seyahatten bugün avdet el"!~ 
dir. Prens ve ailesi kendilerini bura ya getiren vapura Ciyutiden bİ' 
[erdir, 

Fransa acılarımıza ortak o/da 
ANKARA, 26 ( A.A.) - Marmara adaaı ve Erdek havalisinJeJİ. ı1, 

yük yıl..'lntdara sebep olan yer sarsıntıları yüzünden ıduawnuzıın '!1 

dığı ve geçirdiği acda Fransız hükil met ve ıdusunun da iftirak ettii' 
rimizdeki Fransız büyük elçisi tarafından hükıimetimize ıdCZfhTll 

Fransız hükumetinin bu vesile ile gösterdiği alakadan dolayı ~·j 
huriyet hükilmetinin pek mütefekk ir ve mütehauis olduğu büyük #f" 
- b .. d . . , . . ge •· •rı ınıştır. 

T. Rüştü Aras Sof yadan geçerke 
SOFY A, 26, A.A. - Türkiye dış işleri bakanı B. Tevfik il 

Aras, Salya istasyonundan geçerken dlf ifleri bakanı Bay Batalolfl 
dış işleri bakanlığı genel katibi ve yüksek memurlan, Türkiye ıJ• 
nanistan orta elçileri ve Yugoslav maslahatgüzan tarafından .J~ 

ı lanmıftır. 
iki bakan, tren durduğu müddetçe göriipnüılerdir. 

Polonyada iki tren çarpıştı 
VARŞOV A, 26.A.A. - Lvov yakinitıtle bulunan Sinovodzko IJİI 

yonunda iki tren çarpışmıştır. ikisi ağır olmak üzre 16 yaralı varJıt• 

Türkün yapıcı meziyetleri 
LONDRA, 26.A.A. - Taymis gazetesinin muhabiri Türkiye f': 

kında gönderdiği bir makalede Türkiye Cümhuriyetinin on birirıcl 
dönümünü kutladığını kaydettikte n sonra diyor ki ı . .JJ 

"Bu 11 seneden her biri bütün sahalarda pek mühim değişi/ılif'
getirmiftir. 11 inci yıl dönümü, sınai programı bilhaua dikkab....1ı 
lip olmuflur. Bu program, Türkün yapıcı meziyetlere malik oldıır, 
göllermektedir., • 

-~~-~~~~~~~~~~~~~~-

Nazi Propagandası --B. Hitler Polonya 
ile münasebatı 

düzeltmek istiyor 
VARŞOVA, 26.A.A.- Yan resmi ... 

zeta Polska Berlin muhabır,nın - "'J 

HitlerJe yaptığı bir mülakatı neıretmek· 
tedir. 

Bay Hitler nazi rejiminin Lebiıtana 
kartı eskiden takib edilen sıyuayı recl
dedib etmediği sualine ıu cevabı ,,..,mit· 
tir : Nazi rejimi, Mazinin batalannc·f, 
katiyen imor etmemek azmindedir. Ve 
Lehiıtan-Alınan münasebetlerinin lanzi. 
mi yolundaki teıebbüıü de bu azmin le· 
zabürlerincleııdir. 

Avuaturyada Hitlerciler 
VIY ANA, 26.A.A. - Son zamanlar

da, AYllsturyaya hızla mıktarda Hitlerci 
ve komünist risaleler girmiı Ye dağıtıl
mq olduğundan bakanlar heyeti, bu tür
lü propagandalarla alakadar alanlan 
pddeıtfi cezalara ÇM ptu uıa!ia kara" Yel'" 

rnİftİr. 

Yanan gemi 
Yardıma koşftD başka 

bir gemi 
tarafından yedeğe ahndı 

LONDRA, 26 (A.A.) - lngiliz 
harp semilerinden Frobiaber Guardi
an bir kaç gündür yanmakta olan Jn. 
giliz bandıralı V alverda petrol ıemi
•inin yanında bulunmaktada-. 

Frobislıer gemiai Valverdayı yed.,. 
ğe almıtbr ve BennÜd adalarına doğ
ru götünnetkedir. 

Dün ve evvelki gün seminin yede· 
ğe alınması için yapılan tefebbüıler 
fırtınadan akim kalııuıtır. 

Frobi•her, Valverdanm güçlükle 
~ekte çekilebildiğini bildirmekte • 
dir. Çünkü, geminin dümeni iıleme • 
mektedir. 

Fakat dümenin bu g~~e tamir edi
lebileceği ümit ediliyor. 

Bul\J"dian gemiıi Santa • Luçia'ya 
gitmektedir. 

Denizde 
Benzin tenekele~ 
On gün evvel batan "~ 

pur hangi vapur? J 
KAŞ, 26 (Milliyet) Sabal~ 

on mil açıkta MeU aduı bY*r ~ 
taranndan hır çok benzin tend<~I' 
zot .var:lleri ve Avnıpa kereıtel .... 
lunmufhır. ~ 

Bunl&J'ılan byıkçılmwnız u."!"'1 
lıul..- dört teneke benzin ıii!'/ 
-ıa eılilmiftir. Yüzlere ~I, 
benzin tenekelerinin üzerine!~ 1 :'$ 
yazı ile (Ali Neft sendikal be,.? 
ıınaıbu vardın-. ~ 

Bu benzin teneketerimn ve il", 
telerin on gÜn eYVelki fırıtına!a"';! 
tığı ıöylenen bir gemiye &İt old~ 
ieıomektedir. Meis kayıkçıları :;;.,ı 
benzin, mazot ve kereote arat1 

devam etme4ctedider. _.,/ 
• 

Gümrük 
Komisyoncular• rJ 

ANKARA, 26 (Telefonla) _..., /. 
rük ve inhisarlar bakanlığJl'.ld,.ıı ~ 
ğmıız mal\ımata göre bir !•';I, 
yazdığı gibi bakanlık gümriik ~ 
yonculan hakkında bir liyıha :;I,'. 
lamıttır. Bakanldı: yalnız baı<:C.jf· f 
mevzua.tmı tetkik ettirmekt P f 
tetkikat neticesinde lizım ııele 
birler alınacaktır. /. 

Kanun projeai hazırlandı~ 'i 
fmılaki Dep'iyırt U--ine lstaJI c',ı 
miayoncuları bakanlığa mü~ ~ 
miılerııe de müracaattan an 
k?ıt i:lımal edildikten sonr" nazştl .J 
kate alınacaktır. 

1
,.

1 
Yugoalavyadaki 

Emlaki ,,.. 
ANKARA, 26 (Telefool•>riıt! 

liye bakanlığı Yug.,..lavyad• _,'/.. 
baasınm bıraktıklan emli.1'0..,ıl' 
bil verilecek paraların ne tll 1' 
viye edileceğini tetkik etın~oi 
bir komi•yon teıkil edihn.-ı 
kalıktan iıt.niıtir. 



( 

- Gezgin Yazıları -

Aı atmah mı, 
Güldürmeli mi? 

Genrliğ' d b . .. .. . 
alenı ım e11 erı so.z: soylemeyı, 

Yerde rokl • .. .. l . ve,.;,,. ( D > uga so.z soy emeyı se· 
l.ak ,;,ek ah? doğrusu severdim.) Hu· 
7 İİtk /•bınde talebelik hayatını 
'İz :ı~ e. (hiirriyet)in ölçüsüz, tera· 

YİI devirlgu_ Meşrutiyetin ilk çakır he· 
<liv"1ı h erınde de. arkasından gelen 
iaçla ı ,°rplcrin §ehirde yer yer dara• 
ıizn · '] ııhırtan kasıp kavurucu meli• 

"'"• d d dan aö .. e Yafa ım. Daha o .zaman· 
li>'enı zun h'!v.vetini, değerini ve söy.. 
lıi.1ı,,. n 

1 
"!'!~ ıyı söyliyenin halka nasıl 

ilfel,ı •b~'!:'!_'i .. bilirdim. Hiç unutmam! 
•ilı) e ın1 uçuncü (yani sondan bir ek· 

""' •nd ·k l h oları a ı en evve ce ocamız 

•lnıa1ı"'~~hum Jlakkı paşa sadra.zam 
bula ıyın • galiba • Romadan Jstan· 
>'•liı/~cekti. Hukµklular/a, mülki • 
ıf~ s{. akı., paşayı paylaıamıyorlar
leı,.likJde h?c?, ötekinde ıayırtlık (ta 
l•ld;.,) k~mışt.ı. Bu adama ıimdi (hol 
"1u?, 8 . ım.dı;recekti? Bir hukuklu 

it ,:r mulkıyeli mi? 
Zun;;: b ~k~ular ötedenberi talebe •Ö· 
••raz utun dünyada a.z çok anlatt:ğı 
•ld.,Jı~~rme~h'!-muna çok daha yakın 
larınJ .' ~ıbı, çokluk idiler de .• Ara· 
fİrrnqİ ıyı söz söyli;yenler, macera ge· 
/lf;;ıı,; er ."ardı. Daha ilk çekiımede 
fay, lelıler gev,,ediler ve Hakkı pa· 
taraı.,.";ifılcı~.a nutkunun bir hukukl_u 
l.in b <ın •oylenmesi karcırlaştı. La· 
t'Ple" '!a ayn bir meaele oldu. Mek
'"<ıla d sıyasi crreyanların çiz:Jiği hi • 
len:ı " dolaıan muhtelif düşünceli 
"1eı,,,e~ vardı. Bunlann içinde hükii
•di~o :ı•ted~ği birinin aynlması icap 
l'"ri ,. u. Şımdi ne övünme ne de bır 
4ı,,::;"e duymadan söylüyonım. Bir 
IO)/ arkadcışlar Paşaya benim sö.z 
•<><J:b~rni istemişlerdi. Şimdi Anka • 
ılen 'Jı!r mektep başında bulunan ben
"• .,' ı •ınıf yukarı, o .zaman ittihat 
1.,,

1 
"J0 kkiye bağlı talebenin ele ba§· 

"•lı ndan biri olan çok sevmediğim bir 
Q "f; 

l?ak; llurhanın söyleme.;ini i~terdim. 
ha i : ters bir şey söyleyip adamı da· 
~arı!, başlamadan kırma.sın diye kor • 
hır ·ı,' .Yapmaz, yapmaz amma bınde 
İçın' tıınali de hesap etmeliyiz. Onun 
liııı sen Vazgeç tc bunu ... Falan söyle-

.. dedi 
i .• 1 

2aten. hir bir hakkım olmıyan bu 
'• tab" ' ilacı ıı: ısrar etmedim ve onu o za. 
ı.. 1 fairliği ile san almış iri yan Bey· 
'" bir genç aöyledi. Lakin geçmiş 
dır an olmasına rağmen hatınmda • 
Ç~~:~kunu hiç te beğenmemiştim. 

p " çok sancıtle ha.zırlanmqtı. 
Pİi' "!anın lıtanbula geldiği harlı, ti· 
.. 

1 l>ır kıf günü idi. O :zaman Hukuk 
ı,~ı/Afüıkiye mekteplerini bir dam al
~Q." barındıran Zeynep Hanım ko • 
rı;tı (Sanınm ıimdiki Fen fakültrsi) 
rı~ av/usunda toplandık. Ben talebr • 
fıl "0•ıl çıkıp nasıl gideceiini ııe kar· 
0 lı. 11 nıa mt:ı·asin1inin nasıl yaptlı._ağını 
4~"4iQ toplanmıf olan Hukuklu, Mül • 
,,;)eli binlercr gence anlatmıya me
/'r edilmiştim. Yanı baıımda da bi· 
ı.ı"'· nıerısup olduğumuz Hukuk talr • 
~ı . 'd h . . . s d t 1 ce. .,, etı ı are eyetı rerıı ın ır· 

ı.:.; Süreyya vardı. (Şimdi Karesi mr· 
r., ;.dı:ır, •anıyorum. Hanidir görüı • i,;\ k~ ,tfıilkiyelilrr, Hukuki.alarm bu 
b,. enurıaemelerine karft çekıngen ve 
tan~yrn bir taınr almıılardı. .. .. 

/,q "ırunkü gibi aklımdadır: Buyu~ 
rıe4"'ın içindeki taşlıkta yüksekçe bı· 
tlttı taılarından birinin sahanlığına çık 

· V,. dedim ki: 
~1 ;- Arkadaşlar, bugün hocanın: Hak· 

ô":YI teşyie gidiyoruz... . . 
( ı '?&'ruau söylediğim k~lımen!~ 
rli~Yt) olduğunun farkında bıle degıl· 
l.1ı i l_{arıımda toplanmıı olan kalaba· 

fırıden bir kısım hemen: 
rlı - .?ooo !. diye alay <:tmiye ba~la. • 
ı.~1~<ılki)'e/iler daha ilk adımda ı&t~· 
Jle ı • tenıii biribirinden farkedemı • 
l.ıık adamlardan mürekkep ise bu h'!'· 
3'eba~lara neden bu işi bıraktık ... ?ı • 
fil, /rlerdi., Süreyya, son derece ın • 
lıe/~ ı Çabuk bir çocuktu. Derhal bana 

'"1ed d' B d · · kav tQdı e ısrar et! Je ı. en e ışı 
rn. 

'l' .. ":' G~J':'cyin ! Ve dinleyin! .. dedim. 
l·1ı -, Yıe &idıyoruz çünkü o bugun mem· 
< •t 'd ' . . 

Yol 1 •resinin en sarp ve engellı bır 
lıy0~nda çok müşkül bir yolculuğa ba;:· ... 

%cıı ı .. 
~,. f •.n r ıülhiyelilere mukobe e ıçın 
rn~ "' ·Ol arayan hukuklular dcı " .za· 
~n ~ . 
8ıı enı >lkl§lamışlardı. . . . 

belJıi Ke'!ç~ik hatıralarını fımdı sı.ze, 
.. b de ıkınci defa olarak ya.zı§nmn 

., " d'" )ıe)'I • 9•.ı.·Wıde ehemmiyet ver ıgım 
it~~~,.,! ~ bi,-i de umumi yerl~rde ve 
lıa '"'"Ka •Ö.z söylemek oldugunu va· 

i;l'aru/, anlatmaktır. 
rQ/ı ı.zde vaktile en büyük hatip diye 
en i;."t!i (Orner Naci)yi gösterirler ve 

"l'uk hüner olarak ta: 
tır. - insanları hüngür hüngür ağla· 

ı._ derlerdi. Bu belki doğru idi. Bir 
~. ç k ' . . 
lin&'ı 0 

, uzaktım, bilmem hangı m'. • 
'l'ı,· e dırı/ediğim bu .zatta lrenklerın 

•atral d d' . . • tfe b · &? e ıklerı tavırlar ve sesın 
d1 s'·~ ( Lcıdam Okameliya) notası var 

• •.zl . h edi) rrı hep inliyor, su:lıyor ve a 
rla Ordu. Böylesine insan ağlamasın 
"1a~e >'0Psırı. Bu tertipte u.zata u.zata 
llıeı, ~nıl~ •ô.z söylemiye Declamer _et· 

L. "?" ki hiç te makbul değildır. 
İtti)' akın esef ki; bi.zde hatip olmak 
( .,,_~nl~rirı yüzde dokscını hep bu 
iti; b 

1 
) ah.ip ederl,r, ,,_ ~ n.1 1· 0 r 

ı;, ,.;• melıtrp en muvaffak mektep· 
· albulıi: 

•• $ 
O;;,. (H .. 

IÖ;ıı/' cıyd Park)da her pa.zar so.z 
~ p';,."" rnuhtrlif hatipler, lakır~ıları· 
clın1 "~ arıladığ•m hcılde yakından 
lea;""'elı, &'Örmek ~" (etüt) etmek ~s· 
t.,. Qnı. Her feyden evvel anladım kı; 
leri Qanı.t-ruı llh a ·a t, · .. :~rı ı.;.• ·x·~..fik ~ 
ltle,le~ ~ kendini dinliyenlerin itiraz et 
rıifrn' 1~ fey aormcuı ve miinakafa 

Q~ıuı,. e· . 
.. • .. dın . d k" r"ft I . , Pt Opagandacı~ı, elın e U· 

•t <e "cı/ıle lıendisine sorulan sualle· 
llop v 

--~---~·~-----~ 

Kültür Bakanı 
Ankaraya gitti 

Bir müddettenberi 'ehrimizde 
teftitler yapmakta olan kültür ba
kanı Bay Abidin Özmen dün ak
tamki trenle Ankaraya dönmüt • 
tür. Vekalet orta tedrisat umumi 
müdürü Bay Hasan Ali Yücel de 
kültür bakanı ile birlikte gibnittir. 

Kültür bakanı Ankarada bir 
müddet kaldıktan sonra, Anadolu
da yeni bir teftit seyahatine çıka
caktır. 

yakalıklı, riyaziye muallimi tipinde 
birisi peyda oldu. Ona bir ıeyler sor· 
du. Doğruıu anlamadım ve onlamadı
ğıma çok acındım, Dinci hatip • halin· 
den anlıyordum • kaçamaklı bir ce • 
vap verdi. Sorucu bir daha yüklendi. 
Verdiği cevap halkı gÜ/dürdü. Herif 
gülünç oluyordu. Kimbilir ne •ormuf
tu. Derkrn, ~eridrn biriai hiddetlendi. 
Sual sorana fıkıştı. O, aldırmadı. Çı
kıfan herif İfİ azıttı. Yüksek sesle ko
nU§mıya baıladı. Eeraltakiler mem • 
nun &'Örünmüyorlardı. itirazcı döndü 
&le kür•Üdeki adamı göstererek: 

- Ben Bayla görüşüyorum ... 
Dedi. "" tekrcır sözüne bafladı. 
Dışarıdan işe kanıan herif, yine 

söz söylemiye yeltenince itirazcı, SÜ· 

kiinetle dedi ki: 
- İtiraz edilmesini istemese idi, 

bu Bay burada kürsüye çıkmaz ~
v n-le ütururdu. Sözlerun hoşunuza gıt
miyorsa uzaklaşabilirsiniz ... 

,,_,o.iter aınlıyenler de bu adama hak 
verdiler ve (hariçten ga=l okuyan) 
susm•ya mecbur oldu. Bu esnada fil· 
man, küçük ağızlı, yuvarlak suratlı 
kısaca boylu bir herif pryda oldu. O 
hem itiraz edene, hem kürsüdekine ça 
tıyordu. Nihayet anladık ki; meğer 
0 da sö.z söyliyecekmiı. BOf kür&Ü kal
mamıı, itirazlarla din propagan~acı: 
.sının kürsüde kalm'41Sl uzuror Jıye I• 

çerliyormu§ Nereden buldı&e buldu, 
afılır kapanır mai_a.z~ mrrdi~enle • 
rindrn bir tcıne edındı. Geldı. Tam 
dincinin yanına koydu ve Ü•IÜne çık
tı Ve sö.ze baıladı: 

- Bayanla!' Baylar 1 (Oksürük) 
Ben ... (öksürük) Ben ... (gene öksürü~ 
hal'<'i giilmeler) ben bu parkın en ıyı 
hatibiyim ... (Herkes gülüyor). 

Ve bir &Ürü lal etmiye, halkı kah· 
kahalarla güldürıniye baıladı. O ka
dar ki ne dincinin etrafında ne beri ta .. 
tarafta (dünya milletlerinin. ittiha~ı) 
lehine sö.z söyliyenin çevresmde kım· 
se kalmadı. Ben bile bir ıey anlama
dığım halde bir müddet orada dur • 

dunı. . b h . l 
O .zaman cınladım kı; u ~ıp_ e.: 

rin fOju halkı eğlrndiriY_or!. '!!"/duru· 
yor ve tenkit edeceği ıeyı gulunç fek
le sokuyor. Hele muttasıl halktan ~en 
disine itiraz edilmesini istiyor. Z_ır~ 
bunların hepsi böyle n1Ünakaşalar ıçın 
idmanlı, seçilmiı adamlar. Bu sualle'. 
rin yüzlerce:!.i.ne bır cc uap ter~ c. il 

hazırlamış, hazır c<> • /- . 
Rastgele bir amelenın, ya bır pa· 

pazın, yahul bi.r J.luuuıuı :.>-:_' .... --J _ ... 

alden yılacak takımdan degıl. Halbu: 
ki karşısındakini •usıurdukça kendı 
davası kuvvet bulu)'or. . 

iste burada lakırdı kavaf1,arı bı.z • 
deki gibi halkı ağl~tarak, go.z yaıla· 

d .. kt.. r k me.sıyeler okumuyor. 
rı o ure c . k "ld" 
F'k. 1 rini hcılkı eğlendırere ' gu u· 
,;r;~ :nıalıyor ve tabii daha kolay ve 
ralıat dinleniyor. . . k' 

B . tecrübe uôrmuş bır es 1 çe-
ıraz ::- · ı · · 

I .1 bun 1 yeni hatıp erımıze 
nebaz sı atı e L 

. h olarak _,.unuyorum. 
bır atıra L d . ''1 Sonk •. nun 935 

on . ~. - B. n: l:.K 

• 

MiLLiYET PAZAR 27 IKINCIKANUN 1935 

Çs:ik işle. or 
Düny demir ve çelik sanayii 33 

senesine nazaran yüzde 25 nisbetin 
de artmıştır. 

Anba!Aj sargtsi kapandı 
Türkofisin açtığı ambalaj ser

gisi dün akşam kapanmıştır. 

Uç gün içerisinde sergiyi 300 ki
'i gezmiştir. Dün öğleden sonra 
vali Bay Muhittin Üstündağ da be. 
lediye iktisat müdürü Bay Asım 
Süreyya ile berabrr sergiyi ziyaret 
etmiştir. 

Ambalaj sergisi, bugün Anka
raya gönderilecek ve orada alıikı:ı
darlara teşhir edilecektir.Daha son 
ra lzmire ve diğer ihracat şehirle
rimize gönderi)meşi kararla.ttırıl
mıttır. 

Afyon görüşmelbri 
Türk. Iran. Yugoslavya afyon 

görüşmelerine bugün devam edile
cektir. Bugünkü toplantıya üç in • 
hisar idaresi mümessilleri iştirak e
decekelrdir. 

Okonomi müesseselerinin tş'.e· 
yiş vaziyetleri 

ökonomi bakanlığına bağlı mü· 
esseselerin işleyif vaziyetlerini göz 
den geçirmek üzere şehrimize ge
len bakanlık müfettiş ve murakıp 
komiserleri çalı'1llalarını bitirmit· 
lerdir. T etkilerin neticeleri hakkın 
da raporlar hazırlanmaktadır. Öğ
rendiğize göze, umumi vaziyet çok 
iyi ve normal görülmüştür. 

, __ s_o_R_S_A _ _.I 
lif li•nkeaınd<U> alman cetvelclir) 

26 lkiocikanun 935 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
latikra:u daibli 94,.25 
1933 Erı•ni 97 Rıhtua 17 SO 
Kuponauz 30,75 An. mümes•il 53,40 

1 il 29,20 An. tah•il f, JI 47,75 
" ili 29,65 

ESHAM 

lı Ba.nkaaı Nama 10 ı Reji lır.upanaua: 
.. " Hamilia• 10 Telefon 
~ ., Müeuia 971 Terkoa 

2,20 
14 

19,50 
13,15 
11,50 
1,10 
1,55 
4,65 

-ru.rlıc.iy • Cw:nlna- imento 
riyet Banka.ar 64 fıtihat dey. 
ı· rMn•aY 30,,50 Şark de7. 
Anadolu h~sse 26 ba17a 
Şir. Hayriye 16 Şark m . eca.a 

ÇliK FiYATLAR/ 
Franan: F. 12,04,50 
Londra 
Milano 
Nüyork 
Cenevre 
Atina 
Brüksel 
Amsterdam 
Sof ya 

620 
9,30 

78,50 
2,45,41 

R:J,87 
3,40,65 
1,17,43 

67,82 

NUKUT 

20 F. Franaıa. 
l Dola r 
1 Kur. C•k 
ı Şii~ AT. 
l laterlin 

20 l,ir~l 
20 Le•• 
ıo F Bel9ik. 
ZO C'rahm• 

l FloriD 

Kurut 

169 
125 
98 

23,50 
618 
213 

23 
115 
24 
83 

Prai 18,97,42 
Bel vat 35,04 
Moakova 10,91 
Beı-lin. 1,97,80 
l\.fadrit 4.20,34 
Budapeıt• 4,25,50 
Viyana 4,25,50 
Bükreı 78,96.50 
Vi7ana 4,27,93 

(Sabf) 
ICuruı 

Z0 1. laTİçr• 815 
l Puela 16 
1 Mark '3 
1 Zloti ll 

20 Le,. 17 
20 Diaar ss 
ı Çerno•is ~ 

Altta 9,32 
MecidiJ• •ı 

Baokoot 2.U 

Türkçe karşılıklar 
-o-

Araştırma kurumu martta 
neşretmeğe başlıyacak 

TüTk dili araııtınna kurwnunun Dol
mabahçe sarayında çahpnalanna devam 
etmektedir. 

C •miyet dün de toplanmıt ve yeni 
•özlük haldnndaki tetkiklerine devam 
ebniırtir. Şimdiye kadar 1500 den faz. 
la yabancı l<elimenin türkçe karşıhklan 
bulunmuştur. Cemiyet hu kelimelerin 
ilk k:smıru mart iptidasında neşre baı· 
1ıyacaktrr,. 

Bunların ıhıııli neıredilmemesiniit 
sebebi, hazan bir kelimenin konulan 
karşılığı yerine bilahara daha nıı:ıvafık 

bir karşılığına rast gelinmesi ve evvel
ki karııılığın terkedilmesi<lir. 

Kurmnuın ıözlük çalı§i!ll&!annda ta
rama dergisinden istifade etmediği hak
lundaki netriyat doğru değildir. Tara • 
ma dergisi, bu tetkikatta eıas tutul
muş, ve dergide mevcut karşılıklardan 
çok istifade edilmiştir. 

MAARiFTE 

Talebeye 
Gösterilen filmler 
Macera filmlerinin göste

rilmesi menedildi 
Maarif vekaleti, mekteplerde 

gösterilen filmlerin ne tekilde se
çileceği hakkında bir tamim gön
dermiştir. Mekteplerde, bilhas•a 
hususi müesseselerde talebeye gös
terilen filmlerin seçilmesi itinde 
lazım gelen dikkatin gösterilme • 
diği anlaşılmaktadır. Mekteplerde 
gösterilen filmler terbiyevi, tarihi, 
spora ve tabiat derslerine ait film
ler olacaktır. Macera filmlerinin 
mekteplerde gösterilm\!ıi yasak • 
tır. 

Odenami en ır.esken bedelleri , 
llk tedrisat muallimlerinin mes

ken bedelleri bundan bir müddet 
evvel kaldırılmıştı. Fakat, son se
neye ait bir kısım muallimlerin mes 
ken bedelleri verilememitti. Maa
rif idaresi, Daimi encümenle tema· 
sa geçerek, yeni yıl bütçesine, ge
ri kalan bu mesken bedellerinin ve 
rilmesi için çalıfmaktadır. Her yıl 
vilayet bütçesine 50 bin lira ka • 
dar tahsisat konuduğu takdirde, 
borç ödenebiletektir. ---300 seyyah gelecek 

Gelecek per;emhe günü §ehrimize 
300 kadar seyyalı gelecektir. 

j - \ Gü.nü~"''1 
•• ~~J'I 

otelci Mehmet adında birini öldiil:-; 
düğünden ve hapishaneden yeni 
çıktığından bahiıle para istediği • 
ni, kendisine bir lira verdiğini ıöy 
!emiştir. 

Diğer fahit tüccar Bay Tevfik 
Yılmaz da Şevketin kendisinden 
de para iatediğini ve bir lira vı;rdi
ğini söylemiftir. 

Şahit Bay Faikhiç bir şeyden 
haberi olmadığını söylemiştir. 

Şahit Bay Refet Şevketin mez
bahaya. gelerek kendisinden iş ve 
para istediğini ve bir vapur parası 
vererek savdığını, eczacı Hasan 
Şevketin kendisinden para istedi
ğini ve 4 lira Yerdiğini, Bay Halil 
Lutfinin kardeşi Bay Milat vaka
yı ,ahit Bay Faikten itittiğini söy
lemi,lerdir. 

Şahit Sıhhat müdürlüğü şoförü 
Bay Ismail Şevketin kendisinin ka
yın biraderi olduğunu, şuna buna 
asılarak para istediğini duyunca e
vinden kovduğunu söylemittir. 

Pangaltı merkezi üçüncü komi
seri Şevketin nasıl yakalandığını 
anlatmıf, Son Posta sahiplerinden 
Bay Selim Ragıpla Bay Zekeriya 
da Şevketin hapishanede iken Bay 
Halil Lutfiyi çok rahauız ettiğini, 
hapisten çıktıktan sonra matbaa
ya gelip para istediğini söylemit· 
lerdir . 

Yaka gecesi Bay Halil Lfıtfinııı 
evinde tertibat alan polislerden 
Bay Asım da bildiklerin !öyl~mif'. 
mahkemeye yeniden şahıt lıstesı 
verilmiş ve durutına bu şahitlerin 
getirilmesi için ba,ka güne hıra • 
kılmıftır. 

Eroin kaçakçılığı 
Dün sekizinci ihtisas mahkeme

sinde eroin yapmaktan ve satmak
tan suçlu Dimitri Aralanidis, Yor
gi lsakidis, Apostol, Frosso ve ar-. 
kadaşlarının duruşmalarına devam 
edilerek Yorgi lsakidisin yazı ma
kinesinde ve vakadan malumatı o
lan Bay Hikmetin mahkemeye ge
tirilmesini ve Mihal Faço ile Yor
gi Façonun getireceği müdafaa ~a
hitlerinin dinlenmesine karar ve
rilerek duruşma 2 şubat cumarte
si gününe bırakılmıştır. 

Mahkemeden kaçmak isteyen 
suçlu 

Eroin kaçakçılığı suçu ile dün 
sekizinci ihtisas mahkemesine sev· 
kedilen suçlulardan Ziya isminde 
bir şahıs suçlu mevkiine yerleşti
rileceği sırada, jandarmaya çıkış
mış ve kaçmak i;temişse de: bu ar
zusuna muvaffak olamamıştır. Zi
ya bu yüzden arkadatlarmdan ay
rılarak başka bir odaya yalnız ola
rak kapatılmıştır. 

Kırık kanatlar 
Bugün göklerin namütenahili

ğinde uçarken, namütenahi sene
leTin ebediyeti içine gömülen tay. 
yare fehitlerinin hatıralarını ya • 
dedeceğiz. Bu şehitlerin arasında 
vatan için, kanının her damlasını, 
kemiklerinin her zerre-İni vatan 
topraklarına eken, iske: tini bile 
geniş bir hürriyet havll$ı içinde to::: 
halinde serpen kahramanlar var· 
dır. 

Bunların arasında aşılmaz zan· 
nedilen mesafeleri avucunun için
de sıkıp daraltan, dağları yumuşa· 
tan, kayaları eriten, nehirleri top
rak üzerinde birer küçük yılan gi
bi bırakıp üzerinden atlıyan yiğit. 
ler vardır. • 

Bunların arasında, medeniye' 
abidesine bir taş koymak için uğ
raşırken iskeletlerini o abideye te
mel edenler vardır. 

Bu kahramanların, fedakarların 
bugün önümüzde birer hayal şek
linde resmi geçit yapan hatıra or
dusu karşısında hürmetle eğilelim: 

Çünkü onlar göklerin hür ha
vasını teneffüs ederken ölmüşler • 
dir. Çünkü onlar hürriyetin ve is
tikliilin şahıs haline gelmiş birer 
timsalidir. 

Şimşekleri altta bırakıp, gök 
gürültülerine mafunuz vurup be • 
yaz, pembe, sırma bulutların .}.U· 

tığı üitünde kayan bu ledakiirlann 
bugünkü yataklan da yine ayni yer 
dir.Şehirlerin gürültüsünden, tcpraA 
lann eteklerinden, suların hudu
dundan, dağların setlerinden u • 
zak, çok uzak nemli bulutlardadıı-. 

Onların ülküsü aşılmaz mani • 
alann üstünde ebediyetin derinlik
lerinde namütenahüiğin üstWu/e • 
d>r. 

Kayıtsız hava dalgaları, tayy.t· 
recinin yüzdüğü büyük Okyanus

tur. Onun içindir ki onun ülküsü 

büyiiktiir. Dünyayı saran Okyanus• 
ların, kıta/arın, Himalayaların, Ni. 

gerlerin, Ganjlann üstiincleclir. 

Tayyareci, suyu toprak yapmasını 
bilen, toprağı su haline kalbeden 

bir kudrettir. Ve o bu kudreti, ke

miğini kanına karıştırarak, hanı
nı kemiği ve eti ile yuğurarak elde 

etmiştir. Havayı zaptetmek icin 
tanıdığımız maddelere kattığı bu 
maya, ona böyle bir arzın üstünde, 
her türlü kayıttan, engelden 11<1 fQTI 
tan azade bir surette YQfamayı te-
min etmiftir. 

Onun içindir ki ölse de ya,ayo
caktır. 

Her tayyareci, yurda, medeni. 
yete, istiklale hizmet eden oo un-

1 

surdur. j 

Bugün havaların hakimiyeti, 

devletlerin kudreti, ülkülerin ütik• 

" liili, medeniyetin zaferi, böyle bir. 
çok kırık kanatların üstünde tlu • 
ruyor .. 

Ve o kınk kanatlar, hayatları po. 
hasına vücude getirdikleri eserle • 
re birer beton temel vazifesini gö-
rüyorlar ... • 

Eğer ilk tayyareci tayyareden 
düşüp ölmeği gözüne almQMl.}'dı 
bugün havacılığın bu kadar üeri 
gitmesine ve tayyarenin otomobil
den daha az tehlikeli bir vasıta ol
masına imkan varmıydı? 

Otomobil motörlerini birer ço
cuk oyuncağı yapıp, tayyaresine 
bindiği zaman, şimendifer yolla
nnı birer kamçı gibi kullanan tay
yarecinin onun için büyük kıyme
ti vardır. 

Bugün bu aziz şehitlerin önün
de eğilirken onların verdiği cesaı
retle ve örnekle havaeılığımızı 
daha ileri daima daha ileri götür
meğe çalışalım ••• 

Kuracağıma binanın temeli sal 
lamdır. Ve en büyük inan harcüe 
betonlaştırılmıftır. 

Mümtaz FAiK 

Ayasofya müzesi 
Avlu kazılarak eski eserler 

araşhrılacak 
Müze haline getirilmekte olan Aya,. 

roiya camilnin avluaunda Afoııuı asa
n atika enstitüıü tarafmcLm, müze U• 

;:'.':ya~~:~~~~~:. yardımile, bazı 
Bu hafriyattan maksat, a..,Juda yer 

altında bazı asan atika bulu...,,...ı ibti
ma!i vardır. 
• Dün görüttüğümüz Alman UBl'ı a· 
tilıa ens \•üıü müdürü Bay Sehede bi. 
ze dedi ki: 

- Müze umum müdürlüğü Ay3sof
yanrn avlusuna bazı as.at"• atik.adan me
zarlar koymeğa karar vermiıtir. Bunun 
için camiin .avJuıunda bazı temeHer 
vü.:uda getirilecektir, Bu temeller yapıl
mazdan evvel, toprak altında aaarı a
tik" olup olmadığını anlamak için haf. 
riyala karar verdik hafriyata yakında 
ba§!ıyacağız.,. 
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1934 U .. n okonomısı . . - Hava oyunu ••• 
Dıl çalış:naaları ılerleyor . 

Havaların hıç kararı yok. Ba-

Smirli o u ar ... 

Kederli bulu ıan ar. 
Pek yakınd 1 S U M E 
sinemasında göıterilecek 

Adam oğlu krizle cenkleşe cenkleşe bir 
yıl daha yaıadı.Bir yıl daha! .•• 365 gün, 
dilo 40\ay.Y ıl\arın elli - altmışı bir araya 
toplanınca bütün bir ö~ürdür •. Bunlar
dan birini daha acı, sızı ıle geçınnek az 
mı? .. Az değil ama ne yapılabiliyor? .. 
Vakıa herkeı bir şeyler yapmak istiyor. 
Bir liirlü elbirliği ohnuyor. Dil birliği, 
gönül birliği yok ki. .. Herkes bir ıeyler 
fısıldıyor, herkeı batka ıeyler istiyor. 
Netice, iki el bir bat için derler. lıte böy· 
le oluyor. Her uluı kendi ülkesinin dü
zenin k:ınnağa uğraııyor. Acaba kriz 
böylece ymilecek mi? Hiç değilse bu a
cun hastalığı hmnı almıf mıdır? .. 

Karıncalar yuvalarına yem 
taşırken, ayaklarının •esi, na
sıl duyulmazsa, dil .üzerinde çalı· 
şanlarımızın ela geceyi gündüze 
katarak az vakitte ortaya koyduk
ları ifler, böyle gürültüıüzce mey
dana geliyor. 

kıyorsunuz, hararet sıfırdan aşa
ğı üç ••• Derken, bir anele sıfırın 
yukarıaınclaaınız ..• Sabahleyin, ha
li/ yağmur serpintisi ... Öğleye cloğ- · 
ru; ortalık günlük, günqlik •• i
kindi üstü kuru soğuk... Ak,am, 
ortal&k karanrken •uluıepken 

kar •.. Bu kadar cleğİfen bir hava, 
karfısıncla insan, el emir olsa da
yanmaz. Baksanıza, nezle, grip, 
ortalıtı kasıp kavuruyor. 

Karlar içinde Kahkaha Kralı 
HAROLD LLOYD' 

Bu sorgunun cevabını 1934 Ün ökono· 
mi yürüyüşünde arayalnn. Her feyden ev 
ve\ şunu diyebiliriz ki: 1934 senesi 1933 
ten daha iyidir. Fakat iyi değildir.Evet, 
birçok iptidai maddelerin isthaal artmıı• 
br. Mesela: dünya kömür istihsali yüzde 
a, demir istihsali yüzde 25, bir fazlalık 
göstermektedir. Sanayide de bir genişle
me var. Mesela: işte dünya otomobil i
maliıtı: 

OTOMOBiL 
(1928 senesi "100" itibar edilmiştir) 

1933 1934 

Almanya 59.7 102.5 
Kanada 26.8 64.5 
Amerika biri. H. 40.0 64.6 
Fransa 76.7 75.3 
ltalya 82.0 84.2 

Muhakkak olan 1935 yılına girerken 
ökonomi havasının ahnosferi daha müsa .. 
ittir. Bu bazı memleketlerde daha açık 
gözükmektedir. Bilhassa Amerikada, 
Mcksikada, Arjantinde, ıimali birleşik 
Amerikada vaziyet 1933 ten daha İyi ol
makla beraber iyi değildir. Bilbaısa iş 
hacmı çok genişlememiıtir. Bunu da 
"National lndustriaJ conference Board" 
ın İstatistiklerinden anlıyoruz. Birleşik 
Amerikada işsizlerin adedi 9.604.000 dir. 
bir ay evvelkinden 94.000, 1933 senesi
nin aynı ayına göre de 47.418 daha az
dı:·. Vakıa bir azalma var. Fakat devede 
kulak kabilinden. Gene on milyona ya
kın bir iısiz ordusu bütün heybetile du
ruyor. Birleşik Amerikanın ökonomisi i~ 
çin bu iyi bir not değildir. 

Ote taraftan da bir çok ticaret malla
n istihsali artmıştır. Otomobil imalatı lis 
tesi biraz yukarıda .. Dünya umumi ti
carel;nde de vaziyeti iyileşmiıtir. Meıe
la: 1933 te Birleıik Amerikanın aylık va 
sati ihracatı (137) milyon dolarken 1934 
te 171 milyon dolar olmufl:ur. ithalatı da 
1933 te 119 milyon dolardan 133 milyon 
dolara çıkmııtır. Bunlar da iyiliğe doğru 
gidittir. 

Avrupa hükômetleri arasında ticari 
vaziyeti en düzelen lngilteredir. Franu
da durgun, hatta bazı hususlarda biraz a
lıt var. 

Almanyaya gelince: Orada ökonomi ta 
ınamen bir politika iıi olmufl:ur. Dahı"li 
himaye tarzı çok genişlemektedir. Bu 
yuzden de iç ticaret reni§ bir ölçü ile ar
tıyor. Fakat uluslararuı ökonomui dara
lıyor. Almanlar mümkün olduğu kadar 
bu daralmayı iç ticaretin genitletihnesile 
denk getirmeğe çalıııyorlar Mesela: Sie
gen' de 1932 senesinde 30.000 demir ;... 
tihıali yapılırken 1933 te 100 bin tona 
çıkarmıtlardır. 1934 te ise Hanovet'deki 
Salzgitter ve Peine'nin yüzde 32 • 38 
derecelik madenlerini işlemeğe batlamıı
larcbr. Buralardaki demir cevheri mik
tarı 150 milyon fon tahmin edilmektedir. 
Halbuki evelce Vestefalya sanayicileri 
6.000 kilometre uzakta bulunan Kan~Ja
nın 55 derecelik demir cevherini aJm3yı 
tercih e~erlerdi. Bu suretle ihtiyaçları o
lan demir cevherinin ancak üçte birini 
dahilden alırlardı. Bu tekilde iki sene 
zarfında Almanya kendi ihtiyacının yüz
de 85 ini dahilden temin edecektir . 

Petrol ihtiyaçları için de ıun'i petrol 
"Petrol synthetique" i•tibsali de gün gec 
tikçe ilerlemektedir. Son seneye kadar b~ 
nu yalnız (L G. Farben) İstihsal ediyor. 
Ve 1934 istihsali de 200.000 dir. Halbuki 
son senede ayni cinsten petrol istihsal e
den müteaddit fabrikalar inşa edilmiıtri. 
Bir yandan da inıa edilmektemr. Bilhas
sa Ruhr'daki Mülheim l?.5.000, Şilezin'
de Waldenburg 80.000 sun'i petrol "~t
rol synthetique" İstihsal eden fabrikala
rın inşaıı bitmiştir. Bö)le giderse bir kaç 
sene sonra petrol ihtiyacını da ki.milen 

- Peki .• - dedi - düş önüme 
bakalım .... 

Az sonı·a, be• papeli pe,inen to
ka edip aldığı anahtarla iki yataklı 
ve az çok temizce dö,eli bir odayı, 
arkasından kilitlemi' bulunuyordu. 
Süratle soyundu. Sinirleri çok ı, -
zulduğu için olacak başını yastığa 
korkomaz derin bir uıkuya daldı. 

Ertesi gün sokağa çıkınca ilk i'i 
bir Fatih tramvayına atlamak oldu. 
Doğru Sarıgüzeldeki eve gitti. Pek 
fena kararlar vermis bulunuyordu. 
Kapıyı Hilmi açar ~ Hi'miyi, Gos
podin açarsa Gospodini, Ömerof a
çarsa Ömerofu bir temiz patakla
yacaktı. 

Tramvaydan inince Sarıgüzel 
sokaklarını koşarak dola.tı. Fakat 
bir gece yarısı polisin parmağı zi
line dokanır dokanmaz açılan ka
pıyı, yarım saat beklediği halde a-

Günün birinde, cluymuftuk: 
- Türk dilinin ilk sözlüğüne 

ba.planclı! 
Aradan, çok geçmedi, fimdi de 

kulağımıza fÖyle bir fey çalınıyor: 
- Sözlüğün D harfine gelindi. 

Seçieln kelimeler, 1000 i a,ıyor. 
Ba,lamasile, yarılanması bir iki 

ayın içine sığan bu sözlük çalışma
ları, en inansız kimseleri bile kam
çılasa gerektir. 

Dil üzerindeki bugümı... uğrQf
malatı, bir ev yapıcısının, temel • 
leri atılmıyan bir toprak üz erinci e; 
kalasının içinde y~ıyan çizgileri 
kullanarak ortaya koyduğu bir ya
pı pliinına benzetebiliriz. 

Bu pliin bir takımlarına gelifi 
güzel çizilmif, basmakalıp bir şey 
gibi görünebilir. 

Ancak, biz bunun baf ustası kim 
olduğunu bildiğimiz için elimize 
verdikleri plandan bin kat üstün 
bir yapının pek yakında daha ya
kın bir günde, umcluğwnuzclan 
gözlerimizin önünde sivrileceğine 
inanıyoruz. 

Dilimizi, yapmacık bir clil ol -
maktan çıkararak; yeryüzünün en 
sağlam köklere dayanan dillerin -
den biri yapacağız. Hem bu, o ka
dar çabuk olacak ki, çatısı ortaya 
çıkınca; nasıl çalı,ılclığını birden 
kavrayamıyanlar, gözlerine inana
mıyacak: 

- Bu güzel yapıyı böyle bire
birden; kim kurdu? cliyecekle~. 

Dil üzerindeki çalışmalar, eski 
osmanlının gününden bildiğimiz 
"komisyon,, çalışmaları değildir. 
Çünkü bütün işlerimizi yürüten 
baş, bu İfİn ele b~ında!. . 

Salahaddin GUNGöR 

Müessif bir irtihal 
Cerrahpaşa hastanesi baştabibi Bay 

Rüıtü Çapç•nın valdesi ölmüıtür. 
Cenazesi (bugün) Akaaray tram

vay tevakkuf mahallindeki hanesinden 
kaldırdarak öğle namazı Ak:ıarayda 
Valde c;un;inde kılmacak ve Eyüpte 
Otakçrlarda aile maloberesine defnedile
cektir. Bay Rüıtü Çapçına samimi ta
ziyetlerimizi ruldiririz. 

---o--

BlR İRTİHAL 
lstanbul Kumandanlığı Birinci Şube 

Müdürü Erki.nıharb Kaymakamı Şükrü, 
Muallim Hamdi, ve Cerrahpaşa hastane
si dahili hastalıklar mütehassuı Besim 
Ruten'in ;-ederleri, Bahriye Binbaıılığın
dan mütekaid Asım ve Komisyoncu 
Nuri'nin kain pederleri Bay Ruron Ka
natlı vefat etrniıtir. Cenazesi bugün E
renköydeki hanesinden kaldırılarak E
renköy Sahrayı cedidde aile kabristanına 
gömülecektir. 

dahilden temin edeceklerdir. 
Fakat Almanyada en ziyade göze çar

pan hususiyet İ§ vaziyetidir. Almanya 
bala Avrupada en fazla it.iz saklayan 
memleketttir. Son İıtatistiklere göre ikin 
ci teşrinde İşsizler adedi 2.354.000 dir. 
Bir ay evvelkinden 86.000 fazladır. 

itte bazı ülkelerin ökonomisin-e umu .. 
mi bakıştan sonra 1934 Ün iktısat ve bi
lançosuna 1933 ten daha iyidir diyebili
yoruz. Fakat "iyidir" notu verilemeze. 

Sadrettin ENVER ( 1) 

( 1) Onur adı pek çok oUuğunjan 
bırakıyorum. Yenisini alacağım. 

S. E. 

Müeılifi: Nazmi Şehap 
çan olmadı. Kapının gürültüsüne 
dayanamayan bir kom,u kadın ka
fes arkasından bağırdı: 

- Beyhude çalışma efendi! O 
evdekiler memleketlerine gideli bir 
hafta oluyor .•. 

- Ne dediniz? Memleket!erine 
mi ,..,· .... ·14•? 

- Evet ••• O uzun sakallı adamla 
Hi •.• ~1..y Bulgaryaya gittiler. 
Hem bir geceyarısı efyalarını ta
şımışlar. Bakkalın borcunu bile 
vermediler. 

-Tuhaf şey! 
Mahalleden gene geldiği gibi koşa 

rak uzaklaştı. Tekrar tramvaya at
ladı. Bu sefer çarşıkapıda indi. Bir 
kaç adım geriden kapı• ına bakılın
ca jçinc1e kaynayan mü~teriıeri !alı 
cılarile kordoıılanmış bir patlıcan 
d0Jm3sını andıran kapalı çarşıya 
dald• Eskicilere doğru itile kakıla 
yürürken, di~leri arasından hiddet-

Geçen perşembe, yine havanın 
açıp kapadığı bir gündü. Arka
cla,larclan biri, eivnde küçük bir 
toplantı yapmıv, beni ertesi cuma 
günü için çağırıyordu: 

- Yalnız, havayı gözet... Yağ
mur ba,larsa, gelme! •. Malum ya, 
Boğaziçincleyiz. I,in bütün tadı 
kaçar. Bununla beraber, hava ha-
fit bultlu ise, gelirsin. Küçük çi
sentilerin de o kadaT ehemiyeti 
yok. Yeter ki kar tipisi, büyük fır
tına olmasın. Lodos var deniz sal
lantı yapar diye korkma ... Boğaz. 
içinde lodosun tesiri yoktur. 

Şimdi, sözün söz değil mi? Sı
kı yağmur yağmaz; hava açar, 
yahut sünbülü olursa geleceksin!. 

Hafif rüzgiirın zararı yok ... 
Sözünü burada kestim: 

- Sen beni borsacı sandın ga
~iblı ... 

- Ne münasebet? 
- Baksana, a karclefim, demin-

den beri hava oyunlarından bah
sedip duruyorsun ..• 

KULAK MiSAFiRi 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca karıılıklarını yazdıiımtz l.elime-
lerin Öz türkçe mukabillerini yazarak teklimi· 
zin 'bot hanelerin• yerle4tiriniz •• keserek 
"Milliyet Bilme1..ı memurluğu~.. a(nderi.niz. 
Bilmecemizi tloııru halledenler araaında kura 
çekiyor ve kazananlara hediyeler veriyoruz: 

Müddet: Pazartesi günü aktama kadardır. 
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SOLDAN SACA : 

1 - Muamma 7, Büyük 3, 
2 - Li.him 2, 
3 - Yen1ekten emir 2, Aayada bir devlet 3, 
4 - Akraba 3, Valide 3, 
5 - Bir nevi ot 4, Çift deiil 3, Beyaz 2, 
6 - Siyah 4. laimleri aıfat yapan bir edat 2, 
7 - lıret 4, 
8 - Kaaap 41 Muzlim 3. 
9 - Azim, ceaim, tef, ulvi 4, 

10 - Nota 2, Bir meyva 4, Arının yaphjı 3, 
11 - lnce deiil 5, 

YUKARDAN AŞACI ı 

1 - Taze deiil 5, Allah S, 
2-Yama 2, 
3 - Aıyada bir nehir 4, 
4 - Bir nevi tat -1, Litife 4, 

S - Lihim 2, imza 4, 
6 - Şüphe S, 
7 - Eıki bir medeniyet 3, Sefir 4, Rabıt e• 

datr 2, 
8 - S1tn-l.I 3, 
9 - Ahbap, akıl 2, Memleket 2, 

10 - Bir mev"a 3, Hücre 3, 
11 - Dakik 2, Beyaz 2, Nota 2, 

Ali Süha, ati< yalnız genç ve kuv
vetli adamlara mah1ustur fikrile ihti
yar amcası HuTpdia karısı Y ektaneyi 
oevjyOl'du. 

Ali Süha, on yedi yatında toy, tec
riibeıiz bir gençti. Henüz mektebe gi
di)"Ol"du. Tahsil hayatından, derslerine 
hasredeceği kıymetli saatlenlen bir lm
mmı fU pinponun kanımı dütünmek
le, ona mel<tup yazmakla geçirmek fÜP· 
hesiz onun için büyük bir ziyandı. 

Bu, sevda meselesi nutl oldu baıkı
:uz: Ali Süha bir sabah evinden çıkb. 
Kar lapa lapa yaiıyor, Y<;ı"deki yarım 
metre kalınlrk peyda eden karların i
çinde güçlükle adım aıtabiliyordu. Ot-
tası yeşil kadife kurdelôılr, sırmalı la
civert ruekt"!>li kasketini altın sarısı 
gÜr saçlarının üzerine çapkmvari yeıc-

1~1irmiı, kolunda siyah yumu§Bk deri
den çantası, gUınüı eldivenleri, penbe 
beyaz çehreıi, tatlı mavi gözleri, kar 
parçalarının yüzünde, kirpiklerinde ve 
burnunda, kulaklarında eriyerek su ol
duğunu hissetmekten doğan tebessüm
lerle pek seYİmli görünüyordu. 

Amcasının evinin önünden geçerken 
yenges.i Y ektane kapıyı açrnıf, sırtına 

aldığı tüylü mantogunun arasından 
çıplak göğsünü, beyaz ve gergin bal
dırlarım göstererek salepçiyi çağırıyor
du. 

Delikanlı bu yattaki gençliğe bas 
bir hiıle kadını seyretti. Sonra ayıp 

bir f"Y yapıyormuı gibi yüzü (uzardı. 
Genç ıkadın, kesik saçlı ba§ını sallayıp 

hafifçe b:r reveranı yapb. Sonra beyaz 
ditlerini göstererek güldü: 

- Sühacığı:.!ı... Bugün ne kadar 
erken gidiyor•un? 

- Amcam daha uyuyor mu? 
- Hayır, o ilk vapurla gitti, haydi 

gel, daha erken, seninle salep içelun. 
Süha, amcasını hiç sevmezdi. Bu 

aksi, huysuz adamm sert çehresine, 
rnünasebetsız sözlerine hiç tahammül 
edemizdi. Onun yokluğunu fırsat bildi, 
gülerek kapıdan içeri gn.li. Taşlıktan 
geçerek odunlar çıtırdayan sobalı oda
daki ıkanapeye yerlefti. 

Y ektane biraz llOlU"a elindeki tepıi 
içinde üıtünden dumanlar çıkan iki 
fincan salep ile geldi. Bir elinde de 
simit var~ı. 

Karııhklı oturup sim>Lleri salebe 
batırarak yediler. Bu güzel kahvealtı 

midelerine inerken gözleri ile de bir .. 
bwlerine nefis birer /.İyafet çekrniı olu
yorlardı. Yel.tane yirmi bq yafmda 
kadar vardı. Zenginliğine tamah ede
rek evlendiği bu rnüt<ckait adamla hiç 
meıut olmamıştı. Kuru, kır sakallı bir 
çehre, saç11z bir bat, aksırıklı bir bu
run, kalın kemikli ııska bir vücut ye. 
rine bu sabah karıısı:Dcıa gep genç bir 
iman vardı. 

Bid>irlerile meıgul olan iki genç 
manalı bakışlarla: 

- Ee ... daha ne yapıyorsun baka • 
lmı küçük bey ••• 

- Sen, bu bunakla ne haldesin Yek
tane ... 

Gibi birbirlerine hususi denecek i
malı sözler sarfettiler. 

Iiıte i!k sevda böyle icarlı bir sabah, 
evde amca yokken baıladı. 

Artık bunun arkası geldi. Süha, 
mektep paydosu olunca karların için -
den koıar, Hurırt evde olsun olmaım 
mektep şarkıları ve yahut opera parça
ları söyliyerek, ağzından dumanlar sa
l.vererek manevra yapan bir lokomo -
tif gibi kapıya dayanırdı. Yektane her 
geliıinde <r.ıa, mutlaka ağız oym~a

cak bir ıey bulur, verir, genç mektep
li, sakız leblebisinden, portakaldan, 
taın fı~tığmdaa Hacı Bekir şekerinden 
çöplenir dururdu. 

I fO hakın ki şimdi Süha, aksi amca
sile de iyi geçinmeye başlamııtı. U-

li hiddetli söyleniyordu: 1 

- Hilmi gittiyse, Ömerof mutla· 
ka burada olac.!".dır. Yoksa .• halıla
rın parasile mi seyahate çıktılar? 1 
zannetmem .. Hilminin bundan ha
beri yoktur sanırım. 

imif. Etkilini tarif eder etmez, 
poliste derhal bir resim çıkardılar 
Bu mu dediler. Baktım ta kendisi. 
Bulgaryah imit·· ömerof .• hırsızın 
danisaluı. Nereden buldun bu a
damı? insan if yapacağı adamı bir 

Omuzunda halı tafıyan bir satıcı 
yı dürttü: 

- Arkadaş Üzeyir beyin dükka-
nı nerede? 

- Bir fey mi satacaksın efendi? 
- Hayır •.. kendisini göreceğim. 
- Nah ..• şu karşıki sokağı do-

lan ..• orada sor. 
Ortasında kırmızı boyalı bir tu

lumba S,!'ndığı bulunan küçücük bir 
meydana gelince bir peykenin üs
tünde bağdaş kurmuş olan Uzeyirin 
sakalını sıvazlıyarak, etrafı zeki 
gözlerile tarayarak nargile içtiğini 
gördü. 

- Merhaba Üzeyir bey ... 
- Vay gözümün nuru •.. Gel ba-

kalım ... Bu sefer ki halıların nasıl? 
eskilerden daha iyidir inşallah .. 

- Öbürleri iyi para etti mi? 
- Allah razı olsun... Tabii bi-

raz da biz kazandık. •. Fakat senin 
o arkada~ından gözüm yıldı. 

- Hayrola •.. ne yaptı? 
- Ne yapacak? ka,la göz arasın 

da bir vaşak kürk aşırdı gitti. 
- Polise vereydin .• 
- Verdim •.. zaten o malın gözü 

kere tahkik eder. Sorar soruşturur. 
- Ya Üzeyir Bey •.. Zatıalileri ne 

den sorup sorufturmadan bu herif
le ife giri,tiler.? Polise şimdi de 
ben gideceğim. Sana gelen halılar, 
bizim sütninenin evinden çalınmı,. 
tır. Benim bundan. haberim yoktu. 

- Aman ... Ne diyorsun? 
- Aman. zamanı bu ... Allaha 

ısmarladık Aziz bey. 
Ve gene son süratle çarşıdan çık

tı, doğru polis müdüriyetine gitti. 
Müracaat kalemine gırıp ne ıçın 

geldiğini söyleyince genç bir memur 
önüne düştü, onu üçüncü şube a
mirlerinden Ömer beyin masasına 
götürdü. Ömer bey Ömerofu tanı
yordu. Derhal dosyasını getirtti ve 
içinden bir avuç resim çıkarıp ma
sasının üstüne yaydı: 

- İşte .. - dedi - methur do
landırıcı, hırsız T utrakanlı Öme
rof ... a yavrum bu herif esrar kav
vesi işletir, nereden tanıdın sen bu 
nu? 

- Darülfununda efendim •• 
- Talebe mi bu? 
- Evet. .• 

kin, bu hal viodanına çok a~m geli • 
yordu. Bir kere Y ektıme onun yenge
ıiydi. Kocası ihtiyar olsun, genç ol
sun... Amcasının kan .. ıydı ya... Amma 
nikah düterdi. Bu amcasına ihanet e
luyordu; fakat ihanet denilen ıey de 
yalnrz ıbirbirlerine imalı bılkı§tDalar ve 
manalı sözlerden ibaret kalıyordu. Baş
ka bir §ey yGktu. 

Sonra şu güzel kadınla me§gul ol -
duğundanheri mektepteki derileri ka
fasına girmiyordu. Geceleri vazifelerini 
ihmal ediyor, onun yerine Y ektaneye 
ati< mektupları yazıyordu. Yazıyor, yır
tıyor, yazıyor, yırtıyor; bir türlü ona 

(seni seviyorum) derneğe utanıyor, ce
saret edemiyordu. Gün geçtikçe ihti -
yar kurt işi çaktı. Hurıit bir gün ye
ğenine şöyle nasihat etmeği muvafık 
gördü: 

- Oğlum Süha, za:mannruzda bir 
çok mektepli çocuklar, kızların, kadın
ların peılerinde kr r. ~yorlar, bu yüzden 
derslerini bellemiyo.·, kendileri için çi
zilmiı olan istikbal projesini bozuyor
lar. Halbuki siz gençler yannın büyük
lerisiniz. Sizden idareciler, diplomat • 
lar, büyük mütefenninler, erkanı harp
ler ve saire yetişecek. Aman ı:öreyim 
seni yeğenim. Kuvveti kafaya ver. 
Yalancı zevkler seni meşgul etmesin. 
Kaygun yalnız geleeek zamanı düşün
mek olsun. 

Bu nasihati<\ i .Y d<tane de duydu. 
Ve koca11na büsbütün düşman oldu. 
işi sezdiğini anladı; fakat Hur§itten 
intikam almak fikri kafaıma yerleıti. 
Artık bu kadarcık .. af bir ıevgiyi de 
kendisine fazla gören bu kllJ't horozla 
kozunu paylaşacaktı. 

Bir akpm her zamanki gibi Süba e
ve uğra~ca Yektane: 

- Sülıa bu gece ıaat on ikide gel, 
bizim herif U)'UT, seninle gelmişten, geç 
miıten konu1uruz. 

Delikanlı oıuın dediğini yaptı. Mi
safir odasına kapanalı bir saat olmut· 
tu ki muhabbeti koyul8§tnrnıtlar, ka • 
dın ona manikürlü ellerinin ucundan 
Öptürüyordu. Bu ıırada oda kapısı a
çıldı. Hurıit fırtına gibi gürledi: 

- Vay namussuzlar... Alçaklar ... 
Defolu;, evimden ... 

Elinde tabanca vardı. Uzerlerine 
yürüyor, haykırıyordu: 

- Çal).ık, gözüm görmeıin, evim
den çrkrn... Yoksa ikinizi de öldürü
rüm. 

Tecrübesiz gençler korktular. Ote
ki roblle, beriki ceketsiz, kazakla so • 
kak kapısmdan dıfM'I çıktılar. Arkala
rından kapı insafıızca kapandı. 

Titreyerek karlar içinde lı:aldaldarı 
zaman Süha, atlan yalmz •ençlenle de. 
ğil, ihtiyarlarda daha miitlıİf lmbnç • 
lıklarla mevcut okluğunu aıılamııb. 

Ne yapacaklarını ta§mp yarım ta• 
abten ziyade soğukta titriyerek dolaJ • 
tılar. Neden sonra Sühalann evlerine 
girdiler aımna it iıten geçmİf oldu. 

Genç kad,n, adamııkıUı soğuk al-
mııtı. Karlı bir ıabalı bB§layan ati< ma
salı, bir kıt gecesi karlar içine gömül. 
müş, Y ektane bir zaman sonn zatür • 
rieden ölmüı, Süha d.ı n.ektepten ko-
'l'ulmuıtu. - O. N. -

En son Fransızca koııı• 

Kedi Aya 
filmini i6rd6kleri vakit te 

bulacak ve bııtnn ked• 

dağılacaktır. 

KIYAMET GÜNLE 
( 1914 - 1918 harbi ) 

Harp sahnılerinde çeki 
._ __ hakllıi bir film. 

I 5 1 A N B U L: 
18: Otel T okatliyandan tranımİ•Y" 

••ati - te-lai:ı:: ca:ı;. 19: Jimnaıtik; Seli 
Tarcan. 19,30: Haberler. 19,45: Mayit 
ldenbreı koro heyeti 20,10: Karıtık 
(Pl.ik) 20,40: Havayan ldtar (Zeke 
arkadatları) 2J,15: Son haberler -
21,30: Bayan Emine lhaan tan: Rad)'O 
tanıo orkeatraları ile birlikte. 

223 Khz. V ARŞOV A 1345 m.: 
16,15 Orkeatra, aözler, 17,20, plak. 

neıriyatı, 18 Dana plikları, 19 Radt0 

roau, 20 Hafif muıiki, 20,25 Reklam 
ler, 21 Şen proıram, haberler, 21,55 S 
Milanodan Maıcaın.i'nin. Neron oper 
kil. 

LEIPZIG 283 m.: 
18 Şen proıram, 18.SO Kuartet od• 

kiıi •• aaire, 20 Aktüalite.. ıpor, 20,.fO 
ka isimli üç perdelik operet, 22,30 ti 
dan, 23 Haberler, apor, 23,20 Ski • 
23,45 Danı muıikiıi. 

645 Khs. BUDAPEŞTE 550 .,.ı 
18 caz orkeıtraıı, 19.10 Sözler, 19,30 

konseri, 20,30 Sözler, 21 Operetlerııı. 
çalar ,22,30 Spor, 22,50 Cinı•n• or 
24 Bachmann orkeıtraır. 1.05 Haberi 

Budapeıte (Kııa dalıa), HAS ta.Si 
16 Haberler, lmre Maıyarl, Cjnıe•• 

raıı, 16 Neıriyat aonu. 
686 Khz. BELGRAD 437 m.: 

19,55 Sözler, 20 Reklamlar, 20,tO 
20,30 tnuıal netriyat, 21 Orlleatra il• 
ler tarkdar, 23,20 Plik, 24 Kah••h ... 
ıeri. 

554 Kbz. STUTGART 523 .,.ı 
19,30 Traeumende Melodie adh 

20 Oda muaikiai (yayli aazlar, zo,JO 
20,45 Undine iıimli akeç, 22,30 Haıo 
nakli, 23 Haberler, 23.20 Spor h 
23,35 Oant. 1 Cece konaeri, 

!'04 lfth•· HAMBURG 332 m.: 
19,35 Koro ve orkeıtra,. 20,31 H 

20,31 CJivia adlı üç perdeli operet, 
Şaheaerler konaeri, 23,05 Haberler, 
ıampi1onluiuna Wr laaberler1 23,15 
23140 Danı mu.ak.Ui. 

ROMA • NAPOLI • BARI ı 
18 Hafif muıik11 sizler -.e pli.k ..-t 

21,45 La bambo)a di Norimberıa adb 
He sene Die achöne Calatee opera••· 

81.1 Khs. BI:RLIN 317 m.ı 
19 Spor, 19,30 Mo:urt'ın eıer1ertnd 

çalar, 20,30 Aktlialite, Z0.40 Kıt 
(Parten Kırchen'dea aakUJ, 21 K~ 
orkeatraaı, 22 Pllk, 22,30 Hamb11rı' ... 
len ıaheıerlerdeu mllrekkep koaıer\ ,ı, 
herler, 23,20 Münih'ten Spor haber• 
Dana. 

Yırııkı progra111 
1 S TAN BU Lı 
18: Franau:ca dera. 18,301 Danı 111 

pli.k. 19: lıtanbul h.alke•i milli aa-.at 
aal yardnnda kadına •azifeler (Doktor 
Asım), 19.30 Haberler, 19.40 Solo 
muaikiıi plik, 20 (Yurdumu.zu bilelill') 
Sırrı T arcan, 20,30 Demir caz. 11,15 
herler, borıalar, 21,30 Bayan Bedrlt• 
(Şen) radyo caz ve T anıo orkeıtralat'' 

ve 

Sigortlllarmızı Galatada Onyon Hanında Ki.in 
UNYON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olım 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınıs. 

Telefon : 4.4888. 8 

- Hayret! 
Dosya epey kabarıktı. "ömerof,, 

un Bulgaristan polisi tarafından 
hudut harici edildiğini ve zaman 
zaman Türk polisi tarafından da 
tevkif edilen bir sabıkalı olduğunu 
öğre~ince allak bullak olan kafa
sında birden bir fikir belirdi: 

- Ömerof gibi Mari de bir sa
ıbıkalı olamaz mı? İnsanlara itimat 
etmek budalalığında daha niçin ıs
rar etmeli? Şu palto meselesini de 
açayım bari ••. 

Ve Ömer Beye palto sirkatini de 
tikayet etti. Fakat memur Ömerofu 
teşhiste gösterdiği sürati bu sefer 
gösteremedi. Hırsız kadınlara ait 
dosyaları beyhude yere saatlerce ka 
rıştırdı. Nihayet; 

- Bu kadına ait bir sabıka yok •. 
- diye homurdandı - fakat bu i-
şi de kolaylıkla halledeceğime e
min olabilirsiniz. 

Genç ifadelerini imza ettikten 
sonra polis müdüriyetinden çıktı. 
Karnı zil çalıyordu. Şahin paşa ote
linden az ötede küçük bir lokanta
nın kirli camları arkasında dizili 
duran tencereler onu, çengelleri 
midesine takılmış bir vincin zin
cirleri gibi çektiler. Garsonu yıldı
ran bir ittiha ile birkaç tabak yeme
ği silip süpürdü. Oburluğunıın de
recesini ancak hesap pusulasını ge-

tirdikleri zaman anlayabil 
"Acaba ,beni aldatmak mı i 
lar?,, gibilerden listeyi ve P 
yı uzun uzun tetkik etti. Sonr' 
ratını ek,iterek cebinde kalş!J 
buçukluk kaymeden birini . 
Garsonun yağlı bir tabak iç1• 

birkaç kürdan katarak getı 
bet on nikel paraya el ıürfll 
çıktı. 

Sokakta akşamın yaklattıi 
diren bir hava vardı. Bazı dii. 
!arın kepenkleri kapanıyor, S 
meyhanelerinde tek tük müşte 
beliriyordu. Geçen tramvaYI 
iğne atacak yer yoktu. 

Gümrük tarafına doğru gid 
biraz ü'ür gibi o!du: _ 1 

- Havalar soğuyor .. Kıt., 
ti bu .. - diye mırıldandı _. 
naya gidip paltoyu almalı ..• 

Ve adımlarını biraz sıklat~ 
Köprü çok kalabalıktı. Saf 

önlerine eğmiş yüzlerce insa~1 
sında yüksek sesle konuşaı>' 
şaka~a,anlara, gülebilenlere. 
az tesadüf ediyordu. HerkeııJJ 

• zünde içinde ya•adığı bir dr 
acı izleri göriilüyordu. }'le:. 
bir düşünce vardı. Bu hal ya'f/ 
vaş ona ela sirayet etti. Eli ~ 
li!!inden ccb:ndeki son bı<:t 
tuttu; 
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fırtına~ l<ar, sel, sogul<! 
• ısisipi taştı on sekiz bin 

; kişinin hayab tehlikede! 
' ~ gilterede şiddetli fırhnalar var! 
g:ıç!ar kökünden söküldü telgraf direkleri yıkıldı 

. bacalar çöktü, elektrik telleri koptu 
erıkada soğuktan ölenlerin miktarı 200 Ü bulugt. r 

--------

~ 'Amerikada geçen sene de olan lakat bu seneki. katlm 
d~,t, • (Amerika) 26. A.A.- rüzgarın hızı, saatte 86 mili bul-
'-Uy r S-.yının tatması bir bu- maktadır. 

ili' dolarlık zarar vermİf· Birçok tarafa kar ve dolu yağ-
kif m19tır. Dün ıabah fırtına ba9lamı9· 

il~ teht~oğulmu9tur. 18,000 ki- tır. Bugün de devam etmektedir. 
"'\io e altındadır. Memleket içinde fırtına, ağaç-

t l',~'4 R..K. 26. A.A. - Kar, ya ları kökünden sökmü9, telgraf di
~ Iİdderı?t~ktedir. Havalar da- reklerini devirmi9, elektrik telleri-
• l>.ı~tlıdır. Fakat Mi11isipi, ni koparmı9, evlerin bacalarını u-
~d~ b l •ında su basmıt olan çurmu9, bahçe çitlerini devirmi9tir. 
1~etı h unan 18,000 kitinin Londra civarında kar yağmı~tır. 

~ ;Uı:kında endi9eler var- Şark ve 9imal kontluklarında da 
t lh~rik bol kar yağmıştır. ''h •da bu ha.fta içinde ölen· Bir kaç balıkçı gemisi fırtınanın 

titııt\ 200 tahmin ediliyor. ,iddetinden limanlara barınmıf· 
~' d • 26.A.A. - Büyük lar ve biran büyük tehlikelerle 

ıra, e~ alarmda şiddetli bir karşıla~mı~larsa da hiçbir zayiat 
, ektedir. Bazı yerlerde olmamıştır. 

En sür'atli adam 

~.onıobil rökorcusu yeni 
ır teşebbüse girişiyor 

·~~~beygir kuvvetınde bir otomr 
tl~_ıl~ 500 kfometrt Y.~ _yaklaşaı 

1 rokorunu kırmak ıçın uğraşıy"~ 

.l' 
l'areci 1( 

'l' ot anıhel ve meşhur 
oıır k 0 rnohili 

ite.. ' ·· il ~a uze . . lıı k~ ~il!kol rındekı sürat re· 
1 ndi k m Kambel otomo-
ıı; • end' · •n için 

11
, ısın in rekorunu 

o~'n •iira~~aşınaktadır, di,in . 
lekrn Yilkınd a~amı namile ma
l k lt kafa. a aytona plajın • 
..... oy. -.ını v • .. d" ~<al:ı. ~ra.k e ~ vucu unü or-
~llQll, uça.C:kon yaptırdığı bir 

llıdur k" tır, 
Otıı~a.tt" a,a ~ Kaınbel'in son re· 
l 'll<ı t~te Ya~ıı Yukarı beş yüz 
~rııt •lıtira htmakta idi. Fa . ''. l\,~b \ıla,~ _u adamı 500 ki
' l' k el' in ~ga sevketmekte. 
<:ır 0 tı.ır.s fımdiki halde ra . 

kı on rak'b· 
rark-.n fec· 1 

.' Sergrave bir 
1 hır !n.zaya kur-

ban olmuş ve yaralar:nın tesirile 

biraz geçmeden ölmüştür. 
Kambel'in otomobilindeki mo· 

hi.ıedilmeyen kıf lelıllıettir 

imdada kotanlar arasında bir 
doktörle bir hastabakıcının feda
karlıkları kayde değer. Bunlar, 80 
mil hızla esen rüzgara rağmen, sa
hilden 10 mil ötede bulunan Şet· 
land adalarından birinde yarah 
bir vaziyette kalm19 olan birisini 
tedaviye gitmişlerdir. 

Son dakikada ha.her verildiğine, 
göre, bu sabah rüzgar Devon' da. 
Ufrakonb'da saatte 90 mil bir hız
la esmekte idi. Buranın pazar ye
rinde bir klübe çökmüş, etraftaki 
dükkanlara zarar vermi9tir. ihti
yar balıkçılar bu kadar 9iddetli 
bir fırtına hatırlamadıklarını söy
lemektedirler. 

tör 2,450 beygir kuvvetindedir. Sü
rat rekorunu kırmağa te9ebbüs e
den tayyarelerin 2,600 beygir kuv
vetinde olduğu nazarı dikkate alı
nırsa, Kambel'in girittiği itin ne 
kadar muazzam bir fey olduğu da
ha ziyade meydana çıkar. 

Otomobilinde Şnayder kupası-
na ittirak eden tayyarelerde oldu

ı gibi dümen ve yat kanatları 

~vcuttur. Yalnız otomobille ya
tacak böyle tecrübelerin tayyare· 

lerle yapılacak rekorlardan daha 
tehlikeli olduğu meydandadır. 

Çünkü tayyare serbest hareket 

edebilir. Önünde engeli yoktur. 

Halbuki otomobilin sürati bir çok 
manialarla kar~ııa,maktadır. ufa. 
cık bir tat parçası hazan otomobi
li yüzlerce metre ileride devirme
ğe kafidir. Ağaçlar, fotoğrafçılar, 

kalabalık, virajlar otomobilin sey
rine mani olan feylerdir. Otomo • 
bilde tekerleğin bir fren yüzünden 
kayması en büyük tehlikedir. 

Halbuki tayyarede bu yoktur. 
Onun için Kambel'in giriştiği iş 
çok tehlikeli görünmektedir. 

Zaten şimdiye kadar Kambel 
bir çok defalar ölüm tehlikesi at . 
latmıttır. Fakat buna rağmen oto
mobil sevgisinden baş alamamak
tadır. 

Bakalım yeni tecrübesinde mu-

vaffak olacak mı? Şurası muhak. 

kak ki tayyare ile yap!an azami 

süratler otomob'!le ya:>ılan v · :ıt 

süratlerden daln az tc' ': '-

Küçük Lindberg'in j 
Kaçırılması ---
Suçlu Hauptman şimdi is-

tintak dairesinde ver
digi ifadeyi inkar ediyor 

Kurtulacak mı? 
Amerikada me9hur tayyareci 

Lindberg'in çocuğunu kaçırmak ve 
fidyei necat aldığı halde öldürmek 
suçile maznun Hauptman'ın mu • 
hakemesi gayet euarengiz bir ma
hiyet almaktadır. 

Şimdiye kadar muhtelif iddia 
fil.bitleri dinlenmitti. Bunlar ar& • 
sında bilhassa Bay Lindberg ile 
Bayan Lindberg bulunuyordu. Bü
tün deli.il maznunun aleyhinde i • 
di. Ve hatta halk ta bu adamın ha
kiki katil olduğuna şüphe etmiyor
du. 

Amerikada gayet garip adetler 
vardır. Halk her şeye merak eder. 
Ve bahse giritir Amerika halkı 
Hauptman'ın kafası üzerinde de 
bahislere girişmiş ve adeta at ya • 
rışlarında olduğu gibi kot'lar yük
selip alçalmağa başlamıştır. 

Bütün deli.il suçlunun aleyhine 
olduğu bir zamanda bu bahsin fi. 
yatı bire kartı iki idi. Yani bir do
lar veren adam, katil kurtulursa i
ki dolar alacaktı. 

Hauplman'ın idam edileceğine 
da.ir bu kadar sarih bir kanaat var
dı. 

Çünkü Lindgerg'in fidyei necat 
olarak verdiği paraların numara • 
la.rı alınmıttı. Ve ayni numaralı 
paralar katil cürmile maznun bu
lunan Almanın evinde bulunmUf· 
tu. Üstelik bu ıı.dam bir marangoz
du. Lindberg'in evinde çocuk ça.
lınırken kullanılan merdiveni de 
bunun yapması ihtimal dahilinde 
idi. 

Fakat bir mesele vardı: 

Bu adam fidyei necatı al
mıt olabilir de çocuğun kaçırılma
sından hiç haberdar bulunmıyabi • 
lirdi. Mahkeme uzun boylu tetki
kat, t kikat yaptı. Bulunan deli.il 

H auptman lıôğıtları tetkik ed erk.:n 

ve vesaik hep maznunun aleyhine 
çıkıyordu. 

Mahkeme celselerinde Haupt • 
man hep inkar yoluna aaptı. Hi9 
bir teyden haberim yok dedi. Ve 
nihayet iıbat etti ki, çocuğun kaçı
rıldığı gece o arkada,larlle bera • 
herdi. Fidyei necatın alındığı gün 
de evde kaldığına dair vesaik ib • 
raz etti. 

~i~di aleyhine delil olarak yal
nız ıstıntak dairesinde verdiği ifa
de kalmıştı. 

Hauptman timdi bunu da in . 
kar etmetkedir. Dün bu hususta al
dığımız tel gr~ fta 'u taf.ilit vardır. 

Suçlu inkar ediyor 

FLEMINGTON, 26.A.A.- Dün, 
Hauptman sorg\ıya çekildiği vakıt 
şunları söylemittir : 

"-Tevkif edildiğim gün ile 
ertesi gün kaburgalarıma vurarak 
beni döğdü!er. lfade.nde imla yan
lışları yaptırdılar ve beni sorguya 
çeken, benden istenileni yapmaz· 
sam bir dakika olsun uyutulmıya
cağımı söyledi. 

Tekrar bir sorguya çekildiği za-
man Hauptman dedi ki: , 

"- Bir dereceye kadar hakikatı 
söyledim. 

Hauptman, Lindberg'in çocuğu
nu hiçbir vakıt görmediğini ve fi. 
diye parasının ödendii;i mezarlığa 
atlım bile atmadığını bir kare daha 
s · ,v~erni~.tir. 

s 

Bir Alman mühendisinin icadı 

Tayyarenin motorunu 
durduracak dalgalar 

Alman inüdaf aasının mühim bir sırrına vakıf 
olan bir Alman mültecisi 

Çekoslovakyada öldürüldü, katiller kaçtılar 
PRAG, 26 (Hususi 

muhabirimizden ) -
Dün ak9am Alman mü 
hendislerinden F or • 
mis İsminde bir adam 
meçhul 9ahıslar tara
fından katlolunmut • 
tur. Bunların Alman 
oldukları zannedili · 
yor. Gazeteler bugün
kü neşriyatlarile bunu 
aşağı yukarı teyit et
mit bir vaziyettedirler. 
Çünkü bundan evvel 
de profesör Lasing is
minde bir adam da ay. 
ni terait altında katlo
lunmuştur. 

Bu cinayetin ikinci 
bir defa tekerrür et · 
mesi efkarı umumiye 
üzerinde fena bir tesir 
bırakmıttır. 

Formis A lman mül
tecisidir. Kendi•i 
Stutgart radyo istas
yonu müdürü bulunu
yordu. Son zamanlar
da şayi olan haberlere nazaran 
mühendis Formis uçan tayyare mo 
törlerini hava dalgaları vasıtasile 
durduracak bir keşifle meşguldü. 
Bu ha.her etrafta büyük bir heye . 
can uyandırmıştır. Çünkü bu keşif 
sayesinde tayyarelerin havada u . 
çarken alete düşmüş pervaneler gi
bi yere düşmesi, felce uğraması 

mümkündür. Almanların epeyce 
zamandır bu mesele üzerinde ça . 
lıttıkları da kimsenin meçhulü de

ğildir. l9te mühendis F ormis Al • 

man müdafaasının mühim bir sır

rına vakıf olduğu için öldürülmüt· 

tür. 
Yapılan tahkikat, katillerin ci

nayeti itledikten sonra Almanyaya 
kaçtıklarını meydana çıkarmı9tır. 

Diğer tarafta mühendisin oda
sında da. taharriyat yapılmıt ve 50 
metre dalga uzunluğunda gizli bir 
telsiz postası bulunduğu anlaşıl • 
mıştır. 

Çek, post& ve telgraf idaresi bu 
telsizi geçen kanunuevvelin on bi
rinden beri arıyor ve bir türlü bu
lamıyordu. 

Fakat yapılan bir tahkikat neti
cesinde bunun yakın bir zamand a 
bulunacağı zannedilmekte idi. 

Boşluğa asılı ip! 
Bir Hint1i fakir hiç bir yere bağla 
dan ha va da duran bir ipe tırm;:l 

m • 

Siz hiç Hintli fakir
lerin ıı-özbağcılığını, 
nıarifetlerini gördü
nüz mü? Bu Hintli 
hokabazların bir çok
ları her aene Avrupa
nın bir çok ,en rlerin
de turneye çı:<arlar 
ve hünerlerim goste
rit-ler .. Bunlar arasın
da meseli. üzeri bir 
~ok sivri çivilerle do
nanmıt tahtalar üze
rinde ratahça oturan 
uzanan, yatan kimse
ler vardır. Vücudüne 
kılıç sokanlar vardır. 
Bunu muhtelif alim
ler pıikoloilar muh
telif şekilde izah et
mektedirler. 

Fakat son zaman· 
!arda bir Hintli gayet 
garip bir tecrübe yap· 
mı9tır. iki üç metre u
zunluğunda bir ip al
mış, bu ipin bir kıs
mını yerde yuvarla
mış ve öbür kısmını 
havaya doğru uzat· 
mıştır. Garabe e ba
kın ki ip havada hiç 
bir yere diymeden ol
duğu gibi, dim dik 
kalmıştır. Hintli, ipin 

daha yüksekte bir yere bağlan
mamıt olduğunu isbat etmek için 
bir kılıç almrş ve bunu ipin üze· 
rinde geçirmi9tir. Bu suretle her 
türlü şüphe ortadan kalkmıttır. 

itin daha garibi tudur: 

Hintli bunula da iktifa etmi
yerek İpe tırmanmağ& batlamıt 
ve ta tepesine kadar çıkmıştır. A
lelade elyaftan yapılmı9 olan İp 
sanki havada bir yere asılmıt gi
bi dim dik durmuştur. 

Resmimizde Hintliyi bu tecrü
beyi yaparken görüyorsunuz. iyi
ce dikkat ederseniz, ipin üst kıs
mıPm havada muallakta kaldığı
nı da farkedersiniz. Bunu seyre

den bir çok kimseler, hakikatte 

ipin dim dik durmadığını buna 
imkan olmadığını fakat Hintlinin 

Hintli fakir İp üzerinde 

ı 
' 

&Öz bıı.ğcılıkla seyircilere b .... J 

boyle gösterdiğini söyleınekted r
ler. 

Cebe~itarıktc 
-·-

Bir tünel inşası fikri ye
niden canlanıyor 

MADRID, 26. A.A.- Cebelitarık bu· 
ğazının altından bir tünel kazılmas ı ıne
ıeleıi yeniden canlanmıştır. 300 metre 

derinliğinde su altında İcab eden tetk ka· 

tı yapabilmek ve bilhassa çôküntüler

den korkulu p kurkulmıyacağını ıeıbit 

edebilmek için yeni tip bir cihaz yapıl

maktadır. Bu cihazın içinde deniz altı 

işlerinde tazım olan her tür:ü techizat 

bulunacaktır. Tünelin boyu 32 kilomct-

redir. Ve denizin sathından 400 met-

re aşağıdan geçecektir. 



MİLLIYET'in Tefrikası: 5 N.lkleden: M. F. 

Sumers Polis haf iyesi mi yoksa 
aranılan F antoma hırsız mı 

Hülasa 
[Fantoma - Hırsız namile maruf o

l n Marten Dal hususi bir baloda da
vetlı bulunmaktad.r. Bu baloda Fan· 
temanın düşmanı fakat Martenin dostu 
bulunan polis hafiyesi Sumera de var
ılır. Yani Dal iki şahsiyete sahiptir. Fan
tDmanın gôzu ev sahibinin yeşil mücev
herine takılmıştır. 
Meğer bu mücevheri bir genç kız 

aşırmış ve biraz sonra skandal mey
dana çıkınca vaziyetini kurtarmak için 
elması Dal'e vermiştir. Şimdi polis ha
r:ycsi Dal"i ittiham etmektedir.] 

- Ne garip adam bu! Kendi
sini çoktanberi tanıyor mıydınız? 

Sumers hayretler içinde idi. 
Fakat arattırmağa da devam edi
yordu. 

Koverlih: 
- Kendisini ilk defa bugün 

gördüm, d iye cevap verdi. ismi 
Sumersmi,. ln giltere gizli polis 
te,kilatına mensupmuf. Ben hiç 
istemedim a mma karım . Kendisi
nin illaki gelmesini arzu etti. 

Bu esnada kapı vurulmu,tu. 
Koverlih açtı. içeri karısı ile Bri
na girdi. Madam Koverlih kocası
na yaklaştı ve kulağına bir kaç ke
lime mırıldandı. Dal anlamı'tı ki 
karısı mücevherin Brina'nın üzerin 
de bulunmadığını anlatıyordu. 
Genç kız sapsarı idi. Çünkü bura
da da neler olup egçtiğinin farkı
na varmıttı. 

Madam Koverlih, Dal'i ve Su
mers'i süzerek sordu: 

- Ne var ne yok? 
Kocası gayet resmi bir lisanla 

cevabını verdi : 
- Büyük bir yanlıtlık var. M. 

Sumers zannediyor ki M. Dal fan
tuma • hıraızdır. 

Madam Koverlih geri geri çe
kildi. Hayret içinde idi: 

- M. Dal... diye kekeledi. M. 
Dal fantuma • hırsız mı irnit? Mü
nasebetsiz t ey ! 

Dal gizlice Brina'ya bir göz i
tareti yaptı. Sumers ara,tırması -
na devam ediyordu. Fakat yavat 
yavaf ümidi de kesilmitti. Çünkü 
biç bir teY bulamıyordu. Simdi 
ellerini suçlu zannettiği adamın 
üzerinde dolattırıyor, onu yoklu
yordu: Dedi ki: 

- Peki şimdi de ayakkaplan
mzı çıkarın! 

Dal her emri yerine getirmeğe 
azmelmif bir tekilde bir iskemıe
ye oturdu. Ayakkaplarını çıkardı. 
Ve bunları alaylı bir tavırla Su
mers' e uzattı. Katlarını çatmıt yü
zünü Koverlib'e çevirınitti: 

- Ne dedinizdi? Bu adam bir 
polis memuru mu imit? 

Surners bu suali garipseyerek 
başını döndürdü. 

Koverlih: 
- Evet, diye cevap verdi. Bir 

polis hafiyesidir. Sonra karısın
dan korkan bir adam çekingenli
ği ile Madam Koverlib' e döndü. 
'lıir hata yaptın karıcığım, büyük 
'bir hata yaptın. Biz de M. Dal'in 
feci bir hakarete maruz kalması
na müsaade ettik. Kadın kocası
na şöyle bir baktı. Adamcağız he· 
"men susuverdi. 

Dal büfün bu muhavereyi din
lemez görünüyordu. Enditeli bir 
hali vardı: 

- Garip tey, diyordu, anlama· 
dığım bir nokta var. Ben Sumen'i 
gayet iyi tanırım. Fakat bu adam •• 
(Kafasını l?ir fey anlayamıyorınut 
gibi salladı) .. Evet bu adamı ben 
ilk defa görüyorum. 

Sumers'in ağzı açık kalmıttı. 
Haykırdı: 

- Ne zannediyorsunuz? 
Dal hafif bir tebessümle kaça

maktan Brina'ya bakıyordu. Ko
verlih başını kaşıdı ve polis hafi
yesine kızgın bir nazar atfetti ve 
soğuk bir tavırla sordu: 

- işinizi bitirdiniz mi? 
Sumers sukutu hayale uğramı;

tı. Ayakkabıları bir tarafa atarak 
homurdandı : 

- Evet; bröt üstünde değil. 
Ben bundan bir şey anlamıyorum. 
Kendisini gözümden ayır<!_ığlJll 
yoktu. Bunu bir tarafa koyması • 
nm imkanı yok. Bundan dolayıdır 
ki zaten kendisinin Fantoma ·Hır· 
sız olmasından ,üphe ediyorum. 
Çünkü o şimşek gibi süratle hare
ket etmesini bilir bir ada:n<l ır. 

Dal alaylı bir sesle tekrar et · 
ti: 

- F antoma . Hırsız mı? Bu 
dehıel ! Kov eri ih bu adamı tanı · 
yoy Jnl " JDIZ? 

Öteki: 
- Hayır! diye bağırdı. O ken· 

diliğinden geldi, karımı buldu ve 
kendisini polis hafiyesi Sumen 
diye takdim etti. 

- Doğrusu büyük bir cür'et! 
Bari hüviyetini teyit eder vesaik 
gösterdi mi? 

- Ne gezer? Zaten ben de ken
disine böyle bir fey sonnadımdı. 
Nedense emniyet telkin etti. 

- Evet, 'imdi vaziyeti anlıyo
rum. 

Dal tekrar ayakkaplarını giy -
mi' ayağa kalkmı,tı. Sumers'in 
yüzüne garip bir bakışla baktı ve 
ilave etti: 

- Dalavereyi iyi çevirebilece
ğinizi zannettiniz amma yanıldı • 
ruz. Dostum Sumers bunu duyarsa 
hakikaten müteessir olacak. 

Polis hafiyesi pancar gibi kıp· 
kırmızı olmuş sus diyordu. Dal'in 
bu küstahlığı kartısında tatmıt 
ka!ınıştı. Brina kahkahadan ka • 
tılmamak için dudaklarını ısırıyor
du. 

Koverlih Sumers'e döndü: 
- Hüviyetinizi 1sbat eder ve

sikanız var mı? Diye sordu. 
Polis hafiyesi hiddetten patlı

yacaktı. Fakat naçar elini cebine 
soktu, ve vesikasını çıkardı. 

- İşte! dedi. Şimdi rahat et
tiniz mi ? 

Dal, onun titriyerek uzattığı 
kağıdı eline aldı ve gene alayı el
den bırakmıyarak cevap verdi : 

- Evet, evet, şüphem yok. Bu 
Sumers'in kağıdıdır. Bir çok defa
lar gördüm. Fakat Sumers de şim
di bunun nerede olduğunu merak 
eder. 

Surners der in bir nefes al dı: 
- Evet, dedi. Devam edin, 

buyurun devam edin. Böyle söyle
mekle ne elde edeceğinizi zanne· 
diyorsunuz? 

- Ben bir teY değil amma, po· 
lis hafiyesi rolü oynadığmızdan 
dolayı asıl sizin hapishanede bir 
kaç zaman istirahat edebileceği -
nizi zannediyorum. 

Sonra Kovrlih'e döndü: 
- isterseniz bir defa lngilte

re gizli polis tetkilatına telefon e
din. Ve Sumers'in hüviyetini so -
run. Meseleyi bu halleder. Onun 
nasıl bir adam olduğunu ben si
ze tarif ederdim amma, bunu res
mi bir membadan öğrenmeniz da
ha iyi olur. 

;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;~ 

Sumers kulaklarına inanamı
yordu. Bu kadar cüretli bir ada • 
ma ömründe tesadüf etmemitti. 

Koverlih kapıya doğru ilerli • 
yerek: 

- Evet, dedi. Bu güzel bir fi. 
kir! Şimdi gidip telefon edeyim. 

Brina atılmıtb: 
- Acele etmeyin. Siz konuşur

ken belki bu adam kaçabilir. 
Madam Koverlih te heyecan i

çinde idi; o da kendi derdine düt
müt soruyordu: 

- Ya benim brotüm ne ola • 
cak? 

Dal bir müddet düşündü: 
- Evet, dedi madamın hakkı 

var. Önce üzerini araştıralım, son· 
ra telefon ederiz. 

Brina da söze kantmıftı : 
- Hakkınız var diyordu. O za· 

man belki telefon etmeğe de ha
cet kalmaz. 

Dal dudaklarını büktü: 
- Doğru, dedi, bu da imkan 

dahilindedir. 
Sonra Suıners'in yanına doğru 

ilerlemeğe batladı. Polis hafiye -
si, kendisini merakla ve hayretle 
takip ediyordu. 

- Merak etmeyin do&tum de-
di. Size fenalık yapacak değiliz. 
Ben demincek itaat ettim. Şimdi 
sıra sizin. 

Sumen hala merakla bakıyor
du. Omuzlarını silkti: 

- Devam buyurun dedi, de • 
vam buyurun. Elbette ben de in
tikamımı almasını bilirim. 

- Asalet gösteriyorsunuz. Ba. 
kalım üzerinizde ne var ne yok? 
Ne güzel saat bu! Ümit ederim ki 
sizindir. işte bir defter, otomatik 
bir rovelver, bir çakı, bir mendil. 
Bir yığın anahtar. Ve dostum Su
rners'in hüviyet cüzdanı. Hay Al
lah müstahak mı versin! Siz ma • 
şallah bir mev~ii müstahkem gi
bisiniz? Ne derneğe iki rovelver 
taşıyorsunuz? 

- Bitmedi -
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P OL iS TE 

Bir otomobil 
Devrildi 
İçindekiler hendeğe yuvar· 

landılar,ağır yarah yok 
Y eniköyde oturan Pavli, Dimit

ri, Y orgi, Tanat isimlerindeki dort 
kişi bir otomobile b"nerek Sarıyer· 
de Man:ıkos tepesine çıkmakta! 
iken otomobil devrilmiş ve içinde
kiler hendeğe yuvarlanmışlardır. 
Bunlardan yalnız Pavli ismindeki 
zatın ba,ı hafifçe yaralanmıştır. 
Otomobil hendekten çıkanlmıt ve 
tahkikata bat lanmıştır. 

ihtiyar kadın 1 ça;p1n otomo il 
Şoför Şerifin kullandığı 2123 

numaralı otomobil Harbiyeden geç 
rnekte iken 60 yaşlarında Asiye is
minde bir kadına çarpmış ve yara
lanmasına sebebiyet vermiştir. 

Soxakli sarhoş:uk 
Tophanede oturan sabıkalı kah

veci Ali yanında Hasan, Celal, Mus 
tafa isimlerinde üç kiti olduğu hal 
de Galatada Necati Bey caddesin
de sarhoş olarak dolaşmaktalar i • 
ken aralarında kavga çıkmış ve 
halkı toplamışlardır. Kavagcılar
hakkında ~alı ikat yapılmaktadır. 

K_çı: mı? 
Cuma günü akşamı limımımı

za gelen Fransız bandıralı Patriya 
vapuru yolcuların n Madam Bı . 
allinin eşy&smdan b. zı yastıklar i
çinde bir kilodan fazla ipekii ve 
yünlü kuma, bulunmuttur. 

Grip salgın mı? 
Şehrimizde mevsim hastalık

lıkları olarak grip ve bunun ben • 
zerleri çoğalmıştır. Bu husu3ta Sıh 
hiye müdürü Bay Ali Rıza Bayson 
d iyor ki: 

- Havaların bir sıcak, bir so
ğuk gitmesi üzerine kendilerini i
yi muhafaza edemiyenler nezleye 
tutulabilirler. Bunun iç in herkes 
kendisini havaların ani değitiklik
lerinden muhafaza etmelidir.Fakat 
fehrimizde salgın bir halde grip ve 
nezle yoktur. 

Sovyet Rusyada bir ölüm 
Sovyet icra luımiteai azasından 

Bay Molotofun muavini Bay Kwbitef 
Valrien Vladimiroviç kalp haw.lığm • 
dan öhnüıtür. 

Sovyet Ruıyada metan alimeti ola
rak bayraldar yarıya kadar indirilmiı
tir. Sovyet l<onsolodıaneai de dün bay. 
rağmı yanya !radar İlılı!irmiitir. 

Milanoda Türk tezyiaah 
Milanoda açılacak olan tezyini '8Dat

lar aerııisine cüz .. sanatlar alaulemiıa.i 
de davet edihnipir. .Alrademi ..,,,Pye 
ipak edecek _,.lkirlara tebligatta 
bulunmuı ve aerııi hazmaldanna bat· 
lanmıfbr. 

• 

ViLAYETTE 

Askeri rr.aa~ kanununda 
neler değişti? 

1453 numaralı kanunun altıncı 
maddesi değiştirilmiştir. Zabitler
de rütbe maaşa esastır. Ancak fır
ka kumandanlığı yapmıf olan mir
livalarla liva kumandanlığı yap • 
mış olan miralaylar ve kanuna gö
re kıdemli sıfatını almış olan yuz
başılar cetveldeki maaşlarını a • 
lıralr. 

Fırka kumandanlığı kıta kade
mesi olmıyan muavin sınıf mirli
valardan ehliyet ve iktidarları si
cilden musaddak olanlar usulüne 
göre fırka kumandanı mirliva mu
adili sayılarak baremin üçüncü de
reı:e maafını alırlar. 

Liva kumandanlığı kıta kade
mesi olmıyan muavin sınıf mira • 
laylardan miralay ila mirliva kad
rolarında müstahdem olup ehliyet 
ve iktidarları sicilden musaddak 
olanlar da usulüne göre liva ku -
mandam miralay muadili addedi -
lel"ek baremin befinci derece ma
a~ını alırlar. 

Zabitan ve askeri memur için 
vekaletten dolayı maat usulü cari 
degildir. Ancak asli vazifesinden 
batka bir muallimlik alan zabitler 
ve ar1keri memurları devlet memu
ru maaşlarının birle,tirilmesi ve 
taadülü hakkındaki kanunun be -
•inci maddesine bağlıdırlar. 

"" Yeni göçmen geldi - Dün de 
Bulgaristandan yeni muhacirler 
gelmiştir. 

1 ~1ar arada fciakete uğra
yan ara yavruların yardımı 

Marmara havalisinde bir sar • 
sıntıd~n dolayı evleri harap olan
lara yardım maksadile Hilaliah
mer cemiyeti lstanbul merkezince 
açılmış olan deftere para yatıran
lar devam etmektedir. 

Işık (Feyziye) lisesi talebesi de 
aralarında topladıkları (50) lira
yı ve Emirgan orta mektep talebe
si de 629,5 kurutu dün cemiyet 
merkezine teıilm etmitlerdir. _..,_ 
Beyoğlu kaymakam:ığı 

Emniyet müdürlüğü beşinci şu
be müdürlüğünden Beyoğlu Kaza 
kaymakamlığına tayin edilen Bay 
Danit yeni vazifesine batlamak 
üzere Emniyet müdürlüğündeki va 
zifesinden ayrılmıttır. Yerine ki -
min tayin edileceği henüz maliim 
değildir. Vazifeıine timdilik mu -
avin Bay Vehbi vekalet etmekte. 
dir. 

Küçük. haberler 

"" Evkaf wnum müdür muavini 
Bay Halclı:ı Akçaduran lstanbula 
gelmittir. Burada evkaf işlerini tet 
kik ve teftit edecektir. 

"' Profesör Marks gelecek -
Konservatuvarın düzeltilmesi için 
iki yıl önce getirilmit olan Viya -
nalı profesör Marka, nisanda ge • 
lecek ve imtihanda bulunacaktır. 

Ankarada Kagak sporları 
r 

' 
• 

ANKARA, 24 (Huauri) - Ankara kaya~darı bu sabah Hakimi
yeti mi:liye meydanında toplanarak Dikmene kaymıya gitmiılerdir. 
150 ye yakın sporcunun iştirak ettiği bıı kafile arasında bayanlar da gö. 
ze çarpmakta idi. 

Akfam geç vakte kadar devam eden bugünkü kayak sporu çok zevk 
li ve eğlenceli olmuftur. Şehirden k ayt:kçıları görmek için bir çok kim· 
seler de gitmişlerdir. Bunlar meyanında Meclis {leiJi Kôzım Özalp, Mil
li Müdafaa ve Gümrükler bakanla rile me!luslaı· da vardı. 

Resimlerımiz bugünü tesbit eti en bazı estantaneleı·; giisı<!rrr.ekle:iir 

'' Oğlunu bana •• go 
ıra 

hü 
evlenip, 
ümdar 

ı 

yapay 
•••••••• 

Tut Ank Amonun karısının gön 
diği mekt p e1imizded"r, 

harabelerden mühim vesikalar çı 

; 

.. 
• 

Boğaz. köyünde kültür bakanı A bidin Özmen in ziyare • 
bir intiba X ivaretli zat Dr. Bittel'dir. 

Eti medeniyetini meydana çıkar 
mak için Alman asan atika ensti
tüsü tarafından Boğazköyünde ya· 
pılmakta olan hafriyata devam e
dilmektedir. 

Hafriyatı idare etmekte olan 
Dr. Bitte! bir rnüddettenberi lstan· 
bulda bulunuyor. Boğazköyünde 
kıt dolayısile hafriyata devam et • 
m ek kabil olamamaktadır. Dr. Bit
te! haziranda hafr iyata devam i • 
çin tekrar Boğazköyüne gidecektir. 

Dr. Bitte! dün timdiye kadar ya
pılan hafriyattan elde edilen neti -
celer hakkında bize tU malumatı 
vennittir. 

- Boğazköy bildiğiniz veçhile 
Çorum ile Yozgat arasındadır. Bu
rası Eti' lerin hükiimet merkezi i
d i. Burada timdiye kadar bir kaç 
defa hafriyat yapılmıttır. Evvela 
1834 te Fransız mütehassısların • 
dan M. Charles Tacier hafriyata 
başlamıttır. Sonra 1905 de Is tan -
bul müzesi namına Bay Makridi 
ve Bay Vinckler hatrıyat yapmıt· 
!ar, Buda bet sene sürmüttür. 

Burada bir mabette yapılan haf 
riyatta 10 bin tablette bulunmuş 
ve bunlardan Eti'lerin idare mer· 
kezi olan tehrin HattUf&f adını ta
tıdığı anlatılmıttır. Bu tehir Mi • 
]attan iki bin sene evvel inta edil
mittir ve ondan evvel Eti'lerin mer 
kezi Kutar tehri idi. 

Hattufatt'a iki saray, dört ma· 
bet ve üç pto bulunınuttur. Bun • 
!arın elyevm enkazı ve temelleri 
görünüyor. Biz timdilik tehrin Ak 
ropol'ü olan büyük kalesinde ve 
kralın sarayı olan yerde hafriyat 
yapıyo~ Bu hafriyat henüz bit -
memiştir. 1933 senesinde burada 

Kar fırtınaları . 
Samsun civarında çok 

şiddetli aoğuk var 
SAMSUN, 26.A.A. - Yukarlarda ıo· 

ğuk ve kar fırtınalan devam ediyor. Bu 
tarafların un ihtiyacını temin eden Çel
tik buğazmdaki büyük un fabrikalan 
don yüzünden ;tleyememdrtedir. 

Yurtta hava vaziyeti 
ANKARA, 26.A.A. - Ziraat vekileti 

meteoroloji enstitüıündan alınan malu· 
mata ıöre , 26-1935 de Tiirkiyede hava 
vaziyeti, IAOD 24 saat zarfında yurdda ha
va umumiyetle bulutlu ve yağıııız geç
miı, yalnız Soma çevresine.dört, Sinolıa, 
3, Alaçatıya 1 milimetre yağmur düı· 

müıtür. 

Hava suhunetlerinde düne nazaran bü 
yük bir deiitildik yoktur. Bu gece en dl. 
Pik aühunetler sı&ın altında Kanda 
'1:1, Erzurwnda 18, Kastamonuda 15, An· 
karada 9, Krrtehirde 8, Eakişehirde 5 
derece idi. 

En yükıek ıühunetler 16 derece ola
rak Antalyacla bydedilmittir• 

Bugiln Ankal'ada hava aühuneti ıaat 
14 de ııfnn altında iki derece öcli. 

lstanbulda hava vaz.iyeti 
Sıfır hararet dereceıine ve deniz se

viyesine indirilmiı barometre bu sabah 
ıaat 7 de 762, 14 de 761, hararet dere
ceıi 7 de 7, 14 de 11, azami hararet13, 
asgari 3,5. Rüzgar lodostan esmi§tir. 
Azami süratıi saniyede 8 metreye çıkmıt· 
tır. 

bir kütüphane ve bir çok . 
vesaik bulduk. Hatta eıki 
kümdarlarına a it bir de JJI 
de ettik. Bu mühür heın 
lif, hem de Küneiferm Y • 
zılmıttır. Kral H attut ilit'. 
rüdür ve 1090 senesine al 

Geçen seneki hafriy 
ğerli feyler elde ettik. B 
birisi t udur: 

Mıaır hükümdarlarınd 
Ank Amon bildiğiniz v 
yaşında iken ölmüttür. 
karısı o zaman Eti bükü 
lan Şuppilulium8''a bir 
yazmıttır. 

Bu mektubu Bug 
bulduk. 1380 tarihli olan 
tupta deniliyor ki: "K 
tür. Senin çok oğulların ol 
itittim. Ben ise kendi uı 
den birile evlenmek iste 
Sen oğullarından birini b 
der, ben onunla evlenir, 
Mısıra hükümdar yaparıJll' 

Eti hükümdarı Şuppilul'. 
na inanmam" ve meselef 
için kumandanlarından b 
sıra göndermittir. Hüküı:ll 
man Halepte bulunuyorı:ll 
mandan dönüşte bunun d 
duğunu söylemİf. Bunun 
hükümdar da oğlunu M 
derıniştir. Fakat Mısırda 
ele geçirmek iııtiyen .AJII~ 
!erinden Eye bir çok in 
virınit ve Tut Ank AtJJO~ 
karısı aleyhine harekete g 
Eti kralının oğlunu boğd 

Bu tarihi vakanrn e'l'I 
gösteren mektup timdi e 
bulunuyor.,, 

Kari mektuplan . 
Bozuk yaya katdıf 
Bir olıuyucınnuz daha y~~ 
Gazetenizin 23-1-35 hll""'.j; 

' S1nda E. H. Ustel imzalı, Şir 
kirgazi caddesinde bozuk 
rımmclan babia muhik bir 
diiın. Yalnız, bu muhterenı .. 
bozuk ıahayi pek küçük 1 
zulduk şqüpalas ap •. 
lamayıp ( Oomanbey) den • 
zi müzeai) ilerisine kadar 

Gazi miizeai ve binası . 
bi>yiik bir hatrrayı ve kJYIP"1! 
Filhakib bu bozuk yaya .. , 
yağmurlu havalarda Y J. 
müz'içtir. Belediyemizin b..,. 
de İ•tical göıtermeaini hefl 

Fırka askerlik dairesi re~ 
1 - 935 ıubat celbinde ~ 

mete tabi istihkam ve muh• :ifil 
]arına ayrılmıı olan (316 ili 
yası ile (328) doğumlulardaJI p 
lanlar ile (329) doğumlulııt 
alınacağından alikadarlarlll , 
duldan askerlik ıubelerine "'~ 
meleri. 4 2 - Toplanma gününün ;ı 
olduğu ve bedeli nakdi ver<' 
ıubat 935 akf&JDına kadar 
kabul edilebileceği. ( 

3 - Bilcümle yoklama lı" 
şubelerine müracaatları. d itli) 

4 - Yukarıda dört mad "·Jı"'ı 
tabi oldukları bildirilen f ~ır' 
tayin edilen ıünlerde ıube e 
caat etmeleri. 
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......... -.. dııan fı:\ >dıgı· .. "I .. il goru mut· 

kı 

""1.Jın 6z 
.~onıoı.,ıe erıb.~. Salahaddin derhal 
'lılıtıi ı .ndiriıf:niı Kadıkö .. 1 ır. Fakat i.ıkeİede va~:ı~ 

~llı\·~---"""'-----..:...:L;;.".~...ı 
~~uluğu namına irtildp edi: 

ltırık ~ ömrünün sonuna 
Scııc11ıırc1:rcağmda duyacak olan 

l1l alçıdaki ayağile 

fı~ıl.ıı, Yatakta 
a t •ıız· Salahaddinin ayaiı ela 

"'-· ~e'te bulunduğundan he· 
~ ol-_-:. ~mu,, fakat .....ı. da 
ı.. ı.~ııı görülnıüştür. 
<l'ı.J~clı • ta.-aı:ına geçecek baıJ<a VA• 

iki ~-".1111\ıf f:'dan derhal bir sandal bul-
pi ~ ~~a ll'iiz<;l ~~iu için teh-
tfı ' ."-dilQ i" &eçılmiıtır. 

, '*~ılı .,,,!._~e ol<ımobille Tqviki
~ ;,;juna ıı:idilmiıtir. T eıviki· 
~··~ _ .... ,.!"'da. operatör bulun· 
~ ..., -addıne derhal ameı.iyal 
'ddi ~ağı alçıya konmu§tur. 

• ..... •rlılıi vaziyeti çok iyi-

~- .. '•~ .!""ü Salihaddinin ayağı ıa. 
""'- V cfalı Muhteşem de 

kJl",.."1.."I /lı Avnimn sol böğürüne 
.\"ııi 1"ı:_~ca Avninin çe.-i de 

,_,.,..,.,, ~derhal latanbula nakledi • 
t y._ ha&1ane$İne yabnlmıftır. 
~&ı hafif olcfuiu için bugün 
~ t4 oıılı:br. 

--. V "-! ""'- ıiinü maç devam eder
,_.,.., ... lıi~ Muhıeıem Galatas ... y kap. 
~~ ve Nihat ayağm-

~ l(..ıraao tehlikeli deiiJdir. 
~ ~. bastonla d"'-!malotadır. 

., tl>nlcii maçta pddetli oyna. 
'«I !i..,,:. Galatasaraylı Nec:detin de 

· -, <>Wuğu .öylenmektedir. 

Ş~~ Doktor ne diyor? 
"..;HP'l'I><. ~~it.evi doktorlarından Bay 

r.:ıı ' s-i7""' ıa, 
İJ", 'i<it ı..~; deli.. al.ıı hafta kadar te-v lltı,. '4 ~a ınecburour. Altı ay l<a· 
ııl' ~· Oy._ CU Yürüyüşlerden salpna· 
~ oynayabileceğini tahmin 

~' ~ !, ı. lı Venç olduğu için belki a· 
A.itı aYnad.ktan oonra oynaya.bi-

t ı.,._~t i . 
ı~,._ ;:"trol 'atir,,hatten sonra da bir 
-.ı · ~ ı,· etnıeğe mecburuz. Ondan 
.,..,. '• • fey ıöylenı<ık imkanı 

Se!Q1ı 
S..ı,İı 11'.ddin ne diyor? 

<ıı-i;~t:::""!>eri muhtelif maçlar· 
~ .. ~ ley Şİnıdiye kadar başıma 
11\ıy""'~if·ı:elrnedi. Bunclan dolayı 
'lıl ~ ~ tın. Bundan sonra futbol 
~Odilcı ."'&nnetmiyonım. Uoktor· 
'lı. O ~doğru ise bir sene mu
tı'l\ "'1._, q,. bir kontrola tabi· 

ıfl 'l,. ~ı, •. ••>ı•ra da aruk fuıl>ol maç· 
ıf "-.. ıi· n .. n.:., olaraı. gidebileceğim de

'~ .~ til,j <la bir ızevki vardır ...,. 
1) . "-tını . oyunculanı her baM!c 

1Yo~ ~ecıe:b., d.e tahmin edertiniz. 
-lı,1 h l(ıiilo.. n Galatasarayda oy· 
tı,,.:_ "il ( ""1>den çok memnunum. 

,:"llıı t~ v~yet beni klübümün 
<ı,~İlı~ oyundan menetti. 
,~ Cıı!""ı Vefa ldübünün bütün 
'ııı~tt.!;! Cen.~endiler. Ancak 
~,~ı.,_.:· Şi.nd;ye k&dar yapb
' ~ı -. .. kendilerinin çok oad< 
;!,~tıe "'- 1<>t"nriittünı. Böyle bir fe
/ ı. '-, ~.... menedildiğime 
ıqllc· , 
l\L."' )I~ 

~ A~ ~ 1 Avni ne diyor? 
~"cu ~·ta.....· , t di}..,. iti. •nele yatmakta o-

<t .... "··Je~,_,_ . 
'lt • 'T ~ . ......,, böğiİrüme tiddetfi 

~ ~,~,ıtdan çenem dağılı-
ç,,....,, .ı. :V~•~- ··'!onun· Muhı.,.e

ı i..· ""? ~ - fııan mı v--.ı. bana 
''' -~ oldu? ~~., 
S~'lltıt. boıotaıı Yaranı hafif oldu· 

·-~lııı; ıldil>İ . eden çıkacağım.,, 
CqJ diy.,.ı:,Yu;ete ıelen Galata· 
' tj Oaorq ki: 

Avrupa sıyasası 
Ve Balkan işleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
fik Rütdü Aras'ın Belgrad'dan geçer• 
ken bir gün Bclgrad'da tevekkufunun 
bir ..-ne baı;ııi almasmdan hasıl olan 
LmJ.umi sempatiyi görmekden memnun 
olacağını beyan ediyor. Pravda bu mü· 
ııasebetle ıunları yazıyor: 

Bay Tevfik Rüıdü Aras bu fır~tt~n 
iınifade ederek baıbakan Bay Y evtııç ile 
lDDumİ siyaseti ve Balkan ittihadını ala· 
kadar eden meseleler hakk nda noktai 
nazar teatisinde bulumnuşlur. 

Gazele, Bay Tevfik Rüşdü Aratın, U• 

luslar kurumu konseyinin içtimnından 
sonra vuku bulan bu aeyahalmın Roma 
anlaşmalarıla ve bir şark misakı akdi 
meselesi de alikadar olduğunu ilave e
diyor. 

Küçük itila/ miimeuileri 
BELGRAD, 26. A.A. - Türkiye dq 

itleri bakanı Tevfik Rütdü Araı, dün, 
Y evıiç ile ıörüımüıtür. 

Y e...tiç, küçük ·ti laf mümessillerini de 
kabul etmiıtir. 

Bulgar dıf if/eri bakanı ile de 
görüşecek 

BELGRAD, 26. A.A. - Türkiye dıt 
itleri bakanı Tevfik Rüştü Aras, dün 
Bay Y evtiç ile mühim mülakatlarda bu· 
lunduktan .onra Sofya yolu ile htan
bula hareket ebnittir. Kendisi Sofyada 
Bulgar hariciye nazın Bay Batalov ile 
de görüşecektir. 

Türkiye dıf'U'l itleri Bakanı, uluslar 
lrunmıu konseyinin bu içtima deweııin· 
de elde edilmiı olan neticelerden mem
nım kaldığını ısöylediği gibi Balkanlar 
mukarenetinin müıaid bir ıurett:e teki· 
miilü bahsinde de nikbinlik ıröıtermit 
Te bu mukarenetin mayıs aymda Balkan 
anlaşmasmm Bükrefde yapacağı toplan· 
tıda daha müırbet bir ıekil alacağım SÖy· 
lemiıtir. 

Yu{/'oslavya. Bulgaristan 
SOFY A, 26.A.A. - Başvekil Bay Zla

tef dün Y ugoılavya sefirinin Belgnda 
ı-'.ekeıinden evvel kendisine yapmıf ol· 
duğu ziyaretten ıonra gazetecilere beya
nal<la bulunarak demiıtir ki • 
Yuğoslavya ile mukıwenel siyasetine 

yeni Bulgar bülı:iimeti de devam edecek· 
tir. Bulgar Baıvdııili bıuı meselderin, ve 
bu meyanda iki memleket demiryollan
nm iltisakmı temin etmek, pasaport 
muamelelerini kolaylaştnmak, ve hudud 
üzerinde yeni hudud noktalan vucuda 
getirmek itlerini tacil etnıeği fiddetle 
arzu ettiğini ıöylemittir. 

B. Rüstü Aras'ın snr.leri 
BELGRAD, 26.A.A. - Tümye Ha· 

riciye Vekili Bay Tevfik Rüttü Aras, 
Sofya tarikile Ankara.ya hareket etmit
tir. Kcndi.i Sofyada Bay Batalov ile ko
nuşacaktır. Gazetecilere beyanatla bulu· 
nan Bay Tevfik Rütdü Araı, Bay Yev· 
tiç ile alelade nokt& nazar ve ~Uınab 
teatisinde bulunmuı olduklarını ıoyle
dikten ,.onra Bulgaıristandaki ıon hadise
lere sözü naklederek Bulgar ı.razete'Jri· 
nin yapıbın tebeddüllerin Kral Boriıin 
izhar etmiş olduğu arzu üzerine icra e. 
dilmit olduğuna dair teminat vermekte 
bulunduklarsru söylemi, ve ilive eımiı· 
tir 1 

Bu hal iyi bir büküm vermek için 
kafidir . Zira Kra~ Borisin komfuları hak 
!ondaki niyet ve tasavvurlan malumdur. 

Türk.iye Hariciye Bakanı, sözünün so
nunda önümüzdeki Balkan anlaşması 
konferansmnı mayıs aymda Biikreşde 
toplanacağını beyan elmİftir. -------
Tayvare şehitleri 
İhtifali bugün 

(Ba!p 1 inci aahiftde) 
resmi yapılacaktır. Geçit resmini 
asker ve mektepliler yapacaktır. 

Merasime başlarken Fatihten ve 
şehrin diğer yerlerinden toplar a • 
tılacakhr. Bu sırada fdıitleri tak· 
dis için herkes ve bu arada tram· 
vay gibi nakil vası aları da olduk
ları yerlerde duracaklardır. 

Asker, tayyare abidesi önünde 
havaya ateş edecektir. 

Vapurlar düdüklerini çalacak
lardır. Abideye çelenkler konacak· 
tır. Ve •• Bugün yurdun her yanın
da şehit tayyareciler için büyük 
toplanblar yapılacaktır· 

Ankarada 
ANKARA 26. A.A. - Yann 27·1-935 

pazar günü Tayyare şebtleri iht~al ~; 
nüdüı" Merasim her sene oldugu gıbi 
gene 'fac1bayraında şehitlik mevkinde 
yap ılac:.aktır. 

Saat J 1 de kaleden atılan üç atnn top· 
la ba . lıyacaktır. Askeri kumandan tara
fmdan verilecek d;kkal kumanclaoıla as
ker ve zabitler yarım dakika sürecek ih· 
liram z3manmda ıilih vaziyetinde bulu-
nacal<br. 

Merasim yerinde Ordu namına .ve Tay
yare cemiyeti, C. H.F. namına birer z~t 
t,arahndan •ÖZ söylenecek ve havaya ••· 
ıaı. atılacaktır. 

Bulana mükafat -
Cuma ~n!I akşamı saat 6 raddele 

rind · Sirkeci"de Krhtıl lokantasında 

5 
ğ bacağında bir yarı izi bulunan 

•KETi" ismindeltl Kurt köpeğim .kay· 
bolmuştur. Bulup lokantamı geurenr 

mıık:\fıt verilecelı:.cir • 
Lokanta sahibi Serk's 

(73801 

~ıılı~ ~lılcır ne diyorlar? 
·~~ ,,.;;fanın . kalecisidir. Son 
~>ti tt. 8ö 

1 
fuun atılganırk gös

~ l.i.". t ......... Y 6 • oyunlara çıkmak 
. li~t b' ~Yor. Maamafih dün- 1-------------
"ıı , ......., Iıe ~ ~a hakemdedir. 

ess:fiz.,, d • , 
Polis raporundan n.e . e_nıyor. 

Hadise baklanda pol"' 11tıhbaratı şu 
raporu vermektedir: . . 

"G , • .-ay klubünden Salahaddın 
a.a;a.~ kal . 

Vefa lı lesi önünde oynarken ecı ta· 
• . oyun sna.-ınd~ vurulan tek· 

ıa.. nu• .... k r! 
·ı - • L- ·ag"mm kemıgı ır nuı· 

me re ı;ag ""~ k ld 
tır. y arau Salahaddin hastaneye a ı-

nllruftır•,, 

11t ı~·""l"etioin verdi"' •~- b" o;nı..:.~- itaat 8'I ""mnıınl u-
'ıo V t~ ~ı. etseler, böyle şey • 
...... Q il llttıd"tye L_ • 

0:"'"t ı, e ~.._ar temiz ve nezih 
l. °"dil.,..iııde!ı b~ ldüptü. Bu ha· 
~ hiç ümit edilmez· 

4t dil ~ lı.:.~ Q~d"lıtmz da hastane--...._, °"" a, bundan ziyade ar· 
"Yaııuya.ca&- müte-

MiLLiYET PAZAR ·n 1KINCIKANUN 1935 
7 - ·--- -- --- -

/ Spor muharririmiz 
Diyor ki: 

Takas suiistimali 1 J d U ·--K-<Baş.ı 1 ı.nci sahifede) an arma m m umandanlığı 
sına hiç uygun olmıyan bir fiyat ka- Ankara satınalma kom· d 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
d:.kiııden evvel bir futbo4 heyeti vardı. 
Bu futbol heyeti'tıin reisi senelerce fut
bol Oyn&mıf, kJÜp idareciliği, ...ı.mı 
kaptanlığı yapnuı bir zattı. Bu adam 
lı:::ndi gibi düıünenlerle tmuum v<l'di'. 
ği bôr kuvvetle bir takım cezri tedbir
ler ittihazına lüzum görrnüıtü. Mese • 
l~, bir gün ~na ~datlarr, Avrupanın 
bilmem hangı memleketinde, bir maçta 
hakem tarafından oyundan çıkarılan bir 
oyuncunun mütea4cip maçta otomatik 
b:r ııJcilde oynamaktan mahrum edil • 
d.iWi oöylemıtlerdi. 

O zat, favuHü oyunun öniine geç
mek için bu usulü çok makul buldu ve 
derhal tatbike geçti. Sonra g<me bu a. 
daıııı . ae~eierce futbol oynamıı, kendini 
ıevd.rmıı ve saydırmıt. idareııi kuvvet. 
fi lk'ı ÜÇ hakem teshil etti Ye maçların 
idaresini bunl""" verdi. Bu terait al • 
tında ruı oyuncularda kasıti favul yap. 
mak, t<ikme almak gibi tpora yakıtını· 
yan haıllere ce-et bıraktı ve - d\o or
tada iradesiz, futboldan anlamaz, bir 
kellıM ile dünkü çocuk hakemler görül
meğe başladı. 

Fakat nizamname W-.. Ye klüp 
ublisı derhal feryada bafladılar: 

- Nizamı"'"lede bö,ie bir l"Y yo4ı:
tur. Hakemin çrkardıiı bir oyuncuyu 
müteııık'.p oyunda oynatmamak nizama 
mugayirdir. 

- Otomatik ceza oılıamsz. 
- Fatboıl laıDdeleriai papBf"- - gibi 

ezber b leırıer hakem olmalıdır gibi 
fCyler &Oyiediler ..., f.-.ı e.ı.i h,.y...tı 
yıktılar. 

Biz o _.. ... , bu sütunlanla ban. 
ıların hepsini münakapı ettik. Mantık 
ve hi.disel...-e uymıyan cartcurtlan man
tıkla, hadiselerle, deli.ilerle çül"iittiik. O 
:zaman:lci ve ondan 80lll'1lltl hi.diaeler de 
biç bir zaman bizi Y'&iancı çıkarmadı. 
Fakat - ~ki bu nqriyatınınıa 
bir lı:ıl!lll yanlı~ mani olduk>a da 
maalesef b!r çoğunun da önüne geçe • 
med.k ve hala da geçemiyoruz. 

Bunun da yegane ıeöebi fUdur: 
Sponm öd.resi, umumiyet itibarile, 

spordan ve spor odareciliğinden yeıif -
memiı, ciıldE<J •l>O"dım anlamıyan, ıpo. 

run ruhunu, sporcunun psikolojisini 
bilmiyen kim.Uer elindedir. (Milliyet) 
in İDtİfid ııwlaııheri oYÜl'Ültüğümüz spor 
bahislerini hatırlayınız veya eözdeıı 

geçer'..- I , göreceksiniz illi spor idareci
liğinde tesadüf etıtiğimiz bu gibi kim • 
adler eöziimüze daima bet .- teeh • 
blll'la edmifler·.lir. Ve onların bu geli. 
tini de hadiseHır mecburi lnlmıttır. 

B:r lı:ent diifününüz ki bili. spor i. 
darecile \İ araırnda, frenlderin ( Diviz. 
yon Nasyonal) dedikleri ve bizim ıpo.. 
rumuzda yeni bir tabir olarak (Ulusal 
küme) decfığimiz §eye (profesyonellik) 
ti- diyen sporun kara cahili lcimseler 
var. 

Bu kara cahilleri aramızdan atma. 
~ça ve sporun idaresıini, spordan ve 
ıpor idareciliğinden ı..4kile yetiımit, 
ıporoan hd<kile anlayan, sporun ruhu
nu ""' •pal'CUDUll pıikolojdini lıaldoile 
b'len ehil kmselere vennedikçe yapıla
c* her toplzntı eski zaman1arm (hel· 
va sohbeti) nelen, alınacak her tedbir 
( d' psiz lder, boş anbar) olnıalctaıı kur
tularruyıu:akla. 

E. Hamdun SAVCI 

l\'li:iiyel: - H:iklki ıporcularm bü
tün bu i~<r haklar.da ne dü,ündükle
rini yarından it.ibaren ırrasile yazaca
ğız. 
------- ·~· - -- ----
On iki adadaki 
Vaziyet 

(Başı 1 iı.d sahifede} 
harriyat yapılmış ve kendW l<Wkif e
dilmiştir. 

Reyiam mi istiyorlar 
ATINA, 26 (Milliyet) - Yunani.s

tanda mevcut milli teşekküllerin in -
giliz • ·e lıalyan hükıimeılerine müra • 
caatla Rodoe ve On iki ada ahaliıinin 
mukadderatlarının tayini için reyi&m 
uılüne müracaat edil•mesini istiyecek -
ıepru yazıyorlar. 

Muhal aza 
ATINA, 2 6UMilljyet? - Kalim. 

noa adasınrn hariçle ihtilatı menedil
ğinden Atina gu:eleleri Rodaslan al· 
d•kları haberlere göre yazı yazmak • 
tadırlar. 

Adarun muhafaza kıtalan arttırıl· 
m"tır. Bir tayyare fil0tu adayı müte
madiyen tarassut altında bulundur • 
maktadır. 

ftalyan ajanaı tekzip ediyor 
ROMA, 26. A.A. - Stefani ajansı, 

yabancı matbuatın Kalimnos adaamda ka
nı klar olduğuna, bunun 1 tal yan bah
nycıinin müdahelesini ve örfi idarenjn 

ilarunı icab ettirdiğine dair verdikler ha
berler lekzib etmektedir. 

G .ıriag Varşovaya 
gidiyor 

BERLIN, 26.A.A. - Alman istihbarat 
bürosundan: Prusya başbakanı General 
Göring, Polonya Reisicumhurunun Bia
lovizada bir an davetini kabul etmiştir. 
Bu ava, Alman yanın V arşova elçi.ei, Po
lonyan111 Berlin elçisi ve V a'§OY11daki 
ecnebi <>içiler de davetlidir. 

V ARŞOV A, 26.A.A. - Selahiyettar 
mahafilde Bay Gocringin ,Yakında bu
raya yapacağı ziyaretin huıuıi mahiyet
le olduğu beyan c<filmektedir. Ancak 
~numaileyhin ne zaı:nan ve nereye gele. 
ceği haldmıda hiç bir ıey söyleailme
mektedir. 

bul ettiğini lesbit etmektedir. ısyonun an 
Mevcut olmıyan kerestelerin ihra. 

cı nıeııeleaine gel.inee; bu daha ehe,.... Jandarma için 564 bakır_ karavana, 848 kapaklı bak-
miyetli bir manzara göstermektedir. raç 32103 bakır y k t b • 26 b k ' eme a agı. üyü kazan, 18 kü'çu··k 

Y olsuzluğuıı yapıldığı sene içeri • k 16 Jı 6 k • 
•inde takas sure.tıle mernlelı.et dıpna. azan, sap epçe, 18 yag tavası, 15 gevgir, 46 et satırı 
ç•lmııı olması lazımgelen kereste nıik, 79 et biçağı 22 bakır tepsi, 44 otuz ·ki aki 1 

21 b 
ı numara et m ·nası 

tan 300 bin adettir. Halbuki kayıtla.,, et altası 28 1 935 · 1 

' • • pazar gün. Ü saat 15 de kapalı zarf u-
bu miktardan 60 bin kadarmr.ı ihraç suli ile satın alınacaktır. İsteklil 
edildiğini,, geri kalanının iae aevke • k A k • er şartnameyi parasız ola-
dilmiı gibi gösterilerek muameleye ra n ara'da Satınalma Komısyonundan ve lstanbul'da 
konduğunu meydana çıkarmıştır. Di- Jand r M H ı · d 
ğer taraftan bu kere..ıeleri gümrük ve a ma uayene ey etin e~ alabilirler. Hey' eti urnu-
orman memurlan ile ta.kas komiıyo- miyesi için 17180 lira 77 kuru" fıat tah • dild•w• 

ki 
"' mm e ıgınden is-

nunun saymadığı da tesbit edilmiııir. le ilerin 1288 lira 56 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
Aldığaruz malı1mata göre, takas tah b k kt b 249 

kik heyeti hazırladığı fezelekede 42 an a me u u ve O r.ayıl~ kanun ve şartnamesinde yazı· 
kiıinin m..,.ul mevıkide bulunduğuıw h vesaiki ile bir saat evvel teklif kt 1 K 

1 me up arını omisyona 
Yazmııtır. Bu arada, ta.kas müsaade- verme eri. (222) 
!erini veren komilyon azalannm bir 446 
kmnınm ihmal, bir kwnmm da doğ • 
rudan doğruya vazifeyi "uiistimal ıu
retile mesuliyetleri göriilmü~tür. Bu 
itte 8 onnanıınanuru, 10 ırümrük nıe
lllllru ile 1 O kadar kereste ibracatcm 
komisyoncusunun da alakalan Tardır. 

Ta.bkik heyetinin, raporunda bütün 
teferriiatile göaterdiğini öin-fiğimiz 
bu cihetle arasında bir de koaıiayon 
eksperliği ifi bulnnmaktadır. 

Bir zat ali.kası bulunmadığı halde, 
eski takas kami&yonunun asıl ekspe • 
rinin yerine vazife gönnÜflür. Ko • 
m4yonwı aar1 eksper olarak tAnrclıiı 
bu zatın, fazla kıymet k...,... işinde 
büyük mesuliyeti bulunduğu da söy • 
lenınektedir. 

Tahkiatın diğer ..dhalan 

Bundan bir miicldet evvel komia • 
yanun gösterdiği lüzum iizerıne birkaç 

1 
tacir ve kereste ihracatcısı ha.kında 
tevkif karan verilıniıti. Komisyon, 
aonradan kefaletle aerbeat bırakılan 
bu tacirleri de yobw:luk itinde met • 
haldar görmüttür. Tteshit edildiğine ı 
nazaran, iki ı&cir 50 §eT bin kettsle 
Üzerine mevhum faturalar tanzim et • 
mişler ve ihracatcılardan Hiri..ıQ Ni-

1 
nidi& ile Armantko ve Vehbi Cemil 
Hariri de bu sahte faturalarla mua • 
mele yaptınruılanlır. 

Tahkiatın baılangıcında, Yunanis
tana kaçan YugoelaT tabalı Ninidiı'in 
kereste kaçakcılığmda bir milyon li
radan fazla menfaat temin ettiği ve 
takıu müsaadesi almağa muvaffak 
olduğu anfatılmı1ta. Bwıl....ıan V elııbi 
Cemi! de Suriyecle bulunmaktadır. 

T cıhkikat mahkemeye intikal ediyor 

Tahkik heyeti, hazırladığı fezele • 
kenin bir suretini bugünlerde ibtiaaa 
mahkemesine verecektir. Oğrendiği • 
mize göre, mesuliyetleri görülen me
murelann vaziytleri ali.kadar bakan • 
hklarca tetlLk edile~ lwıklannda 
bundan ııorıra bir karar verilecektir. 

YENi NESRIY AT 

Büyük gazete 
Büyük gazetenin 14 üncü sayıu da 

renkli, ıüzel bir kapak içinde, bugün 
zengin yazılarla çllanrflır. Bu sayıda, 
memleketimizin en tarunmıt ve ıkıynıet
li karikatürcüMi Cemal Na.lirin en aıu• 
vaffak resimleri vardır. 

Her aaymnda gitt:kçe tekıimül eden 
Büyük Gazerede meraklı ve istifadeli 
te-Tikz.lar, entereasan müsabakalar, ka .. 
dın, moda, sinema, tiyatro, spor sahife· 
leri, h:k?.ye, haftanın hi.disel<rıne ırit 
ya%J ve resimler bulunmaktadır. Büyük 
gazeteyi bütün oılruyucula.nmıza tavai· 
ye ederiz. 

1 ls ve lşç. 1 ---Milliyet bu süturula if ue i~çi İatİ· 
yenlere tavassut ediyor. I f ue İ§fİ 
utiyenler bir mektupla iş biir.> • 
muza müıacaat etmelidirler. 

İş ar ayanlar 
Yiiksek bkıile devmn ediyorum. Bir 

çok mües9Cıelel'de çalıflım, en ufak 
b'.r ücreıtle her hanııri bir it ohana ÇB· 
h1&cağ:m. Z. R. Akllll'By Gazi caddesi 
PatM>iilu aokak No. 2. 

••• 
Fransız Tiyatrosunda 

Bu akıam saat 20 de 

DELl DOLU 
Yazan : Ekrem Reşit. Betteleyen: 

Cemal Rqit. 

Yüksek Mühendia Mektebi 
Rektörlüğünden 1 

Mütehassıs tarafından tedris edilmekte bulunan Hende

si tersimiye dersinin tercümesi İçin bir Asistana ihtiyaç var

dır. Hendesi Tersimiye ve Fransızcaya vakıf olanların Rek
törlüğe müracaatları ilin olunur. 

Mühendisler ile Fen Fakültesi mezunları tercih edilecek 
tir. (289) 

Deniz yolları 
Ac2t§!- ,Eı!'ıJY U!baıı 

Tel, 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
Han. TeL 22740 

. J~tanbul Levazmı Amir· 
lia-ı Satın Alına Komisyonu 

llanJarı 

SKENDER!YE YOL'- 1 

Kuleli Askeri Lisesi için 30(~ 
ton Lavemarin Kömürü 5 Şu
bat 935 salı günü saat 14 de a· 

çık eksiltme ile alınacaktır, KARADENİZ vaı>uru 29 t. 
kinci Kanun SALI günü saat 
11 de lskenderive've kadar. 

(386) 

Adapazarı eulh hukuk hakimliğinden: 
Adapazaruun Akyazı nahiyesinin ku

zuluk lcariyeoıinden Ziyaetıin nkili avu

kat Şevki tarafmdmı kütükçü Düzceli 
Cemal aleyhine ikame olunan kütük be
delinden ez gayrı Utifa müvekkilinin a
lacağı bulunan 300 liranın talni1ine dair 
olan davanın k•ımen vicahen ve ı.

men de müddaleyh vei<ili avukat Ah· 
met! Ras1Jt11D Ankaraya ıideceğinden 
Hasbelmazere vekaletten ietifaaı dolayi
sile gıyaben cari muhakemesi netice
sinde: Mumaileyhe gıyap kararile huıu· 

au mezkur hakkında Milliyet gazeteıile 
ilanen tebliğllt vaki olduğu halde icabet 
etmediği, bir itirazı mesrut bulomna
dıiı gibi bir Ymli diğer dahi .,önderme. 
miı ciduiundan H. U. mulwılı:emeleri b 
nununun 405 ve 408 İnci maddelerine 
tevfikan müddaaleybin ikrarı ve vakıayı 
kabul addile bermucibi ıeluulet mebla
ğı müddaabih 300 tiranm ma masanf 
tahsiline 13-1-935 tarihinde karar ve
rilmiş olduğundan mahkütnü mumailey. 

hin 8 gün içinde hakkı temyizini istimal 
etme.ı iüzlDDU ilan olunur. (7395) 

lstanbul 4 Üncü cra dairesinden : 

l ıtanbul dördüncü icra meınurluğun· 

dan satılmasına loarar verilen ıandaJi.. 

ye, masa, vesair ev eşyası 29.1.935 calı 

günü saat 14 den itibaren Beyoğlu Kal

yoncu kolluk Balıksokak 16 numaralı e

vin önünde açık art!Jnna ile satılacağın

dan iıt<ıyenlerin ıö.terilen gün ve saat· 

ta mahallinde bulunn.lan ili.n olunur. 
(7392) 

lıtanbul üçüncü icra memurluğundan: 
Mahcuz olup atılmasına karar verilen 

büfe, gB'amofon, .andalye ve masa ve
aair "'f)'arun Bomonli caddesinde Saman 

sokağında 19 No. lu hane önünde 
5-2-935 salı cünü aat 13 den 14 e ka· 

dar satılacağından talip olanlann ma
hallinde memuruna muracaat eyleme

leri ilan olunur. (7382) 

lstanhul asliye birinci hukuk mah· 
kemeaıinden : Holantıe Bank Oni N. V. 
Bankaarna merhun ve atılması mukarer 

63 adet O ıküdar ve Kadıköy ıu firketi 
eahamile 11890 adet Şark değirmenleri 

Türk Anonim şirketi eshamı 28-1-935 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 

10,30 lstanbul esham ve IBhvilat boraa
amda satılacaktır. Talip olanlann muay. 
yen gün ve saatte mahallinde b.zıar bulun 

Tahmin bedeli 4650 liradır. la-
! teklilerin şartnamesini görmelı 

üzere her gün öğleden evvel 

eksiltmeye gİreceklerin belli 

saatte 348 lira 75 kurut temi

natlarile Tophanede Satmal

ma Komisyonuna gelmeleri. 

(730) (237) 439 
••• 

1 - T opcu Nakliye mekte· 

binde bulunan 7 46 adet bot 
benzin ve yağ tenekesi pazar
Wda satılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 

2984 kuruıtur. 
3 - Teminatı 448 kuruş

tur. 

4 - Pazarlık 28-1-935 ta

rihine müsadif pazartesi giinü 
saat 11 de Tophanede Satın. 
alına komisyonunda yapılacalı 
dır. (746) (395) 

Karadeniz Ereğliai icra dairesinden: 

Ereğtide Çaıtaban oğ_lu Raif'e 822 lira 

50 kuru, itaama borçlu Ereğlide Ma

denci Akça Mebmed'in alacağı istismar 

mıntakatmda itletmekte olduj!u kömür 

maden ocağı hBTrnanmda mevcut mah
cuz kömürlerden Akça Mehmed'e eid J5t 
ton kömür açık artırma ile müzayedeye 
çıkarılmıt ve beher (onu 300 kurut luy-

meti muhammeneli mezk\ır kömürlerin 

mohamııoen kıymetin yüzde 75 ti niabe

tinde ıal.ib zuhurunda 27-2-935 tarihine 

müsadif çartamba gÜnü saat 16 da iba

lesi icra lı:dınacaktır. Sürülen pey bu 

bedeli bulmadığı takdirde ili< artırma

yı takib eden onbef gün sonra yani 

14-3-935 tarihine müsadif perşembe gü. 

nü saat 16 da ihalei kat'iyyeıi icra olu· 

nacakttr. Müzayedeye i~tiriık edecekle

rin muhwrsnett krymetin yüzde yedi bu

çuk niıbetinde pey akçası veya muteber 
bir banka mektubu ile Karadeniz 
liıi icra daüres · ~ mli,.acaat 
ilin olunur. (7387) 

eylemeleri 

NEZLEYE ÇARE --ıı:' malan iliın olunur. (7417) 

lal. asliye 3 üncü hukuk ır.L'>ı<...,.,c.:i. 

den : irfan tarafından koca" '"·-' ,. 
nede Yeni ha,...ı larathaneainde Sabit 
yanında Ramazan aleyhine açdığı boıan· 
ma davasının Ram.azanın yeri be li eıt

madığından y;ıpılacak tebliğlerin ilinen 
icraıma kanr verilmiı olduğuna mahke
me ıünü olan 27-2-935 çar•amba ıünü 
saat 14 te asliye uçüncü hukuk mah
kemesinde hazır bulunmasına yeye bir 

vekil bulundurmasına aksi takdirde da

va gıyabında ceryan ve intaç edileceği 

tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin 

olunur. (7377) 

"GOMENOSTERIL,, 
dir. Derhal iyi eder, N~zle 
grip va bo fibi hasta !ıklar dan 

korur. 30 koruıtor. (7394] • 

ZA Y1 - 4767 sicil numerolu ıoför Te
sikam, kendimin muayene cüzdanı, ara· 
bamın muayene cüzdanı ile askeri mua· 

yene ve :kası, karnem ve B. kursu mek· 
tep şehadetnanıem kaybolmuştur. Y t!llİ· 
leri alınacağından zayaerin hükmü yvk· 
tur. Ahmet (7384) 

Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk mah· 

kemeainden : Terekesine mahkemece el 

konulan sal>ık lenzım reİ•i ölü lımail 

Hakkı pata terekesine ait bir nukdar eı

ya 31-1-935 perşembe günü saat 13 de 

Kapabçm-1ıda beledôye mezat mahallin· 

de açık artırma ile sablacaktır. lıtekli 

olanların göıteriten iin ve &aatta bele

diye mezat mahallinde hazır bulunmala· 

n ilan olunur. (7416) 

lıtanhul 3 CÜ icra memurluğundan: 

Paraya çeviıil.-.ine karar verilen bin 

yüz liralık gayri mubadil bonosu 

28-1-935 pazart>esi günü saat on dörtto 
Borsa önünde birinci ve luyn:ıetini bul

madığı takdirde 31-1-935 perşembe gü • 

nü aynı s.aatte açık arbrma ıuretile ... 

tılacağından İsteyenlerin muayyen olan 
saatte mahallinde hazır bulunacak me

muruna muraçaaüarı ili.o olunur. 

(7379) 



LALE ESKİ MULENRU J Salonuada 

Münir NureddinGÜRSES 
30 /1 ı3S Çarıamba akıamından itibaren 

MlLUYET PAZAR 27 IKINCIK.ı\NUN 1935 

TIFOBIL 
Dr. İhsan Sami 

T"ıfo Ye paratifo haıtalıklarına tu
tulmamalı: için ağızdan alınan tifo hap. 
landır, Hiç rahatsızlık vermez. Her
kea alabilir. Kutuıu 55 Kuruş. 

127 Muaikl ıevenlere uun tulnıaz saatler yaşatacaktır ..... (7390) 
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DUşü11müyor ki 
Bu iki ka ,. 

GRIPIN 
~ ~~-.~~~~!~=····1 L::: Mektep ıokak No. 35 TURHAL ŞEKER FABRİKA 1 

Onu ba yarım 

bııı aj'rııile ıiııir 
aÖ'rılarından 

kurtarmaya klfi 
ırelecektir. 

G R i P i N 
B11tlln •in. 11111 Ye İancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına 
gripe, romatiımaya, baı ve dlı ağrılarını, nezleye, ıinir, adalı •nı 

bel ağrılarile kırıklığa karşı bilhassa müe~sirdir. 
Her ecza"'.lede bulunur. Fiatı 7 1 2 kuru•tur. --1 ...... ~ ........ ._ ....... 

317 1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 
Devredilecek ihtira beratı ) 
" Hububat ve tohumlar için suda mün

hal muzadı taRffünlerde iılahat,, hak
kındaki ihtira için lktiaat Vekaleti Sa

nayi Müdiriyetinden alman 9 Son Kanun 
1934 tarih ve 1768 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukukun bu kere baı
kasına devir veyahut icara verileceği tek

lif edilmekte obnakla bu huıusta fazla 
malumat edinmek iıteyenlerin Galata. 

da, Perşembe Pazarında Aılan hanın

da 5 nci kat 1 ila 4 numaralı idarehane

ye müracaat eylemeleri ilan olunur. 

SATIŞA BAŞLAMIŞTIR 
FIATLAR: 

Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERi 40 
37 KuruştDr. KRİSTAL '' En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. 

Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 
15 

(7177) 549 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada teslim edilmek 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 
Nafı~ Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

iLAN 
Şark Demiryolları işledici Kumpanyası Türk Anoniıı1 

Ş~r~eti Meclisi İdaresi, hissedaran fevkal'ade içtimai uınııııı' 
s_ının 15 K. sam 1935 tarihli toplantısında Şirketin hali tıır 
fıyeye vaz'ma karar vermiş olduğunu bildirir. 

•
--• Ök - ··kı k d f isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası Ye 523 13 

suru er ço e a tehlikeli hutalıklar göaterir ·--~ r l k ' 

KATRAN HAKKI E
·KREM ıra~ muvakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına 

Binaenaleyh Şirketten bir matlubu bulunacak olan ıJr 
caklıların Şirketteki haldarıflı isbat için bir sene zarfında h 
ledici Kumpanyanın Sirkeci' deki merkezine müracaat etııır 
leri lüzumu ticaret kanununun 444 ncü maddesine tevfilc" 
ilan olunur. 

daır olan makbuz veya nümu nesine uygun banka kefalet 
Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürtikleri keser ve oıtizmin bronşitler ile göğüs mektubu ile birlikte 9-2-935 cuamrtesi günü saat 14 e ka-
ne zlelerini kaı'ivven geçir.ii~ gibi nefes ılarlıı>:ınn da çok favd><ı vordır. 2~5 dar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

l~~~~~~~--ISIANHUL HARiCi ASKERi KITAAT iLANLARI 1 
İzmir Müstahkem Mevki kı 

laatının üçyüz üçhin kilo un 
ihtiyacı kapalı eksiltme usulile 
aatın alınacaktır. İhalesi 9 
Şuha~ 935 cumartesi günü saat 
15 dir. Tahmin edilen fiatı se
kiz kuruş seksen santimdir. 
Teminatı muvaklr~ akçesi i
kibin liradır. Talipler şartna
me suretim her gÜn İzmir'de 
laşlada Müstahkem Mevki Sa
tmalına Komisyonunda göre· 
bilirler. İstekler 2490 sayılı 
arttırma ve eksiltme kanunun 
ikinci ve 3 ncü maddesine gö
re vesaik göstermek mecburi
yetindedirler. ihaleden bir 
aaat evvel kapalı zarflarını 
usulü dairesinde ve makbuz 
mukabilinde lzmir'de Satın
alma Komisyonuna vermeleri 
ve ihale saatında da Komisyon 
da hazır bulunmaları. (761) 
~(301) 537 .. . . 

1 - Açık eksiltme ile 
. 12,600 kilo Makarna ahnacak

hr. 
2 - Açık eksiltmesi 7 Şu· 

bat 935 perşembe günü saat 
15,30 dadır. 

3 - Muhammen bedeli 
3150 liradır. Ve ilk pey para
sı 236 lira 25 kuruştur. 

4 - Bağlantısını okumak 
isteyenler her gün ve eksiltme 
ye girecekler belli gün ve saat
ten evvel Çorluya .:relehilirler. 
(764) (330) 699 

• • • 
Çorludaki 30 lkincikanun 

935 tarihinde 'halesi yapılacak 
264300 kilo Lint kömürü mü
nakasadan kaldırılmıştır. 
(773) (397) 

• *. 
Gireson garnizonunun ih

tiyacı olan iki yüz yirmi bin 
kilo ekmeklik unu kapalı zarf
la münakasaya konmuş fakat 
verilen fiat pahalı görüldüğün 
den on gün müddetle yeniden 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 5 Şubat 935 salı gü
nü saat 14 de Alay Satınalma 
Komisyonunda yapılacakdır. 
Taliblerin evsaf ve şeraiti öğ
renmek üzere her gün ve mü
nakuaya iştirak edeceklerin 

muvakkat teminatı olan hin 
sekiz yüz yetmiş beş liralık 
banka mektup veya Maliye 
makbuzu ile birlikde vakti 
muayyeninde Giresonda Alay 
ve Taşra'da mahalli ~atınal
ma Kon.ıİsyonuna müracaat-
ları. (774) (396) 

* * " 
. . 1 - Kırklarelindeki Kıtaat 
ıçın 14700 liralık Sığır Eti 
kapalı zarfla alınacaktır. 

.2 - Sığır Etimn muham
men fiatı beher kilosu 21 Ku
ruştur. 

3 - İlk pey parası 1100 li
ra Elli kuruştur. 

4 - Eksiltme günü 10 Şu
bat 935 pazar günü saat 16 
dadır. 

5 - Eksiltme Çorluda Sa
tınalma Komisyonunda yapı
lacakdır. 

6 - İstekliler teklif mek
tublarmı belli saatten bir saat 
evvel Komisyona verecekler
dir. 
. 7 - B~ğlantılarmı görmek 
ısteyenlerın her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün 
ve saatte Komisyonumuza 
gelmeleri. (770) (400) 

•• * 
1 - Kırklarelindeki kıtaat 

ihtiyacı için 3600 liralık Sa
man, 9000 liralık Kuru Ot 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Samanın muhammen 
fiatı beher kilosu iki, kuru o
tun beher kilosu beş kuruşdur. 

3 - Pazarlık günü 10 Şu
bat 935 pazar günü, Saman 
15 de Kuru Ot saat 15,30 da
dır. 

4 - tik pey parası saman 
için 270 lira, Kuru ot için 
675 liradır. 

5 - Pazarlık Çorluda Sa
tınalma Komisyonunda yapı• 
lacaktır. 
. 6 - Bağlantısını görmek 
ıs!eye~erin her gün ve pazar
lıga gıreceklerin belli gÜn ve 
saatte Komisyonumuza gel-
meleri. (771) (399) 

Umumi Nqriyat ve Yazı ı,ıeri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. $. 

İstekliler hu husustaki şa rtnameleri parasız olarak An
kara' da Vekalet Ma zeme Müdürlüğünden alabilirler. (309) 
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Sıhhat ve İçtimai 1 uavenet Vekale
ti Hudut ve Sahil-

ler Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
.ı:ra~:.!:on ":e Zonguldak ~ahil Sıhhiye Merkezleri için ta

ka bıçımınde bırer motör yenı olarak yaptırılacak ve Trab
zon ,Zonguldak adlarını taşıyan iki motör tamir ettirilecek
tir. 

_A-Yeniden yapılacak Trabzon motörünün inşası ve 
eski Trabzon motörünün tamiri bedeli muhammem 3100 li
radır. Yeniden yapılacak Zonguldak motörüyle eski Zongul 
dak motörünün tamirimn tahmin bedeli 4985 liradır. 

B - Bu işlere ait fenni ve tdari şartnameler ve resimleır 
İstanbul Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım Memurluğundan 

bedelsiz olarak alınır. 
C - Eksiltme 7 Şubat 1935 Perşembe günü saat on 

dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Li
manı Sahil Sıhhiye Merkezinde iki motör için ayrı ayrı olarak 
yapılacaktır. 

D - Eksiltme acık olacaktır. 
E - Muvakkat teminat Trabzon motörü için 232 lira 50 

kuruştur. Zonguldak motörü için 374 liradır. 
F - İsteklilerden gemi İnşaatı ve Dizel motörleri tami

ratı işlerinde ehil oldukları hakkında Ticaret Odasından 
hu davet yazılışından sonra al ınınış bir vesika aranılacaktır. 

G- Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeğe baş
ladığı dakikaya kadar muvakkat teminat paralannı yatırmış 
olmaları şarttır. (306) 604 

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

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
iŞBU TRAVERSLER ı 
1 - Susıgırlık istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta Bur

sa Vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasmııi T orkaldede 
~rmanmdan kesilip Susıgırlık istasyonunda veya ona mücavir 
1stasyonlardan birinde vağon üzeı:inde teslimi halinde nor
mallere 189000 lira ve makaslıklara 3363 lira 75 kuruş. 

2 - Karaköy İstasyonundan 45 kilometre uzaklıkta ine· 
göl kazasının T ahtaköprü ormanından kesilip Karaköy istas
y~nunda veya ona mücavir istasyonların birinde vagon üze 
rınde normallere 270000 lira ve makaslıklara 4826 lira 25 
kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 6 Şubat 935 tarihine r::ıstlayan çarşamba günü 
saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğü 
Odasında yapılacaktır. istekliler Tekliflerini Torkaldede or
manına göre verdiklerine ı:ıazaran 10868 lira 19 kuruşluk ve 
Tahta köprü ormanına nazaran verdiklerine göre 14743 lira 
~5 ~şluk muvakkat temina tlarınm Malsandığma yabrıldı
gma daır olan makbuz ve Banka teminat mektubu ve Ticaret 
odası vesikası ile birlikte tekliflerim 6 Şubat 935 çarşamba 
~~ü saat .14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü 
gune vermış olınaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki yeniden yapılan şartnameleri Ba
kanlık Malzeme Müdürlüiünden satın alabilirler. (265) 
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Asipirol Necati Grip, nez!e. 1: a ve di kat'i 

lstanbul 4 üncü icra memurluğuna 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derece İpoteki olup ehlivukuf tarafınd 
t~amma (3742? lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde sır 
yukdere !11ahallesır.de (borç senedinde lskanavi Tapu 1" 
yıt .suretınde İ~pan! 'l sokağında eski 12 mükerrer yeni tA. 
No. lı ahşap hır evın tamamı açık arttırma vazediln · old~ 
ğu 27 -2-935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 tel 
16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. ,Ar~· 
tırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni buidJl 
takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdir0

1 

en son arttırmanın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırıı" 
15 gün daha temdit edilerek 14-3-935 tarihine müsadif ! 
şembe gÜnü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yııpf 
lacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti ııııl 
hamminenin yüzde 75 nİ bulmadığı takdirde satış 2280 rı~ 
lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir ll~I 
tırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammineJ'l1~ 
yüzde 7 ,5 mspetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teJlll 
nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu ,ı 
cilli ile sabit olmıyan İpotekli alacaldarda diğer alakadarllJ'I~ 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fıı 1 

ve maııarife dair olan iddialarım evrakı müspiteleri ile birli~ 
te ilan tarihinden itibaren mhayet 20 gün zarfında daireJJliı' 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile fi 
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır~' 
müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit beledi"' 
rusumu ve vakıf borçları borçluya aittir. Daha fazla maliiıı11 
almak isteyenler 2-2-935 tarihinden itibaren her kesin gor' 
~ilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnaJJI~ 
ıle 934-1670 No. lu dosyaya müracaatla ntezkur dosYşP 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (385) 
~~~~~~~~~~~~~~~-~~--./" 

Nafıa Bakanlığından: 
Kütahya hattının Tavıanlı istasyonuna mücavir Doııı" 

niç ormanlarından kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda .,e~ 
ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim ediJJJI ı 
şartile muhammen bedeli 54000 lira olan 40,000 adet norı1'; 
kayın traversle muhammen bedeli (1306) lira 50 kuruş ol .1 
390 adet makas kayın travers kapalı zarf usulü ile eksiltnıe'r 
konulmuştur, Eksiltme 6 Şubat 935 tarihine rastlayan ı:il' 
ıamba günü saat 15,30 da Ankara' da Bakanlık Malzeme P' 

dürlüğü odasında yapılacaktır. isteklilerin 4015 lira 33 -~ 
ruşluk muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığ•'" 
dair makbuz veya banka teminat mektubu ve Ticaret od~.'\ı 
vesikası ile birlikte tekliflerim 6 Şubat 935 çarşamba gii"f 
saat 14,30 a kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne verııı,, 
leri la~ımdır. İsteklileri bu hususda yeniden yapılan şa~.t~~· 
melerı 275 kuruşa Ankara'da Bakanlık Malzeme MüdıJf 0 
ğünden satın alabilirler. (266) 5

4 

inhisarlar U. Müd··rıü~ü den1 

İdaremizde Daktiloluk için müracaat etmiş ve i111ti~~ 
gününe kadar müracaat edecek olanlar 28-1-935 paıaf il 
günü saat 1 O da Memurin şuh emize gelmelidirler. GelerJ1~ 
lerin müracatları İptal edilecektir. (353) 

Salih Nec~ti 


