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y apnıak istiyor? 
Jaı>o ' llıin· nya nın uluslararası geçi-

llıa ~ıı tarihi Üzerinde bir arattır· 
Çtnl aparak bu arattırmayı ge
lııin~rte büyücek bir bitik biçi
dı, 

1 
e asan bir Amerikalı, Japon 

fllııl 1Yasasının dönüm yeri olarak 
arı g·· G ~la OStermektedir: 1 - e-

li~ aJ"11f· 2 - 1921 yılında lngi-
• il 

llıas Pon antlatmasının bozul-
ı, 

1921 1 llelaa Yı ından önce ve bele ge-
''Yaı:,at hatlamadan, Japon dıt 
lar1 " 1~1n amacı, Avrupa ulut· 
le Yii ~.bırletik Amerika ile birlik
A."l'ıı l'limekti. Genelsavatta batı 
•ik A.Pa U~utları ve sonra da birle
k,11 ;ıerıka, Almanya ile uğratır· 
ııya'ı aponya uzak doğuda kendi 
lirdi,aG Ve süel durumunu pe~let
tiiç( zak doğuda Japonya nın 
laı-1 etmesine karşı, Avrupa ulut-
811.ıı:el Amerika güçsüzleştiler. 
d0ğ11; a.heraber Japonya'nın uzak 
engel 11 ıstediği gibi yürümesine 
lında olan bir bağ vardı: 1902 yı
la.Ilı Yapılan lngiliz • Japon and· 
l;i.h

11
:j1· 1921 Waşington deniz si

ilnd! 11nrna konferansında bu 
•rtıkajıııa da bozulduktan sonra, 
lla, k aponya batına buyrukluğu· 

f tibi a~~~u ve uzak doğuda bildiği 
1921 Ytil'liıneyi ke~tirdi. Gerçek 
•ndı Yılında deniz silahsızlanma 
ıqak atııı~sı imzalllnırken, bir de 
tilıi k dogu istatükosunun olduğu 
ltııttı alması için andlaşma yapıl
~ il Ancak Japonya bu andlaş
le 'Q:ı;e kendini pek bağlı görmedi 
~İ•le ak ~oğuda yayılmak ve ge
~oYıı~ek ıçin sırasını dütürmeye 
~lıı.ı u. 1921 yılından sonraki 
~111 hraraaı geçimi de Japonya'. 
•iııt U dileklerinin yerine gelme
o11t 1ço~ elverişli idi. Amerika, 
11ı;, 'ı,. t;rı k~n~i sınırlar~ içine çe_kil
Iİiy(· ıç hır ışe karışmıyacagını 
l\oııı~Yor. Sonra da büyük bir öko
lıı .:..k sıkıntı içinde ne yapacağı
liaı 111•rınış. Sovyet Rusya kapita-
ba..k U~lardan çekiniyor. fngiltere 
hdilk'ıtl~rle uğraşıyor. Uzak do
llıeıin!. '.statükonun sürüp git • 
>a .. 1 ıstıyen uluşların her biri 
İik011°te~ne gücenmiş, yahut ta 
lor. ~tııık sıkıntı içinde kıvranı • 
l93İ aponya için gün doğmuştu. 
k~ ~lında bir biçime getirerek 
~e ul ançurya'yı eline geçirdi. 
clı•ındUalar derneği, ne de dernek 
lla, eıı 11 bulunan büyük ulutlar, bu-
~ iel olamadılar. 

~ld11~ra Mançurya'mn bir parçası 
lılke;;1tıu ileri sürerek, bititik bir 
ç
1 

•ha ' .J:'ıol'u aldılar. Şimdi de 
er, / •çıne doğru yürümektedir

"•r111 aponlar gelip, büyük Çin du
'ııcak d~yanmıtlardır. Pekin' den 
~dırı Yuz kilometre kadar uzak-
1n )'\ıkr. Bu gidi,Ie Japonlar Çin' -
dir. arısını ellerine geçirecekler-

' ~er k 
t~da ç~ Japonya'nın uzak do -
~k ti g1uttüğü sıyasanın amacı ar-
.il 11; eneıniyecek kadar açıktır. 

&:~:zeı aaayı ölen Baron T anaka 
)''>ı ~nlatınıttı: Önce Mançur
>a)ıj11 e ekgeçirmek, sonra oradan 
>erle, ta Çin' de ve orta Asya' da 
>~, ad~ek. Görülüyor ki, Japon • 
l'iiliitıı ın 11dım, bu amaca doğru 
liitıii J.ktedir. Şimdiden Çin'e sÖ· 
ç~ıı tii~nletmiye hatlamıftır. Ge· 
'İİ)led'-. Japon dışbakanı Hiroto, 
~Otı:Ya'•gı uzun bir söylevde, Ja
.\ııc,k ~n harıt sıyasasını anlattı. 
11.~da 1thakanının o sözleri ara
toliilnı ~apon dileklerinin içyüzü 
>~r ki e . tedir. H iroto demek isti
>iiliinı'eF'n Japonya ile birlikte 
~'lııııeııı1 'ı· Uluslar derneğine gü
l &.ıı Yard 1

• Batka büY,ük ulutlar· 
•da J ırn ummamalı. Uzak ba
~ll!iu11~0n gücünür.. çok büyük ol-
1r? llu d11ıılamalı. Bu, ne demek

'ıl'ıı.aa emektir ki, Çin dıt ve iç 
)a• •1ııda h · b' llııı 10 .. ıç ır vakıt, Japon· 
~llYa'ıı zu~den çıkmamalı. Ja
,jllorıy:~ •0 zünü dinlemeli. Bu, 

8.~ilaı k nın Çin'i koltuğu altına 
ç~tıkii'gid~ması demektir. Ve bu-

litıkii J ışle de buna varılabilir. 
"'rııı11 aponya'nın bu amacına 
"il' •ın11 k · 1 et ~ ıın engel olacak? So-
·'ı rıııa Ualya, ancak kendi toprak-
ı e b •a dı -1 İr 

1 
rış Yapılırsa, Japonya 

J'rtıittir avafı göze alacağını söy
i 11l>oııy~ .

1 
Amerika yalnız ba,ına 

, 1~rııf::z 1• e karfı karşıya gelmek 
11'0. • tıgilte ' · n · · iizlü · 

Yunan is tanda ltar11an ale.qhtarlıiı 

İtalyan elçisi Baş bakan 
Çaldaristen izahat istedi 
Sefir on iki adada sükunet olduğunu söyledi 
Bay Çaldaris" Bu sükunet verici haberleri· 
nize teşekkür ederim ,, demekle iktifa etti. 

Bay Çaldaris 

ATINA, 27 (Hususi muhabiri
mizden) - On iki adanın Kalim· 
nos adasında karıtık vaziyet de • 
vam etmektedir. Adanın tehirle a
lakası gene eskisi gibi kesiktir. Ro
dostan alınan malfuırata göre ltal· 
yan kilisesi aleyhinde bulunanlar 
tevkif edilmektedir. 

Yunanistanda bulunan on iki a-

dalı gençler, ve bazı milli tefek • 
küller arasında İtalya hakkında 
hiç te dostça olmayan temayüller 
görülmektedir. On iki adalı genç
ler bu akşam Atina Üniversitesin. 
de Viozi tarafından İtalya hakkın
da verilecek konferansı menet • 
mişlerdir. 

Geçen akşam buradaki İtalyan 
ınektebinin levhaları, camları ba
zı meçhul kimseler tarafından kı
rılmıştı. İtalya Elçisi de Rossi dün 
Başbakan Bay Çaldarisi ziyaret e
derek izahat istemi~ ve tikayette 
bulunmuştur. Bathakan sefire ver
diği cevapta hadisenin umumi ol. 
madığını, ehemmiyetsiz bir fey 
olduğunu söylemiıı ve bunu yapan
ların tutularak cezalandırılması~ı 
emrettiğini ilave etmittir. 

Bay Çaldaris bilahare izahat O• 

)arak hadisenin on iki ada mesele
si dolayısile ahalinin hiddetinden 
ileri geldiğini bildirnıittir. 

İtalya elçisi lstefani Ajansının 
bildirdiği gibi on iki adada tam 
bir İntizam olduğunu beyan etmit 
ve bunun üzerine Bay Çaldariı 
kendisine: 

"- Bu sükUııet verici lıaber)e. 
rinize teşekkür ederim!,, demekle 
iktifa etmiftİr. 

Dün lıtanbulda ;yapılan ihtilalden intibalar ııe orada bulunaı> Sari.; 
Türkiıtanın Türklerinden bir grup 

Dün yurdun her yanında 
ihtifal yapıldı 

Ankaradaki Tayyare ihtifalinde Baş. 
bakan İsmet lnönü de bulundu 

/stanbuldaki ihtifal nasıl oldu? 
Dün tayyare şehitleri ihtifali her 

Se'1 :ki gibi Fatihte tayyare ıehitleri a
bidesinin bulunduğu Fatih parkında 
yapılmı§hr,. 

Dün havanın oldukça bozuk olma.
aına rağmen parkın dört tarafmdaki 
caddelere halk erkenden toplanmağa 
batlamıflı. 

Saat 13 buçukta davetliler birer bi
rer gelerek kendilerine ayrılan yerle
ri doldurmağa başladılar. 
· Tam 14 te Merkez kumandanı ge • 
neral Fehmi hazırunu ıehitlerin hatı
rasına hürmeten ıükıita davet etti: Bo 
ru sesleri araaında bayrak yarıya ıner 
ken toplar atıldL 

Herkes sakin ve sessiz bir halde 
bir dakikadan fazla kaldı. Bu ~ükut 
belki dillerin aükutu idi. Kalplerın, ha 
va ıehitlerinin hatıra"Sı ile ıiddetle 
çarptığı muh~ak~ı. .. .. " . . 

Siyah tüller ıle ortulmuı abıdenı~ 
önünde dikilen çelenkler ara11ndaki 

tut dediği ve Japonya ile al'.rıca 
anlatmak istediğı bile sö).'.lenıyor. 
lngiltere'nin börie b.e~li olmıyan 
sıyasası Japonya nın ıtı~~. çok el
veriyor. Gün geçmez kı once İı_ı
giltere ile Japonya arasında hır 
andlatma imzalanacağı ve sonra 
da bunun doğru olmadığı yazılma
sın. Bu yayımlar (şayi~) Ameri
ka'yı da, Soviyet Rusya __ Y~. ~.a ay
rı ayrı dü,üncelerden oturu kor
kulmaktadır. Bunun içindir ~i J~-

1 
kürsüye ilk olarak tayyare yüzbaııla
rından Bay Tekin gelerek ateşli bir 
ıöylev verdi. 

Bay Tekinden aonra Yetil köy tay
yare mektebi muallimlerinden Bay 
Bürhan kürsüye çıkarak tayyare ce • 
miyeti namına aöylev vermİ§tİr. 

Ve ezcümle demittir ki: 
- Bu abide köklere yükselmek i

çin canlannı veren kahramanlar için 
dikilen bir abidedir. Onlar canlanru 
verdiler fakat bizim kalplerimizde 
yaııyorlar. Havada uçan bir Türk gen 
ci yaralanır da yere düıerae yere dü
ıen yalnız onun cesedidir. Şerefi ve 
namusu gökte asılı kalır. Bir an sonra 
yeni bir Türk genci bir kartalın sır -
tına binerek göklere uçar ve o ıeref 
ve namuau göklerde korur. 

Bay Bürhandan aonra Istanbul kız 
lisesi müdür muavini ve edebiyat mu
allimi Bayan Cemile çok alkıılanan 

(Devamı 7 inci sahifede) 

vakit amacından ayrılmıyarak, ile
riye doğru yürümektedir. Dün 
Mançurya, bugün Jehol, yarın yu
karı Çin, sonra kim bilir? Avrupa 
ulu,Iarı ve birletik Amerika kendi 
kaygılarile uğraşırken, istediği fe
yi ve onu nasıl elde edebileceğini 
bilen Japonya, hiç durmadan ama
cına doğr,u yürüyor. Ameril\a'lıla
rın elli yıldan beri "Sarı korku" 
dedikleri şeyin ne olduğu fimdi 
anlaıılmıya ba ''adı. 

Vilayet 
Meclislerinde 
Kadın üyeler --

Beşte bir olması 
kararlaıtır1ldı 

ANKARA 27 (Telefonla) -
Yakında Fırkaca ilan edilecek 
olan Vilayet Umumi Meclisleri 

aza namzetleri arasında be,te 
bir nisl1etinde bayan olacakhr. 

Tevfik Rüştü Aras 
Dün geldi 

-o--

Atatürk dış işler bakanını 
kabul etti 

Tevfik RiiftÜ Ara• Sirkeci 
istasyonunda Riyaseticumhur 

seryaveri ile konufuyor 
Dıı işleri bakanmuz Tevfik Rüştü 

Aras dün sabah •aat dokuz buçukta 
ekspresle Sofyadan ıehrimize gelmiı • 
tir. 

Bakan Bay Tevfik Rüıtü Araı İs-
tasyonda bir çok kimseler tarafından 
karıılanmıtbr. 

&'kan Parkotcline misafir olmut 
öğleye kadar istirahat etmiıtir. Oile
ilen ıonra da Dolmabahçe sarayına gi
derek Atatürk tarafından kabul edil

miıtir. 

Bay Tevfik Rüıtü Araa dün geceyi 
Park otelinde geçirmi§tir, Bu aktam 
da Ankaraya gidecektir, 

Yunan bakanı ile yapılan temaslar 
ATINA, 27 (Milliyet) - Dıt it

leri bakanı Bay Maksimos ile birlik· 
te Cenevreye gidip dün geri ıelen dıt 
itleri bakanlığı siyasi itleri müdürü 

(Devamı 7 inci sahifede) 

20 bin yıl eve! 
Amerikada yaşıyan 
Mogclların ıehri 

Arizond 

1 
1 ,--- ---

' 1 
1 
1 

_J 

Mogol şehrinin bulunduğu Arizo
na mıntakasını gösterir harita 

NOGALEZ - Arizona, 27 
(A. A.) - Sonora mıntaka • 
smda meçhul bir şehir keşfe· 
dilmiştir. Bu keşif sayesinde, 
20,000 yıl evvel buralarda, 
Asyai kaynaktan gelme bir 
Mogol ırkının yaşadığı tesbit 
eti ilmektedir. , • 
Sovyet Rusyada 
Suikastçılar 

Yedi kişi yakalandı, as· 
keri hapishaneye atıldı 

MOSKOV A, 27 ( A. A.) -
Hükumet aleyhinde bir suikast 
te,kilah meydana çıkarılmıflıT. 
Teşkilatın Amerika birle~ik hü· 
kumetlerinde de fubeleri varılır. 
Resmen bildirildiğine göre bu 
mesele ile alô.kadar olmak ille
re yedi kifi yakalanmış ııe as
~eri hapitlıaneve atılmı,tır. 

Gene o facia! 
Cuma günkü kırıcı 
oyunun akisleri süryor 

İlk yapılacak iş sporun ve onun idare
sini ehil ellere vermektir 
En şöhretli kaleci ne diyor 7 

[Galatasaray - Vefa maçı hadi· 
sesi münasebetile spor muharri
rimizin düşüncelerini dünkü sayı
mızda neşrederken, spordan veya 
spor idareciliğinden yetişmiş ha
kiki sporcuların bu hadiseler hak· 
km.da düşündüklerini de, bugün
den itibaren, sırasile neşredeceği
mizi okuyucularımıza vadetmi~ ... 
tik. 

Bunlar makale veya mülakat 
şeklinde olacaktır. Bugün ilk ya
z.ıyı1 milli takımın eski ve §Öhretli 
kalecisi Ulvi Ziya Yenaldan almış 
bulunuyoruz. Yann da bir başka
eını dercedecegiz.] 

Geçen sene bir futbol maçında 
yirmi iki oyuncu, gözleri kızmıı bir
birlerinin gırtlaklarına atılmışlardı. Bin
lerce seyirci para verip futbol seyret· 
mek için girdikleri bir stadda bir ma
halle kavgası görmüşlerdi. O zaman, 
(cezri tedbirler) alındı ve hu gibi (ta
yanı esef) ve (çirkin) hadiaelerin te
kerrür etmiyeceği temin edildi. 

Cuma günü bacakları kiyotin gibi 
iıliyen bir futbol takımı, karımndaki 
oyuncuları ekin biçer gibi biçti ... 

Gazeteler bir müsademe havadisi 
verir gibi vak'ayi yazıyorlar: 

Biri ağır, ikisi hafif olmak üzere üç 
yaralı hastaneye kaldınlmıılar!. 

Galiba, gelecek sene bu (cezri ted
birler) saye•jnde belki, yıllarca üzerle· 
rinde emek sarfedilmi§ bir iki Türk 
gencini kaybedeceğiz ... 

Geçen seneki, Galatasaray • Fener• 
bahçe kavgasından ıonra bu gibi dü
zensi.Jiklerin nasıl yoluna konulabile • 
ceğini uzun uzadıya 'nlatmıı ve sporu• 
muzdaki düzenin, ancak ıırasiJe tefki • 
latm, klüplerin ve oyuncuların ulahile 
kabil olabileceğini ve ne tekilde hare • 
ket etmek lazım geldiğini uzun uzadıya 
yazmııtık. 

Uzun senelerin, tecrübelerin, tetkik
lerin muhaualaaı olan bu yazılar bir 
kuyuya ablmı§ bir taıın çıkardığı kad11 
bile aes vermedi, 

Gene herkes bildiğini okudu ve b11o 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Takas golsuzluiu 

Mesul memurlar kaçakçı 
suçu ile takip edilecekler 
Buna ait tahkikat raporu bugün Baş

müdürlüğe veriliyor 
Tamamlandığını haber verdiğimi:ı 

takas suiistimal tahkikatı evrakı, bu
gün tahkik heyeti tarafmdan btanbul 
gümrükleri bat müdürlüğüne verile • 
cektir. Bu arada tahkikata eaaa olan 
ve iki büyük kaaa içerisinde &aklanan 
vesikalar da bat müdürlüğe devredi· 
lecektir. 

Üzerindeki tetkiklerini bitirir bi • 
tinnez it ihtiaaı mahkemeıine intikal 
edecektir. 42 memur ve taciri mesul 
ıösteren tahkikat fezelekesinde, ta • 
kasa tabi mallara kıymet biçen ko • 
misyon azalarından bir çoğuna büyük 
mesuliyet düştüğü de yazılıdır. 

Diğer taraftan suçlu görülen me • 
murlar hakkında suç kaçakçılık ne • 
vinden olduğu için doğrudan doğru • 
ya takibat yapılabilecektir. 

Tahkik komisyonu reisi Rey Ali 
Kemal dün kendi~ile görü~en bir mu• 
barririmize ıunları söylemittir: 

"- Kereste takas yolsuzluğunun 
tahkikine memur edilen komhyon va
zifesini bitirmiıtir. Evrak ve fezeleke 
yarm gümrük b&J müdürlüğüne veri • 
lecektir. Yohuzluk vaziyeti ve mesu• 

Oz türkçe yazı örnekleri: 

(La F ontaine) 
3 - iki arkadaş 

V aktile Afrikanm Monomotapa deni· 
len obasında iki edam varını§. Bunlar bi· 
ribirlerini candan ıeverlermiı, aralann· 
da aynlık gaynlık yokmuı, birinin. nesi 
var neıi yoksa ötekinin demekmış. O 
obanın arkadaşları şimdikileri geride bı
rakacak kadar bağlı yaıarlarmı§. 

Her ne ise, gelelim maaallarmııza: Bir 
geceyarm bunlardan birisi yürek çar
pıntısiyle yatağından fırlayıp koıa koıa 
arkadatırun evine gitmiş, uşakları kal
dırarak arkadaşını uyandırmış; adamca
ğız ıaıkınlık içinde gözlerini açmıt ve 
bir eline kılıcını, öbür eline para keae .. 
aini alar k arkadatını kartılamıı, daha 
ağzını açmadan: 

- Nen var arkadaı, demit, yataktan 
kalkıp sokağa fırlamak se'.'i.n. için. pek 
olağan ıeylerden değilclir. Bılırım kı uy
kuyu sever bir adamım. Geceyarısı bu 
gelit neden? Kumar oynayıp varını yo
ğunu mu kaybettin? Tasan bu ise, al k,.. 
semi, içindekiler aenin olsun ... Yoksa bi
risiyle kavga mı ettin? Eğer bundan Ô· 

~rü tasa ediyorsan, itte kılıcnn elimde, 

Maımüdür Bay Seyfi 

liyetler tamamile teabit edilmiı buluııo 
maktadw.,. 

• 
ın masalları 

gideyim düşmanla dövüşeyim ... Yok bu 
değil de odanda yalnızlıktan sıkılıyorsan 
koynumda güzel bir halayık var, onu sa• 
na •Ondereyim iater misin? 

- Hayır arkadaı hayır, tasam ne o
dur, ne de bu ... dediklerinin hiçbirjıin-

' den zorum yok. Gösterdiğin •e,-giden do. 
layı seni çok çok alkıılar>m. Beni gece
nin hu vaktinde buraya koşturan nedir 
bilir misin? Biraz önce düşümde seni ta
salıca gördüm; kendi kendime: ıakın ar .. 
kadaıım gerçekten tasa içinde olmasın, 
dedim ve kotarak yanına geldim. Gör
dün mü bu körolası düşün yaptığını? .. 

Oğüt: - Şimdi sorarım size okuyucu
larım: bu iki arkadaıtan hangisinin &ev
gisi ötekinden üstündür? Bu öyle bir 
sorgudur ki kat§ılığını bulmak güç, an· 
cak ne de olsa sorup araştmlınağa de
ğer ... Yeryüzünde böyle bir arkadaf 
lıktan daha tatlı ne olabilir? Bir arkadat 
ki daha ıiz ona içinizi açmadan o sizin 
dilel<lerinizi arayıp buluyor. Böyle arka· 
daıların yüreği değil bir dütten, bir hiç· 
ten bile çarpıntı duyar. 

İsmail Mü§tak MAYAKON 



Her hakkı mahlıudur. Yazan: Son Yemen valisi Mahmut NEDiM 

Ç# Dahi/ek Qa Mahmut,, un sonun-
dan gelen acı bir itiraf 

Sait bütün mel'anetlerini anlatıyor, kabileler 
arasında kimin emrile dolaıtığını bildiriyordu 

- Ben de bir teY yapmadım ki .•• 
ne söyleyeyim, ne diyeyim. •• efen
dimiz ••• 

Onu söylemek zamanı gelmİlti, 
itiraf ettirmeden yanımdan salıver
memeğe karar verdim ve birdenbi
re bağırdım: 

- Alçak, dedim. •• peki ben söy
leyeyim, cevap ver bakayım, Hatice 
hamın ismindeki İngiliz kadını kim 
dir? 

Beynine bir kurfun yemif gibi 
birdenbire sarsıldı, sendeledi, ve 
başını önüne eğerek sustu; 

- Söyle, diye bağırdım, kimdi 
o kadın? 

- ••• Bilmem ki efendimiz. 
- Tanımayor musun onu ... ce-

vap ver? 
Gözlerini yerden kaldırdı, bir 

müddet ptkın pşkın, korkak kor
kak bakındı, ve bir yığın et gibi a
yaklarımın ucuna yıkıldı: 

- Dahileık ya Mahmut Nedim 
Bey dahilek ! .. 

Bqka bir fey söylemiyordu ••• 
Çölde adettir, ( dahilek) diye 

dehalet edilen kimse, bu dehalet e
deni himaye etmeğe, her neye kar
tı olursa olsun ilelebet himaye ve 
sıyanet etmeğe mecburdur. 

Şimdi Sait Bajiseyr de bu çare
ye bafvuruyor, son kozunu oynu
yordu. 

- Ben, dedim, dahilekten fU i.n
da hi~bir şey anlamam ••. Bir mem
leketi ayaklandırdıktan, bunca ma
sumun kanını döktükten, devletin 
başına koskoca bir gaile açtıktan 
sonra bir dııhilek ile kurtulacağını 
zannediyorsan aldanıyorsun, ancak 
her feyİ itiraf etmekle, doğruyu söy 
!emekle affa mazhar olabilirsin, 
batka çaren yoktur ••• söyle •••• 

Ayaklarımın dibinde hüngür hün 
gür ağlayor, ve hınçkıra hınçkıra 
inliyordu: 

- Daıhilek._ .dahilek ! •• 
Nihayet ısrarım üzerine ayağa 

kalktı, onu karşıma oturttum, ve 
bir hayli teskin ettikten sonra; ya
Vaf yavq söylettim: 

- Hatice hanım lstanbuldan ge· 
liyordu. •• 

- ihtida etmif midir? 
- Öyle söylüyordu .• Fakat gene 

eski dini veçilile ibadet ediyordu. 
- lstanbuldan onu kim gönder

mi~i? 

• 
- Söyle kim göndermifti? 

Burada durdu, bir türlü dili dön
müyordu, 

- Emin ol, kimseye bir tey söy
lemiyeceğim, kimseden korkma, 
bana inan ••• başka türlü kurtula
mazsın, dedim, 

Ağzından, bir hırıltı halinde, bir 
aon nefes gibi fU çıktı: 

- Ebülhüda efendi hazretleri! 
- Peki, Ebülhüda efendi haz-

retleri ne istiyordu? 
- Bana .elim göndermif, mek

tuplar yollamıf, ve Hatice hanımın 
berayı hac bu tarafa gelmesinden 
istifade ederek cevaplarımı avde
tinde onunla yollamamı bildirmİf •. 

- Mektuplarda neler vardı, ne-
rede bu mektuplar? 

- Seli.m keli.m .•• 
- O kadar mı? 
- Hurma ve zemzem de stiyor-

du, yolladım. 
- Ebülhüda efendiye hurma 

ve zemzem yollamak için bir lngi. 
liz madamınm buraya kadar gelme
si mi lazımdır? 

- Zaten geliyormu, .•. hac için. 
- Doğru söyle! diye bağırdım 

ve ayağa kalkarak tehdidi arttır
dım: 

- Şimdi aeni mahvederim! 
Bunun üzerine kurtulut yolu kal

madığını an1ayan Sait, Bülbül gibi
anlatmağa bafladı: . 

- Efendimiz, Ebülhüda efendı 
hazretlerini lstanbulda ziyaret et
miştim. Orada kendisile bir hayli 
görüştüm. Benden Hicaz ahvali 
hakkında malümat aldı, bedeviler, 
kabileler, atiretleri sordu, hepsini 
anlattım, nihayet bazı emirler ver
di, orada herkes kendisine hürmet 
ediyordu, Hatta Halifei Müslimin 
hazretlerinin bile efendi hazretleri
ni sevdiğini, bir SÖ?.ÜnÜ iki etmedi· 
ğini söylüyorlardı. O da, "ben ne 
dersem, halifemiz efendimiz namı
na söy .. yorum demektir. Ayrımız 

gayrımız yoktur,, diyor<l.u. Ben de 
inandım. Bana bir hayli ihsanda da 
bulundu. Birçok ta vaitler etti. "Hi
caza git Urban arasında dol&f, ve 
ıık sık ora ahvalin<l.en beni haber· 
dar et, dedi. Geldikten ıonra dedik· 
!erini yaptım. Nihayet •.• 

Sait burada durdu: 
- Nihayet, dedim, ıeni İngiliz 

konıoloshanesine yerleftiren de o, 
öyle değil mi? 

Titrek dudaklanndan bir "evet,, 
döküldü. Ve devam etti: 

- Evet, odur, fakat benim bir 
günahım yok •.. O ne dedi ise, ne 
emretti iae ben onlan yaptım, Al
lah fahidimdir ki onun emirleri 
hilafında hiçbir harekette bulun· 
madrm. 

- Peki o, neler emretti, aenden 
ne istedi? 

Sait Bajiseyr hatıralarile bat ba
şa kalmak ister gibi düşünceye dal· 
dı, Ebülhüda ile münasebette bu
lunduğu zamandan beri olup biten 
şeyleri dütünüyordu, onu bir müd
det kendi haline bıraktım, dağınık 
vakaları bir araya getirmif, hepsini 
toparlamı' olacak ki; 

- Çok ,eyler emretti, fakat hep
sini bir kelime ile hüli.sa edebili
rim. Ebülhüda efendi hazretleri 
Hicaz ahvalile yakından a i.kadar 
olmak istiyorlardı, "ben makamatı 
mukaddesenin sadık bir hizmetçisi, 
bir fedaiaiyim, ancak kısmet olup 
ta o tarafa gidemiyorum, inşallah 
buna da muvaffak olacağım. O gü
ne kadar hiç olmazsa oraya kendi 
mi tanıtayım, Urban ve mefAyih a· 
raaında yabancı kalmayayım, ve 
buradan onlara nafi olmak için ar
zul~ı. emellerini bileyim ki, ona 
göre hareket edeyim, bu sebeple 
aen beni muntazaman tenvir et.,, 
derdi. Ben de kendisine yazardım. 

- Peki Urban ve mefayihi ayak
landırmak, kan dökmek onların ar· 
zu Ye emellerine hizmet etmı;k mi-
dir? _ 
Anlamamıt gibi sersem sersem 

yüzüme baktı; 
- Neyi kasdetınek istediğinizi 

kavrayamadım, dedi. 
- Neyi kasdedeceğim, son isyan 

ve kıyam ... bu da sizin eseriniz de
ğil mi 7 

- Haşa, diye bağırdı, haşa, Al· 
laıh fllhittir ki bu hususta zerre ka· 
dar dahi ve tesirim ycktur benim. 

yene inki.r yoluna sapmağa ba~
ladığını görünce biraz daha tehdıt 
ettim. Netice de itiraf etti; 

- Ebülhütla efen<l.i hazretleri, 
Urban nezdindeki e~irlerin ahvali
le yakından ali.kadar oldular, o!lla
ra acıdılar, bana yazdıkları bir mek 
tupla .•• 

- H".lice hanım vaııtaaile gön -
derdikleri mektupla dei(il mi? 

-Bitmedi-

Luziyanada 
Bir isyan çıkıı örfi idare 

ilan edildi 
BATONRUJ, • Luizyanada • 27, 

(A.A.) - Luizyana valisi burada ör
fi idare ilan etmittir. Valiye göre bu
nu.ı sebebi şiddetli hareketleridir. Ha. 
kikatte, mahalli iki siyasal kurum a • 
rumda tiddetli bir mücadele mevzu. 
ubahistir. Valinin mensup olduğu fır
ka, bu fırkanın muhasımla.rı tnrnfın· 
dan, Luizyanacla hakiki bir diktatör • 
IUk tesis etmit olmakla itham edıımek· 
te ve bunlar bu tedbirlere kuvvetle 
mukabele edeceklerini bildirmektedir· 
ler. 

NEW.ORLEANS, 27 (A.A.) -
Luizyananm hükUmet merkezi olan 
Batonrouge' da örfi idare ilan olurunut 
tur. Fili diktatör ay<.ndan Long, New· 
Orlean'da kendisini öldürmek için 
tertibat almış olan dört polisi tevkif 
etirdikten sonra, milli muhafızlardan 
dört bölükle beraber, Baton Rouge'a 
gelmit ve orada, adliye aarayıru zap· 
tetmit olan 500 kiıiyi dağrbnıttır. 

iki kiti tevkif olunmuştur. 
BATONRUJ ·Amerika - 27 (A.A.) 

Zabıta kuvvetleri, Saffıharp nizamın· 
da ayandan Long'un tayyare meyda
n~da toplanınıt yÜz kadar hasmına 
kar•• koymustur. 

Bu adamlar, önceden ellerindeki 
ailahıarla, dayanmak niyetinde olduk
larını söyledikleri loalde, zoru görün
ce bird .bire teslim olmu,lardır. Hep· 
oi tevkif olunmu,lardır. Bir tek yara
lı vardır. 

Londra sey_qahatine hazırlık 

Fransız Bakanları lngiliz 
sefiri ile görüştüler 

Almanyanın Uluslar kurumundan çekilmek 
için verdiğj karar ibtal edilmelidir 

LONDRA, 27 (A.A.) - Bay Flan
din ve Bay Laval'in lngiliz Sefiri Sir 
George Clerk ile yaptıklan mülila.t, 
reani mahafilde mevzuu bahsolmak· 
tadır. Bu mahafil, mezkur mülakatta 
Fransız nazırlarının yakında La.ndra· 
ya yapacakları seyahatin müna.kqa 
edildiğini tahmin etmektedir. 

Almanyayı tekrar Cenevreye ge • 
tinnek için dütünülen plana gelince, 
Versay muahedeaile temin edilmit o
lan ukeri menfaatleri terketmeleri 
kendilerinden istenilecek olan dev 
!etlere daha fazla teminat verebilmek 
malaadile, bu planın ilk teklinde ta -
dilat yapılacağı zannedilmektedir. 
. Bundan fazla olarak, Almanyanın 

Uluslar kurumundan çekilmek için ev 
nice vermiş olduğu tebliği İptal etme
ai icap edecektir. Uluslar kununu da 
•İlihsrzlanm.a mukavelesi ve emniyet 
teminatı J birliğile tanzim edildikten 
10Dra Aımanyaya a.akerlik müsavatı· 
ru verip veıınıemekte serbe6t olacak • 
tır. 

Bu muhtelif talepler yerine getiril· 
mediği takdirde, galip devletlerin tek-

Bulgaristanda 

Yakalanan 
Komünistlerin 
Mı!hakemesi 

Bir garnizondan iki kişi 
idama m:thkum oldu 
SOFY A, 27 (Milliyet) - Bir müd

det evvel Pilevnede meydana çıkarı· 
la ngizli komünist tebekeainın mahke
mesine baflanılmıttır. Muntazam bir 
te,kilatla çalışan bu şebekenin foa 1 
azalanru evlerinde sakhyanlarb !>·1 ;, 
te lnılliyel._k yapanlann hepn yaka • 
lanmııtır. Suçluların sayıoı • _,,, ... .ç· 
mektedir. istinaf mahkemui miıddei 
umwniai bütün ouçluların devleti ko
runıa kanununun ikinci ve yedinci 
maddeleri nıucibince ağır bir ,ekilde 
cezalandırılmaların• İ!temi~!ir. 

• Hasköy garnizonunda komünistlik 
propagandası yapmakla suçlu olan 37 
kitinin mahkemesi bitmif!:İr. Bunlar
dan ikiai idama mahkiim edilmi}, di· 
ğer ouçlular da ağır hapio ve para 
cezalarile cezalandırılmıtlardır. o, _____ _ 

50 tayyare --
14 bin kilometrelik bir de

vir seyy...that ne çıkıyor 
ROMA, 27 (A.A.) - lmparatoı

Oıgiist devrinin 2000 inci yıl dönümü 
münuebelile, 193 7 senesindu büyük 
bir hava fil<»u, 14,000 kilometrelık bir 
devir aeyahatine çıkacaktır. 

B~ oeyahate 5!l tayyare iştirak e· 
decektir. Bu tayyarelerin takip ede · 
cekleri yol esas itibarile §U olacaktır: 

Roma, Aqualiya, Şartr, Mayamı, 
Ruan, Dako, Braga, Kordova, Karta· 
ca, Garp Trablu..u, Memis, Teb, Gaz· 
ze, Halep, latanbul, Selanil<, Padova 
ve tekrar Roma. 

işsizliğe karşı 

Fransada iki vazifenin 
birde11 

görülmesi yasak edilecek 
PARIS, 27 (A.A.) - Bakanlar he· 

yetinin ulusal ökonomi komitesi, ipiz. 
liği bertaraf etmek üzere mesai nazın 
M. Jakiye'nin teklif ettiği bazı tedbir· 
teri müzakere etmiştir. 

Yapılan projeye göre, iısiz amele
yi yeniden iıe alacak patronlara, it • 
aizl.ik tazminatının bir kranı teaviye 
edilecek, 14 yaşına kadar olan çocuk- · 
lann mektebe deva.mı mecburi kılına
cak, umum.i ve hususi iki vazifenin bir 
den görülmesi yasak olunacaktır. 

Bakanlar heyetinin gelecek toJY.ı>n 
tısında, it oaatlerinin bazı ıartlar altın 
da tahdidi tasavvuru görütülecektir. 

Meksika aleyhinde feıat 
~ 

ocagı 

MEKSIKO, 27 (A. A.) - Resmi kay
naklardan verilen malumata ıöre, hükii· 
met aleyhinde ve birçok ilzaları Birleıik 
Amerika'da bulunan bir fesat kurumu 
keıfeılilmiştir. 7 kiti tevkif olunmuıtur. 

Anlaşıldığına göre, bunlar son Reisi. 
c:umbur seçiminde muvaffak olamayan 
Bay Villareal ile 1930 senesi Reincum· 
hur intihabatında mağlup olmut olan 
Bay Vaıconcelo'nun taraftarlandır. 

Bir vapur imdat istiyor 
MARSILYA, 27 (A. A.) - Aoisto 

vapurundan iotimdat itaretleri alınmıt
tır. Pervane&i kaybolan vapur, Terach~l
linıl'in 12 mil yakınınd > :..lunmaktadır. 

lifli kendiliğinden hükümsüz kalacak
tır. Bu proje, Fransa tara.fmdan gay
ri kafi görülürae, terkedilecek, veya
hut müzakereler neticeainde tadile uif 
nyacaktır. 

PARIS, 27 (A.A.) - lngiltere se
firi Sir Corc Klerk ile Bay Flandin ve 
LaYal arıumda geçen mükiilemeler, 
Fransız nazırlannın Londra aeyahati .. 
ne taalluk-etmittir. 

Reami mahafilde ta.arih olunduğu· 
na göre, Fran11ız nazırlanrun, Makdo· 
nald, Baldvin, Sir Con Simon veuire 
ile görüıımeleri, aırf karftlıkh bir ih· 
bar ve istihbar mahiyetini arzedecek 
ve halihazırdaki en mühim meselele
re ve ezcümle Londra kabineaini pek 
fazla itııal eylediği anlaşılan silahla. 
n bıralana itine ait bulunacaktır. 

Nazırların buradan hareeı.ti ayın 
31 inci ırününe kararlaıtınlmı~tır. Bay 
Laval ne günü geriye döneceğini he
nüz tayin etmemİftİr. 

Bay Flandin, husuai ourette Londra• 
da ikanetini iki, üç gün uzatacak
br. 

Amerikada 

Büyük bir 
Suiistima 'in 
Tahkiki 

Hükumet bütçesinde m11-
yonlarca dolar çalınmış 
VAŞiNGTON, 27 (A.A.) - Nafi· 

a idaresinde ouiistimal İtini tetkik et· 
mek üzere hwıusi bir jüri heyeti 6 ıu
bat tarihinde toplanmağa davet edil -
mittir. 

Son iki sene zarfında Bay Ruzvelt· 
in itsizlikle mücadele progranıı büt -
çe•İnden hukiimet aleyhine milyon -
laroa dolar çdındığı bildirilmektedir. 

Mü<:' • w..ıjwni dört mtlyar keşifli 
olan T eı.uaa kanalı inıaat projesi hak 
kında tahkikat açılmasını emrctmıt · 
tir. Bazı yüluek nıemurlarnı methal
dar oldukları bir ıufüotimal hakkm -
da deliller mevcut olduğu bildiriliyor. 

Toplamnaia davet edilen huausi 
büyük jiiri heyeti 1929 da eaki iç itle
ri bakanı F all'in hapsedihneaile neti
celenen mahut rezalettenberi toplan· 
mağa çaifmlan bu neviden ilk jüri he
yetidir. 

Uçan altınlar 
6000 İngiliz lırası tayya

reden denize düştü 
LONDRA, 27 (A.A.) - Dün Pa

risten lngiltereye uçmakta olan bir 
tayyarenin taıanakta olduğu 6000 in· 
giliz lirası kıymetindeki kölçe altın 
denize düşmüştür. 

Tayyer, Mant denizini aşarken fır· 
tınaya tutulmuş ve Eaela eyaletinde 
karaya indiği zaman, yük bölümlerinin 
fırtınadan parçalandığı ve içinde bu
lunan altm ve ıair eıyarun da denize 
düşmüı olduğu anlaııJ.mııtır. 

Çekoslovakyada 
Öldürü~en mühendisin 

katili hücum 
kıt'aları rüesas1ndanmış 

PRAG, 27 (A.A.) - Bakanlar he
yeti, dün, Bay Benea'in dlŞ siyasa ha
diseleri ve Alman mühendis F ormisin 
katli hakkında verdiifi izahatı dinle • 
miştir. 

Zannedildiğine göre, yalanda Çe
koslovak hükilmeti, Alman hükiimeti· 
ne müracaatla, mesuliyetlerin tayini 
için müştereken çalıtmaifı teklif ede
cektir. 

"Lidvinovini,, gazetesi, diyor ki: 
" Oyle görünüyor ki, bazı Alman 

mahafili, gizli telsiz aletini kullanan 
adırmu ortadan yok etmeğe, bu ale -
tin meydana çıkmumdan fazla ehem
miyet veriyorlardı. 

VIY ANA, 27 (A.A.) - "Telegraf,, 
gazeteaine göre, mühendiı Fonn.ia'in 
katillerinden biri, Münihten aldığı ta
limat üzerine ve aahte bir pa.aaport
la 1933 senesinde bir kaç ay L..inzde 
v;, Viyanada otunnuf olan, S. S. rüe
aa.amdan Gert Şubert adında biridir. 
Bu adam, Bavyeradaki Avusturra ~
jiyonunu tetkil edenlerden, Hıtlercı 
Rauterin en yakın arkadaşıdır. 

B. Mussolini ve Avnsturya 
PARIS, 27 (A. A.) - Journ.al gaze

tesi Bay Muısolini'nin "Avuaturya'nın 
tanhi vazifeıi" bathklı bir makalesini 
n"4rebnelrtedir. 

Mussolini, bu makaleıinde, A>'u•tur
ya'nm filhakika bir Alman hükumeti ol· 
duğunu, fakat mukadd~rabnın mutlak 
halr.inıi bulunduğunu yazmaktadır. 

Bursada şiddetli fırtına, şehir bir 
müddet karanlıkta kaldı 

BURSA, 27 (Milliyet) - Bugün şehrimizde etrafı alak bulak eJ . 
şiddetli bir fırtına olmuştur. Fırtınanın şiddetinden Yahudilikte dell~ 
len ağaçlardan bazı evler hasara uğramıştır. Fırtınadan bir çok ele 
trik direkleri devrilmiştir. Bu yüzden şehirde tenvirat bir müddet J 
muştur. Hasann derecesi henüz kat'i surette anlaşılmarr.ıştır. Y atıgı~ 
ihtimaline karf' tedbirler alındı. 

Bakanlar dün akşam toplandı Tar 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Bakanlar heyeti buf!ijn saat on altı 

da toplanmıf ve toplantı geç vakte kadar devam etmiştir. 

Uçak şampiyonluğu müsabaka/arı 
ANKARA, 27 (A. A.) - Türk Tayyare Cemiyeti umumi me~~ 

zinden: Sporcuların adını taşıyacak bir tayyare satın alınması ıçı~ 
(Olimpiyat) mecmuasının ileri süı·düğü düşünce, idman Cemiyet/eti 
ittifakı genel merkezince uygun görülmüş ve mıntaka bQfkanlıklatı· 
na yazılmıştır. Yapılan tamime göre, büyük şehirlerde dört, küçük 
şehirlerde iki en güçlü futbol takımı arasında (Uçak şampiyonluğu) 
müsabakaları yapılacak ve hasılat Tayyare Cemiyetine verilecektir. 

Türk- Mısır dostluk cemiyeti 
ANKARA, 27 (A.A.) -Aldığımız maliimata göre Kahirede Itllfl' 

T uring otomobil kulübü reisi T ahır paşanın btqkanlığında bir T ürlı 
Mısır dostluk cemiyeti kurulmuftur. 

Teşviki sanayi muafiyet
leri hakkında kararname 

Ökonomi bakan ığının yeni projesi 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Oko- yuilo zararla çalqmakta olan ~" 

nomi balıanlığı 1055 oayılı tetviki ....,.. fabrikalarının rekabet kabiliyetJerinı 
yi kanununun tadil edilen ikinci mad • bafaza edebilmek için bu fab~ 
neııne göre hazırlanmış tetviki oanayı tarafından iılenilen ve gümrük ve. lıİI' 
muafiyetleri hakkındaki kararnameye mele vergisi y*Uııu ıakriben yetıDJf 
müzeyyel bir kararname projesi hazırla- liradan ibaret bulunan pamuk iplii;.ıif 
mıttır. beş senelik programla teaiai kabul • : 

Balcanlık bu proje ile zeytin yaiı ve dilen sanayiden olup 935 •enesi art•., 
aaiT yerli nebati yağlarmuzın ve yerli lannda faaliyete seçecek olan caın 
mabsullerim~Jen ııebze, meyve, balık ıişe fabrikaomın hariçten gelen şişe : 
et ve sair konservelerin ihracını kolay. camlar He rekabetini temin edeaıfaı 
laştınnal< ve istihlak yerlerinde rakip • için hariçten getiıUnek mecburiy~ 
krL • .ize kartı rekabet imk8nıru artbrı•· de olduğu kad>onat dö out'ün g J 
ÔJdll~k üzere bu nevi yerli mahıuJlerin .resmi ve muameJe vergisinden mu 
ihracında kullanılan diiz veya baskılı tutulmasını istemektedir. 
teneke levhalar ve bunlar için oarfedi· Yalnız bu muafiyetten istifade ,,d<' 
lecclı: kalayın ihraç edilen mahallere bilmek için 9ikolata fabrikaları ;ı.rof 
münhasır olmak ve ihraç eden fabrika· edece!<leri çikolatarun hamuru~ 
da kutu haline getirilmek f&l'Iİle tarih· maada içerisine yüzde yinni beıind':j 
fenin 523 b, c, ve 577 pozisyonlan fazla kuru veya yaı meyva veya r~ 
münhasıran ihraç edilecek çikolatalar i- kullımmıyacaldardır. 
çin getirilecek tarifenin 211 a ve 227 Yüz kilo nebati yağa veya konser • 
pozisyonlarına dahil kakao çekirdeği ve veye yedi kilo teneke ve yüz ..-am ıı-' 
=:.-:ı.Y:u;.ım~'::' =Jef~ lay muafiyeti verilecektir. . _:ı.if' 
humlardan iotihoal olunup tasfiye edil- Çorap fabrikaları için 1-ô-934 ıar-ıf 
elikten sonra ihraç edilecek yailara den sonra getirilmiı olmak ve yal" 
münhaoır bhnak üzere bunlarm tasfi. pamuk çorap imalinde kullarulmıd< ,.,.. 
yeau.de kullanılan vo hariçten getirti - tile 934 mali yılı içinde kullanıl• ~ 
len tarifenin 711 h 711 v 1-471 68, lildere münhasır olmaık üzere ı:;O .,ıYj 
274 tarife pozisyonlarına dahil .Ut kos- kilo 22 numara ve daha yükııek 
tik tufiye toprağı fabmi hayvani ve pamuk İpliği muafiyetten iıtifade ed .. 
nebatinin umumi iktioat vaziyeti dola· bilecektir • 

Bay Göring 
Lehistana yabani domuz 

avlamağa gitti 
BERLIN, 27 (A.A.) - Bay Goe· 

ring, Lehistan Reisicwnhuru t':""af!n: 
dan tertip edilen av eğlencesme ıştı· 
rak etmek üzere dün akıam buradan, 
Lehi•t ... nda Bialowitza'ya hareket et
miştir. 
VARŞOVA, 27 (A.A.) - Bay Go

ering refakatinde Lehistanm 8.e~~in 
sefiri Almanyamn o,rmanlar mudu • 
rü B~y Kendel, av ıubesi tefi Bay 
Hausendorf ve Almanyanın Vartova
daki ate§flll'İliteri general Schindlen 
olduğu halde bugün aaat 2,40 da bu
raya celmit ve vagondan çıkmamıt
br. 

Bay Goering'in avlanacağı oran.an, 
Avrupanm en büyük ormanı olup sat• 
hı meaalıuı 2500 kilometre ınurabba· 
ıdır. 

Bay Goering, yaban domuz avlıya-
caktır. 

V ARŞOV A, 27 (A.A.) - Bay Go
ering Alman sefarethanesine gitmek 
üzer;, vagondan çıkmıştır. Davetl!l-;r
le birlikte av mahalline varmak ıçın 
aa&t 4,25 te Vartovadan hareket ede· 
cektir. .. .. 
Leh . Alman andlapnasınm )llldönumu 

Kar fırtınaları 
Amerikada, Lehistaod• 

İngilterede soğuklar 
LONDRA, 27 (A.A.) - lngilter' 

nin her tarafında, aon fırtmanm Y-". 
mıt olduğu za1'8rlara dair yeni nıı> 
IUınat gelmektedir. l• 

Northumberland'da, Blyth'de, d•., 
galar, iki klavuz gemis;ni .ürükl~l· 
tir. Bunların ne olduğu malUnı del' 
dir. , 

Man adası havacıllk meydanınP•• 
rüzgar bir tayyareyi yerden kald11"11" 
duvara çarpmıf ve parçalamıt~ır. 

Lehistanda fırtınalar -' 
VARŞOVA, 27 (A.A.) - Bir lı 

fırtınası, Boriazow petrol havzalı~ 
ehemmiyetli zararlar yapmıı ve 
kuyu lıaaara uğramıttır. 'f' 

Yüksekliği 5 metreye varan kat ıf 
ğırundan, münakalat inkıtaa uğraJ" • 
tır. Zarar 500,000 Zeloti tahmin • 
dilmektedir. 

lnııilU Kolombiyıuında ·ıi-
SECTTLE, 27 (A.A.) - J,.gd•• 

Kolombiyasmda aulann C'*1J1lUl1' • 
ve toprak kaymasından ötürü ölel' 
lerin 11&yrsı 25 i butm~tr. ~ 

T !'lgraf ve telefon hatlannın ~ 1,. 
rnit olmasından dolayı bir çok koYııf• 
rin akibetinden haber alınam&J1?.1f .,ı~ 
Vaşington eyaletinde vaziyet dW: 
yor gibidir. _.....-

' 

VARŞOVA, 27 (A.A.) ::-.. A~em~. 
tecavüz andlaşmuınm yıl donumu mu 
naseb"-.ile ;1an reoıni lskra ajansı di -

yor ki: . Havana da "Kimıeye karıı müteveccıh olmryan 
ve kiırueye de zaran dokurunıyan 

Leh - Alman münaaebatı, iki komıu Zorbalar bir trene hücud' 
arasında gerektiifi gibi inkitaf etmek-
tedir. Bu iki taraflı münasebetler, u - ettiler soygun yaptılatL .. 
mumi ve bulanık mahiyetteki her tür- 1 .,.. 

lü teminat ve andlaımalard.an ço.k da· HAVAN, 27 (A.A.) - Şidde of(ll 
reektleri artmaktadır. MitrelY ,, ha te&irli bir uluslar arası aıyasa vasr• _,_ 

1 
Lah k d b·r ~ 

d. zorua ar avan ya ının a ı ., ' taaı gibi görünmekte ır:,, • yır 
Diğer yandan, " Kurı>;.er Sodzıye?· hücum ederek bin dolar soygun 

ni., gazete6i de, orada muıahede. edı- tıklan sonra kaçmıılardır. ç0f' 
len ulah eaerinin, Polony":dan !''Y.~e . Dün akıam Santiy~oda bir b""!'. 
Almanya canibinden takdır !"'1ıldııp- kiliselere ka11• olmak uzere 13 11t 
ni ve Göbbeb'in vaki olan zıy~r~ılbe ba patlamışbr. Bir banka hasara 
Göring'in mutasavver ziyarctlennın u 1 _r_a_mı...;ı.tır_. ------~-""".'-;'i,/ 
na delil olduğunu kaydettikten sonra, ı ı ıO J' 

• tibatı alınmıştır. Bu aabah oaa.~. 1.,.ı,-diy?,r_ki Bu pek güzel anl&Jılır. Zira, Alman aefaretine gibnit ve 0~ ,";J 
münasebatın önceden fena olmasına sonra da Reiaicwnhurun avına "ı' 

b · bulunanlar( Bialovieıa ormanın~ el' 
Almanya se eptı.,, -•- 1 h • t 1 h rel<P ti 

Alman hava bakanı Varıouad" türec.:a o an uıuaı rene a ıl 
V AR~OV A, 27 (A.A.) - Alman mittir. General Göringin yan~ıı :;fi' 

hava bakanı general Göring dün gece histamn Beırlin büyük elçisi ~{~!ri "' 
· Almanyanın V arıova ateşeını 1 

buraya gelmiştır. 1 k ad 
lata.ayonda mühim muhafaza ter - neral ŞinJler bu uruna t ır. 



••pan. I 
hrin 1 ~ 

""'"'" agı ve solu 
"' de · llıda mır, tahta va J..-·on ay"i .. --~ 

•ıı Ce>;. 1 8Urçmeden, çamura 
. "'•kleriıı P dola§tln, yalnuı ln11i· 
l boı,fialde alrıamadığı ifin neva
oturı,a .a

1
? tedarik edip evin-

i 1 Pı av p" · -lı •t ı dil!" •fırtmege mecbur 
beııirıı İ,. ark ad afım ve ad a§ım 

da,, ır Ya>:ıma ta (Taymis) 
'""" ı, _cevap Verdi. Bu kadar u

"'•.ı-ıp .":,.~ ~ir vesile ile de ol • 
uguna sevindim doi

bıı -
1 • ıı.tunda -' · · · ••1~<1· • uemıflım kı ols • 
'"· •.ı-eaı H 1· • • ~"' :Ya11; 8 • a ıcın yalnız sa11 
,:; Soı 1 e;yo11lu,,a ehemmiyet 
:~~or <ır;{!"a Yani lstanbula 

• bu· k unyanın medeni fC• 
adar ayrılık görül • 

~ ... d" 
•b , 'Jor L 1•• ........ ,., "' . •v., L _, 
,&'tçti.;· . . onar a arolarından 

,., iÇi "L• 
· ltıi ;y k 11 1" 1Ye a.)IT'1mışlardır. 
• lo;,.ı a ası •aldan daha .ı:en-

ıı d "'a d .. 1 . e il. a oy edır.» 
•llııda """ edeyim: 

0'.k Oraı:egıeo de öyledir. Fakat 
~;,,/~-medeni ihti;yaflardan, 
'diJ,0.,,." ır vazilelerinden mah
flfı,,. F kadar aşikar değildir. 
~~11;11 elek. Londra'nın, Paris'
_'"t""fa >:engm tarallarile z.üğürt 
• nıoı, "'"•ela ...,, elektrik, ha
'••ı.,11 ?ı. tramvay 11ibi ihti;yaf-

• 11.l'cı,,111 '{1ni iddia eder mi? 
'il•ııc er fehrinda fikir mer • 
roı, a;y" 

1
merkezi, ticaret merke

~lı,,,1) rı mııtır. Fakat hifbir me• 
• r ltıi re medeni vasda ve ih
. deır;ı;~ •ol kısımlardan esir

"iıı ır. 
"' Varo ı · "'• •aı,,, f arında bile havagau, 

11 '•rrıı;,, .. " su, tramvay ve met
~, t.orı:J• noktaları vardır. 
.• bq ;y!ada iken aai ile aol a
.lııı <lr 

0 nden bir fark olup ol • 
~ ecı "f!•rmannı arkadafım -
Lu1ı; ~-
. l' op'f:" Be;yoğlunda havagazı 
ll"'ııeı;"Plda ;yoktur. Boğazın 
o.l'ı':'»QJ,, Yaf<annda bile ;yoktur .. 
liJı;, . utediğim dava budur 

~~'in ' fıcaret, eğlence hayatı· 
, eı,,,"'~Y:Yen mıntakalarında 

'ol hrk°L, elbet ta tabiidir. lngi
'ıı ıer,:"_,'!' olduklarından fik&
lt; 1. --..., arkadqm, korku • 

~~·~i 0~dı:a'nın ıisli havan irin· 
•ı~ı 11 

' 11tikal kabiliyetini ka;y-

l Burhan CAHIT 

titaz edenler 
hi .. -o-

~llı.ıu.~adiller komis
) ~.gırecek aza idare 
))ı e •ndcn olmamalı 
b~a~illerin emlak aabt it
~. uzere Bay Faik Nüz -

18ında kurulan komisyon 
' ta d~ ite bqlıyacaktır. Bu ko 

q,; :;; nıübadiller idare heye
. e. llİrecektir. 

lıt llliib . . tt., 1ı adiller araamda, komis-
ol "Yetin.den aza ırirmeme

• !ilcı-,, t.nlar da vardır. 
· 't~ ~lll'~r olanlardan ve aa
~ ı:.· etı ausından Bay Ali 

ır llıuharririmize dem.i~tir 

~ F".;ı. Nüzhetin batkanlı
. ,lloı- ~ Yeni komaiyon gayri 
~ te.ı:_~~ ,büyiik bir .Ümettir. 
I~ ll'I kıymet k.omiayonun

iı,,,t.'hi °!_duğu düzgün işlerden 
1 ~;,. ~llbadillerini çoğunu se
. "llfa~li 'indi de ga.yri mübadil
~ ' ~olarak bulacağı kom 
~ •ıu- faydalı olacağını u-

1 .~ etle bonolar yükselecek, 
'llot-i d ll>:ayıp giden gayri mü
~ ~ tasfiye edilecektir. 
L~ ı.,. ~ayri mübadiller c:emı

' -. Y ti azalarından yeni ko-
~, .. c~ulunmasmı muvafık 
• ~ linlrii idare heyeti müs

~ltılı.':, Za11nan gayri müba • 
ı, Jıe;.,li , dDll daha iyi görebilir. 
t~ııı 1 &rede evvelce müata
. lıiç h!e gayri mübadillerle a-
~~ a..: komisyonda azalık ve 

""flı . Yacağmı aöylemiıti. 
~ \'hi ıd~re heyetine dahil ol

lı)~İİbe.dillerden komisyon 
&ıına taraftarım.,, 

~ORSA 
~~ alman cetoeldir) 

~.: ı "'•ııcikanun 935 
t §! FIYATl.ARl 
:~ '4.ıa 1 TAHViLAT 
it 3o 97 llab- 17 IO 
llt 29.'IS An. mümeaıil 53,40 
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. ~---B 1 HAM 
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'~.... 9 Tol•fon 14 
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'> ., f," ı '4 unento 13,15 

~.: lıi,,, Jo.so c~tihat de)'. JJ,50 
t-ı1• 26 v-rk dey. ı,ıo c ,, ı..ı,. 1,61 

" ~" 1( 18 Sark m. ecza 4,65 
' ' ıı.O:S I Y A T L A R I 

~ Prai 18,97 ,42 
9.30 Belarat 35,04 

'1&.50 Moalıı..o..-a 10,91 
2,45.41 Berlin 1.,97,80 

"=i..d? Madriıt 4,.20,34 
3.40 6S Budapeıt• 4,25,50 
l,ti43 Viya.na 4,25,SO 

iV lJ 67'.aı B!ikeı 18,96.SO 
IC o r v.,.... 4,;ı:r,ııa 

. t ~...... (Satlf) 
ı,:• .... ~ ıt .... -• !'... 1119 

"ı°';"' l2g 

"''' ~ 
'
• eıa . 2 
"t.ı.. ~ 

' ııs 
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13 
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ŞEHİR HABERLERi 

Krom istihsalatı 
Artıyor ---Bu yıl istibıal 120 bin 

tonu buldu 
Geçen yıl 80 bin ton olan krom İs

tihsalatımız, 120 bin tona yakla§llllf· 
tır. Kromun önümüzdeki yıl daha faz
la bir inkitaf göstereceği muhalokak 
sayılmaktadır. 

Zeytin haşaratile mUcade'e 
Bursanm Gemlik havaliıinde zey

tin •İneğine kartı açılan müc dele -
nin iyi neticeler verdiği anl141!mak -
tadır. Bu havali halkı ziraat bakanlı
ğına müracaat ederek Piilverizatör al
mışlardır. ilaç dağıtımı iılerile meı • 
gul olmak üzere bakanlığın ıuhe inÜ· 
dürlerinden Bay Recep Refet Buna· 
ya gitmişlerdir. 

Ambalaj ser~isi Ankaraya 
gönderildi 

Evvelki aktam kapanan ambalaj 
sergisi dün Ankaraya gönderilmiıtir. 
Bugiinden itibaren orada teşhir edi -
lecek, daha sonra l:ı:nıir, M~n ve 
Trahzonda alakadarların iıtifadeaine 
arzedilecektir. 

Dünya bakır stoku 
Dünya bakır stoku 4 74 bin ton -

dur. Geçen sene ba§ındaki stıo.k mik · 
tarı ise 634 bin tondu. Ara.daki fark, 
bu yıl daha fazla stok meveut oldu • 
ğunu gö.termektedir. 

Tuz fiatı har yerde bir olacak 
ANKARA, 26 - Maliye vekaletin· 

de inhisarlar idareainin verdiği tuz ra 
poru tetkik edilmiıtir. Maliye tuz ıa
tıımm inhisar altma alınması ve fiyat
ların her yerde bir alması eoaamı ka
bnl etmi§tir. Bunun için hazılan11n ka
mın Jayibaaı yeni toplanacak meclise ve
rilecek ilk layıhalar araaınd"ciır. 

* Komisyonculara dağrblacak bro
§ür - Gümrük komisyoncuları birli
ğl, tarife komisyonunwı ihtiyaçlara 
göre verdiği kararları tevhit ederek 
bııWyoın.culara bro§Ür halinde dağıt
mağa karar vermiJtir. 

POLiSTE 

Üç öküz nasıl 
Öldürüldü? 
Eğer öldürülmes:!ydiler bir 

çok adamlar ölecekti 
Evvelki 11ün mezbahadan kaçan üç 

öküz Sütlüce ve Halıcıoğlu taraflarını 
alt\i$t etmiılerdir. Yaka ıöyle cılmu§ -
tur: 

Uç öküzü kesmek üzere mezbahaya 
götünnütlerdir. Hayvanlar ka.saplann 
bulundukları kanlı yere girince bir -
derıl>ire gözleri döruniiş ve orada bu -
lunanlara hücum etmiılerdir. 

Ku.aplıt.r ve çobanlar bu azgın Ö
küzleri durdurmak istemiılerae de üç 
hayvan önlerine geleni devinniıler ve 
mezbahadan dııanya fırlaı:nışlardır. 

Uç öküz yine karıılarma çıl·anla
ra saldırarak Sütlüce yolunu tutmuf· 
Jar ve böylece Halıcıoğluna kadar git
miılerdir. Etrafa saldıran hayvanları 
gören halk kaçışmr§, ortalrk biribiri -
ne kanfDUthr. Bu sırada iki çocuk ta 
diitüp yaralanmıtlardır. 

Oküzler Halıcıoğluna geldikleri aı· 
rada polisler de yetipıler ve azılı 
hayvanların zapted:i'-niyeceklerini ııö 
rünce tabanca ile üçünü de öldünniiş
lerdir. 

Yakalanan kumarcılar 
ı Süleymanlcle Bozdoğan kemeri 
ca.ddeainde Mehmedin kahvesinde ku
mar oynandığı öğrenilmit. kahvede 
Avni ile Fahri isminde iki kiti zabıta 
tarafmdan yakalannnıtır. 

GörünDr, görUnmez kazalar
dan biri 

Dün Tepebatında fimdiye kadar 
görülmemit çeşitte bir otomobil ~za
il olmut. kendi halinde yoluna gıt -
mekte olan bir kadıncağızm ayağı ve 
kollan kmlmıflır. Bu kaza §Öyle al -
mu~'ır~ 

Şoför Bay Kimi! idar~~ oto-
mc. ..... . .. ~ -ır'".,"'-i1o~an ~gı ınerken 
birden.bire otomobilin ön tekerleği ye
rinden fırlamıt ve sıçra, a, zıplaya gi
dip yaya kaldırnnmdan yiirümekte o
lan ve Kurtulutta oturan Bayan Po -
Jinaya çarpmıtJ:ır. Fakat ~u çarpıt o 
kadar tiddetli abnu§tur ki Bayan Po
linanm ayağı ve kolu kırılmıttır. 

* KöJ>TÜ üzerine düttü - Dün ıa
bah Köprünün Boğaziçi vapur iskele· 
ıinde Çorumlu Mehmet isımi~e ~!ri 
ani olarak sancılanarak yere dupnU§
tür. Mehmet CeıTahpaıa hastahane.i· 
ne götürülmüftür. 

80 Jiraaını çaldırmq - Eminö
nünde toför ()mıanm 80 lira ~in 
de yedek lutiğini çaldığı iddia edilen 
lbrahim poliı tarafından yakalamnıı-

tır. . Er ıık-* Çocuk neden ölmil§ - e a-
yiinde oturan ciğerci Sadığın 11 Y~
Jarmdaki çocuiu öhniiftÜr· Beledıye 
hekimi tarafından yapılan muayenede 
öliiın tüpheli görülmüı ceaet morga 
kaldınlmı§tır. 

• Ağaç ke~lir mi? - Uıküdarda 
lhaaniyede oturan Niyaz~ni~ Karaca
ahmet mezarlığmda aelvı agaçlarmın 
dallarını kestiği görülmüt ve yakalan· 

mııtır 

Ayasolya camii bahçesinde, es ki eserlerin bulun •• 
yat yapılmaktadır. Resmimiz, bu a meliyeyı· .. t kmastedı. ıçın halri-

A f 
.. . .. gos erme ır. 

yaso ya camıının muze hazır[ ıkları da •1 l kted" ı er eme ır. 

MEZBAHADA BELEDiYEDE 

Kasapların Tahsilat işleri 
İstediği o!du Yolunda değil 

-o- 1 . 
Kilo ü:ıer:nden resim atın- Tahsilatı iyi yapmayan me 

ması geriye bırakıldı murların maaşları kesilecek 
Şimdiye kadar bat üzerinden öde- . • Son altı aydır, beledi:yenin bazı tah-

nen mezbaha reııminin ı §Ubattan iti- aılatmın mu,·affak netice vennediği an
baren kilo heaabile ve dokuz kuruı o- laşılmıştrr. 
)arak alınacağı yolunda belediyenin Bu kısun fasıllarda beklenen varidat 
verdiği karar malUındur. Bu karar ü- toplanamamıştır. Belediye, tahsilib iyi 
zerine, ali.kadar ar ne>:dinde teşebbüs ya~yan memurların maaşlarını kese
lere giriterek resmin ağırlığını öne sü cektir. 
ren ~8;'AP ve celeplerin istedikleri na- Mac.isi umumi cumarte·j 8 
zan ıtibara alınmı~tır. ... J 

Oğrendiğimize göre, dün verilen topJan;yor 
bir emirle, kilo uwlünün şimdilik tat- 1 • · · 
b 'k ec1·1m· - · b.ld" ·ı-:...: M •4mbul umıwnı mechıı cumartesı 

ı ı ıyeoegı ı ırıu~r. ez.. ·· -
bah 

"d . d . gunu saat 14 te toplanacaktır. Bu top-
a ı areA e ıcap edenlere teb- ıa~tı-'- · ab t · bel_,, t lim r B · ·· kan - ua yenı z ı aı ..... ye a atna • 

ıgat ~a1pmı,~ır. ki":lva.zıyetnde gore, . m>si, ı935 yılı bütçesi hıuırlıklan 1933 
tarın ı§ eınesı ve o uz.er1 en resım ._ ~ ,. .. . ' 

1 b
. ·' ddet . 'al 1 Y•·• •<.! ı heıap r poru goı-utulecek-

a mmaaı ır mu genye • mlf o .. tir 
maktadır. Bu itibarla bundan böyle · 
de bat üzerine reaim alınm.aaır.a de -
vam edilecektir. Anc.nk k;uap ve ce
leplerin yaptıkları müracaat """lı te
kilde tetkik edilecektir. 

Dokuz kunışluk resmin ağır olup 
oli71adığı tesho t edilirse miktar a.zaltı
!J.caktır. 

Diğer taraftan, mezbahada hayvan 
satı;lan için inta edilen yeni aaht ye
ri şubattan itibaren açılacaktır. K mı 
yerinde aabt yapılması u•ulü de niha
ye~ bulmu1 olma!<tadır. 

Ka 'ı ' ·öy su tnrife1eri 
Kadıköy au tirkctinİn tarifede 60 

para tenzil5t yaptığını yazmıştık. Şir
ket haz:rJad.ğı yem tarifeyi taJ<tk için 
bayındır! :C bal.anlığına göndermiştiT. 

Bakanlık tarifeyi tasdik <ot.tikten 
sonra fimdiyc kac!M ı6 kuruştan alm
rmt olan lU para11 ı4,5 kuruta indi
rim t a!a<:alı.Lır. 

~--------

MAARIF'J;E 

Fındık'ıd . ''bk'' . . nı~" c - 'lı-ı 

iki yıldanberi, '.•ınd lıda İn~a e
dilmekte olan asri ilk mektep bu se -
ne açılacaktı. Fakat binanın bazı nok
sadarı henüz ikmal edilmediğinden, 
mektebin açılmaar önümüzdeki den 
yılı başına kabı~tır. 

Bu bina için 206 bin liradan fazla 
para aarfedilmelı.tedir. 

Kazanan t le~enin hediyeieri 
VJrilrli 

Tasarruf haftasında mekteplerde 
yapılan yazı müsabakasında birinci -
!iği kazanan talebelerin hediyeleri ce
miyet tarafmdan verilmiJtir. Bu hedi
yeler araamda yerli mah.sulittan mey
va ve saire vardır. 

Yeni Kadıköy iskelesi 
Köprüdeki Ka.lrköy, Hay~ is

kelesinin yeniden yapı:lmaoma Akay 
idaresince karar verildiğini yazmıştık. 

Demirden yapılacak olan yeni iake
lenlo plan ve projeleri tetkif< ve tasdik 
eıLlmek üzere belediyeye ııönderilmİ§· 
tir. Proje tasdik edildikten ....,.... inta· 
ata ba§lanacaktır. lnıaatm bir buçuk 
seneden evvel bôtirilmeahıe imkan yok· 
tur. 

Yeni isl<ele, demirden ve iki katlı 
olacaktır. Şimdiki iskele 60 metTe bo
yundadır. Yeni iskele 70 metre boyun
da ve 18 metre 11"1İtliğinde olacaktır. 

Yeni iıkele iki katlı olacağı için yol
culann vapurlardan çıkmaları daha ko
lay ve rahat e.lac:aktır. 

Yeni iakelede Boğaza bakmak üze
re güzel bir gazıİno, ayni zamanda bü
fe, kitap ve g&Z<Ote satacak dükkanlar 
da bulunacaktır. 

250 l>in liraya mal ol....&< alan yeni 
iskelenin masrafına, 125 bin liraaı Ga
zj köprüsü tahaiaatmclan verilmek üze
re, belediyece ittiri.k edilecektir. Buna 
mukabjl gazinonun ve köprünün varjcla. 
tından belediye iıotifade edecek, isb . 
lede teoia edilecek bir emanetçi kısmı 
da belediyece ifletilecektir. 

Şehir telefonu Y akacığa 
uzatılacak mı? 

Şehir telefonunun Y akac:ıia kadar 
uzablmall için,. ıirl<et nezdinde tqeb· 
büslerde bulunulmuıtu. Şimdilik lıun" 
imkan görüleman:itıir-

Fakat telefon tiri<eti hülnımete geç. 
tikten sonra, buraya yeni bir hat yapı
lacaktır. 

BU.Un su ar Bal;;diye::in 
s~ı • idaresine eklenen ı..ın.m, dün 

vilayet~ bildirilmiştir. Buna göre, bir 
b_;:lde veya belde halkının müşterek ih
tıyac:na mah ıu ou.lann kaynaklan be
lediye ıınırı dııroda buluı.r-ı bile su 
yolfarırun veya kaynaklarının balmnı 
uııarılması, temıizlenmeıj ve ıuyun sıh
hat §artlarına unun bir halde bulundu
rulması belediyelere aittir. 

Çdm~erlıtaşın etrafı açılıyor 
Belediye, tlll"ihi kıymeti haiz olan 

eıillıeıfit"!ı n etr.ıhndalö <lükkiuı ve 
barakaları isıirnlalı: ettirerek hu tarihi 
Bb~de.yi meydana çııkannağa 'karar Vel"a 

miıtir. 
Çember lilaşın etrafına küçük bir de 

b · h;e y4pılacaktır. 
---~ __ ..,_ _____ _ 
ŞiRKETLERDE ' 

De:ıiz yo .arı 
Ayrı-dı 

lki şir ::et arasında bir 
anl~şma yapıldı 

Deniz yolları idareıi ile vapurcu -
luk şirketi arasındaki hat bölümü İ§
leri tamamile halledilmiş bulunmak -
tadır. iç kabotaj iç.in ayrılan OJ1. bir hat 
ta iki müeoaesenin bütün yıl zarfında 
i9liyecekleri aefer adedi teabit edil
ıni~tir. Y enj, bölüm fUbattan itibaren 
muteber olacaktır. 

OğTendiiimize göre, her yıl bölüm 
yapılırken anlatamamazlık doğuran bu 
mesele kökünden halledilecektir. 

iki müeueoenin bölüme iıtirak hak
lan muayyen bir niabetle aynlacak ve 
yeni gemi alındığı takdirde bile nia -
betlerde değitildik olmıyaca.ktır. Bu
nun içifıt mevcut nizamnamenin bir 
ma.ddesinde deği§iklik yapılacaktır. 

Heybeliada sanatoryomu 
Heybeliada oanatoryunımun sene

den ıeneye geniıletilmea ve ye.tak a
dedinin arttmlmaaı karar altına alın
mııtır. Bu karar üzerine ıon bir kaç 
yılclanberi saıurtcıryom f!PCY"e geniıle
miıtir. 

Sıhhiye vekaleti, bu ııene de &ana· 
toryoma yeni binalar ilavesine karar 
venniıtir. 

Şimdiye kacl.r sanatoryoma kabul e
clilecek haatalar auaya tibi tutulııyordu. 
Hasta sayıoı artbkça bir hastıtnm sana· 
toryoma kabul edilm .. ini daha ziyade 
cüçleıtiriyordu. Sanatoryomda yapıla· 
cak yeı>İ tes:aattan aonra hastaların 11-

ra beklemeleri azalacaktır. ..-
liri ıene sonra aanatoryoma her mİİ• 

racaat eden bddetilmelnizin kabııl edi
lecektir. 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

Çocuk öldürülme
miş, bulundu 

--o-

Zehirlenip öldürüldüğü sa
nılan çocuk darülacezede 

Bayan Şükran adlı bir genç kadm 
müddei umumiliğe müracaat ederek 
8 • 9 ay evvel çocuğunun gayri meşru 
babagı Bay Ihsan tarafından yok e -
dildiğini bildinnİf ve: 

- Bu çocuğu evlerinde doğurdu -
ğum Bayan Arakai ile kocası Şişlideki 
Ermeni mezarlığına gömdüler, çocuğu 
da ıırmga yaparak öldürdüler detnİ§
ti. 

Müddei umumilik bu ihbar kartı· 
smda ehemmiyetle tahkikata. b14la
mıı ve neticede öldürülüp Ermeni me
zarlrğma gömüldüğünü iddia ettiği ço 
cuğu diri olarak bulmuftur. 

Çocuk 8 - 9 ay evvel Kasnnpaıada 
.ııokak ortaamda terkedilmif, polisler 
tarafından bulumnu§ ve Darülaceze -
ye götürülüp bırak.ılmıttır. Çocuk Ba
yan Şükrana gösterilmi§tİr. Bayan Şük 
ran çocuğunu taııımrf, fakat biraz za• 
yıflamıı bulmuıtur, çocuğu terkeden
ler hakkında takibata devam edilmek
tedir. 

Arapça tekbir alanlar 
Bir cenaze alayında mezarlığa gi .. 

rerken arapça tekbir aldık.lan için 3 
lüıi dün adliyeye verilmi§tir. Bumla -
rm adlan Hıfzı, Gıyaıettin ve Ahmet
tir. 

Müddei umumilik üçünün hakkın
da da takibat yapmaktadır. Fakat suç
lan tevkifi .icap ettirir mahiyette ol • 
madığı için üçü de serbe5t bırakılmıt
trr • 

Sıra liranın üst tarafına 
ge'inc9 

Dün üçüncü ceza ınahkeme.ainde 
garip bir davaya bakılmıJtır. Davacı 
Dıvanyolundaki börek satan Matyos oğ 
lu Santiridir. Suçlu da Kocamuatafa 
paşada oturan Hasan oğlu halittır. 
Halit bir gün Santiriden beş kurutluk 
b<irek almış. 

- Lira vereceğim, 95 kuruş ver 
demiş, 95 kurutu da alarak lirayı ver
meden kaçıp gitm~tir. 

Duruıma neticesinde itin böyle ol
duğu anlatılmış, ve mahkeme Halidin 
3 ay hapi&e konulımaaına, 50 lira da 
ağır para cezası •ermesine karar ver
mittir. 

Fakat Halid in evvelce brnızlıktan 
ve dolandıncılıktan başka mahkıimi
yeti olduğu da anla,ılnııt, bunun için 
cezuı arttırılmıştır. Halit 3 ay 15 gün 
mahbuı yatacak 58 lira ağır para ce
z ı verecek, 1 O kuruı ta para ce -
zaaı ödey cektir. 

liıtisas mahkemelerine 
verilenler 

Dün gümrükteki sekizinci ihtisas 
mabkemeainde yeni bir kaçakcılık da
vaamm görühneoine b~ıımı§tır. Aıır 
dreaak iımindeki bir vapuru batmadı
ğı halde batmıt ginterere:. güınrÜk 
kaçalı.çılıiı yapmaktan w~ı.. bu!Lnan 
Bay Zeki, V aaili, ve lmıeil Hak.kmm 
dünkü duruflll"lannda kararname o -
kunmuttur. 

Muhakemeye §&bitlerin çağrılma· 
si için ba~ka giine bırakılmı§l:ır. 

• Yinni beı kadar tilebi kabotaj 
kanununa muhalif olarak i§letmek &U· 

çundan Bay Mehmet Emin, Hıriatona
mas ve Dinakatof imıincle ÜÇ kiti ih
tisas mahkemeai.ne verilmiılerdir. 

• Türklüğü tahkir davası - Türk
lüğü tıt.lıkirden ıuçlu kibrit tirketi mü
dürü Bay Hormanıım duruımasma. dün 
üçüncü ceza mahkemesinde devam e
dilmiş, durupı.a müdafaa p.hitleri ge
tirilmesi için baıka güne bırakılmıt
tır. 

* Sahteki.rlann eline geçen bono
lar - ı600 küsur liralık gayri müba
dil bonosunun aul aahilıinin eline geç 
meyip sahte mühür kullanan baıka· 
larmm eline geçmeıiııe ihmalleri sebep 
olduğu lddiasile lüzum muhakemele· 
rine karar verilen Bay TalWn ile Bay 
Oamanın d~arma dün ikinci ce
za mahkemesinde bqlanılmıt ve du
nıp:na müfettiı Bay ~ 11etiril
ımesi için ıubatm - altıuna bırakıl • 
Dllfl.ır. 

Ticaret odaları kongresi 
Anlı:aracla toplanacak olan ticaret a

daları kongresi için hazırlıklar batla-

_!!lllg"cİ.aıar ~ deiittirile
cek olan eoadarr iç ticaret 'UJDUID mü
d\idüğünce tetbit edilmiftİr. Konırro 
tarihi, yalanda belli olacaktır, 

* Boıtmiifettiı döndü - Marmara 
ve hanliainde vuku bulan yer saram· 
tur aalıuma giden heyet -mda bu
lunan aıhhat bakanlığı ~ Bay 
Fuad dün bta:ımula ceJmittir. 

* Konferans - lataııl:ıul haHr.evinde 
lıuııün saat ı8 de SelçUk sanat mekte
bi müdürü Bay Aun tarafından (ço
cuğun ameli hayata erken yetittirilme
si) mevzulu bir konf..-ans verilecdı:tir • 

• Temail - Halkevinin tcsmil ko
lu bu akpm - 20 de Alay kötkün· 
de Beyaz Kahraman ve Mürebbiye tem
sillerini vereceİııtir. 

* Bay Selim Srrrırun konferanaı -
Kültür bakanlığı bll§müfetti~lerinden 
Bay Selim Sırrı bu akgam ıaat 8 de 
radyoda Edirne mevzulu bir konferans 
verecektir. 

unu 1 G" "fi; ,..__ 
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Spor işlert ve spor 
aşkı 

Spor vücudu terbiye etmek, 
kuvvetlendirmek için yapdır; yok
sa vücudu sakat etmek için değil ..• 

Spor aahcuı, gençliğin vücudu • 
nu çelikle1tiren, tavlayan bir o
caktır. Yoksa, bir çoklarını öldü
ren, sakat eden, hastahaneye gö
türen bir harp meydanı değil ... 
~dam öld~rm~k İçin giri'!ilen 

mucadelelenn bile bir kaidesi, ni
zamı, usulü vardır. 

Adam yetiştirmek için yapılan 
sporların da elbet bir nizamı bir 
kaidesi olmak gerektir. 

S'?o;ıın en büyük gayesi insan 
neslını kuvvetlendirmek, ıslah et
mektir. 

ikinci gayesi, uluaal nesli güçlü 
kuvvetli, sağlam yapmaktır. ' 

Vçiincü gayesi 1ahsan kuvvetli 
olmakhr. 

Bu amaçlara varılırken belki bir 
kaç kaza olabilir. Fakat ka.ı:ayı 
esas olarak kabul etmek hata olur. 

Evet sporun da bir zevki ve ih
tirası vordır. Fakat bu zevki ve ih· 
tiraaı kabalıkta, yumrukta, tekme
de aramamak liizımdır. Bu takdir
de kar,a kar,aya geçip biribirine ta 
banca sıkmanın ne zararı vardır? 

Sporu zeka ile, incelikle, oyan
la, çeviklikle yapmak gerektir. 

Tekme, yumruk, İnsanın oyunu 
olama. Çünkü insanı diğer mah
liiklardan ayıran noktalar vardır. 
Evvela bu haa:mlan kullanmak la
zımdır. 

Evet büyük spor teşebbüsleri 
vardır. Bunun ucunda bazan ölüm 
tehlikesi görülebilir. Ve yüzde 
doksan da varit olabilir. Fakat bun 
lar rekordur. Ve bu rekora mani 
olan İnsan değil, tabiattır. 

Bir Lindberg Amerikadan tay
yaresile kalkar Avrupaya uçmak 
ister. Belki yolda düşebilir. Belki 
OkyanMların dalgaları arasında 
kaybolabilir. Fakat ona en<",.el oları 
kuvvet, Lindberg'in bu tesebbüsü 
ile hiç de alakadar olmay~n tabi
attır. Fırtınalar, tipiler 'fU tayya • 
reciyi dii,ürmek için, öldürmek 
için kC1S1tla hareket etmez. Tabiat 
bildiğini oku... Bu tabiati mağlôp 
etmek o rekorcunun emelidir. O, 
ona tqebbiis etmiştir. Böyleleri 
ölseler bile şahsan medeniyete, in
saniyete hizmet etmİf demektir •.• 

Spor .alıaaında Futbol oynar -
ken yaralanan ve hattô ölen bir 
gencin yurda ne gibi hizmeti do -
kunmUftur? 

Kırılan bir kol, bütün yurtdtq
lann el emeğini bir kol eksilten 
bir faciadır. Spor °'kını yayan bir 
kuvvet değil, belki bunu körleşti
ren, ezen b!r alettir. 

Sporun bu vaziyetini gören han 
gİ anne, çocuğrmun futbol oyna • 
masına müsaade eJer? Hangi ba
ba çocuğuna top oyununa gönde -
rir? 

Bugün sapa sağlam, kuvvetli, 
zinde bir delikanlının yarın hasta
hane köşelerinde inlemesi, onun 
i~in bize gerek fahsı itibarile, ge
rek ulusal noktai nazardan elem 
veriyor. 

Şu veya bu ka!lıhatli olabilir. 
Fakat her halde kabahat, sporuı 

değildir. Onu bu aaç altından kur
tarmak için ıporu bir cin evvel ehil 
ellerin idaresine bırakmak, sporu 
ehlileftİrmek gerektir. 

Mümtaz FAiK 

VILA.YETTB 

Tahsili emYal kanunu 
ve verjfiler 

Tahsili emval kanununa bazı mad
delerin eldenmeoine dair kanun vilaye
te bildirihniıtir. Buna göre biaa ve a' 
razi vergilerinden bafka vergilerin bıı
Nnınuı matrahları üzerine tah.-ı.uk 
memurluğunca verıiııin milrtarı talıak
kak ettirildikten aonra "f&ğwlaki se
bepler varsa tab&ili.t komisyonları kara
rile mükellefin haczi caiz mallarmın 
alacaık halarmın borcu ödem~ yete
cek • an üzerine ihtişati haciz kona
bilir. 

1 - Miikellefin Türiciyede belli i
lıametg.-Ju yoksa. 
, _2 - Mükellefin vet>gi.ini vermemek 
•çm maHannı gizlemeğe, kaçmnağa ve· 
'Y& kendi&İ kaçmaia hazırlandığı ve ya
hut mal kaçrrdıtı veya kendisi luıçbiı 
anlqılırıa. 

Tahakkuk ettirilen vergi evvelce mü
kellefe teiıliğ edilmemit iıe ihtiyati 
haczin konduğu sırada ye uciz karari
le birlikte vergi teblii olunur. 

MükeHel, on cün içinde tetkiki iti
raz komisyonuna itiraz edebilir. 

T .irk- Yunan mahkemesi 
lzmire gidiyor 

Muhtelit Türk - Yunan mahiı:-' 
Y arın lzmire ve oradan da Y unanista
na ııidecektir. 

Mahkeme lzmir ve Yunanistanda 
bazı ıahitlerin ifadelerine müracaat e-. 
decek, mahalli bazı tahkikat yapacak· 
lır. Heyet 15 ıubatta §ehrimize döne
cektir. 
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Bu hafta içinde gelen Avrupa ıraze
telcrinden birı yazıyor: Almanyanın Sı
lezya taraflarında, genç bir kız ile bir de· 
likanlı biribirile evlenmek isterler. iki· 
ai ele, Almanyada yeni rejimin yeniden 
meydana çıkarmak istediği eski Alman 
dinini kabul etmiş olduklarından nikah· 
lanru o dinin adeti üzerine yaptınrlar. 

Sonra da prot.,.tan kiliseune giderek 
orada da ikinci bir nikah merasimi yap· 
br.1.rlar Bunu haber veren protestan ga· 
zetesinin söylediğine göre, ikinci mera• 
cimi yapan protestan ralıibi ilkin Paga· 
nist ideti Üzerine merasim yapıldığını 
bilmiyormuş. 

Gazete bunu söylemekle belki, rahl· 
bin birinci nikahtan haberi olsaydı, lkin· 
cisini yapmak isterniyeceğini .öylemelı: 
istiyor. Fakat ben öyle sanıyorum ki, 
protestan rahibinin birinci nikahtan ha· 
beri olmuştur. Çünkü Almanyada Paga· 
nist adetlerini gütmek yeni bir moc1a ol· 
makla horaber, protestanlık adetlerini 
güdenler daha çok olsa gerektir. Yeni 
modaya tabi olanlar da çabuk duyulur. 

Bence, o prolestan rahibi birinci nika
hı b.le hile Z İ'l.:İ•İni de yapmıf ve böyle 
yapmakla Paganiıt olsun, yahut gökten 
inır.iş sayılsın, bütün dinler arasında kök. 
ten b.ir ayrılık olmadığını göstererek a
leme bir ders vennek istemiıtir. 

Vakıa, ilk bakışta, Pagani&t dinlerle 
gökten inrnit denilen dinler arasında bü· 
yük bir ayrılık görülür: Birincilerde 
Tanrıların sayısı, sayılamayacak kadar, 
çoktur, ikincilerde ise yalnız bir Tann 
kabul edilir. Musevilik tarihi, bahusus 
bizim müslümanlık tarihi de bu iki türlü 
dinin adamları, yani mütriklerler tnuvah
hitler arasında kavgalarla dolııdur. 

Fakat insan eski zamanlar tirihini hiç
bilmeden bile, yalnız kendi kafasile biraz 
düşünürsa o ayrılığın, o kavgaların büs
bütün manasız olduğunu anlar. Yalnız 
eski Yunan Paganist Tanrılarrrun hika
yeleri okunulduğu vakit onların hepsinin 
üstünde bir bat Tann bulunduğu göze 
çarpar. Gökten inmif denilen dinlerin 
yalnız batına tanıtmak istedikleri Tanrı 
da Paganiıtlerin zaten tarudıklan bat 
Tanrıdır, denilince arada asırlardan beri, 
o kadar münakaıalara, o kadar kavgala· 
ra değeri olabilecek bir ayrılık kalır mı? 
Paganiıtlerin tanıdıklan, baı Tannnın 
emrine bağlı, daha aşağı derecelerde, ıı· 
nıf ımıf Tanrılar da, ötekilerin tanıdık
lan sınıf sınıf meleklere pek benzemez 

•7 
mı. 

• • * 
Biraz dütünmeğe kudreti olan herke· 

nn kendi aklıyle bulabileceği, dinler ara· 
oında kökten bir ayrılık olmadığı fikri· 
ni bizim Ana lolunu eski tw- · ne gü
zel meydana çıkarıyor! 

Anadoluda Eti'lerin medeniyeti hakkın 
da, bu yakınlarda güzel bir kitap c•kar· 
mıı olan Fariste Louvre müzesi ikinci 
müdürii (.onler.au, Eti'lerin kendilerin
den Önce geçmİf medeniyetlerdeki Tan· 
nlarrn hemen hepsini toplamıı oldukla· 
rını söylüyor. Eti'ler baıka baıka ülke 
!erden, başka batka ~edeniyetlerden 
gelrniı adamlan Anadoluda toplayarak 
İmparatorluk kurmuı olduklanndan, böy. 
le yapmakla Sıyasal bir it görmüılerdir. 
imparatorluk yazılarında her vakit Eti 
yurdunun bin tane erkek ve kacİın Tan
rısını,, hatırlatmaları, İmparatorluğun 
başka başka medeniyetlere bağlı olaıı le· 
baaımdan hepsini hoınut etmek içindi. 
Bu bin tane Tanrının aralannda Sumer'
lilerin, Contenau'run Avrupalı ve Hint· 
li de-liği kavimlerin, eski Hint medeni
yetinin Tanrılarından hepıi vardır. 

Ancak, müellifin pek güzel gösterdiği 
gibi, o bin tane Tanrının hepsi, ayni ve 
tek Tanrının baıka başka sıfatlarıdır. Bir 
ülkenin g:ineıi fazladw, yağnrur iıter. 
O ülke fırtına Tanrısına tapar. O ıene 
başka bir ülkenin güneşi azdır, bu ülke
günet Tanrııını arar. Bazı adamlar iyi .. 
liği severler, Tanrılannr yumuşak soylu 
olarak tasavvur ederler. Baıkaları inti
kam ararlar, onların da sevdikleri intikam 
Tanrısıdır. H üliıa ülkeye göre, adamla
ra göre, ayrı ayrı görünen Tanrılar, fa .. 
kat bepıinin hayallerinde kurdukları ay· 
ni - ne olduğu bilinmeyen - kuvvet! 
yani, her şeyde olduğu gibi: 

"Herkesin maksudu bir amma rivayet 
muhtelif,, 

Bu yeni kitabın meydana çıkardığı 

J" 'i iefrika: 86 

-Ya sonra ne olacak? - diye 
düşündü. Hem sonra dediğim de 
ne oluyor? Otel atet pahası .. gün· 
de bir defa yemek yemİf olsam, 
bugünkü hesap ile tam yedi buçuk 
lira sarfetmem lazım. O halde? ••• 
bu ak,am nerede yatacağım? 

Eli pantalonunun arka cebine 
girdi: 

- Vay canına ! sigaramız da 
kalmamış ... sefalet! 

Müthiş bir bedbinliğe dü~müştü. 
Fakat birkaç adım daha ileride bir 
tramvay direğine asô kırmızı bir 
kutu gözüne ilişince içinde derhal 
bir nikbinlik belirdi; 

- Posta kutusu .. - diye mırıl
dandı - iyi hatırıma geldi. Tekir· 
dağına derhal bir mektup gönder
meliyim ... Mektup mu? ,'~nun da
ha iyisi telgraf çekmektir. "Hareke
t; ... b;r "ki oün daha gecikecektir . ., 
elerim. E'be'te pnl;s yarın olmazsa 

Gençlik, and içti ••• 
Talebe Birliğinin geçen toplan· 

tuında, gençler hep bir ağızdan 
and ettiler: 

ilerisini görür, iğrilikten kaçar, 
özü sözünü tutar blr gençliğin, can 
evinden taşan bu içli andı; bel bağ
ladığımız yarının çocuklarına kar· 
fı bizim de inancımızı arttırdı. 
And şudur: 
"Arkadaşlarımın bana verdiği 

yükümü, her türlü zümrecilik ve 
özel menfaatlerden uzak olarak 
büyük bir özenle yapacağım. Dev
rimin temel düşüncelerine dayanan 
birlik amaçlarından hiçbir çağda 
ayrılmayacağım. Türk yurdunu ve 
Türk ulusunu herşeyden üstün tut
mağı kendime borç bilirim. Bu an
dım, ülkümdür., • 

Türk gençleri Kemal Atatürk'ün 
bayrağı altında; yarının çetin sa
vaşlarına sarsılmaz benliklerile 
karşı duracaklanna bize bugünden 
andiçiyorlar. 

Kemal Atatürk'ün ve onun yolun 
da gidenlerin başlıca amaçlarından 
biri de özenli, tuttuğunu kopanr, 
giriştiğini başarır, atılvan, gözü 
yılmaz, yurda bin canla bağlanmış 
bir gençlik yetiştirmek olmuştu. 

Bu "amaç,,a çıkan tepenin yan 
yolu aşılmış sayılabilir. 

Atatürk'te varlığının en yüksek 
övüncüne irişen Türk gençliği, ata
sının kendisinden beklediği şeyleri 
yerine getireceğine yeniden söz 
vermif oluyor. " 

Bu söz, şimdiden tutulmuştur. 
Çünkü, Türk verdiği söru tutar. 

Atatürk'ün izinden yürüyen genç 
lik! 

Yolun, alnın gibi alnın, yolun 
gibi açık olsun! 

Salahaddin GONGöR 

Ünyon Fransczdo Edebi 
konferans 

Edebiyat doktoru, Ga:lataıaray liıe
ıi ve üniversitede lisan mektebi mual· 
!imlerinden Möayö Albert Keirn, bu 
perternbe günü saat 18,30 da Beyoğ. 
!unda Unyon Franıezde (edebiyat ve 
üniverute hatrralan) mevzuunda bir 
konferans verecektir. 

Mösyö Albert Keim Franıada pek 
~anımnıı güzide bir tair ve ediptir. 
Bir çok tiir mecmuaları, romanlar, ve 
hikayeler neırebniıtir. Muhtelif piyes
leri de Paris tiyatrolarında büyük mu· 
vaffııkıyetler kazanmııtrr. Peı,embe gÜ· 
nü vereceği konferansta: Heredia, Ver
laine, Mallarme • Zola, Jean Lorrain, 
Mirbeau, Huysmans, Anatole France • 
Sarah Bernhart, de Max, Gemier, • Jau· 
res, Clemenceau, Lyautey gibi bizzat 
tannnıt olduğu meıhur tairler, muhar
rirler, artistler ve siyasi adamlar hak
kında cazip hatıralar ve fıkralar nakle
decektir. 

fikre göre, gökten inrnit denilen dinlerin 
de ilk kaynağı gene bizim Anadolu olmuı 
gibi görünüyor. Zaten Tevrat'da Eti'ler· 
den bahsederken onları bir tek Tanrı ta· 
Dil' gibi göstermez mi? 

• • • 
Almanyadaki yeni rejim adamlarının 

bizim Anadolunun eski tarihini öğ.remne
leri pek ziyade temenni edilecek bir ıey· 
dir. Böyle yaparlarsa, eski A•lman Paga· 
nistliği ile sonradan ç"kan ve eökten in
miı denilen dinler araıında münakaşaya 
değer bir ayrılık olmadığını - kendi a· 
Jullarile bulamanuı olsalar bile - ta
rihten öirenirler de bu yirminci asırda 
başımıza yeni bir din kavırasr çıkarmaz· 
!ar. 

Zaten en iyisi, Paganiat nikihıru da, 
prot.,.tan nikihını da birer tarafa bıraka· 
rak sadece belediye dairesinde evlenerek 
hoıça geçinmek değil midir? 

G. A. 

Müellifi: Nazmi Şehap 
öbür gün bu İflerin birinden birini 
halletmit olacaktır. Halıları sütni
neye verir, paramı alırım. Yahut 
"O . zeyır,,e satarım. 

Kadıköy iskelesine inen merdive 
nin ba,ına gelince biran durdu. A· 
daya giden vapur, son düdüğünü 
öttürüyordu, güvertesini dolduran 
neşeli ve tık insan yığını arasında 
bazı tanıdık yüzler gözüne çarptı. 
Hepsinin öyle gamsız duruşları var 
dı ki nikbinliği biran en azami de
receye yükseldi: 

- Ömer bey müthiş bir adama 
benziyor. Belki bizim palto, halı
lar-.ian evvel elimize geçer. 

Bu •özleri, se ine hiç bir fren 
vur.~udan söylemi~ti. Fakat bo 
gu:c nn t" n kuvvetli rüzgar açılan 
ağzrnclan hı-.kik. tin uzattığı bir 
yumruk gibi girmis bu ni'{bin iği 
gırf t,., t~ ... ·rv r:rıi~ i 

1 1
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KUl..AK. imi - ........... . HİKAYE Oç tel saç için üç 
tarak ... 

Başında yalnız üç tel saçı kalmış· 
tır. F4kat bu üç tel saçı, büyük blr 
itina ile tarar. O kadar ki, İş ara· 
sında bile, bu nazik tuvaleti unut
maz. 

Geçen gün, gene saçını tarayor· 
du. Tarağa kızıp fırlattı, att; son· 
ra, cebinden başka bir tarak çıka
rarak üç tel saçını kolonya ile ı•· 
lattıktan sonra, üzene bezene ta • 
radı •• Muzip arkadaşlardan biri, bu 
4rada üçüncü bir tarağı da, ceketi· 
nln sol cebinden çıkarmaz mı? 

Şaştık: 
- Olur fey değil, cebinde üs ta· 

r4k birden mi ta,ıyorsun? 
Güldü: 
- Ne yapalım, a kardeş ..• Başı

mızda, topu topu, olmuşu olacağı, 
iiç tel saç kaldı. Bu üç tel saçın 
kıymetini bilmek gerek... Onun i
çin cebimde üç tarak taşıyorum. 
Her tel için bir tmak ... Saçınız bir 
gün benimki gibi Jökiilürse, siz de 
bu itinanın sebebini anlarsınız! .• 

Kulakmisafiri 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
18: Fransızca dera. 18,30: Dana muaikiıi 

plaJc:. 19: latanbul halkevi milli aavaı ve soy
sal 7ardımda kadına vazifeler (Doktor Ahmet 
A11m), 19.30 Haberler, 19,40 Solo ve aea 
musikisi pli.le, 20 (Yu.rdumuzu bilelim) Selim 
Sırrı Tarcan, 20,.39 Dem.ir caz. 21 115 Son ha
berler, borsalar, 21ı30 Ba7an Bedriye Tüz.ün 
(Şen) radyo caz ve Tanıo orkestraları. 

223 Khx. VARŞOVA 1345 m.: 
18 Katovitz'ten : Koro konseri, 18,25 Sözler 

18,35 Pli.le, sözler, 19,15 Orkestra konseri, 
1 

19,45 Çocuk, 20 Reportaj, muhtelif sözler 21 
Pli.le, baherler, 22 Senfonik orkestra kon:eri 
23 Rekli.m, 23,15 Danı, 24 Sözler, dana. ' 

LEIPZIC 283 m.: 
18.20 Piyano konseri, 18,SO Aktüalite, 

19,25 Halk tarkıları Ye muaikiıi, 20 Yala mu
aikiai, 22,10 Des Lebena Oberfluıı adlı skeç, 
23 Orkeıtra konıeri. 

545 Kh•. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18,30 PJi.k, 19,15 Almanca ders, 19,50 Pi

yano birliiile ıarkılar, 20,30 Sözler, 21,10 Fil
lıl.armoni takımın konseri, 23,10 Haberler 
23,30 D•na, 24,15 Çinıene orkeatrau. ' 

686 Khı:. BELGRAD 437 m" 
20 Rc&rli.mlar , 20,10 Pli.k, 20,15 Haberler 

20,30 Uluaal netriyat, 21 Opera temıili. ' 
ROMA • NAPOLI • BARI : 

18,30 Piyantı) konseri, Pli.k Te sözler, 21 145 
Campari procra.nu, 22,45 Söz.lar ,23 Varyetit: 
24 Son haberler. 

554 Kbo. STUTCART 523 m.: 
19 Ski ıporu. Nherleri, 19,30 Halle ilik&· 

ye ve ıarlıa:larr, JO Orbatra, 21 Haberler 
21,15 N\11e1i su•ar-.. U Haberler. 2.Ş..20 Spo~ 
haberlerı, 23,-40 Dana.. 24 Cece kona"rl. 

904 Khz. HAMBURC 332 m.I 
18:30 Şarkılı bir .elt., la Skeıc, 19J45 Bona 

vesaıre, 19.55 Halterler, IO Akıam lı:onlM!rİ 
21 Haberler, 21,10 Senfonik konter zi 
Çin Ye Türklata111 ekıpediıyonu, 23 İiaber· 
ler, 23,26 Spor haberleri, 24 Orkestra. kon• 
aeri. 

841 Kbx. BERLlN 357 m.ı 
19,20 Pli.le, 20 Sözler, 20,20 Şen muıikiıi 

•eıal"kdar, 20,4" Aktüalite, haberler, Zl,15 
Spol'" hah.isleri, 21.45 Aakert konsef. 23 lla· 
bel"lel", 23,20 Di.io piyano • keman konseri. 

Yarınkı ~rogram 
1 S TAN BUL: 
18 Almanca dera, 18,JO Jimnastik. Bayan A· 

zade, 18,50 Dana musikisi plik ile, 19,30 ha
berler, 19,40 Şehir ti7atroau .artistlerinden 
Bayan Semiha, Şan Piyano ile, 20,10 Maliye 
Vek&leti namına konferana. 20,40 Stüdyo ha
fif musiki orkestrası, 21.15 Son l.aberler, bor
aalar, 21.JO Mün!r Nurettin, Şan Radyo or· 
k.-ıtrau ile beraber . 

Nünir Nureddinin 
konseri 

radyo 

Yannki salı akşamı Münir Nuret
tini yeni repertuvarında ikinci dcla o
larak dinliyeceğiz. Musiki meraklı/an 
nın bu büyük dostunu geçen lıaltaki 
salı akıamı ~ene dinlemiı ve yeni Türk 
eserlerinde kendisinin muvallakıyeti .. 
ni iıitmiıtilr. Söylemiı olduğu ıarkı -
lardan en hoıa gideni Mesut Cemilin 
'1estelerinden lstanbul sabahını tasvir 
eden bir türkü idi. Yarın da sesi sevi
len üstat buna benzer halk türküle • 
rinden söyliyeceiini memnuniyetle 
öirendik. 

valar derler. Bu, belki böyle değil
dir. Fakat bir insanın ifİ aksi gitme
ğe ba,ladı mı, bir ikinci, bir üçüncü 
aksilik mutlaka gelip çatıyor ve İn· 
sanı sinirlendiriyor. 

işte Sultananın dükkanındaki 1 

büyük valizi açar açmaz Nazmi ge· 
ne bir aksilik ile kartılaşıvermişti. 
İçi fevkalade ağır bir ipekle kaplı 
ve ceblerinden birinin üstünde 
"M" K t k .. ır- e • o ero,,nun mar ası go-
züken mükellef pardesüsü öyle bu
rufmUf, öyle buruşmuştu ki; 

- Orospu çar,afına dönmü' bu .• 
- diye homurdandı - efyalarımı 1 

valiz!, ·e tıkı tıkı vermitler. Katla-
1 

mağa bile lüzum görmemİfler .• Pe
k.~ Şehap bey pekiii .. gene görüşü· j 
ruz. 

Ve Sultananın dükkanından çı· 
karken içini çekerek hissediiebilir 
bir hüzün ile; 

- Çaresiz ..• Bu züğürtlükte bir 
de ütü parası vereceğiz •. - dedi -

Pardesüyü omuzuna attı, tütün- ı 
cüden bir sigara aldı, hiçbir hedefi 
olmayan adamların tasasızlığı ve 
gevşekliğile yavaf yav14 Yenica
mie çıktı, doğru postahaneye gitti. 1 

Bu müessese gfıya lstanbullula
ra bir kolaylık olsun diye öteye be· 
riye hokkalar ve kalemler serpİşlİ· 
rir fakat ne bu hokkalarda mürek
kep bulunur, ne de bu kalemlerle 

KiM ÖLDÜRDÜ? 
Evkaf ketebesinden elli be§ yaıla.

rıı_ıda ~er Razinin haremi Reşide, 
elınde lamba kapı arkaaında bir hey
kel gibi geç kalan kocasını bekliyor
du. Kapıda anahtarın tıkrntısmı iti
lince heykel canlandı, ağzı harekete 
geldi: 

- Yine nerelerde kaldın böyle? 
Saat kaç biliyor musun? Senin yafm· 
da bir adam, devlet memuru, bu va· 
kitlere kadar soka.klarda aürtıün, dün· 
yada görülmüı feY değil. lnaan bir 
azıcık ta utanır acanon .• Ah, ne bet. 
baht kadınmıtrm, ne ettim de seninle 
evlendim. 

Omer Razi ile kanar otuz seneden 
beri bir gün ıreçinememitlerdi, Çocuk· 
!arı olmamııtı. Kartı karşıya geldikle· 
ri zaman hep birbirlerinin suçlarını 
suratlarına vururlardı . 

Reıide kadm devam etti: 
- Peki am.ına, bir adam bu zama· 

na kadar nerelerde sürter anlaşılmaz 
ki .. Vallahi, ben konu komıunun yü. 
züne artık bakamaz oldum. Hiç yanı· 
ma yaklaşma, yüzünü bile &örmek i .. 
temi yorum .. 

Kadıncağız böyle söylemekle bera· 
ber, kocasını oda.sına kadar da götür· 
dü. Bir aralık eline dikkat etti: 

- Ne o? Elinde kan lekeleri var. 
Soyunmağa başlayan Omer Razi: 

- Ehemmiyetsiz bir fP.yl dedi, bu sa·· 
hah dosyadaki kağıtları iğnelel'ken 
oldu. Bir azıcık kanamış, ne çıkar? 

- Pek ali, pek ala, yarın göriifü· 
riiz. 

Reşide kadın ertesi gün her şeyi 
unutmuştu. Fakat kocası giyindiği sı
rada, eve getirilen sabah gazetesinde 
tu havadis gözüne ilişti. 

«Dün akşam Sakız aokairnda genç 
bir kadın cesedi bulunmuftur. Cesedin 
Üzerinde bir kaç yara vardır. Olünün 
fuhuı yolunda giden kadınlardan ol· 
duğu anlaşılmıtsa. da, katilin hüviyeti 
teabit edilememiştir. Polis tahkikat 
yapıyor.» 

,....·.,,zetenin baha.ettiği Sakız sokağı, 
karı lrocanm olıırdukları k<!ndi ıoıc..k
larrydı. 

Retide kadının İçine bir fÜphe gir· 
di. Kocasına dikkatle baktı. Elinde
ki kan lekeleri gözünün önüne ıreldi. 
Dedi ki: 

- Yahu, dün gece bizim aokakta 
bir kadını ö\dünniitler .. 

Omer Razi aadece: 
- Olur a, olur a, dedi. 
Giyindi, kapıyı açtı ve dairesine 

gitti. Oğle Üzeri her vakitki gibi yeme
fe geldiği zaman, kanımın muamele· 
ainde bir değiıiklik hissetti. Retide 
kadın sanki o hırçın, o geçimsiz kadın 
değildi. Melek gibi, uysal, kocasına 
dikkatli bir şey olmuıtu. 

Reıide kadın bu cinayet işinden 
pelı: sa.bırsızlamnıtlr. Bir aktam gaze· 
tesi de aldırdı. Bu gazetede ıöyle yeni 
tafsilat vardı: 

a:Sakız sokağında.ki cinayetin esra· 
rı anlaşılmak Üzeredir. Oldürülen ka· 
dınm yaflıca bir erkelin metresi oJ. 
duğu anlatılm~tır. Bu adam elli bet 
ya~larındadrr. Orta boyludur. Esmer· 
dir, kadının tanıdıklarının anlattılola
rına göre, ta.kak saçlarına kır çalm•f· 
tn·. Koyu siyah bıyrkları vardır .. Bir 
dair<'de memur olduğu söylenmektedir. 
Olen kadının sokakta kendisini müda· 
faa ettiği ve katilin Üzerinde ki\n iz .. 
leri bulunduğu zannediliyor.• 

Orta boy, kır saç, ıivah bıyık, bir 
dairede memur, aman A11ahrm, kocaıı· 
run la k~ndisi ! Ya sonra dün g~ce elin

ı 

de gördüğü kan lekeleri .. 
Retide kadın, içini dıtarıyR verme• 

mek için nefsini hayli zorlama.ğıı mec• 
bur oldu. Kocasına karşı olan tatlı mıı· 
amelesine devam etti. Omer Razi Lu 
değitikliğin bir türlü manasını anlaya
mıyordu. Yemekler o zamana kadar 
hiç böyle enfes yapılmamıştı. Akşam 
odanın ılık havasında bu kadar tatlı· 
!ık duymaını§tr. Reıide kadın da ken· 
disine ne ihtiımam gösteriyordu: 

- Bey, pantuflalanru ge!İr.,yim mi? 
Abajörü şöyle çevireyim de gözlerin 
bozulmasın. Yarın giderken bu sabah· 
ki ıribi eldivenlerini unutma .. 

Kooası geceleri yatakta horul he>rul 
uyurken, Retide kadının gö2lerine uy· 
ku girmiyordu. 

ok.'l.ktaki kad1m muh ak:k.k oman 
;;Jclürdüğüne kanidi. Gecelerı geç va· 
kitlere kadar kim bilir nerele~de sür
ten bir adam, neler yapmağa kadir 
.,ıamazdı? 

Zihnen kocasını kurtannak icin po· 
l1ain sorması muhtemel auat1eri~~ bir 
çok cevaplar hazırlıyordu. 

Aradan üç gün geçti .. Hi•; bir şey
den §Üphe ebniyen Omer Ra4'i evin 
it.inden kalkan geçimsizlikten mem
nun hayatın ne kadar tatlı olduğunu 
aııhyordu. Fakat karısındaki bu deği. 
tikliği de bir türlü izat _-<!emiyordu. 

- Allah verse de, hep böyle gitse. 
Diye dütünüyordu. 

Dördüncü gün Reşide kadm, yine 
gazeteleri kan§tırdr: 

- A, a, dedi, Bey, hani bizim so· 
kakta bir kadını öldürmütlerdi ya, ka· 
tili bulmutlar. 

- iyi ya .. 
Retide kadının o ande dili ve tav· 

Tı değiıti: 

- iyi ya ne demek? Bir kadını öl
dürürler de iyi olur mu? Sen de ge· 
celeri hep sokaklarda aürt te, batma 
böyle bir beli. gelsin, o zaman anlar• 
sm. Ne ettim de vardım sana, bütün 
ömrüm zehir oldu. 

Om.er Razi bu ani tahavvülo taşır· 
dı. Sebebini de <bir türlü izah edeme
di. Kendi kendine: 

- Bu zaten hep böyle ıritmezdi, 
dedi. 

SEM 

1 Askeri tebliğler 1 
Askeri davetler 

Beyoğlu askerlik şubesinden: 1 -
316 - 328 doğumluların, geri kalan· 
larmdan iki senelik 11nıflara aynlmıt 
yalnız i•tilrkam ve muhabere sınrflan 
ıubat 935 günlemecinde sevkedilecek· 
ıtir. 2 - Bu celp edilecek iki sırufın 
içtima gWıü 24 tubat 935 olup bu gün· 
lemeçte ..,bede hazır bulunmaları, 3 -
Bu çağnlan sınıflardan bedel vermek 
arzu edenler.in en son 23 şubat ve 935 
el<famma kadar bedelleri kabul edile • 
ceğinden 1 ıubat 935 ten itibaren mez. 
kur günün 11lqamına kadar müracaatla 
bedellerini yatmnaları ve bu tarihten 
sonra müracaat edeceklerin bedellerinin 
kabul edilmiyeceği, 4 - Yukarıda yazı· 
lı içtima gününden .sonra şubeye müra .. 
caat edenler •hakkında mükellefiyet ka
nununun ceza kısmındııiki madde ahka· 
mınrn ıtatbik olunacağı ilin olunur. 

·-------~ .................................... _ 
F RED ERI K MARC H 

Halkımızın en çQk Hvditi bu kıymetli yıldız tarafından 
Fransııca olarak yaratılan 

ÖLDÜREN AŞK 
Paramount şirketinin bliyük filmi 

Bu çırşam ba ıı. ş•mı M E L E K Sinemasında 

yazı yazmak mümkündür. Nazmi 
bunlardan birini eline alınca hid
detle masanın üstüne vurdu ve sun
turlu bir küfür savurarak gişelerde 
ki memurlardan birine doğru yürü
dü. Maksadı, tatlı yüzlü bir ada· 
ma benzeyen bu memurdan bir ka· 
lem aramaktı. Zaten o da bunun 
farkına varmıt olacaktı ki, aralann 
da da.ha beş altı adımlık bir meıa· 
fe varken büyük bir nezaketle a
yağa kalkmıf ve sarılı kırmızılı 
bir kalem uzatmıftı • 

Bu tehalük gencin hoşuna gitmİf· 
ti. Fakat kalemi alamadı. Zira bu 
ıırada bir el omuzundan tutmuf 
ve; 

- Arslanım ... Bizi neye çıgne· 
yip geçiyorsun? - deyen laubali 
bir ses işitmİfti -

Dönünce mektebin idare memu
ru Tahsin beyle burun buruna gel
di. lstemiyerek gülümsedi: 

- Sizi görmemi,tim Tahsin 
bey ... Nasılsınız? Müsaade ediniz 
de şu kalemi alayım. 

- Vazgeç ... al... bu kalemle yaz. 
Ve harikulade güzel bir mürek

kepli kalemi açarak gence uzattı. 
Nazmi hayretle bakakalmıtlı: 

- Tuhaf Şey. Tuhaf Şey!.. -
mırıldandı - fakat bu kalem? •.. 

Tahsin Bey gülerek ilave etti: 
- Evet bu kalem.. Senin kale· 

mindir. Diplomanı aldığın gün ma
samda unutmuşsun. Mükafatımı İs· 
terim. 

Nazmi bir cevap vermeden masa
lardan birine dayandı. Tekirdağı
na çektireceği iki satırlık telgrafı 
süratle yazdı. Sonra kalemi kapa· 
yarak Tahsin beye uzattı: 

- Azizim .• işte mükafatınız. 
Bunu bir hatıra olarak saklarsınız. 
Alla.ha ısmarladık Tahsin Bey.! 

idare memuru büyük bir memnuni 
yelle kalemi aldı. Fakat ayrılmak 

isteyen genci de hırakmadr, bile
ğinden kavradı; 

- O halde bunu ıslatırız .. -
dedi -

- lslatır mıyız? bu ne demek? 
- Yani bu iyi hatıra 'erefine 

bu gece ben seni yemeğe davet e
diyorum. Hem bu fırsattan istifa
de eder, bazı şeyler de konuturuz. 

- Ne gibi? 
Telgrafların alındığı gifeye doğ 

ru yürürken Tahsin bey; 
- Nazmi .• - dedi - ben bu ay 

içinde mektepten ayrılmak istiyo
rum. 

- Neden? 
- itlerin farkında değilmişsin 

gibi konuşuyorsun! Harp nerede 
ise bitecek. Bizimkiler mevkileri
ni daha nihayet nihayet bir ay mu
hafaza edebilirler. 

1 Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oımanlıca kartılıklarını yaıdı"rJ 
lerin öz tijrkçe mukabillerını )'•~• 1' 
:r:İn 'boı hanelerine yerlıfltirini' ~ 
"Milliyet Bilmece memurluiun•ı•,. 
Bilmecemizi doiru halledenler • 
çe!,ivor ve kazananlar ... hediy.-lır J. 

Müddet bugün aktaına k• 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 ' 

1 1 1 1 

2 •• 1 ı• 
3 1 ı• ı 
4 • ı 
5 1 1 
6 •• 1 
7 I• ı•• • •,•ı 1 1 

9 1•1 1 1 
10 1 ı•ı 1 

11~· 
SOLDAN SACA 1 

1 - Muamma 7, Büyük 3t 
2 - Lihim 2. bl 
3 - Yemekten emil" 2, As7ad• 
4 - Akraba 31 Valide 3, J 
5 - Bir nevi •t 4, Çift dejil ~ 
6 - Siyah 41 isimleri sıfat yaP" 
7 - lıret 4, 
8 - Kaıap 4 1 Muzlim 3. 
9 - Azim, cesim, ıef, u}y:i ıf,_, 

10 - Nota 2, Bir meyva 41 }ı.r 
1 l - ine• deiil 5, 

YUKARDAN AŞAlll ' 
1 - Taze değil 5, Allah 5, 
2-Yama2, 
3 - Asyada bir nehir 4 
4 - Ttir nevi. taı 4. L&tJfe 4, 
5 - Li.him 2, lmza 4, 
6 - Şüphe 5, fr & 

7 - Eılci bir medeniyet 3, S• 1 

datt 2 1 

8 - landal 3, 
9 - 'hbap, olul .O, Memlek•I • 

10 - Bir 9:1e,..-a 1, Hücre 3, 
11 - Dakik 2, Beyu. 2, NoP S, 

ÇAG/RIŞLAR 

Ortaköy Flkaraperver 
den: Cemiyetimizm senelik 
ekseriyet hasıl ohnırdıfııldll' 
935 tarihine müsadif CUIJlll 

on buçuğa talik edilmitt:İr> S-: 
~yelenin o ırün belli ·saatte 
meıdcezi olan ONaköyıle 
halk frrkası ocağı binasın& 
rica o3unur. 

Fransız Tiyatro• 
Bu akıam ıaat JO ~ 

DELi DO L 
Yazan : Ekrem Reıit, l! 

Cemal R"tit. 

* • • 
Danı ve Piyano konı..-l 
oHrdinowı Ferdi V on Ş ~ 

28 ikinci kanun 935 pazartt 
de Tepebqı Şehir tiyatrosııı' 

Ist. beıincl icra meıfl~ 

Mahcuz ve paraya çevrilaıetl 
yazıhane eşy&sr halılar ve ııİf' 
perıeınbe günü saat 12 dell ~ 
Galatada merkez rıhtnn bşll 
rada satrlacağmdan taliplef'İI' 
tı ilin olunur. 

'~·ui«f ~N·( ·J 1 Asrın umdeıi " MlLLll'ı 
ABONE 0CRE11' 

Türkiye ;çi• 
LK. 

a a 1hft 4 -
' .. 7 so 

....J.2::-.~·:..~~~~1~4~-__.. 
Celen eYl"ak S•l'İ •eril••,..,... 

seçen 11.ü.slıalar 10 kuruıtur.-;:- • 
matbaaya ait i.fler i~in ':°~ J'.I 
racaat edilir. Gazetemiz ıl•"'• 
liyetini kabul etmes. -
- ?!!? ...• 
- Siyasi mücrimleritl 

şünülüyormu,. Bulgar ı;~ 
müthi, bir panik bat: 
kada sulhü münferid ~' 
günden güne artıyor. (il' 

doksan kaybolmut d~ 
vaziyette ben çekihnef 
kak bir gün kolumdaP 
caklardır. Yeni geleolet •J 
zi birçok 'eylerden ıııe•~ 
mek tarafına gidecel<le ~ 
bine dü,tüğü zaman tıe 
kaybetmit bulunuruP1· 

Tahsin beyi dinlerI<e~1ır 
beyin birkaç ay evvel ·~~ 
ni hatırladı. O da tıpkl 
konuşmıit, ayni enditele 
vurmuştu. l 

Ti f 
.... .,e,.. 

e gra ın ucretını . 1 
buzu cebine yerlettird1• 

hala söyleniyordu: ~ 
- Birikmit epey P"'11 

bette senin de birtak 1~i~ 
jelerin vardır. Artık tll g 
din; hayata atılacaJ<sı11~f 
danberi seni sorup s0 el'' 
um. Taliim varmı' derll 
!aştık... .. 1 

Postahanenin büyul< 
ni inmislerdi. .. . b" _ .. 

- Gel fUı-adan ır 
layalım •.• 



..... 

!:>işlerinize 
iyi bakın l • 

~~~lllazs~nız yaşınız iler-
~~çe pışman olursunuz 

lllüh·gzıınızı dolduran ditlerin çok 
bir kıın Vazifeleri vardır. Bunlar 
lü ... e~e Yüzün güzelliğini, düzgün
lll~ub':1 temin ederler. Dişleri düt· 
~: _ır adam yüzünün derhal bu
dir ~a tabii dikkat etmişsiniz
lıa · ıger taraftan difler hazım ci
l)i~İnın en esaslı yardımcılarıdır. 
ti~· ek, h~zı insanların zannettiği 
nin 1 eınık değildirler. Ömürleri • 
lar az olınaıı da kemik olmadık-

D~ Pek güzel isbat eder. 
ine ı~lerin mahiyeti - Ditlerin 
tih~feı kemiklerden ayrı olduğu 
ııı.ikJ t~a~ül ve inki,afları da ke
dır er~nkınden büsbütün başka -
ler: I>ıtler, bazı hayvanların tüy
la~ kılları, tırnakları gibidir. Bir 
da. ın hayvanların difleri de ağız
~tle Çene kemiklerinde değil, vü· 
Çık arının diğer bir noktasından 
de ~r. Köpek balığının bir cinsinin 
di rıferinden fırlayan dişleri bu id
deaınızın en güzel delinin teşkil e-

r. 

ti ~~~ta hazan insanların da gay
de d~ıı olarak ötelerinde berilerin
&o •1tler görünür. Profesör Laper
tlc~&ıninde bir doktor Fransız Tıp 
le . beınisine göz çukurlarında diş
~. ulunan bir genç kız takdim 
""'Ulftir, 

ile {nsa~ın ditleri tabii tekilde eç
ıau:1 enıiklerinde teşekkül etmİf çu
~ a~da çıkar. Hayat ilk teşekkül 
ite ~~~ hatladığı zaman ve çene 
,~ıgınln tamamile teşekkülünden 
lllı ki a~z muhati gışasının bir kıs
ıt..- enııklefmek üzere olan kıkır
ltt Kın. arasına girerek orada kalır. 

e dıtler bu sayede vücude gelir. 

bu I>itler na11l çıkarlar? - Dişler 
crelerin iki tekamül safhası es

:aıında çıkarlar. Muhati gışanın 
'd etinliğinde bir hücre paketi var -

ır. Bunun içinde ince bir kan da
~rı ve bir sinir bulunur. Gitgide 
ltu ınerkez etrafında katı bir teşek-

On iki taş 

·' 

On iki tane taş ahnız. Bunlarla 
şekilde görüldüğü veçhile altı mu
rabba teşkil ediniz. Sonra refiki • 
nize bu altı murabbaı üç taş kal
dırarak üç murabba yapmasını tek 
lif ediniz. Arkadaşınız yukarıdan 
atağıdan veya ortadan t~lar kal
dırarak üç murbba yapmağa epey
ce uğratacak, fakat muvaffak ola
mıyacaktır. 

Meselenin hal şekli şöyledir: 
Yukarıdan soldan iki taş kaldırı
nız. Bu suretle yukarıda bir ve a
şağıda dört murabba kalır. Son
ra sağdan aşağıdan bir taş kaldı -
rınız. Meydanda üç murabba kalır 
ki mesele de halledilmiş olur. 

-o--
Büyük keşifler ve 

keşfedenler 
1860 Telefon - Reis, 1860 Gaz 

motör - Lenoir, 1865 Martin çeliği 
(zırh) • Martin, 1867 Yazı maki
nesi - ?, 1867 Dinamit - Alfred No
bel, 1870 Demir beton - Monier, 
1877 Fonograf - Edison, 1878 Mik
rofon • Hughes, 1879 Elektrik de
miryolu - Werner Sienens, 1884 Bu 
har turbini · Parsons, 1885 Hava 
gazı tenviratı -Auer von Welsbach, 
1885 Benzin otomobili - Benz, Da
imler, 1885 Sun'i ipek - de Char
donnet, 1887 Gramofon • Berli • 
ner, 1893 Dizel motörü • Diesel, 
1895 Röntgen ziyası - Röntgen, 
1895 Sinematograf - Lumiere, 
1896 Telsiz telgraf· Marconi, 1890 
Motörlü balon - Graf Zeppelin, 
1903 Telsiz fotoğraf • Korn, 1906 
Telsiz te1 efon - Gesellschaft für 
drahtlose T elegraphie. • 1 husule gelir. Muhali gışanın de

~ hücrelerinin bir kısım - ki bila - .......... ------------.. 
ıq.ta ditin üstündeki mine tabaka· defa düşer ve yerine yenileri çı -
•ın kar. Fakat insanlarda ditler an • 

1. 
1 te9kil edecektir. · Bir zar ha • cak iki defa çıkarlar. insanların ilk 

:ildedir. Bu zar kendi çukurlaşa - dişi yirmi tanedir. 8 i ön diş, 4 Ü 

11
'k Ve içeriye doğru çekilerek çe- köpek dişi, 8 i azı dişidir. 

t e keıniğinin boşluğuna kadar gi- Ditler nasıl ölürler? - Kainat-
Ôr, "Diş yuvası,,nı vücude getirir. taki bütün mahlUkatın akibeti diş-
" tada kendi katı mahfazasile ya- )ere de mukaddedir. Onlar da ih-
ll'i Y~vaş örtülmekte olan hücre tiyarlıyarak ölürler. insanda yaf 
le~etıne tesadüf eder. Bu paket İ· ilerleyince dişin içindeki lüp kan 
'd 11 fırlamak istidadında olduğun - damarlarının faaliyetinin azalması 
~n deri hücrelerinin zarını tazyik yüzünden korunmıya, sönmeğe 
le erek geriye döndürür. Bu suret· başlar. Hatta onu içinde bulundu-
lll ı:e.r onun her tarafını mükem - ran boşluk ta kapanır. Dit salla -
~en örter, üzerindeki mine taba- nır. Diş etleri çekilir. Katı kısım 
tııa 1~1 huıule getirir. Artık dit ta • zahmetsiz ve ıztırapsız kendiligın· 
fiJı lllıle vücut bulmuştur. Maama • den düşer. Bu şekil dişlerin tabii o-
~·· llluhati gışanın derinliğindeki )arak ölüşüdür. 
e~re Paketi faaliyetinde devam Fakat dişler de diğer uzuvla -
derje~tedir. Bu suretle dit büyür, rımız gibi muhtelif hastalıklara 

Yı delerek meydana çıkar. uğrarlar. Bazan kaza neticesi fır-
ltı ()itler nasıl yaşar? - Dişler üç )ayıp çıkarlar. Kaza neticesi fırla-
.. ;.1ından mürekkeptir: Birincisi yıp çıkmış dişler büsbütün kaybol-
Ita.1! tacı., ki parlak bir mine taba-• muşlar demek değildir. Onlar der-
t~r•ıle Örtülüdür. Ağızın içinde bi- hal yerlerine konursa yine yaşarlar. 
çtık Çıkıntı halindedir. ikincisi dit Kaza neticesi kırılan dişler tamir 
"e ;r1:1dur ki çene kemiğindedir olunabilir. Dişlere musallat en 
il~ 1y•ın kökü bunun içinde bulu - k 
l:ed. ani diti bir yüzük ~1 far • müthiş hu.talık katı ısının çürü-
tacı:k•ek dit çukuru yüzükte taş tu- mesidir. Bu çürüme ıı.z zamanda 
cij,.. Yer mesabesindedir. Oçün • Qİfİ yer bitirir ve lüp knnıını mey-
diı-~ tek veya müteaddit kökler • dana çıkarır. Şişer, ağrır. 

I>· 1 Hasta bu acılardan o derece bı-
l'eg· 1df er, ieçrlerindeki lüpleri sa-ın kar, usanır ki dişini kaybetmeğe, 
ta.r·f e.yaşarlar. Bu lüp yukarıda 
kiy' ~ttığimiz hücre paketinin ba. çektirmeğe çoktan razıdır. 
lie:'d~den başka bir şey değildir. Halbuki bu dit ağrımıya baş • 
danı 1f kökü onu gıdalandıracak !adı mı, hemen onu çektirmeğe kal 
&İni jr, hassasiyetini temin edecek kışmak doğru değildir. Kısa veya V erle mücehhezdir. uzun bir tedavi ile o diş çok defa 
hal erd!ğimit malUınatı tam bir kurtarılabilir. Dişin lüp kısmı çı · 
eııeİ· ietırıne kiçin 9unu da ilave karılır. Çürük doldurulur. Bir 
iin.ııın ki nıuhati gışanın derinli • müddet daha yaşaması temin edi-
lle <le_ ~evcut hücre paketi bir ta- •lir. 
~ı'kınegı!, iki tanedir. ikinci defa dit Dit deyip te g~çmeyiniz. H~yat. 
ili.ev aaı?ı, ikinci hücre paketinin •ta tek dişin kıymet ve ehemmıyetı 
•e~~dıyeti temin eder. ikinci te- pek yüksektir. Bu kıymet vakıa 
lerin k~tıneğe batladı mı, birinci- gençlikte pek anlaşılmaz. Fakat 
laı-ı dü ~~~rini tahrip ederek on • ihtiyarlayınca farkına varılır. O 
lar. Yef~rür ve yerlerine kaim olur halde dişlerimizin bozulmaması, 
tııa.11 nılerl çıkmaya başladığı za- hastalanmaması ve çürüyüp düş • 
kendi~arın süt dişlerini kendi memesi için onları temiz tutmıya 
Çe~ krıne_düşmeğe bırakmayıp dikkat etmeliyiz. Hastalandılar mı, 
bu ditel dogrudur. Çünkü hazan derhal diş tabibine müracaat ede· 
l:tıeı:le e~. nıu~avemet ederler, düş- rek tedavisi çaresine bakmalıyız. 
<leğitt~' ötekıleri istikametlerini Dişlere dokundurulmaması i • 
eder)eırerek eğri çıkmıya mecbur cap eden bir kaç müthit zehir var-

8 r. dır ki kurşun, civa, fosfor bunların 
azı h ı d d ayvan aı· da dişler bir Ç.<Ok arasın a ır. 
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Kanımızdaki kudret 

Kırmızı küreyveler milyarlık ordulardır 
Kanın kırmızı rengi, içinde yü- bulmaktadır. 

zen kırmızı küreyvelerden ileri ge
lir. Bu küreyveler ötedenberi dik
kati calip bir ehemmiyet haizdir. 

Bir santimetre mikabı kanda 5 
milyon kadar olan bu küreyveler 
bir insan vücudündeki vasati 5 ki
lo kanda 25 milyarlık bir adede va
rırlar ve 4000 metre murabbaı bir 
saba anederler. Bu saha eni boyu 
64 metre olan bir şehir meydanı ka 
dar geniştir, ve bize, ihtiyacımız 
olan müvellidülhumuza ile harice 
atacağımız asit karboniği ne ka • 
dar süratle ve ne kadar kolaylık
la mübadele edebileceğimizi izaha 
kafidir. 

Yeni ve faal küreyveler için i
mal mahalli dalak ve kemik iliği 
olduğunu biliyorduk. Fakat bu i
mal işini gözle müşahede ve tetkik 
edebilmek te son zamanlarda in . 
giliz alimi Murraya nasip . olmuş
tur: Bu zat, yeni aşılanmış bir ta
vuk yumurtasında, yumurtanın ka
buğunu ayırdıktan sonra ve kan se
romu içinde hayatiyetini muhafa
za ederek uzvi parçaların nııııl 
teşekkül ettiğini, nasıl inkisama uğ 
radığını ve bunlardan kırmızı kü . 
reyvelerin ne suretle vücut buldu
ğunu gözle takip edebilmiş ve ta
biattan çaldığı bu sırları fo~oğraf 
la tesbit etmittir. 

insan kanının bazı hususi va • 
sıfları olduğunu bize gösteren de 
yine kırmızı küreyvelerdir. Muh
telif insanların muhtelif kanları 
olduğu, bazı kimselerden alınan 
kanın diğer bazılarının kan kürey
velerini bir araya topladığı ve fa. 
aliyetten bıraktığı anlaşılmıştır. 

Keza bazı hastalıklarla bazı kan 
gruplarının hususi bir alakası ol • 
duğu tebeyyün etmiştir. Mesela 
(A) gruplarındakilerin kızıldan 
ziyade difteriye tutuldukları ve 
(O) g-ruplarındakiler de ise bunun 
berakis olduğu anlaşılmıştır. 

Kan vericiliği evvelce Ameri
kada bir meslek olarak kabul edil 
miş ve bunu Berlin, Paris ve Buda
pefte takip etmiştir. Bunlarda kan 
vericiler tıbbi nezaret altında bu -
lundurulur, ellerinde fotoğraflı bi
rer vesika taşırlar. Bunların mu -
kayyet bulundukları merkezler, i -
cabında istenilen kan grubuna ait 
bir çok kan vericiyi her zaman ta
lebe amade bulundururlar. Fakat 
bu da servet temin edecek bir mes
lek addolunmamahdır. Temin et
tiği yüksek faydaya mukabil be -
her kan naklinde alınan yaı-ım lit
relik kan için 40 - 50 lira verilir. 
Kan verici bir nakil esnasında ken 
di kanının onda birini zayi ettiği -
ne göre ikinci bir defa ancak bir 
aydan aşağı olmıyan bir fasıladan 
sonra tekrar kan verebilir. 

Nakilden sonra kan verende kır 
mızı kureyve adedi 5 milyonda 
300,000 nisbetinde bir sukut gös
terir. Bunların telafisi için uzun 
fasılalara lüzum vardır. Fakat kan 
nakli yalnız kanı alan hasta için de
ğil, kan veren için de bir iyilik ha
li uyandırır. Tetkik edilen 500 va
kadan alınan neticeye göre kan 
vermeği müteakıp kan vericide de 
hücre faaliyeti artmakta, gıdai mü 
badeleler daha kolaylık ve intizam 

Nakledilen kanın, zayi edilen 
kanı telafi etmek ve damarları dol
durmak suretile hastaya fayda te
min ettiği zannolunmamalıdır. 
Hastanın vücudünde yabancı ka
nın suyu da küreyveleri de bir kaç 
saat zarfında kaybolur. Fakat has
tanın kendi küreyvatı fayanı dik
kat ıurette artar, süratli bir imal 
faaliyeti husule gelir. Yıkılan ya
bancı küreyveler hastaya kendi 
membalarından yeni küreyveler te 
minine vesile olur. Bir insan kanı
nın enkazı diğer insanda hayat u
yandırır. 

Bu canlanmayı temin eden mü
nebbih maddeyi bulmak ve bunu 
doğrudan doğruya kandan, belki 
de hayvan kanından çıkararak fi -
rınga suretile hasta uzviyetlere 
sevketmek mümkün olursa, bu, kan 
naklinde tabebet için bugünkün -
den çok geniş istifade yolları a -
çacaktır. 

Islanmıyan şeker 
Camdan dört köte bir kap, ya

hut çinkodan bir gerdel ve bir de 
çanfeklinde bir fİfe tedarik edi -
niz. Gerdeli su ile doldurunuz. Böy 
le bir fİte yoksa ayaklı bir bardak 
alınız ve bu bardağı bat afağı gel
mek üzere gerdeldeki suyun içine 
daldırınız. Göreceksiniz ki barda
ğın içine giren suyun sathı gerde -
lin içindeki suyun sathından çok 
aşağıda kalacaktır. 

Bunun sebebi bardağın içinde
ki havanın tazyikidir. Suyun üzeri
ne dört santimetre kalınlığında bir 
mantar koyunuz ve mantarın üze
rine de bir parça feker bırakınız. 
Sonra bardağı bunların üzerine ka
patarak suyun içerisine batırınız 

ve elinizle tazyik ediniz. Elinizi 
bardağın üzerinde istediğiniz ka -
dar durdurunuz, sonra yavafcacık 
bardağı kaldırınız. Şeker de man
tarla beraber suyun yüzüne ıslan
mamış olduğu halde çıkar ve su -
yun sathında yüzer. 

- Uslu oturursan, sana yepyeni 
bir on kuruş veririm. 

- Epeski bir yirmi kuruş verir
seniz daha memnun olurum. 

Takma diş 
Annesi sofrada esneyen küçük 

cemile dedi ki: 

- Yavrum insan esnediği za
man elile ağzını kapar. Benim de 
öyle yaptığımı hiç görmedin mi? 

- Evet ama, anneciğim, benim 
•aklanacak takma dişlerim yok ki .. 

Noktalı yer/eri kurşun kalemle dold urunu::? Bakalım ne resim çıkacak? 

s 
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- iki yüz sene evvel insanların meçhulü olan iki şey söyleyiniz 
- Siz ve ben elendim. • 

Çin feneri 
lncie bir mukavvadan biribiri • 

ne müsavi sekiz şibihmünharif ke
siniz. Bunlar fenerin yanlarını tet
kil edecektir. Bir de murabba ke
siniz ki bu da fenerin dibi olacak
tır. Bu murabbaın dılıları 12 - 12 
olmalıdır. Şibihmünhariflerin alt 
kaidelerinin tulü 12 santimetre ol
malıdır. Büyük kaidelere ve irtifa
lara gelince: Bunlar sizin fenerin 
vermek istediğiniz büyüklüğe tabi
dir. Biz büyük kaideleri 16 santi -
metre itibar edelim. Şibihmünha -
riflerin dört tanesinin içinde daha 
küçük olmak üzere dört tane fibih-

münharif resmediniz ve bunları 
kesiniz. Bunlar fenerin camları o

lacaktır. Diğer dört tanesinde de 
ya bir hattı müstakim veya müsel
les tetkil edecek surette üç tane 
delik açınız. Aydınlığın dağılması 
için açılan bu del:kleri kırmızı ve
ya sarı İpek kağıdile veya saman 
kağıdile örtünüz. Artık fenerin her 
hir şeyi hazırlanmış, iş dip ile yan
ların birleştirilmesine kalmıştır. 

Bunları ya kola ile yapıştırınız ve 
yahut dikiniz. Bu ameliye bitince 
sepet gibi bir şekil hasıl olur. Bu 
fenerin alt kısmıdır. 

Sonra diğer dört fibihmünha
rifi biribirine yapıştıracak veya di
keceksiniz. Sonra bunları evvelce 
yapılmış olan fenerin alt kısmının 
ü::erine fenerin kenarlarına dike
cek veya yapıştıracaksınız. Bu su
retle fenerin her iki kısmını bir -
leştirmiş olursunuz. Sonra sepet 
şeklindeki fenerin alt kısımların -
da açılmış olan şibihmünharif şek
lindeki delikleri saman kağıdile 
örtesiniz. Fenerin dibine mum için 
bir teneke koyarsınız. Ost kısımda 
da bir delik bırakır ve buraya fe
nerin kulpu olmak üzere kalınca 

' bir demir tel tesbit etdersiniz. Bu 
suretle fener tamamile vücude gel

miş olur. 
Eğerbufenerin altı satıhlı olma

sı istenilirse tabii dibin de altı dı
lı olması lazım gelir. Şibihmünha
rifler de on iki tane yapılır. Bu fe
ner gerçi daha güzel olursa da ya
pılması o nisbette güçtür. 

Gıdaların hassaları 
Süt en mükemmel bir gıdadır. 

Hayata elzem olan bütün cevher
leri havidir. Bu sebepten yeni do • 
ğan çocuklara ve hastalara pek na
fidir. Kolay, çabuk hazmolunur. 
Fakat çabuk bozulduğu ve kolay
ca tağşi9 edilebildiği cihetle kay
natmak lazımdır. 

Şeker bahusus kahve süt hazmı· 
nı bir kat daha kolaylaftır .r 

Taze tereyağı diğer yağlardan 
çabuk hazmolunur. 

Hava ile çok temasta bulumut 
ve çok pitirilmiş tereyağı bozulur. 
Eritilmiş tereyağı kadar iyi değil
dir. içine tuz katılmış tereyağı her 
halde ona müreccahtır. Tereyağı 
yemeklere katılınca onlara daha 
mugaddi yapar ve hazımlarını ko
laylattırır. 

Salamura peynirleri mugaddi 
ve hazımdırlar. Bazı doktorlar pey 
nirin et yerini tutabileceğini söy
lüyorlar. 

Bununla beraber pişirilerek ya
pılan peynirler tahammürle mey
dana getrilen peynirlere her halde 
müreccahtırlar. Çünkü hassalarını 
kaybetmeksizin uzun zaman mu -
hafaza olunabilirler. 

Su ve buz 
Termometrenin sıfır dereceden 

atağı bir dereceyi gösterdiği so . 
ğuk bir gecede içi su ile dolu ve 
mantarı sıkıca tıkanmış bir şiteyi 
pencerenin dıfına bırakınız. 

Ertesi sabah şişenizin mantarı
nı şişenin ağzından on beş santi • 
metre yukarıda bir buz sütununun 
üstünde bulacaksınız. 

Bu hadise bize gösteriyor ki su 
mayi halinden sulp haline geçmek 
için sair cisimlerin aksine olarak 
inbisat ediyor. 

Bu inbisat o dereceyi bulur ki 
eğerşişenin mantarı şampanya fi· 
şesinde olduğu gibi bir cisimle Si• 

kı olarak bağlanmış olsa tişe mut- ' 
lak kırılır, parçalanır. işte bu se • 
hepten kışın hariçte olan tulumba 
ve saire borularını susuz bırakma
ğa mecburuz. Eğer boruları su ile 
dolu olacak ol'1rsa su inbisat eder 
ve boruyu parçalar. 

Yine bu sebepten havuzların 

buzlarını kırmak lazımdır. Eğer 

kırılmıyacak olursa havuzun du • 
varları çatlar. 

l.Juvaroa go . ~e oyuo.a. ı 
--o-

13 rakkamı 
13 rakamını bazıları uğur sa -

yarlar, bazıları uğursuz b"lirler Bu 
bir telakki ve itikat meselesidir. 
Fakat l.3 rakamının kendine mah
sus bir hususiyeti vardır. Mesela 
şu tabloya dikkat ediniz: 

153846 '< 13 
230769 v 13 
307692 x 13 
384615 v 13 
461538 x 13 
538461 x 13 
615384 x 13 
692307 x 13 
769.230 .ı< 13 

1999998 
299~997 

3999996 
4999995 
5999994 
6999993 
7999992 

""° 8999991 
939'"990 

Görüyorsunuz ki hasılı zarpla
rın ilk ve son adetleri mecmuu hep 
9 çıkmaktadır. 

* Bilkimya temiz suyun rengi 
mavidir. 

"" Yeni Kinede Manos adasındaki 
çocuklar daha yürümesini öğren
meden evvel yüzmeği öğrenirler. 

"" Eski Mısırda tunç yüzükler 
para yerine kullanılırdı. 

"° Mozart sekiz yatında iken ken 
di eserlerini çalarak bütün Avrupa 
yı dolaştı. 10 yaşında iken meth ~ 
"15 Opus,, adındaki senfonisinı 
besteledi. 35 yaşında öldü. 

* Bir büyük vapur ambarların
da on bin tondan fazla taze su ta
şır. 

• Çıngıraklı yılanlar güne' cep
heden vurursa ölürler. 

0 Bir fili yıkamak için kırk litre 
kadar hususi bir nevi yağ lazım • 
dır. 
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Yeşil elmas polis hafiyesinin cebin
den çıkan tabancanın içinde idi 

Hülasa 1 
burada bırakalım. Vaziyeti oldu
ğu gibi görsünler. Hadi dostum, 

[Fantoına - Hırsız namile maruf o- . 
lan Marten Dal hususi bir baloda da· sizın söyliyeceğiniz bir fey var 
vetıli bulunmoktadır. Bu baloda Fanto- mı? 
man:n düşmanı fakat Martenin dostu Sumers ne söyleyeceğini bilmi-
bıılunan polis hafiyesi Sumers de var- yordu. Sanki dili tutulmuştu. 
dır Yani Dal iki şahsiyete sahiptir. Fan- Brina atıldı: 
tomanın gözü ev sahibinin yeşil mücev- - Zaten bu adamın Fantoma -
herine takılmıştır. 

Meğer bu mücevheri bir genç kız a- Hırsız olduğu benim içime doğmuf-
şırmış ve biraz sonra skandal meyda- tu ..• 
na çıkınca vaziyetini kurtarmak için el- Dal dütünceli bir ta vırla genç 

ı ması Dal"e vermiştir. Polis hafiyesi kızı tasdik etti: 
Dal'i ıttiham etmi~ fakat mücevher o- - Evet, şimdi inandım ki hakkı-
nun üzerinde de bulunamayınca Dal po-

• !is hafiyesinin haJrild hırsız olduğunu nız var. 
' söylemiş ve uzerını ararnağa başlam:rş- Dalgın bir vaziyette tabancayı al 
tır.] dı. Cebine soktu, fakat derhal in-

Dal bunları birer birer çıkarı- tikal etmişti; bunu yapmak doğru 
yor ve küçük iskemlenin üzerine olamazdı. Tekrar çıkardı. Ve bire-
yerle,tiriyordu. Son tabanca, Su- tajerin üzerine koydu ve Sumerse 
mersin kendisinden aldığı ve ce- hitaben dedi ki: 
bine yerleştirdiği tabanca idi. Ma. - Şimdi söyleyin bakalım. Siz 
dam Koverlih bu i'i helecanla sey- hakikaten Fantoma - Hırsız mısı-
rediyordu: nız yoksa değil misiniz ? 

_ Peki amma, diyordu, benim Sumers artık alaya batlamıştı: 
broşüm nerede? Kendisinin üze- - Evet, diyordu, bu kadar vesa-
rinde olmadığına emin misiniz? ikten sonra muhakkak ki ben oy

um. 
Dal cevap vermedi. Küçük ro- Gözleri parıl parıl yanıyordu. Bu 

velveri merakla tetkik ediyordu. gözlere bakan, intikamın çok fena 
Sanki şimdiye kadar bunu hiç gör- bir şekilde alınacağını anlardı. 
memişti. Dal: 

- Bunu da nereden buldunuz, _ Bakın bakın, dedi,. Üstelik i-
diye sordu. tiraf ediyor. Bu dalaverelere bizim 

Sumers'in artık tahammülü karnımız tok! Guya alay ediyor. 
kalmamıştı: Biz alay edeede hakikati itiraf e-

- Bilmeniz laznndır, diye ce- den ne caniler, ne katiller ne müc-
vap verdi. Demincek bu ailahla ı rimler gördük. 
beni öldürmek İstemi.tiniz, aonra Dal sanki düşüncelerini toparla-
üzerimize M. Koverlih geldi. mak ister gibi odada dolaflllağa. 

- Ben mi sizi öldürmek iate- bl\şladı. Bir saniye kapının önünde 
mi,im ! Güleyim bari... Şuna ha- durdu ve çenesini sıvazladı. Bu 
kın. Şuna bakın hele. Bu hakiki müddet zarfında bir eli çabuk ve 
bir rovelver bile değil. Vakıa ol- gizli bir hareket yapmıttı, sonra 
dukça rovelvere benziyor amma tekrar ötekilerin yanına geldi. Kül 
hakikatte bir gece hırsızını kor· rengi gözleri birdenbire parlayıver-
kutmaktan batka bir teye yara _ mişti; Koverlih'e dönerek dedi ki: 

maz. Geçen günü böyle bir ro- - Dostum Sumers, Fantoma -
velveri birisinin elinde görmU. - Hırsızı yakalasa idi sevincinden 
tüm. Zannedersem bana bunu ölürdü; kendisine bir telefon etse-

. dostum Sumera göstermitti. niz. Kendisine söyleyin ki burada 
Sumers: bir ad'\'D yl\kala iık. Eğer isticvap 

- Şayanı hayret! Diye hay- ederse çok memnun kalacaktır. İs· 
kırdı. tersenz benim tarafımdan da söyle-

Odada bulunanların hepsi 0 _ yiniz ve bu yakalaııaıı arlamın Fan 
nun etrafına toplanmışlardı. toma-Hıuız olmasından endişe et· 

Dal anlatıyordu: tiğimizi bildir;.'liz. 
Polis hafiyesi cesaretin bu dere

- Amma dalavereli teY bu! 
cesi karısında hayretten dona kal

Rovelver değil bir sigara kutusu. 
Sigaralar kabzasına yerlettirili - mıttı. 
yor. Tetiğe basıyorsunuz tabanca Dal Brina'ya gene kimsenin gör· 
iki kısma ayrılıyor. Bakın bakın meyeceği bir göz itrareti yaptı. Ev-
nasıl ! sahibi masanın batına doğru ilerle-

di. Elini telefona attı, sonıa vazge-
Hem izah ediyor hem de yapı· çerek dedi ki: 

yordu; söylediği gibi tetiğe bas- _Daha iyisi gidip içerden tele-
tı, ufak bir ses işitildi. Tabanca fon edeyim. 
iki parçaya ayrıldı. Sigara kutusu 
meydana çıkmıştı. Fakat içinde Sumers kapı kapanana kadar o-
sigara yoktu. nu gö:ılerile takip etmitti. Sonra 

heyecanından tükenmit bir vaziyet-
Dal hayretle bağırdı. Sumers te koltuğun üzerine yıkıldı kaldı. 

başını uzattı ve ağzı açık kaldı. 
Dal'ın gözleri kapının yanında 

Koverlih, karısı Brina, hep tatkı- bir sehpa üzerinde bul •nan bir vazo 
na dönmütlerdi. ya ilitmişti bu gayet güzel bir teY· 

Madam Koverlih haykırdı: di. Hiç füphesiz çok paraya alınmı, 
- Broşüm ! tı. Genç adam geri döndüğü zaman 
Brot tabancanın içinde idi. Dal Brinanın istifhmkar bakışlarile 

mücevheri bulunduğu yerden çı- kartılatmıştı: 
kardı. Gülüyordu. Sonra onu al • Hafif bir aes ititildi. Dal geri 
dığı yere bıraktı. döndü ve madam Koverlih'in kapı

Sumers tepesinden vurulmuta 
dönmüştü. Bacakları, vücudünün 
altında titriyordu. 

Dal tabancayı kapayarak ila
ve etti: 

- Polis gelene kadar bunu 

ya baktığını gördü; bu esnada ga
rip bir manzaraya şahit olmUJtu. 

Brina da bunu gördü ve hayret
ten dona kaldı. Yalnız içi intikam 
atetile yanıp tutufan Sumers bir te· 
yin farkında değildi. 

-Bitmedi-

Dava Takip Rehberi 
Satlf mukeıi: lstanbul, Ankara Caddeal, No. 64: 

CiHAN KIT APHANESI 
Fiyatı her yer için mücelled olarak l 50 kuruştur. Avukat Bay Şlikrii'nün 

tetebbüat ve taharriyatı kanuniye neticesi vücude getirdiği (Hukuk ve 
Ceza Müruru zamanlarına aid Dava Takib Rehberi) mehakimi umu -
miyemizde mer'iyülicra bulunan kan unu medeni, borçlar, ticaret, hukuk 
u•ul muhakemeleri, yeni İcra ve İflb, ceza usulü muhakemeleri, ve Türk 

cen kanunlarında yazılı müruruzaman, müddet. mühlet, batıl, iptal, ilan, 
ihtar. ihbar, sakıt haklar, cczayinakdi, bapi•, tedbiri ihtiyati, İtiraz, temyiz, 
i•<lci muhakeme, ve fikliycte baflı davalarla, cezalann tecili, memnu lıakr 
Jann iad..,i, affı umumi ve affı husu•! ye aid olup her alakadaranca bilirırnesi 
elzem ol•n kanun hUIAsalarlle maddeleri ayrı ayrr sıra itibarile yazılmıştır. 

tıı--•ı .. 1Ki r.,EMUR ARANIYOR 
Büyük bir müessesenin muha<ıcbe$ mde çalışmak üzere şimdilik elli lira 

maaşlı iki muhasibt ihtivac; vardır. Ticaret mektebinden mezun olanlarla 
lisan bilenler tercih edilecektir. Tali pi erin muhtasar tercümei halleri bonser

violerinin bir suretile birlikte (A. A.) rumuzile İstanbul 176 posta kutusu 
a~r·•'ne gii n 1•""''1•ri. (7393) 

Türk, Rum, Ermeni, Fransız, Alman 
Yahudi, Italgan nasıl gülerler? .. 

Hele tiyatroda katıla katıla gülen şu 
adamın gülüşüne ne dersiniz ? 

Bir ay kadar oluyor. Şehir Tiyatro
sunda Hamlet oynanıyordu. Hamlet, ba
basrrun hayaleti ile konuşurker, orta kat 
loca1annın birinden, müthiş bir kahka
ha koptu. Kalın ııeali bir erkek butün 
tiyattodakilere itittirecek bir sesle, katı
lacak gibi gülüyordu. 

Bu yeniz kahkaha, tiyatro •alonu -
nun içinde bir yaz gecesi kopan beklen• 
medik bir karalaş fırtınası te$irini ytplı. 
Gözler, hep birden, kahkahayı savw-.n j 
zati» '-•sına dikilmiıti. Bu adam a<"a . , 

' 
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ba neye ıı;ülüyordu? Piyesin seyircilere 
hafif bir tebessüm uyandıracak aahnele
ri de vardı. Fakat, Hamlet'in yumruk
larını eıkarak ölmüı babasınm ruhu ile 
en müthiş bir aile sımna dair konutlu• 
ğu ıözler hiç te güldürücü değildi. 

O zaman, kendi kendjme: 

- Biz gerçekten anlaşılmaz mahluk
larız, diye dÜiündüm, gülünecek feylere 
ağlar, ağ'.anacak ıeylere güleriz. 

Geçen gün de bir film seyrebneğe git
miıtim. "Hint eırarı" adını taşıyan bu 
film, ıonradan ıeslendirilmiı, güya türk
çe ıözlü, fakat vaka.sız, ve silik bir film
di. 
Adına aldanarak gelenler içinde ken

dimin de bulunduğuma canmı ııkıiaı. 
Filmi İ$tem:İye istemiye seyrederken, bak 
tun, yanrkış:mda biri, kasıklarını tuta
rak, katıla katıla gülüyor. 

Birisile konu~muı oba, onun sözleri
ne ırülüyor, diyeceğim. Hayır, koca ırra
da tek başına oturuyordu. Sağında solun
da kimseler yoktu. O halde bu adam, 
mutlaka filmde ıı;üldürücü bir sahne ya
kalamııb. Bütün dikkatimi gözlerimde 
toplayarak filmi seyre koyuldum. Tibet 
yaylasında bir kervan... Karlar içinde 
düıe kalka ilerlemeğe çabalıyor. Bu a. 
rada ayağı kayıp, uçurumdan 8fağı yu• 
varlanan bayvanlarvar. Bu korkunç 
dağ aahn.,.inin gülünecek tarafını bulan 
aeyirciye doğrusu, kı kanarak baktım. 

Tam manasile ~amsız bir adamdı. il· 
linde kağıt, dur I ndan bir ıeyler çiğ
niyor ve çiğnemekten yorulduğu zaman 
da fıkır fıkır gülüyordu. 

Eğriye doğruya ıı;ülmek huyu, bazı 
bayanlarııruzda da v ..... Ilı:i kiti bir ara
ya geldi mi, hemen bir gülüşmedir baı
lar. Fakat neye güldüklmm onlar da 
bilmezler. 

Kulak kulağa verip, bazan ıaatlarca 
gülüştükleri olur. Soracak olsanız kes
Wme cevap verirler: 

- Hatırrmıza bir teY ıı;eldi de ona gÜ 
lüyoruz. ! 

!arar edersenfa anlatırlar: 

- Bizim filanca bayan yok mu? Iıte 
o ... Aman görmeyin, bir bluz yaptrrmıı .. 
Hahhahah. .• Sus kız.~ Vallahi lı:atılaca
ğım. •. O ne bluz.öyle? .. Renk desen ren
ge benz-ez. Biçim desen biçime ben
zemez. Ya kollarmclaJQ o yeıil ırarnitür
ler .• Kah kah kah ... ,, 

Bana öyle gelir ki: bir bluz ne kadar 
tııhaf yapılmıı olUTaa olıun, insanı ıı;ül
düremez. Ama, bunu bir de bayanları • 
mıza aorun... Gülmek, hepimiz için bir 
ilıtiyaç ••• Arada bu ihtiyacı gidermek i
çin neıcli bir oyun ıeyrettiğimiz, tuhaf, 

J 

güldürücü bir hikaye okuduJ;umuz, hoş
sohbet bir arkadaşla lafa daldığınuz o • 
!ur. Fakat bu arada, bizde gülmek isteği 
uyandıran şeylerin çoğu ipe sapa gel -
mez şeylerdir. 

Bir takrm typler biliriz ki; gülmek 
için onlan uzaktan görmek kafi gelir. 

Naşidin oyunundan çok, kendisine, 
kendisine de değil, bakıtlarına duruşları
na, mimilderine güleriz. 

Bazı kimseler Harold Lloyd'u beyaz 
perdede görür görmez kahkahayı salı -
verirler. Tuhaf değil mi, ben de bu a • 
darru hiç güldürücü bulmam. Şarloya 
bir gÜn bile güldüğümü batrrlamıyorum. 
Çocukluğumuzda Karagöze ne kadar gü 
!erdik. Şimdi, Karagözün kendisi me • 
zardan çıksa bizi kolay kolay güldüre
mez. Gülmek, gülebilmek biraz ~ çağ 
işidjr. Gençler gÜlmek için vesile arar
lar. 
Yaş arttıkça, gülümseme de gülme • 

nin yerini alır. Git gide bu gülümseme 
de kaybolur. lhtiyarları.n gülümseyişini, 
yüz derilerirun hafifçe buruşmastndan 
anlarız. 

Bana merak olan bir fey vardrr: 
- Acaba neremizle ıı;üleriz? Dudak

larnnızla mr, yanaklanmızla mı, d1ş]eri
mizle mi? 

Her adamın kendine göre, bir gülüşü 
olduğu muhakkak ..• 

Kimi küçük dili görünecek kadar ağzı· 
nı açarak, kimi de görünmeıin diye eli1e 
kapayarak güler. Gülerken kimi yalnız 
kaıınm ucunu, kimi yalnız burnununu· 
cunu oynatJr. Gülüşü tatlı olan kimseler, 
bol bol, istedikleri kadar gülebilirler. 
Fakat çirkin ses çıkaranların gülüşüne 
tabammül edilmez. Her soyun kendine 
mahıus bir ıı;ülüşü vardır, desek yalan 
~lemit olmayız: Türkler dudaklarını 
kapayarak, yanaklarında gamzeler yapa 
rak gülerler. lngilizler, Amerikanlar, 
biriru ısrracak gibi güleı;ler. F ransız!ar 
gülerken taklayan bir kamçının sesini 
çdumr. Ruslar; homurdanarak güler . .\1 
manlar öksürür gibi güler. ltalya~ar o
roz gibi baiırarak ırüler. Rumlar, kisi " 

güler. Enneni!er, boğazlarını yırtarca11-
na derinden ırülerler. 

Güldüiünıüz zaman, batta bulunan bü 
tün 8zaınız hareket! halindedir: Gözleri· 
miz süzülür, dudak:larmuz büzülür, bu· 
run deliklerimiz açılır, kulaklarımızda, 
burnumuzda titremeler baılar. Yüzümü
zün derileri kah gerilir, kah buruıur. 
Bundan bafka, ırülerken ellerimiz, ayak
lanmız, batta göbeğimiz sallanır. 

Gülmek; aksırık, ökıürük esneme gi
bi, m8ni olma11 elimizde olmayan ıey
Jerden biridir. Zorla giilünemez. BU ke
re de gülmeğe batladıktan soıwa; İman 
kolay kolay kendini tutamaz. 

Biz, ötedenberi gülmeği sevenlerde
niz. Güleryüzlü olmak, ba§lıca meziyet
lerimiz arasındadır. 

Sokakta güle ıı;üle giden bir insanın 
ne kadar ırülünç olacağını hiç dütünme· 
den, dostlarrmızı: 

- Güle güle ••• diye uğurlarrz. 
O halde ben de gülme bahıini bitirir

ken küçük bir dilekte bulunayım: 
- Tann hepimizi güldürsün!.. 

Salahaddin GUNGOR 

lıtan bul Limanı Sahil Sıhhi ye 
Merkezi Baştabipliğindenı 

Ankara Motörünün tamiri ne açık eksiltmede şartlarını 
yerlerine getirecek istekli çık madığmdan aynı şartlarla pa -
zarhk yapılacaktır. 

A - Tahmin bedeli 2125 liradır. 
B - Şartnameler Merkezi miz Levazımından bedelsiz a· 

lınır. 
C - Pazarlık 4 Şubat 935 Pazartesi günü 14 de Galatada 

Kara Mustafa Paşa sokağında merkez dairesinde yapılacaktır. 
D - Açık pazarlık olacak br. 
E - Muvakkat teminat 160 liradır. 
F - isteklilerden benzin motörü ve gemi tamiri işlerinin 

ehli olduğu hakkında Ticaret Odasından bu davet tarihinden 
sonra alınmış bir vesika aranı lacaktır. 

G - Pazarlığa girecek ola nların peyler sürülmeğe başla· 
dığı dakikaya kadar muvakka t teminatlarını yatırmış olma· 

ları şarttır. (378) 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 

en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 
bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen ınakalenin sahibine: 

2.,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakı:ıya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri İftiralı 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
ıatır olması, lıağıdın bir tarafına yazılmı' bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü akşamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
Güzel yazı müsabakasında biri nciliğ> (Avusturya meselesi) ser -

levhalı yazı ile Galatasaray'dan Faruk, ikinciliği (Halkın olgunlu
ğu) serlevhalı yazı ile Yüksek Mühendis oku/ası talebesinden S. 
R. Özelli kazanmışlardır. 

Kendilerinin hüviyet varakalar ile idaremize müracaat ederek 
mükafatlarını almalarını rica ederi z. 

AVUSTURYA MESELESİ 
Orta Avrupanın en karışik ve en 

korkunç mesele.inden biri Avustur· 
yanın akibetidir. Büyük harbin dört 
yanından makasladığı bu küçük devlet 
bütün Avrupa .sıyasasrnın mihveri ve 
yegane mevzuu olarak kalmıştır. 

Avusturyanın bu mühim ı·olü oy .. 
naınasının ıebebi nedir? Orta Avrupa
nrn vaz.iyetinde ve binaenaleyh Avrupa 
ve acun b.,nşında büyük bir amil olan 
Avu•turya maalesef çok kuvvetli bir 
devlet olduğu için değil, belki zafından 
dolayı büıtün ııyasal muhaverelere ma· 
ya hizmetini gönnektedir. 

Malümdur ki Avusturya Almandır. 
Tamamen Abnan harsile meşbudur. 
Ve Almanyadaki national - sosyalisme 
bütün bu mıntakayı pancermanism ce
reyanı içinde yutmak istiyor. Almanya 
büyük bir imparatorluk kurmak istiyor, 
ve Versay muahedesinin ancak bu ıu
retle intikamını alacağına kani bulunu
yor. 

Halbuki Almanyanın bu kadar geniş
lemesi, A vnıpanın bütün kuvvetli dev
letlerini korkutmaktadır. Fransız dış iş· 
)eri bakanı Bay Lavalin Romada Orta 
Avrupa antiaıması hakkında hazırladı
ğı proje, Avusturyanın iıtiklalini tanı
ması, Jtalyanın bunu bir çok fırsatlarla 
teyit etmesi, Avusturyanı.n bütünlüğün· 
den ve kendi baıına buyrukluğundan 
ziyade Almanyarun genişlememesine 

matuftur. 
ltalya hiç bir zaman kuvvetli ve 

Küçük antlaşmaya daliil olan devletler 
hiç bir zaman kuvvetli bir Almanyaya 
tahammül edecek vaziyette değildirlct"• 

Macaristana gelince, Avustmya ile 
bu deviet arasmda en sıla ökonomik 
münaıebeıtlet• mevcu.Uur. Ve bwıdan 
hayli bir müddet evvel Romada imzala· 
nan protokoller, Avusturyanın istıı;la· 
!ini tanımakla Macaristana da büyük 
bir nefes aldmnıttrr. 

Diğer taraftan, müteveffa Barthou' 
nun Lehistan seyahati esnasıncl., bu 
devletin de Fransız aıyasasına temayül 
etmesi temin olunmuştur. Aynca Fran· 
uz hükümeti Sovyet Rusya ile bir an· 
laıma yapmış ve her hangi bir bal'P 
vukuu tak~dirinde bu devietin, paraca 
ve askerce, muavenetini temin etmiı • 
tir. 

Balkan antl"§ma11na dahil olan eli· 
ğer devletlere gelince, bunlar, etatüko 
nun muhafazası taraftandır. Muahede· 
!erin ve hele hudutların tekrar gözden 
geçirilmesine ve sınırların dejfüınesİl>e 
muanzdırlar. Sıyasal tabirile rcvisio· 
niste olarak kalan devletler araıanda 
§İllıdilik aşağı yukan yalruz Bulgariı· 
tanla Almanya ve Macaristan vardır• 
Halbuki Macaristan ıimı!iki halde yal· 
nız kendi istikla.Jini ve emniyetini dü· 
ıünmekte ve Triyanon muahecleainio 
bugün için yeniden tetkik edilmesinin 
imkan dahilinde olmadığını bildirmek· 
tedir. Onun istedikleri daha :zıiyacle istik· 
bale aittir, 

kudretli bir Almanyarun kendi hudut- O halde Avrupanm vaziyeti ne o-
larına kadar yaklaşmasını anu edemez. luyor? Avu•turyanm istiklali balı:ımnt· 
Onun için her hangi bir antlatıf teıeb- dan, küçük aniliqma, Balkan misakı 
büıü daima bu devletin müdahalesile devietleri, Jtalya, Fran<J., bittalıi Avuı· 
karıdatacaktrr. turya, Macaristan, Sovyet Ruıya, ve 

Diğer taraftan Fransa da ayni vazi- hatta Lehistan ayni noktai nazar etra· 
yettedir. Almanyanın ıililısızlanması - fında birleşıniı görünüyorlar. 
m, ve~ bir çok askeri kayıtlar altına 
alınmaunı temin eden Fransa, Avustur- Bay Lav&!in Roma seyahati esna· 
yanın Alm...,yaya iltihakından sonra aında hazırlanan Orta Avnıpa antlat' 
kazanacağı kuvvetin Verıay muahede- ması projesi bu itibarla çolı: mijhlmdir. 
sindeki tahdidatı iade ebnekle kalmıya- Şimdi bu nokta etrafında bir de Ingil· 
cağmı ve ona bütün Avrupada çok bü- terenin fikrini almak kalıy~. 
yük bir kuvvet temin edeceğini pekala Görülüyor ki, Fransa eğer zemini 
biliyor. Onun içindir ki Fransa 11yasa- hazrriarnıısa bwıun hakkmda IOll ııOzii 

• 11 daima müstakil bir Avu•turya merke- ıöynyecek olan da lngiltered.ir. 
2ine doğru akmaktadır. Bunun için timdi bütün dünyanın 

Küçük ııntlıqmanuı. da ayni noktai gözü Bay Lava! ile llay Flandenin bG 
nazan beıliyeceği fÜpheıizdir. Roman- . ay aonunda Londraya yapacakları ıeya• 
yanın, Çd<oslovakyanın, Yugoslavya- hate ı!ikilmiıtir. Herkeı neticeyi ıne-
nın en büyük emellerinden biri ıüpbe- rakla bekliyor. 
•iz Avuıturyarun biitünlüiü olacaktır. Galatasaray liıeıinden: Faruk 

HALKIN OLGUNLUGU 
Bu yed.ilin (hafta) içine •ıi- o

lutlard- (bicliıe) bence en ıröze çar· 
paru ikmcl aeçimde budunun (halim>). 
gösterdiği olgunlukhır, Seçme; ..ıam. 
lıjm (bef"rİyetin) i:lk özü olan hürri· 
yetin en tabü tekilde gözükiifüdür. 

Seçme hakkını kullanıı, ıoyaal ya· 
.-YJ§ın üıtünlüğünü anlatıştrr. la.tan· 
bulda aeçme haldwu kazananların !YÜZ• 
de 87 sinin katıldığı bu oluıun C. H. F. 
niıı kazanııı bakunmdan ayrıca bir de
ğeri vardır, Frrkanın altı olda göstel'di
i"i yol yurdun ya§'lyrı ve yilkselitini 
en tiz bir lı:unında baıar ... ilecek yol ol
duğu içindir ki budun ıeçimde fırkaya 
luır§ı alan inancın henüz devam ede· 
gelmftte olduğunu anlalml§lır. 

Şimdi it ikinci seçicilerin ıeçecek
leri saylavlara lralıyor. Kurtuluı sava
tındanberi Atatiirlriin ardından yürüyen 
fırkaya sanılmaz bağlarla bağlı olan 
budun IJeıinci Yüce Ulus Kurultayınm 
öncekilerden claba atıbcı, daha ilerletici 

olacağına inanmııtrr. 
Bu inan <leiilmidir IO halı:eal _.. 

dık baıına koıwnnuı, fırkayı aesıtirnıir 
tir. Tek fırka ile çevrilen ..Herde bG 
fnblarm yilkümlm ( -tazifeleri) bir
den çolı: fııi<a ile çevrilen ellere göre dr 
ha ağır daha çoktur. ltte bundan ötii
rüdür iri .• sayJavlara kalıyor • 

Yeni ıaylavlarımız kadm erkek yüı• 
de 87 nin katıldığı seçimde budunuo 
yurda kartı olan inancı görür, bu inan• 
ca deier olacak biçimcl"e çalıprlar. Atıl• 
mayan, ilerilemiyen yapyamaz, HaDıu• 
iri biz yılanlara (asırlara) sıq'JU}'acalı 
kadar uzun lt.ı§aYı§lı bir ulusuz. Onuıt 
için hep atdan, hep ilerliyen olmalryı:ı-

Bencilen bundan ötürüdür ki bu Y"' 
dilin içine sığan oluşlardan en gÖ%8 

çarpanı budundaki bu inancm seçimde 
ıözükiitüdür. 

Yüce mühendis oku)ası 
S. R. OreUi 

Emtia ve Yol Eşyası Avropa 
A. SiGORTA KUMPANYASI MECLlSl iDARESiNDEN: 

Şirket hissedarlarının 27 Kanunuevvel 934 tarihli fev· 
kalade toplantısında tirketin hali tasfiyeye konmasına 
karar verilmit olduğu bildirilir. Binaenaleyh tirketin alaca:klılarıııııt 
haklarını berayı isbat nihayet bir sene zarfında Galata'da Büyük Tii~ 
ne! hnında (Hali Tasfiyede Emtia ve Yol E,yası Avrupa Anonim Sı· 
gorta Kumpanyasına) müracaat eylemeleri lüzumu Ticaret kanununun 
444 ncü maddesine tevfikan ilan ounur. (71~J 

Fen Fakültesi Dekanlığından: 
Bir Makiniste ihtiyaç vardır. Tornacılık, Tesviyecilik, fe 

rezecilik bilen ve tecrübesi olanlann İmtihanları yapılmak 
üzere Fen Fakültesine müracaatları. (340) 633 



MiLLiYET PAZARTESi 

(Mu T E F E--R R i K HABERLER) J 

~uğday satışı 
işlerinde yenilik 

ı;-,,tı d .. ~ 
de~. ~şurmemek için bazı 

.8'1şıklikler yapılacak 
- Zıraat Bak • . ıu.,,.,, An anlıgı ıle temas etmek 
'' llay A k.,,,.ya &"iden Zfraat müsteşa
dır d" tıf Baym
'İııı. un sabah teh 

12• dönın .. t·· il Uf ur. 
ılır.a. ~ Atıf Bay, 
llaı.J.a. r~ber, Zira.. 
liıi ı idare me.. 
ır - "'"'ından Ba 
'""'1al de gelmi · · M·· ıtır. 

lıenıı;.':°'~~. diı. 
ııı.ı.,._;·. ııoruten b, 
q,~<ll'lltJize An 
etralnıd temasla 
1-.ı .. a kısaca ıur. 

• IOyleıni§tir: 

Bay Atıf 
nııı;, Buğday bnu
ıle tat4.ik teklin. 
ıitcılıa.pıl~":* eleği
~~ 'Çın bakan Bay Muhlisle go
ı._.ida ı;>eğipnelerin mevzuu, bilbaNa 
'~ ~tatlanmn normalden aıağı düt
t:ı Yeıı'il:tı temin için aatıı iş-lerinde ba· 

il er JaPdmasına maııuftur.,, 
de.y ı:~kanın f.taJJbul §Ubesindeki huğ. 
~ tlerine U:Krv bıtflanmıfbr. Tah· 
...__daha bir müddet uzayacaktrr. 

l<.oınserlik. •imtihan.arı 
lliy~~ 27 <:!:~!~~-•. ~~~. -b. ~ 
•e iki":-• umum ......,ur ugll ınncı 
lııba.t ilci luvn"'erlik iıntihanlannm 
t ... , ·• <>rtalannda yapılması kararlq
-"'1lııtn-. 

liava vaz·yeti 
~iCARA, 27 (A. A.) - 27. 1 • 935 
~ hava vwyeti: 

'İiııcl V ekileti Met-oloji Enstitü
~t ~ alman malUmata göre, son 24 
ılo. lçjnde Tnotıp. n Eğe mmtakaların· 
lıi, ~ Anadolunun hah kısmı kuvvetli 
d~eıaaloo - alçak W:yik - sahası 
net; • trinniı bulunmaktadır. Bunun 
lıi, ~ olarak buralarda bava ıuhuneti 
·~ evveline .nazaran bet derece 
)~ da olmak üzere yükselmiı ve 
ı~la. ur !eklinde yağıı baliamıştır. En 
)~ Y<ıgış Çanaklralede dolu ile karışık 
1- ., ur telcftnde 20, Geliholuda 18, Muğ
liir. e Edremitte ı2 milimetre iilçülmüt-

ı:.ıı d" ük ~ .. Uf suhuııet 11fırın altında ol· 
S,.,"-tallZere Kanta 31, Erzurumda 21, 

ı;: 18, Çonumla 15 derecedir. 
lı.~.ek auhunetı sıfırm üstünde 
)lıııiı- 18, Antalya ve Dörtyol'da ı&, 
tedit- • Çanakkale Ye Y alovada 15 dere
·~ Anı.arada ayın dokuzımdanberi 
Lu..,,_ altında kaydedilen hava suhuneti 
r....'"lll ._ ı4 de ıxfrrm üstünde ilci de
.,"" lraydedilmittir. 

Sif l•tanbalda hava 
h'İı>e °".hararet derecesine ve deniz sevi-

S '"'dirİlmit barometre bu &abalı: 
~~ 7 de 753, saat ı4 te 748, derecei 
~<>i 7 de 12,5108.llt 14 te 10. Azami de
l<ıla ~aret 14,5, aagari 8.5. Rüzgar ev· 
~ !Nıı doğusundan, bilahare keıişle
"' •n fntma halind • • • ·••aı; . e •SDHflir. Azami 
~~. •anıyede 18 metreye kadar çıkmıt· 

llıı .. 
t\ııı ;~" saat 14 e kadar ~·~ğan yağmu

~ lifaı, 1.5 mil.imetı·edir. 

.\t> Adana bütçesi 
.;,. 9~N.A, 27 ( A. A.) - Belediyemi
tı\cİİ!tıe,,:vılr bütçesi hazırlıklarına daimi 
ili~ d ce hatlanrnıştır. Bu yılki bütçe
'-it ~ .. derli toplu ve daha kabarık ola-

llınutlanımılrtad-
~ No 

lltnıara felaketzedelerine 
.\t> yardım 

~)~N.A, 'Z1 (A. A.) - Mannara yer 
~ " felikeıine uğrayan yurtdaşla
~~ Yardım için şehrimiz orta okulla
~,kurlar yerinde ve çok. güzel bir 
~ '°• J~tlar-~ır. OkuHar arasın
"'Cl~.ı..n ~ goıre, ber okur günde
'1ıt~~ediii kadannı bu iyi iı için 

I<ar•kösede soğuklar 
~ ~OSE, 27 (A. A.) - Soğu:k, d.,.,.: det:ini lcaybetmif, nakıs 35 ve 
~dii>:ı ~e karlar düşen hararet fimdi 
d~I.-.; ;..,"*'• "'!*ıs 15 ile 20 arasında. ge-
••. 2S ıle 30 arasmda değişmekte-

~lıcıbk mektebi 
~ lıit ho.tı ~SE, 27 (A. A.) - Şehrimiz 
tııi ll l~p~ ık mektebi açılını§. bunun 

llir. dan mütehassralar getiril • 

Adan F 
b A.r>A.r-ı" ransız konsolosu 
le..,. lıi~ .. 27 (A. A. - Çok acddı 
""•<>lo ölen tebrimizdeki Fnuı.mı 

t" •tı 8 B 
1 
~~ tol>rıığ • ellan dini merasimle bu-

~·30 da ~ konrnuıtur. Bu ıa.bah saat 
tıı·lediye tei ~ baliıyan ayinde vali, 
l'~.•i ve bir sı, cumhuriyet müddeiumu
.. ~ "e çok hükW:ııet adamlarile 
'"t Yabancı .. 1 , . • i\ Yİtıd yuz erce k:iıi bulunınuı-
~sl l!ft ""'ra ·ek ~i •.'ltı:ıiı b. çıç ve çelenklerle 

d· l'ııııd.., f ır kanıyonete konulan ölü 
.. t•k;p ::.;t"."'obillerle mezara ka-
. lleıı... .. ttir. 
"•iııe olnıeden hizxnet · er'• eA bi-

SPOR 

936 Olimpiyadı 
için hazırlık 

-·-
İdman cemiyef eri genel 

merkezinin kararları 
ISTANBUL, 27 (A.A.) - Türki

ye idnıan ceıruyetıeri genel meri<ezi bu
ıgün saat o.a be§'te Erzurum say.lavı 
Hay Azizin riyasetinde toplarumı ve 
saat on sekize kadar müza;kerelerine 
dwarn earuşlerdir. 

Müzakcratta idman cemiyetleri ikin· 
ci reiaı ve Hayazrt saylavı Bay Haıit, 
dağıcıJık, binıciJik, kayakçılık federas
yo...Jarı reisi ~"'*"1- .a. ı.ı.cbO& ıedera.ayonu 
.reı:si t.mi.n, gureı rederasyonu re.ısı Ah· 
met tecgerı, eıwuım tedera•yonu reısi 
F·uat, b •• tı<ıet tederasyonu mümesS'lti 
t.avıt bu.ıwımuı ve bay Ahmet İ' etge
rı aynı zaınanua atlebzm federasyonu
nu ıteilh'u etmışta. 

~1 eıni,it S,llOrculannın amatörlük 
tartlar. te§kııat nızam.namesjnin .t ı~ ~
cu -.La.due.aı:nde taaruı edılmit oidutun
dan bu ıeraıti haiz oımıyan efradm ve 
.ıu-..p.er1n ıefkıla.t ıç•.ıde yer alamıya -
uıı<. art tu .kaııar k.ı: l"§kıJat nız.mma • 
m ~ \ .1. a1ı a:kaıci madcıes.ı.nın birıncı cık ... 
r&-•--<t& yaın.ız tulJb"ı IÇİn beyneunuel 
fotıı>oı n.zamnamesıne tevfıkan tulbol 
feuerasyonunun protesyonel futbo•cu .. 
fugu oa mor""'1oe et.mel< balııkma ma • 
tık oıduğuna tmurık nusuaatı olan nq· 
r.1.;yata teuera•yonıarın 004'rudan. dogru
)'a ıt:evap venneıeı-ı mu\l'aı·tk ot:acagına 
karar verılmıt ve klüpıerin feıderaayon-
1ar ve JD111tıka'8J" arasındaki .mubteu -
fo.fiıı bazı ınuzak.reıer de cereyan e
c:ı.erek muıl.telif kararlar verilmı.§1!.İr. 

tSu mey&ada r çneıi>ahçe • tıaıiç 
§dd ma-çı hak.kındak.ı ıederaayonun ce
z4yı nı.kdı loararı tasa ık edt.tmip. 

SaaJt 18 de Tıirııııye ulu§al olimpiyat 
iı:omitesı gene Erzurum ııaylavı l:Say A-
2~-n başkanlıiı~da toplanmıt ve bu iç
trmada beynelmılel olwnpık komıtesi 
m .... ·arui.ası ı urAıUye uAusan olimpiyat ko
moteaı aza•ından Kocaeli sayıavı Bay 
Reşit, Türkiye ıdman cemiyetleri ittifa· 
iı:ı ıkinci re.si tSeyazrt saylavı Bay lia
löt ve katip Bay t.k"em Rüştü ve 
1 ÜMİ)'e icıuı"'11 cemıyetleri itfuıolu ge
nel m•rkez azaları.le ıeaeraıyon reıWe • 
ri hazır bulunmUflanlır. 

Beynelmuel l<omiteıun •on içtimala
rında Almanyada yapuacak 936 olım • 
piyat müsabakalarına ait müsabakalar 
göroşü.müı, tederasyonıann timdıden 
936 oli.mpiyaclı için hazırlıklar yapıl • 
ması k.ararlattırıLmş tır. 

930 ol.mpıyadı ıçın haı:ırhklar ya • 
prlman kararlaıtn-ılrn•ıtır. 936 olimpi
yacıma iftırak meselesi temmuz ayında 
kat'i olarak ıkararlafbrılacııktır. 

Genel merkez heyeti yarın da ıa- · 
at 15 ten itibaren müzakerelerine de • 
vam edecektir. 

Yugoslavyadan kaçan 
Macarlar 

BUDAPEŞTE, 27 (Milliyet) - Uy
neınezet gazetesinin yazdığına göre, Y u
goslavya'dan kaçan Macarlann 'üç gün 
içinde dönüp husu•i iılerini görınelerine 
Yugoslav hükumeti tarafından müsaade 
edilmiııir. 

--o-

Şüpheli adamlar 
PARIS, 27 (A. A.) - Bazı lapanyalı 

ve Portekizli, makbul olmayan qhaa, ge
celeyin sahte hüviyet evrakı ve otomo
bille Fransız hududundan içeriye girmiı 
ve Bordo istikametine gitmişlerdir. 

Yapılan takibat neticeainde bir kiti ya 
kalanmııtxr. > 

Tayyare ile Amerikayı 
devir 

VAŞiNGTON, 27 (A. A. -Ame
rikan hava birliği~oe tasarlanan ı9 bin 
kilometrelik bir hava müsabakası i9in ltl• 
AVTUI' edilen güzergablanlan biri Nev
york'bın Buenoa Ayrea'e gidip gelme, 
öhürü de Atlu Okyanosu, Bahrimuhlti
kebir ve timali ve cenubi Amerika kryı· 
lanm ıtakip edecek bir devirdir. 

Deniz faciası 

Tayyareler, gambotlar kay 
bolanları arıyor 

NEVYORK, 27 (A.A.) - Seyrise
lain tahkik memurlarının huzurunda 
Talisman vapurunun aüvariıi kapta~ 
Vong, Mohavk tilebiııin birdenbire ro
tasını değiştirerek, Talismanm yolu ü
zerine düttiiğünü aöylemİ§tİr. 

Mohavk'ın birinci aeyir zabiti Pe
derson, dümenle kumanda telga rl a
letinin birdenbire hozuluverdiklerini 
ifade etmiş. Bat makinist ise bu bo • 
zukluktan haberi olmadığını •Öyle • 
mittir. 

NEVYORK, 27 (A.A.) - Mohavk 
gemisinde ölen 34 kitinin hüvlyetleri 
te&bit olunurken, tayyarelerle ganbot• 
lar da. kaybolan diğer 12 kİ§İyİ araı
tırmakta devam etmiılerdir. 

Reami makamlar tahkikata giriı
miılerdir. Morokastel vapurunun yan 
masından 6 ay sonra vukua gelen bu 
yeni facia, efkarı umumiyeyi heyeca. 
na düıümıüştür. 

lapanyah olan bütün mürettebat 
kurtu1ınuttur. 

Uzak Şarkta 
Vaziyet düzeldi, Johol 

hadisesi kapandı 
. TOKYO, 27 (A.A.) - Rengo a • 
J&n•mdaa bildirildiğine göre, Hain • 
king ve Peiping'den gelen heami tel • 
graflar, Jebol badiaesinin kapandığı
nı haber vermektedir. Sung • Şedı • 
Yuan'ın kuvvetleri geriye çekihnit. 
Kuan • Tung askeri makaımıatı ile, iti 
doatçasma bitinnek üzere bir murah
has tayin olunmuftur. 

TOKYO, 27 (A.A.) - Pekinden 
Rengo ajanu bildiriyor: 

Pekin ve Kalkan'daki Japon ate
temi!iterleri dün Çin murahhaılarile 
göriişmü~ler ve Jehol hi.diaesini iyi bir 
neticeye bağlamak için, içtima mahal
lini tayin hususunda mutabık kalmı§
lardll'. 

Loit Corcun vaziyeti 
LONDRA, 27 (A.A.) - Bay Loit 

Corc, yeniden tanzim edilecek olan 
milli hükiimette bir mevıki alabilecek 
midir? 

Gazeteler ve aiyagal mahafil, bu 
meseleyi bir çok defalar tetkik etmiş
lerdir. 

<Jıbserver gazetesi bapnakale&in • 
de, eşk.i baıvekilin, kabineye ittira.ki 
lehinde açık bir tek.ilde fikir yürüt • 
mekte ve Makdonald ile aralarında bir 
miikareınet hll6Ulünü teklif etmekte· 
dir. 

Harici küçük haberler: 

* Almanyada mektepten çıkan ta• 
!ebeleri, tarlalardaki it bölüklerine te 
birsiz olaraık kayıt ve sevk için, dera 
yılr, ilkbaharda bitecektir. 

* Pilot Bart'm idaresinde ve Air • 
France hava tirketine mensup bir tay 
yare, hiç bir lngiliz tayyare&inin 
Croydon'dan Parise _.,.ğa oeaaret 
edemediği fİddetli bir fırtına emasm
da, Parla • Londra aıra.sındaki mesafe
yi 67 dakikada geçnıeğe muvaffak ol
muıtur. 

* Pari&te katiyet keM>eden altı ay
lık bir hapis ceza.ama çarptırdmı§ o
lan sabdı: General Bardi dö Fortu, tev 
kif edimittir. General dö Fortu, Sta -
visky'nin mahut tirketlerinclen birinde 
idare meclisi reisi idi. 

* lsveç prensi, yanında k.aruı ve i
ki çocuğu olduğu halde dün sa.hah 
Marsilyadan Pariae gelmi~tir, ista• -
yonda husu•i dostları ile Pariste bu • 
lunan hveçli bir çok tahsiyetler tara• 
fmdan aelamlanmıttır. 

* Banelonda bir tıayyare bayramı 
esnao.rnda bir otojir, yükselirken bir 
tramvay teline çarparak düımüş, ve 
orada intizamı temine memur iki ki
ıiyi yara~. Pilota bir ıey olma.
mrıtır. 

Dünkü cenaze merasimi 
Oerrahı>at• hasotaneai b8fdolı1toru 

Bay Rü§tii Çapçının vefat eden annesi 
Bayan Ziba Çapçının cenazesi dün 
öğleyin Aksaraydaki evinden kaldın!• 
mlf'tır. 

Cenaze namazı Aloıarayda V alcle 
camiinde krlınmıt ve Edirnekapı şehit· 
liğine götürülerek Tanrının rahmetine 
emanet edilmittir. Rahmetli Bayan Zi
ba Çapçının cenaze merasiminde vali 
ve belediye reisi Bay Muhittin Ustün
daii;, emniyet müdürü Bay Fehmi Vu-

• • 'iJııı 

zetecller ve bir çok kiti bıdunmuştur. ı 
ıBay Rüıtü Çepçıya taziyetlezoimi%İ 

bildirim. 
Tqehhür 

Anam Zil>a Çapçmın v"'1otmdan do
layı gerek cenaze merasimine gelen · ve 
gerek tel yazrsı ile ve gerek mektup 
göndennek ıuretile acdanmıza ortak o
l"? ta~~- candan t~ürleri • 
nun bildiribn\csine yüksek gazetenizin 
delalet buyurmasını dilerim. 

• im 
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Tevfik Rüştü 
Aras dün geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
Resetti Türkiye dl§ itleri bakanı Bay 
Tevfik Riıştü Aras ile Bay Maksim<>& 
arasında konuıulan §eyler hakkında 
başbakana ızahat vermiştir. 

Pariate kendiaine bir ameliyat yap• 
trracak olan Bay Maksimonun Yuna
nistane dönmesi belki üç ay kadar ge
çilcecekıtir. 

Gene o facia 
(Ba~ 1 inci sahifede) 

gün bacak kemiği pat"ça parça olmuı 
bir genç hastanede kıvranıyor.N 

Bu hadise kartısmda, bu defa tefer
rüa.a hıç gınneden karilerimin bütün 
clikıkat nazarlarını bir nokta üzerinde 
t~playacağım, bu .. da: spor · çerçevesi i
çıne sonradan, bdınmez nasıl bir heves 
ve saikle, girenlerin beceriksizliğim 
hilgiıizliğini, ve spora 01- zararları~ 
anlabnak.~ 

Spor idareşi, psikolojik bir mesele
dir. l~are ~ına geçecek kömseler spo
rıu~ bı:zzat ıç.ınden yetİ!flnİ1, sporla 
yogu.~~uı,. ~tinin bütün temayül
Jermı, hlslermı, cereyamarnu ve dütün
ceJ.,.,ini bilen ve anlayanlar olmalrdır. 

Spor idaresi, eğer riyazi bir meaele, 
mali bir lıidiae olsa idi onu muayyen 
kanunları içinde miitaleeı ederek, mia
b.ıt ııetıceler meydana çıkarmak İmki· 
nı olurdu. 

lialbuki spor (içtimai) bir hadise
dir. Her (içıimai) had.ise gibi uzun tet• 
kıke ve tecrübelere ihtiyacı vardır. 

Hatta bu uzun tetiı:ddere rağmen 
baz an muhitle ve 7JWJ>an la değiıen bir 
çok" revıkaladelilder iı:artmnda da kalı
nabilir. Bmaenaleyh ıpor idare<:İıi o
labı..m<k ;çüı uzun müddet oporun i· 
çinde yuvarlanmak, gönnek, tetkik et
mek ve •porcu ruhuDJt benimsemek ve 
biiüin buırlıirla beraber bu cereyanla • 
rın üştünde mücerred ve bitaraf kal
mak !azımdn-. 

Yoksa, iki günlük •athi bir ldüpçü • 
&ük ile, çerçevesi gm~çe genişlemek is
.tidadını gösterep bir rgenç>ik kütlesini 
hüsnü idare etmek imkanı yoktur. 

Ve eğer, ıpor, spordan an.ıayanlara 
brrakılmazsa, yı.ııkarıda dediğim gibi bu· 
nun neticesi bütün düzensizlikler her • 
taraf, bir ıkaç Türk gencının hayatına 
mal olacalııtır. 

Spor idaresini, spoı'dan yetİfmİ1 o
lanlara bıralmıak, tekrar ediyoruz, em
rivakidir, ıpor mekMıizmaax batma ge
çenler ve bu yolda aala!ıiyetle fikir yÜ· 
r~cenler, bu fikirlel1İne gazete aütun • 
lannda yer verenler, bari 'f>Ol'CU olma
makla, spordan aııılamamalda kalsalar 
gene iyi! fakat bunlar her yeni fikir 
her bilginin, tocriibenin, tetkikin ve C:. 
kumanın doğurduğu likir iı:arııaında 
mülhit bir aiuüliı.mel göıteren bir İrti· 
ca hareketine geçiyorlar. 

Meseli., bizmı ortaya attığımız Ulu
sal küme fikri! Bugün bu fikir lpol'

dan olmayıp ta spor i.dareıi batrna ge
çenler ~atından clelıf"l:le karıılanıyor.
Halbuki aırri •PDr ihtiyaçları, cereyan • 
lan ve hadiseleri her yerde bu hedefe 
doğru harekete geçmİf bulunmaktadır. 

Ulusal ki.ime bundan bir kaç sene 
sonra, bizde de tatbik edilecektir. Fa • 
kat ka)'bolan zamana yazık deiil mi? 
Bu, sö.z arasında bir miaal ••• 

Dün, binlerce ıeyircinin meralda 
beklediği bir futbol maçı çirkin bir ma· 
halle kavgası oldu. 

Bugiiıı bir genç belki •enelerce ra
lıa.t yürüyemiyecek ••• 

Yarın, kim bilir, bizi nasd bir feli
ket bekliyor._ 
. Artık muayyen ve heveskir bir genç

hk grupunun gönül eğlencen olmaktan 
Ç•kın.§ ve hakiki nizamıarile büyük küt
'1e1Eo"i harekete getirmeğe ve ->nlan ge
rek ruban, gerek•e bedenen terbiye e
d~n bir varlık olmağa başlayan sporu 
cih•nşümul manada yapmak istiyorsak 
sporu, spordan yetişmiş ve spordan hi
haıtlrin anlayanlann eline tenim etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Ak~i takdirde daima hüsranla karşı· 
latacagız ... Spor idaresi bu tekilde gi
derse, yarın bir futbol ıehidinin arka • 
•mdan gözyaşı dökeceğiz ... 
... ~rrpalan&tı, haıtahat\! köıelerinde 

~'?"'klenen, ıztırap çeken gençlere, apor 
·~ sönmez bir b!ığlılrk gösteren seyir
cilere. ve nihayet, boı yere nefeı tüke • 
teo bizlere._ Yazık! ... 

Ulvi Ziyıa YENAL __ ..,. 
Dün yurdun 
Her yanında 
ihtifal yapı dı 

(Ba11 l incıi sayfada) 
bir aöylev aöylemittir. 

Bundan sonra Talebe birliği nar 
mma hukuk fakültesinden Bay Tah • 
ıin, gehir namrna da Şehir mecliai Ü· 
yelerinden Bay Refik Almıet aerenııil 
birer &Öylev .öylemiılerdir. 

Söylevlerden sonra bir manga u.
ker tarahndan havaya silah atılmak 
auretile ıehitler &elamlandılar ve dar 
vetliler cadde üzerine geçerek resmi 
geçidi seyrettiler. 

Bu münasebetle tehrimizde hazır 
bulunan Türkistanlı Türkler de m ... 
ra.simde hazır bulunmutlardır. 

Anlıanula 

ANKARA, 27 (Telefapla) - Bu· 
gün aaat 11 de Huıbayram tehitli • 
ğinde Batbakan Is.met lnönü, Kurultay 
Ba§kanı Kazmı Ozalp, Bakanlar, say· 
lavlar, müdafaa ve diğer ileri gelen
leri, generaller, memıırlar, zabitler, 
muhtelif kıtalanlan gelen müfreze • 
ler, cemiyetler, eMıa! müme61lilleri, o
kullar, kalabalık halk kütlesi önün. 
de tayyare ıehitleri ihtifali yapıla\lf• 
tır .. 

Merasime kaleden atılan üç atun 
topla baılıımnq, bir dakika aüren bir 

Yeni 
Soyadı a!anlar 

Btylttbeyinde Şeyh Seyit merhu
mun oğaHdrı mel h ... n. Nesip ve mcr· 
hum Haşim çocu.klan Ma~.mut, Eşref, Ca 
it.ır, i,...,ctı~!ah ı:. Hr yan M\.ı.tuJe ve ço
CUın.:Jo..rı ::.oy adı oıaı·ü'K ::JA Y I J.' ad.Jul 

alıruı.&a·r drr. 
" Karagümrükte fırıncı Emin, kansı 

F aıtma, oğ,u ıst. C. müddeiumumisi i
liımat yazıcm Kadri Saim, diğer ço
cıı.klan rerhan, Necla, Rifat, Naci (Ba
iabr), ga.zc,mr.izin ı T..tt.ı.:N.Z-ca ır.ishası Li 
·ı ul'ıb.i ıoa.ş~nürettd>ı huıusi ve ret.l1kast 
hocapaşa mabye şubesi tahsil katibi 
Meliha Hulusi (Akalın) aoy adını al
mıı ve nüfusa kaydettinn:işıerdir. 

'' Taşnanda avukat Ziyaettin ve 
!ot. beleııiyesi avukauarından Nurettin 
edu aile ...W olan (Kam-) aile ismini 
muhafaza edeceklerdir. 

"' l'ftaı.ıı>ul maarıf müdüriyeti evrak 
ve d""Y'! kalemi şeri Mehmet Kemal ve 
biradeııi. lmıail Fuat (Kural) eoy adım 
a'1Uışlardır. 

~ Kanalizaıyon mühendisi Veli, aile
si ve çocukları, kuduz müeasesesi mü
dür m11a vı.n.i d..ı.tor Sami ve karm 
muallim Necmi.ye. çocW<ıan l.:em, ve 
Süha, miıbeudi.s melotebi müderris mııa• 
vını mühendis Necab ve tıp talebe yur• 
dıı aon sımf talebesinden Repıt ve hem
•.resi ..oy adı o-..J< (t.ngez), ku<luz 
hdstane1.1 mutemedi Yümnü (Tezcan) 
<o0y adını almqıardır. 

ihracat guınruğü anbar m. Celi.l 
eşi. Sume, kızı Nevuı, Nennin, oğlu 
l:.rtuğrul ( Oğe) eoy admı ahmılardır. 

* E~ polis memu·r•armuan ~vıa..ıır 
Ne ret.ikası (Effııel) soy aamı aIL.\. 
tır. 

Tapu ve KaJıutro Tatbikat meRte
birıden soy aaı alan:ar 

Mektep miidüru Kiiımü \ t.riç), mek
tep btil>ı Safıyüttin (liürken), kava-
nıni taaan:ımye muallrmi l:.buı'ula 
(Mardın), kanunu medeni muaııımi 
Saman \ Gi>nensay), miras ahkamı mu
allımi ŞeW<et (Yımd), icra ve ifw ka
nunu muaılimi Rerlk ( Onatsay), uoulü 
munakeıne muıdlimi Reşit (l:Selgesay), 
mesaııa tatbikab mu•lı.mi Neometbn 
( l.andan), hesap ve celur muallımi 
Liya \Çakın), .kitabet muallimi Agalı 
Jzzet (Yazgaç), ftaıni hatti muallimi 
A:ludin \)'uru J soy adlarını almışıar

dır. 

ikinci sınf talebesi 
Menut (Uçı&), Haıim lUtku) 

Mücteba -.! Keser), Avni ( ılGkıınet), ~~
vit (T•cım), Arif (Oğuz), fethi (Sen· 
ger), hmail (Alpar), tiasan (Ergün), 
:N~•ret lKocaman), Omer (O«l<ök), 
Alı (Yazgan), Kenan (AHav), lsmail 
(Unal), Umer (Diçkal), Rafit Sami 
(D..nçer), Mehmet (Uz), Fetlıi (Erten), 
Etııem (Baykar), Hüseyin (Kırgız), 
E·krem (Kara), Suat Cen (Yazgan), 
Hüınü (Erdem), Ruhi (Çakaloz), u
maıl (Doğan), Tunun (Akay), Kasım 
(Yılmaz), idriı (Yücel), Nuri (Yal· 
vaç), Sıtkı ( T c>kta:mıı), Rahmi (Bil • 
ııin). 

Birinci amıf talebeai 
Azmi (İicar), Şevki (&ol), Miirfit 

(Ozen), H. Hü•nü (Oral), Nafi;ı: (Oz
den), Aamı lvzden), Zeki (Tozun), 
Veli (Dikmen), Rıza (Sevimay), Ek. 
rem (Yardım), irfan (ünlü), Alaettin 
(Aydın), Haydar (Başar), Hikmet 
(Başkurt), Şevket (Aran), Nuri (Gü
lünay), Hihni (Yavuz), M. Nuri (Tür
kan~ Müııip (E•en), Galip (Erdo
ğan>. Ihsan (Apatay), Sami (Epli), 
Melrmet (Batman), Cemal (Kmtdemir), 
Niyui (iııık), S. Sabri (Ozturan), 
Beşir (Oral), Nafiz (Onder), Falıret • 
tin (Sarrdoğan), Numan (Günay), Se· 
her (Erdinç), Bekir Srtiı:x (Oztüxk), 
Celi.l (E.,doğmı), Cemil (Ergüvenç), 
Mazhar (Aydı)n, Mustafa (Alpalt), Şe• 
fik (Kaya), Aptulla.lı (.Karaca). 

* Tapu ve kadastro müretıitlerin ,· 
den Z<!ki (Direk), tapu müdüriyeti h-

35 

MEMLEKETTE 

Kanöıra Fırl.-a kongre si 
KANDIRA, (Milliyet) - Cumhuri

yet halk fırkası kaza kongrelen· b'tm' ti v__ 'd ı lf• 
r. ~a ı are heyetine. Belediye reisi, 

1:.evfık Kandıra tüccardan Aziz Güneş, 
tuc~ardan Ihsan Semerci, Kaymas nahi
yesınden Kamil Koca Kaymas Kandcra 
da sakin.tüccardan Hurş;t Gü~eşin oğlu 
Reşat .Guneş, Bayan Belkis Sait, tüccar
dan N ıyazi Yelkenci seçilmi~lerdir. Bila
hare N!yazi Yelkenci ist;fa ..ıır.i;tir. 
~ ıdare heyeti azalan içlerinden müt 

tefikan Reıat Güneşi reisliğe ayınru§Ja.,. 
dır. 

Sivasta dağ sporu 
. SiY ~S, (Milliyet) - Şehri • 

mızde ıbır dağ spor klübünün ku. 
rulduğunu evve.ce duyurmuştum. 

Klüp Sıvasın sınırlarına yasla. 
nan Yıldızdağım kendine ev ola
rak almıttır . 

Klübün işlerine bakacak olan
larla yapacağı ifler etrafında ko
nUfDUl yapmak halkevi salonun . 
da genel bir toplantı yaptı. . 

Kemal, mühendis Ali, lise Al
manca okutağı Naci, lise beden 
terbiye göstereni Fahri, klübü.n tr
lerile uğratmak için idare heyeti
ne seçildiler. 

Klüp.eıvasta büyük canldıklaT 
göstennege batlamqtır. Her cu . 
ma günleri kafile halinde şarıo 
çevresinde kayakla gezintiler yap 
maktadır. 

Bal.kesir spor tayyaresi 
BALIKESiR, (Milliyet) - Ba

lı~esi~!1.~taka•ı bu güzel teteb
buse butün heyecanile katılmaya 
karar verdi. Bu karar çevrede ve 
gençlel'de sevinçli kartını< gördiı. 
. . Balıkesirin futbol heyeti bu iş 
tçın her ciheti düşünerek sporcular 
tayyaresine çok bir hisse ile iştirak 
etmeği esas tuttu. 

1-1-935 ve 8-2-935 te _<.pdacak 
müsabakalar tayyare cemiyetine 
bırakılacağı gibi ilkbaha ı 
~üsabakalar yeniden yapılacak, 
yıne hasılatı tayyare cemiyetine 
verilecektir. 
Kandırada ~·· uduz k pek 

ANKARA. (Milliyet) - Kandıra
nın ıK.abaağaç köyünde, büyük bir kö
pek iki gün evvelki gece val<ti biroen
bİ!'e Cwdunnuı ve bir öküzü ı•ırarak 
kaaahamx:zda soluğu almıştır. 

Kuduz köpek burada da bot dur
mıyarak önüne gelen ıcöpelderi mnlığı 
'Ve yaraladığı gibi .,,.;e vakti bütün ao
kak köpeklerini de oirbirine katnutt,,.. 

Sabahleyin yataklarından kalkan 
Kandıra halkı, sokak köpelderinden bir 
çoğıi.."n yaralı l>u:lu'l>dıığunu görünce 
aktamki gürültülerin sebebini anlam.ı, 
ve ara.dari dö.' bet ııaat geçince buyiı..< 
kudu;ı: köpeğin civar bir köyde öldürül
düğü habenini al ·ruştrr. 

Bu kuduz vakaaı bu tekilde tamam 
olsa ne iyi.. Fakat vaka yalna bu ha
diselerle tamam olmamı§ 'oulumn.& la • 
dır. Kuduz köpeğin ısırdığı, öküz va· 
ka güniiınd~ 8 - 9 gün sonra hasta -
lanmıt ve şehir haricinde bir ıkasap çı
rağı tarafından ...ıllbinden satm ahna· 
rM< kasabada aablmak üzere kesilmı1 • 
ôr. Bu had.ise, belediyenin u)a:. ) ,iı 
gayesinde hemen haber alınmış ve d . 
ler tamamil .. müsadere edilmiştir. 

Hayvanın beyıııi muayene edilmek 
üzere iz.mite gönderilmişti,. 

tanbul kıKıu haciz memı 
. '!"'z), Tapu müdüriyeti 
mı evrak memuru Baki 
adlarım almrşlardır. 

-a <Dön 
ı ........ ot.İl kıs· 

(1-_k.ıağ) ~Of 

#~SERMAYEDARLARA~ 
VE ZİRAAT MERAKLILARINA MÜJDE: 
Muğla v;Jayeti Köyceğiz kazası dahilinde Dalaman çift.likleri nami.le 

maruf ve 10 • 10 • 934 tarihinde yapdan birinci müzayede ve satıı ilanında 
verilen tafsilat dairesinde hali tasfiye de Türk Ticaret ve Sanayi Bankasının 
hilitı tasarrufunda bulunan vaıi ve gayet münbit araziyi ihtiva eden bu çift· 
likler meı:obut bulundukları ( 161) tapu senetlerinin irae ettikleri hudut ve 
dönüm üzerine ilan tarihinden itibaren onbet gün müddetle ve birinci ilan
da haddi l.iıyıkı bulunmadığından dola yı ikinci defa müzayedeye vazedilmiı· 
tir. Talip olanlar Tasfiy·ı heyeti bilan çoau mucibince kıymeti mubamminesi 
olarak (500) bin liranm yüzde yedi buçuk niob:tinde pey akçesi ve Banka 
kefalet mektubu Türkiye Ziraat Bank uma tevdi ederek müzayedeye iıtirak 
eddillirler. Yüzde yetmİ§ bet nisbetin de bedel verildiği takdirde talibine iha· 
le olunacakt<r. Fa;ı:la tefsila.t alınak iı teyenler lstanbul'da TB§ hanında Ü
çüncü katta Türk Ticaret ve Sanayi Bankası tasnye memurluğuna veyahut 
Dalaman Çiftliği idaresine ve müzayede için ancak Taı hanmcla üçüncü icat
ta Türk Ticaret ve Sanayi Bankası ta ~iye memurluğuna miiıracaatlan iıan 
olunur. (7424) 

Ziraat Bankasından: 
Gülyağı mukabilinde ava nstan borçlu Ispartalı Bay lb

rahimin bu borcuna teminat o lamk Bankamıza rehin ettiği 
tahminen (14) kilo Gülyağı açık arttırmaya konulmuş ve tek 
lif olunan bedel layık hadde görülmemiş olduğundan şaTtna· 
mesine tevfikan 11 Şubat 9:\5 pazartesi günü saat on dörtte 
ihalesi yapılmak üzere açık a.ı. t tırma müddeti uzatılmıştır. 
Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. Fazla izahat almak 
isteyenlerin Bankamız Kredi Servisine müracaatları. (354) 

!'!'!"~~~""!""~'"""'!'~""'!"--'"'!!"--..... ~~~-----"'!"'"'----""""'!~660._ 
vetleri namına yÜzbaıı Bay Rahmi, ANKARA, 27 (A.A.) - Bugün 
Tül'k Tayyare cemiyeti Ankar'f. ıube· yurdun her "tarafında tayyare şehitle • 
ai namına Dr. Bay Ra.gıp, C. H. fırka- rimiz için ihtifaller yapılmıt, şeh<tle • 
sı namma Kütahya aaylavx Bay N aşit rimizin aziz habralarr taziz edilerek 
Hakkı tarafından aözler söylenm.i~tir. mezarla"Vla çelenkler konulmuştur. 

Şehitlerimizin mezarlarına milli 
müdafaa bakanlığı, Türk tayyi\re ce- Bursada 
miydi, Ankara belediyesi, Türkiye id· BURSA, 27 \Milliyet) - Şiddetli 
man cemiyetlen ittifakı, Halkevi ve fırtınaya rağmen tayyare telıitleri ih-
bir çok teşekküller nıunma çelenkler tifali bugün kalabalrk balkın i\ 'raki· 

le yapılmıştır. 



iJ EL ı DOLU ,, Operetini 
yalnız tiyatroda değil; 

SAH-BiNiN SESi 
Plaklarında da dinleyiniz. 

1 lstanbul Levazım A.mirligi satınalma komisyonu ilanları l 
Dikim evleri ihtiyacı için aşağıda mikdar ve tahmin be • 

delleri yazılı yedi kalem malze me aynı giinde defaten teçhi • 
zat anbarma ve Dikim evine teslim edilmek suretile 29 - 1 • 
kincikanun - 935 Salı gÜnÜ hh alannda gösterilen saatlerde 
pazarlıkla almacaktır. lsteklil erin belli saatte nümunelerile 
beraber Tophanede Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 

Mikdarı Tahmin bedeli 
Lira .K. 
500 290 - 300 kilo • 

325-330 .. 
117000- 119000 adet 

500 
200 

78000 - 80000 .. 200 
25000 - 25000 .. 200 

1950 - 2000 .. 200 
125 - 130 .. 400 
il Kalem 35 

13 .. 333 

13 .. 133 
• • ' 

(750) (415) 
Pazarlık Cinsi 

saati. 
14 Yün çorap İpliği 

14 Pamuk ,, ,, 
' 14,30 Caket için 

f erkekli dişili kopça 
· 14,30 Kapu~ ,, ,, 
14,30 Madeni düğme 
15 Boz makara ipliği 

15 Tela 
15,30 Makina 

malzemesi 
15,30 Makina 

parçaları 
15,30 .. .. 

Kuleli Askeri Lisesi için 6 00 kaputun 26 - 1 - 935 eksilt
mesine talip çıkmadığından p azarlığı 30-1-935 Çarşamba 
günü saat 14 de yapılacaktır. Tahmin bedeli 2280 liradır. 
Son teminatı 342 liradır. İsteklilerin belli saatte Tophanede 
Komisyona gelmeleri. (749) (414) 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesi için bir 

adet bulaşık yıkama makinesi 
açık eksiltme ile 1 7 - mart • 
935 Pazar günü saat 14 de a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
3100 liradır. Şartname ve re
simlerini göreceklerin her giin 
ve eksiltmeye gireceklerin 
belJi saatte 232 lira 50 kuruş
luk ilk teminatlariyle T opha
nede satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (751) (416) 

••• 
Hastahaneler ihtiyacı için 

11 bakır çamaşır leğeni ve 1 1 
büyük bakır kazan 12 ·Şubat· 
935 Sah giinü saat 14 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. T ah
min bedeli 530 lira 20 kuruş
tur. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve ek -
siltmeye gireceklerin 39 lira 
76 buçuk kuruş ilk teminatla
rile belli saatte Tophanede sa

. tınalma komisyonuna gelme-
leri. (748) (412) 

• • * 
Hastahaneler ihtiyacı İçin 

2000 adet kolsuz yün fanila ile 
340 adet fildekoz fanila 12 -
Şubat - 935 Sah günü saat 
14 30 da açık eksiltme ile alı
n:caktır. Tahmin bedeli 4221 
liradır. İsteklilerin şartname 
ve nümunesini görmek Üzere 
her giin ve eksiltmeye gire -
ceklerin 316 lira 57 kuruş ilk 
teminatlariyle belli saatte 
Tophanede satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

(747) (413) 
• *. 

İstanbul Levazım Amirli-

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

* • * 
İstanbul Lev?.zım Amirli

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

410 

Maltepe Askeri Lisesi için 
750 takım Pijama 5 Şubat 
935 salı giinü saat 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 1762 buçuk liradır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek Üzere her gün ve eksilt
meye gireceklerin 132 lira 19 
kuruş ilk teminatlarile Top
hanede Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (736) (259) 

475 
• 

Maltepe Askeri Lisesi için 
1000 aded yün Fanila 1 O Şu
bat 935 pazar gÜnÜ saat 14 de 

' . 
• i ' 1 

Halis 

1 

~e Mha~~ ~bla!!rı ! 
eıhhatınlzl .soOuktan vıı bUIUn ı 
ajirılardan korur. 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. , 

Pınar hisara 1960 kilo zey
tin yağı bedel tahmini 42 ku
ruş birinci pey 40 lira Pınar· 
hisara 2869 kilo sabun bedel 
tahmini 32 kuruş birinci pey 
49 lira Vizeye 1159 kilo zey· 
tin yağı bedel tahmini 42 ku
ruş birinci '1eY 40 lira Vizeye 
14694 kilo fasulya bedel tah
mini 14 kuruş birinci pey 154 
lira Vizeye 2227 kilo sabun 
bedel tahmini 32 kuruş birinci 
pey 53 lira Vizeye 4362 kilo 
mercimek bedel tahmini 15 
kuruş birinci pey 49 lira ek
siltme giinü 9-2-935 cumarte
si günüdür. (763) (329) 

*** 
Cinsi 

Torna tezgahı 

598 

Mikdarı 
1 
1 Ufki Planya tezgahı 

Şakuli ve ufki işler 
için freze tezgahı 1 
Kırklareli Askeri San'at 

Mektepleri atölyesi için yuka
rıda gösterilen üç adet tezgah 
aleni münakasa suretile satın 
alınacaktır. Münakasası 18 -
Şubat - 1935 Pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar icra 
kılınacaktır. Taliplerin şart -
namesi için mektep satınalma 
komisyonuna ve münakasaya 
iştirak için de münakasa gü
nünden evvel teminatı muvak
katesi olan (225) lirayı Kırk
lareli Askeri Fabrikalar Mu -
hasebeciliğine yatırarak alım 
mektep Satınalma Komisyo
nuna müracaatları 

(768) (365) 
• * * 

1 - Pazarlığına devam e
dilen yoğurda istekli çıkma
dığından, pazarİığı 13 - Şu -
bat - 935 Çarşamba günü sa
at 14 otuzdadır. 

2 - Bağlantısı eskisi gibi
dir. 

3 - Muhammen bedeli, 
631 lira 35 kuruştur. 

tık pey parası 48 liradır. 
Şartlarım okumak İsteyenler 
her gÜn ve pazarlığa girecek
ler belli saatte Çorludaki Kom. 
za gelebilirler. (722) (398) 

Şirket ve Banka 
MemurlaYının nazarı dikkatine: 

Miiderria K. Kömiir<:iiyan asarından ye-
ni harflerle tenzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari malfunat ve bankacılık 106 
lktiaad ilmi 87,5 
ihtisas muhasebeleri 175 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
ticari ve ameli hesab 70 
Lügar>tma cetvelleri (yeni ra· 
kamlarla). 56 
Başlıca aalıt yeri ikbal kütüphanesi, 

Sultanahmet beşinci sulh hukuk 
mahkemesinden: Olü lsmail M:iıhedi. 

ye ait Şehzadebaıında ve caddesinde 

126 numaralı Yrldız kıratanesinde mev· 

cut eıya 31-1·935 perşembe günü sa. 

at 10 da açık arttırma ile satılacaktır. 

htiyenlerin mezkUr ııün ve aaatte ma

hallinde bulunmaları ilin olunur. 
(7447) 

TURHAL ŞEKER FABR 
1. 2 inci Kanun, 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA 
FIATLAR: 

BAŞLAMIŞTIR 

Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERi 40 KurustYr 
KRiSTAL ,, 37 i ' 

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

15 •:. ' . ., ' . - ' -· 
ANADOLU 

Türk Sigorta Şirketi 
4 Vncil VakıP Haa fstanbııl 

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

ftirldye it Bankası tarafından teıkil oiunmuıtur, İdare mecll•I ve mUdiirleı 
heyeti ve nıemurlan kfmilen Türklerden mürekke]J yegane Türk Sigorta Şbke
tidir. Türkiyenin her tarB.fında (200) il geçeo acentalannııı bep•I Türktür, Tiir• 
ki)·enin en mühim mU •&e•e erinin vebankalarınııı aigortalarıııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiızortalı.r;nı ın i}i ınaitıe ı apar, Haaar vukuunda zararları ıOr' al va kolayİıi<l~ ,der. 

Telgraf s iMTİYAZ - Te efon: fst. 20531 

Uşak Şeker Fabrikaıından: 
Şimdiye kadar yalnız Ut•k'ta Sıımer Ba•~. n~mıaa 1abn alıo
makta olan taıfiyıı hali•d• Utak Terakkıı Zıraat Tnrk Ano· 
nim Şirketine aid hi11e ıanetleri bundan sonra İstanbul ve 
Ankara'daki Snmer Bank ıabaleri tarafından da ıatıu alına• 
caktır. HiıHlerlni 1atmak lıteyealer dağrudan bu tubelera da 
mllracaat edebilirler. f 7056) 451 

lnhisarl r U. üdüriüiündenı 
1 _ Paşabahçe Fabrikası için satın alınacak (Hl,000) li

hammen bedelli Dizel g urubu arttırma ve eksıltme ve 
r~a~~ kanununun 31 inci mad desine tevfikan kapalı zarf u -
sulile eksiltmeye konulmuştur · 

2 _ Kırdırma ııartnamele ri bilabedel Cibalide Levazım 
ve Mübayaat Şubesinden alın acaktır. 

3- Kırdırma 14- 3 - 935 tarihine müsa~if Perşem~ gii
nü saat ( 16) da Cibalide Alı m, Satım Komısyonunda ıcra 
kıJınacaktır. .. .. 

4 - Teklif mektupbları k anundaki hükumlere gore yu -
karıda tayin olunan gün ve sa atte~ ~ir saat ~vve~in.e kadar 
Komisyon Reisine makbuz m ukab~li?de .v~rıl~elidir .. 

5 _ Kırdırma fenni ııartn amesının bırıncı ma~desı yazılı 
olduğu üzere maruf ve birinci sınıf mal veren Fabrıkalar ara
sında icra olunacaktır. 

6 - Talip olanların o/o 7 ,5 muvakkat güvenme parası o -
lan (750) lira ile birlikte müracaatları. ( 406) 

28 kalemde 775 küsur kilo likör imalin_!? mahsus kimyevi 
otlar nümuneleri veçhile 5 - 2 - 935 Salı g~ü saat 1.4 d~ P~
zarbkla satılacaktır. İstekliler in % 15 temınat parasıle bırlik
te Cibalide Levazım ve Müba yaat Şubesine müra~aatları. 

(407) 

Adet 
2089 7 Metrelik K urulu Düz Hat "!' 

10 2,5 .. .. .. .. 
25 1 .. .. .. .. y 

59 Muhtelif Boy ve sınıf kutrunda kurbaga hat 
1 1 Yollu m akas ve teferrüat 

Kroki ve fenni' şartnamesi mu~ibince Ç~~~tı tuzlasında 
yapılacak On beş kilometre de kovıl hattı ıçın luzumu ~l~y yu
karıda müfredatı yazılı malze me ile buna müte.ferrı dıger 
malzemenin pazarlığı 31 - 1- 935 tarihine müsadıf Perşem -
be günü saat 15 de icra kılına cağından talip olanların % 7:.5 
muvakat teminat parasiyle bi rlikte Cibalide Levazım ve mu-
bayaat Şubesine müracaatları. (334) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır. 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Tahmin Bedeli Saati 
Fireze parçaları 840 Lira 14 

660 1430 Manometre ,. • 
Fizikalatı 675 ,, 15 
Su soğutma tertibatı 930 ,, 15,30 

Yukarıdaki maddeler 45 g ün açık arttırmaya konulmuş
tur Arttırma 21 - Matt - 935 Perşembe günü saat 14 de~~
pıl~caktır. İsteyenlerin şartna melerini gönnek üze~e h;r gun 
komisyona müracaatları ve be JJi saatten evvel temınat arını 

Altıncı icra memurluğundan: Mah• 
cuz olup, paraya çevrilmeıi kararla§ll• 

rılan bir bat kır beygir, ihale ve pırl 
resmi müşterisine ait olmak üzet• 

30-1-35 çarıaınba günü aaat 10 - 11 

kadar, Niıantaıında, Muradiye mahal • 

lui, Kiğrthane caddesinde, eski 57 Y 

ni 19 numaralı bostanda aatılacağında• 
isteklilerin o gün ve saatte bulun 

memura müncaat eylemeleri. ( 7451) 

l&tanhul beıinci icra memurluğun • 
dan: Bir alacağın temini için hakki 

hapis suretile defteri yapılıp bu kert• 

rehnin paraya çevrilmesi yolu ile oatı· 

ıı talep edilen yazıhane eıyaar 3.2.19 

pazar günü saaıt 9,30 da Galatada TaP· 

taş hanmda 13.lS numarada açık art· 

tırma ile aatılacağı ilan olunur. (7429) 

~- Dr. I H SAN SAM 1 --.. 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlanna kart• 

çok tesirli ve taze aııdır. Divanyolo 
Sultan Mahmut türbeıi No. 189· 

291 

Doktor 

~Td!!~t!!~~!da 
al: 24131 ----

182 
~ .................... __ 

Deniz yolları 
Ace!t§e!- ,\!lly U!batı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzad• 
.. __ .. Han. Tel. 221.;:ı -

ıSKENDERIYE YOLL 
KARADENiZ vapuru 29 I· 
kinci Kanun SALI günü aaal 
11 de t~kenderive'ye kadar. 

(386) 687 -
TRABZON YOLU 
ANKARA vapuru 29 lkincİ 

kanun SALI günü ıaat 20 de Ri· 
ze've kadar. (409) ~ 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Oıel 
,Calatasara,tda Kanziık eczahaneıi 

karııarnda Sahne ıokağında 3 nurn•· 
ra1ı apartımanda 1 numara. __..... 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumaılan bqka eünlerde •-:: 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanb 
Divanyolu No. ll8. . 

Muayenehane ve ev
1 

telefonll• 
22398, Kışlık telefonu 22$19. ' 

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

açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2000 liradır. 
isteklilerin şartnamesini gör· 
mek üzere her gün öğleden ev
vel ve eksiltmeye girmek i
çin 150 lira teminatlarile bel
li saatte Tophanede Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(74$) (346) 624 . rmal ··~ l (405) mektep veznesıne yatı arı ııın~ o unur 

Umumi Nefrİyat ve Yazı /şif 
Müdürü Etem izzet BENIC • ş. 

Gazetecilik ve Matbaacılık T • .4 
' 


