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Milliyet bu adı alıyor 

F'IATJ 5 KURUŞTUR 
~ 
~il ~eğişimi akııında 
cnı adımlar 

liirk d·ı· · · k ld -h~ "k ı ının geçırme te o ugu 
tay~ değitim akıtı, İkinci kurul-
11111 an ıonra yeni bir yüz almıt bu
da tior."Tarama Dergisi,.nin ba,m 
11lııı j'ginin ortaya konulması, ça
lıı a arın bir bitimi değil, bir ça
Yora Yolundan batka bir çalıtma 
ıı1.::;ıa bir geçit açımı olduğu ya
"1' Ilı; gerçekten de öyle oldu. 
~~taına Dergisi., dilimizde az, çok 
tı .~nılan yedi binden çok yaban
ııe •o:ıe kartılık olabilecek otuz bi
dıı ·Ybkın Türkçe sözü ortaya koy
ıe~ . ununla da Türk dilinin ne 
ııl:n kaynakları bulunduğu anla-
1.aıı 1 oldu. Burası ortaya çıktık
~y sonra, ııra bu kartılıklann en 
ıU:Urılarını, dile en yakınlarını bu
l'~ ~eğe, gerekli olan yerlerde 
~ köklerine Türk ekleri kata-

~ .. :eni sözler yaratmağa gelmitti. 
}etj arama Dergisi,,ni bir sözlük 
ıöı:e ~oyarak, bunda yazılı her 
de

11 
g.elıti ırüzel kullanmak yüzün

~'lld~ı~ aralık bir dil karga,ası 
tid ını gösterir gibi olmuftu. Der
i\)' eıı !'.artılık alıp .eçmek iti, ko
'tı; t~Pılır bir it değildir. Bun lan 
•tı e ılınek için iyisini kötüsünden 
çiı '~. e.debilecek ıaraılmaz bir s~ 
>"ap:U~ıi gerektir. Böyle bir seçif 
~~ı ~~~enler Dergiye bakarak pek 
1,1 e 0ı Türkçe yazılar yazabilir-
Iİ ./' Yazınıtlardır. Ancak bu .eçi
koı:~Paınıyanların ortaya attıkları 
lı~ kar,ılıklar da okuyanları ta

~ li ıtır. 
lııi ~na kartı gelmek ve dil deği•i
ç~1h. akışım sarsabilecek en kü
eıı ır sarsıntıyı bile daha ba,lar
e 0 rtadan kaldırmak için, yeni 

11 •ık, bir çal1'Dlaya giritilmi,tir. 
l ~lıtrnanın yol göstericisi de, 
'~l:ı Yazı ve dil değitimlerinin 
'ıııı • !ürk varlığındaki bütün dev-

• ·· 
11 

~ltın, bütün yenil etmelerin, bü-

dı eri abhtların batı olan Uluğ 
'terimiz ATATORK'tür. 

.-.lö)f erıi çalıtmalarm tutumu kısaca 
111 1 

1 
e a.rılatılabilir: 

il 'tıc-._ !>ilimizde kullanılan ya
lh 1 dılden gelme sözler, gene 
ancı ve ileri bir dilin sözleriyle 

il ılaftırrlarak, kuru lakırdıya de
O llnlaına kartı Irk aranmaktadır. 

eıı ı:ınanlı dilinin yüzyıllarca sü
lle11 ullanıtları Arap ve Far& dilin-
4ıııı gelme sözlere türlü an -
ti <lr Yüklenmi,tir. Bunlar o aöz
ldtı kendi öz dillerindeki sözlük
li~ aransa bulunamaz. 
il~ Ör~ek: "İstiklal,, sözünü A
"t aınuau fÖyle anlatıyor: • 

ıııı 1 .lstiklal., Bir nesneyi kaldı
! )Qkıe~klenmek manasınadır ve 
~&.) inek manasınadır. Ve nebat 
İr )ip boylanmak manasınadır. Ve 
d,;•~en göçüp gitmek manası
~ e bir nesneyi azınsamak 

. llıııeklladır. Ve darılmak ve öyke
'lret manasınadır. Ve bir adamı 
't··rııe tutmak manasınadır. 
l lırlder· "1 "ki") .. .. d ~ aııd ın sti a ., sozun en 

,il aııı rkları bu mudur? Araplar 
ı ''likı·~ına kullandıklarına göre, 
itle k a ,,e kendi batına buyruk· 
İlle ;ndi öz varlığına kendi gü-

111 o\ açma, kısaca erkinlik an
lleııı,11 Veren gene biz Türkleriz, 

Ş , "'olur 
•ııı . 11tıııııa di .~u söze Arapçadaki anla

lııek baioı-e "yüklenmek, yüksel
tııı~ııı Ylanmak, göçüp gitmek, a-

ı "e ak, kı:ımak,. .. ,, gibi kartıhk
'!•1ııı'ecbek olsak Türkçede kulla-

lııı~ k"a Unlar uymaz; vereceği
ıt,11, '•1lık fU aöze, bu söze değil, 
ak g lldance anlamına kartılık ol
lıte ~ektir. 

~alaf'ın~ dü,ünce ile kılavuz çalış-
1&.llça F Osmanlı Türkçesindeki 
&.ı!ılık' k arsça sözlere öz Türkçe 
1~ "e ..\) 0 Yarken, o sözlerin F ran-
1 &.tılaıntan dillerinde anlattıkla
'kt&.dı ar da gözününde tutul-
:! r. 

1 ..... 8'" 
. tııl<ltı hYlelikle belli edilen an-
1.~de b~ı er birine, Tarama Dergi-
~leıı tij ~nan, yahut ayrıca dü,ü
ar, ıe;ıu kar,ılıklar içinden en 
3 1 ınektedir 

~ıd Se ·ı . 
lığlı • 5 1 en karşılğın yerinde 

ar. 1 ıyıce 1 l k . . b tlii :.' ı~ıro a an a,ı ma ıçın, u 
l t1ıııceı J°lııtacağı anlama yakın 
'fıııakt e~ e tersleri de gözününe 

) tte b a ır. 
~ı ii 11ııünk· d"I b llıi ıerind u ı çalışmaları u 

~ı ' di! d ~ Yürüyor. Bunun veri-
•ta• evrıın· . b k b d <thr, ının üyü ir a ımı 

1. Necmi DiLMEN 
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lngiltere ve Roma andlaşması 

Bay Laval ve Bay Flanden 
bugün Londraya gidiyor 

Fransa, Alman ve Fransız kuvvetleri arasında 
bir emniyet kurulmasında ısrar ediyor 

Bay L<ıval, Bt1J1 Con 

LONDRA, 30 (A.A.) - lngilte..
nin P aria büyük elçiai Sir Georııe 
Clark, Londrada yapılacak cöriipne -
!erin ana çizcilerini teabit etmek üze
re Bay Flandin ve Bay Lava) ile te • 
masa geçmiıtir. 

Görüımelerin yalnız iki ciin ıüre
ceği dii§ünülürse, zemini hazırlamak 
Üzere yapılan gayretler, kolayca an • 
la§Ilır. 

Fransız nazırları, Londraya yann 
geleceklerdir. Görütnıeler cuma ve kıa 
men de cumari:eai günü yapılacaktır. 

Bay Lava!, Pariıe cu:marteai akıa • 
mı dönmeği dii§ünüyor. 

Bay Fladin'in hafta tatilini, ıahai 
lngiliz dostlarile aayfiyede geçinneıi 
muhtemeldir. 

Bu sabahki lngiliz matbuatına cö-

Saym•n, Bay Flantlen 

re, Jngiliz nazırlarmın b.aflıca malı • 
aatlan, Cenevrede 1932 de yapılan an 
lapnayı "canlandınnak,,tır. Bu anlat
ma, bir emniyet rejimi iç.in de hukuk 
müaavatmm teaiai için yapılmı§lır. Q 
tarihtenberi, politika vaziyetinde çok 
inkitaflar olmuı ve Almanyanm ulua
lar kurumuna ancak hukuk müsavatı 
verildikten sonra dönmekteki iararı i
le Fransız hükUınetinin tam bir enıni
yet aiatemi kurulmadan Almanyanın 
uluslar kurumuna dönmesini iatemeai 
yüzünden bir çıkmaza girilmiştir. 

Gazetelere göre, lngilterenin nok ,. 
tai nazarı, bu meselelerin biribir)eri. 
ne bağlı olduğu, hepsinin beraber ve 
kabil oluraa ayni zamanda halli icap 
ettiği merkezindedrr. 

(Devamı 6 ıncr sahifede.) 

Mo~ollar barışa uanaşmı.qorlar 

Mançukuda işgal ettikleri 
yerleri terketmiyorlar 

Mançukuların teşebbüsü fayda vermedi. Ye
niden iki taraf arasında çarpışma oldu 

HSINSKING, 30 (A.A.) - Man • 1 lngiliz gazeteleri ne diyorlar 
çuko o.-duıu genel karargahı, Mongol LONDRA, 30 (A.A.) _ Uzak 18J'k· 
kuvvetlerinin Mançuko topraklarından ta yeni kanııklı:ldar kartumda lngilia 
çıkmadıklarım ve ihtilaflı mıntakada matbuatı Japonyaya kartı teveccülıka1' 
kuvvetlerini gittikçe arttırmakta oldukla vaziyetinden aynlmanuıkta, ve ıayet 
rını bildirmektedir. Londrarun bi< müdahalesi icap ederse, 

TOKYO, 30 (A.A.) - Japon nıem- bunu çok ihtiyat ve nezaketle yapmasııu 
balarından bildirildiğine cöre, Moıcol temenni etmektedir. 
ıuvarileri Boer gölüne akan Kalgargol Morning Poat gazetesi, diyo» ki: 
JT"mağının §İmalinde görünmütler<lir. " ç· J ·· --L-tl · 

B
. J - ın - apon munaRUe en, mu-
ır aponun kumandaaında keıif hakkak, mütküldür. 'Anlıqılmak için 

için gönderilen lııüçük bir Mançuko dev· müşküldür. Japon faaliyeti, daha ziya
riye kolu Mogollarla temaaa gelmiı ve de Sovyet Mongolistanma karşı tevcih 
müzakereye de başlanmıt iae de bu mü- edilmiştir. Fakat bu, Çine Japon kuv-
zakereler yarıda kalmıı ve iki taraf a· vetlerinin muazzam ve yakın,· uluslar 
raaında bir çarpışma olmuıtur. derneğinin ise zayıf ve uzak olduğunıt 

Devriye kolu zayiat vererek çekil • da hatırlatabilir. 
mittir. Mançuko makama:tı bil&hara Esasen ulu&lar lnınwnu Çin ~le a-
Moııollara bir mümeuil vaartaıile mek- zıimkir komıum araaında, müe .. ir bir 
tup gÖndererek Mançuko toprakları- tekilde müdahalede bulunamaz, Müref· 
nı tahlıye etmelerini ve Kalgargor Ü • f ... bir Çin ortaya ıı:elmeaiııe çalı§an A-
zerine çekilmelerini istemiflir. merika, Jngoıltere ve Franaa gibi dev • 

Mogollar bu mektubu yırttıktan Jetlerin doğrudan doğruya Japonyaya 
IOlll"a iade etmiılerdir. Mogollar tak • müracaat ederek, mali tep;.kj masaile • 
viye kuvvetleri almıta benzıiyortar ve rini teklif etmelerinin daha doğru ola-
tebditkar bir vaziyet talomnııılardır. cağı kanaatindeyiz • 
Haylardan hadise mahalline Mançu· Diğer taraftan, uzak 1.m.ta lngiltere 
kolu takviye kuvvetleri gönderilmiı - ılln, -ticaretinin azaldığına göre Daily 
tir. (Uevamı 6 mcı sahifede) 

Sular altında kalan Edirne 
Resmimiz sular altında katan Edirneden bir kaç intibaı tubit edi

yor. Sular Gazi Mihal camisinin yarı boyuna yükseldiği gibi bir çok ev-
1.er.~ula~ a~tı?da kalmış, sokaklarda h.ayıklarla nakliyat yapılmak mec

•·:yetı hadır olmuştur. B~ hususta kı yazılc:·ımı:z 3 Üncü sayfadadır. 

Bakanlar 
Dün toplandı 

• 

Dış işler bakanı B. Rüş
tü Aras izahat verdi 
ANKARA, 30 (Telelonla)

Bakanlar heyeti bugün ıraat c.n 
yedide toplanmış ve bu toplan
h geç vakte kadar devam et -
miftir. Toplantıda Dış İJlerİ 
bakanı Bay T evlik Rüştü Ara
sın son seyahati hakkında ba
kanlar heyetine izahat verdiği 
tahmin ediliyor. 

ANKARA, 30. A.A. - icra 
vekilleri heyeti bugün Batvekil 
İımet lnönü'nün reisliği altında 
toplanarak muhtelif itler üze
rinde görütmelerde bulumnut 
ve bu itlere ait kararlar ver
mittir. 

Ayni zamanda bu toplantıda 
dıt itleri Bakanı Bay Tevfik 
Rüftii Ara•'ın ıeyahatı hakkın
da veroiği izahatı dinlemittir. 

Saylav seçimi 
İçin emir geldi 

-----
iç itler bakanlıfı vali
liklere tebligat yaptı 

-o--

Seçiaı 8 Şubat cuma günü 
Saylav aeçimi için iç itler bakan • 

lığından Jatanbul vilayetine emir gel
miıtir. Bu emir ü
zerine bütün kay
.makamlara tebli
gat yapıhnıt ve aay 
lav ııeçiminin 8 ~u
bat cuma günü ya
pılma&ı bildirilmiı
tir. 

Kaymakamlar 
da nahiyelere teb
ligat yapmııtır. Ay 
nca teftiı heyeti 
reisliği bütün mün 
tehlbi aanilere bu 
huaua.ta tebligat 

Bay Şükrü Kaya yapmağa baılamıı
br. 

C. H. F. vilayet idare h.-yeti de i. 
kinci müntehiplerin çall§Dlıuı ve aay. 
lav aeçimi için büyük bir program ha
zırla:ınaktadır. Bu programa göre ö
nümüzdeki cuma gÜnÜ sabahtan alqa
ma kadar müntehihi aaniler aemt aemt 
ve toplu bir halde celerek reylerini 

(Devamı 6 ıncı 13hifede) 

Uluslar arası 
Kadınlar kongresi --
Dün Yıldız sarayı gezildi, 

bazırlıklar görüıüldü 

Corbett Aahby ve Manua 

Evvelki gün ıehrimize celdiğini 
yazdığnnız ulualar arası dakml• birli· 
ği başkam Bayan Co~t Aahby ve 
ikinci barkanı Bayan Maıniı dün Türk 
kadın birliği azalarile ııörüpnüılerdir. 

Bu gÖrütmeler nisanda Yıldız sara -
yında toplanacak olan uluslar arası ka
dınlar kongTesi hazırlıklarına dairdir. 
Heyet ayni zamanda Yıldız aarayına git 
mit ve ıarayı gezmiıtir. Bayanlar ıeb
rimizde gezintiler yapmışlardır. 

"Türkiye 
Borçlarını ödedi,, 
Avam kamarasında Sor

guya karşı:ık 
LONDRA, 30. A.A. - Avam ka 

marasında bir saylav, Türk hükU
metinin harpten evvelki zamana 
aid Amerikan metalibatıru yerine 
getirmekte olduğunu ileri sürerek 
lngiliz hükfunetinin harp esnasın· 
da mallarının müsaderesinden do
layı lngiliz tebeasının yaptığı me
tali-bat hakkında Türkiye nezdinde 
teşebbüste hulunub bulunmıyacağı
nı dış bakan Bay Simon'dan sor-

{D" amı 6 ıncı saı"ıifede) 

Milliyetin yeni a4.ıdır 

Telı { Müdür : 2431C. Yası itleri müdürü : 24319 
idare •• "1atbaa ; 24310 

Bay T evlik Rüftü Ara• Ankarada karftlanırken 

Bay T. Rüştü Aras'ın Bul-
gar gazetelerine beyanatı 
''Her şeyden evvel Balkanlardaki 

sulh ve müsalemeti 
temin etmeğe çalışıyoruz .. ,, 

Sovyct Rusyasız bir Avrupa sul
bünün temini imkansızdır 

Dıt ijler bahnıımn: Bay Tevfik 
Rüıtü Aras, Sofyadaın seçerken Bulgu 
pzetecilerine değerli beyanatta bulun
muftur. 

Bu beyanatı Sofyamn en çok oku • 
nan ııazetekrinden (Zara) dan nakle. 
diyoruz: 

Bu yılın havası eyi gidiyor 
"- Türkiye cumhuriyeti dıt itler 

bakanı Bay Tevfik Rüıtü Araa, Bel -
gratıan gelen dünlcü eluprea trenile 
Sofya istuyonundan geçti. Her za -
man olduğu pbi bu dela ela Droceman 
istaıyonunda Sofya, gazetecileri tara -
hndan iıtikbel edil.,,. Bay Tevfik Rüt· 
tü Anısı karıılamak üzere Türkiyenin 1 
iolya elçiıi Bay Şevki 8edter de Dra· 
ıeman iıtaayonuna ~ti. Daha o .... 
ıomandan Sofya cazetec:ilerinl k~ 

tnnanına kal>ul eden Tevfik IRüttü A • 
raı, Solya istasyonuna kad• konuıına
larma dev- etti. 

(Devamı 6 mcı ııahifede) 

Gayri mübatliler lıomiaya•u dünkü toplantıaıntla 

Gayrimübadiller komis
yonu dün toplandılar 

Komisyon, bankadan işleri dünden 
itibaren devralmağa başla~ı 

Gayri mübadillere ait işleri cönnek 
üzere ,tefdd<ül etmiş olan Bay Faik 
lllüzhetin ba§kanlığı altındaki komiayon 
dün aaıbah ilk toplantıaını yapmıfhr. 

Komiayon dünkü toplanbsmda ya • 
pılacak itler hakkında görüttnüı ve el 
komnuı cıılan bazı mallara burada bulu
nan oahipleri tarafından yapılan ltiraz
lan tetk;k ederek bazı kararlar venniı· 

ôz türkçe yazı örnekleri: 

tir. 
Komioyon Pnıdiye bdar Ziraat 

bankası tarafından yapılmakta olan 
metnık mallar satrı itlerini banbdan 
devir almağa haşlamııtır. 

Devir işleri bir iki hafta ıürecek. 
tir. Ziraat banka11nda bu itlerle met • 
gul olan memurlar da, komiayon mnrİne 
geçecelı:lerdir. 

(La F ontaine ) in masalları 
4 • Balıklar ve 

karabatak 
Vaktile bir deniz kıyısında oturan 

yaşlıca bir Karabatak varmıı. Bu J<a. 
r:.batak oralarını haraca keımit imiş: 
ne kadar komıu halık varsa hepsi ona 
vergi verir, ne kadar bitiıik yunıurtalık 
varsa hepıi ona pay çıkarırmış; öyle ki 
Karababığın ıofrasından balık yemeği 
hiç ekıik olmazmıı. Derken bir aralık 
kıt cclip baotırmıı, sular donmuı, ba -
Irk çıkmaz olmuı, sofra.nın tadı tuzu 
kaçını§. 

Karabatak ötedenbcri kendi alı§ ve
riıini kendiıi yapmağa. a~ııık.tır; ~ne~ 
ihtiyarlıktan denizin dibıne ınmege gu~ 
cü yetmedjği gibi ne get'iJecek ağı, ne 
de atılacak olta11 olmadığı için balık ta 
lutamıyorınuf. Çok geçmeden korkunç 

1 
bir kıtlık bat göstenniş, Karahatalı 
dütünce almış. Kul srkıtmayınca Hızır 
yetipnez dC!'ler; bizim ihtiyar Karaba-
tak kötü kötü dütünürken bir de bak • 
mıt ki kıyıda bir istakoz yavrusu otu • 
l'uyor; hemen koşarak yanına gitmiı: 

- Jyj ki sana rasladım; balıklara 
gönderilecdo: büyük bir salığım var; iı
tiyorum iri vaktinde öğr.,nıinler de bat· 
lan~ kurtarsınlar, yoksa itleri bitiktir. 
Demın duydum: Dalyancı sekiz güne 
kadar .bı.ıralara gelip av!anacakmıı. Ne 
olur gıdıp balıklara bunu aöyleaen ... 

Dcmiı. Temiz yürekli istakoz he
men •egirtip gitmiı, iti balıkl...-a an· 
latmıı ortalık allak bullak olmuf, dal
yancı ıözünü ititen balık yerinden fır· 
lamıı, hep birlikte bir kurultay kur· 
muııdr, düşünüp taşınmıtlar, en aonun~ 

(Lfıtfen sahifeyi çeviriniz) 

lsmail Müıtak MAYAK.ON 



2 MILLIYET PERŞEMBE 3 1KINCIKANUN 1935 
---

!HARİCİ HABERLER-

He~ halıkı mahfu:ııJur. Ya:.an: Son Yemen ualüi Mahmut NEDiM 

SultanHamitendişe içinde soruyordu 
1 ••••••• 

Hicazda kimlerin hesabına çalışılıyor?. Sultan 
Ham.din merakı • B. Mahmut Nedim'e haşhaşa 

Su.tan Hamit susunca, ben ya,. j Hicaza kadar el uzatman lizımdı. 
vaş YAV&.f Ebülhüda hakkındaki Sultan Hamit, hiddetle· 
bildiklerimi anlabnağa b._.ladım. - O halde? dedi o halde kimle--
O, ~ikkatle, merakla dinliyordtL re ilet oluyor, kimİer heaabma İf 
Netıcede; görüyor bu adam? 

. -:::- Bi~iyonun, dedi, vakıi bilme- Ve benim cevap vermeme mey-
dıgım bırçıok teYler de VarmJf, on- dan bırakmadan, gene kendisi ce
lan da bilmif oldum. Ancak ben, vap verdi: 
bildiklerimin bu Ebuldelalm yaph· ' - lngilizlere ... Mutlaka lngiliz
ğı ve yapabi'eceği teYlerin pek cüz' tere ıablmıttır, ne dersiniz? 
i bir kısmı olduğunu da zaten tah- - Kanaatimce, dedim, herhalde 
min ederdim. Bu, fena bir adamdır, bir tarafa hizmet ediyor, fakat aca
·~phe yok. .. Evet füpheaiz ki muzır ba bunu da para için mi, yoksa si
bır adam... yasi bir maksatla mı yapıyor, aca-

Merakla vereceği hükmü bekler- ba para almak, hem de siya.si bir 
ken, Sultan Hamidin dudaklarm- rol oynamak hevesinde midir ora11 
dan •u cümleler döküldü: nı bilmek hayli mü~kül<lür. ' 

- Ancak bilmem ki ne yapmalı, Sultan Hamidin hiddeti gittikçe 
onu nasıl zarar112 bir hale getinne- a.rbyordu: 
li?.. - Mü küldür, fakat mümkün-

Padifaha o anda; dür, bu ciheti mut'aka bilmek la-
- Bu adamr tutup, bunca genç- zımdır, ve bilmeliyiz. 

lere nahak yere yaphğmız gibi, fa- Birkaç dakika dalgın dalgm dü
kat bihakkın ı:n~stahak olduğu zin ,ündü, ellerini oğuşturdu, parmak-
dana abnak elınızden gelemiyor larmı biribirine geçirerek. asabi a-
mu? demek, en doğru bir cevapb. sabi birkaç adını attı· 
B F~~t ~~~~?diyebilirdim. - Peki, dedi, ya ş;yh Zafer, Se-

u, munuun mu ıdı. yit Fazıl pa~alar onlar için ne der-
Sultan Hamit bütün hiyanetini, ıiniz? ' 

mel'anetint, fenalıklarını bildiği V1' O ı b" I · · ·· 
b"ld··· · d · · af .•. hald - narın ır teY erını gonne· 

1 ıgı_n~ e ~ ettigt e ne- dim, i,itmedim. Zannediyorum ki 
den nıçın Ebülhücl b · ' ah aya ır fey yap. kendi hallerinde oturmaktadırlar. 
mıyor, y ut yapamıyordu? Eh td 1 ı ·ı al d · 

d 
. - u e a ı e ar arı auna a· 

Ben susuyor ınn. Bır müddet k ·· ·· ·· b b" --'--'b h. 
Sultan H 

"t te ustu b" ha 1. çı gorunuyor, u ır n:J<B: et ıs-
amı ı ve ır Y ı . d ··t lrt 1 ? 

iilemin<len çrlcmr'f, demindenberi sın Hen ~u eve ı o amaz mı. . 
söylediklerimi ititmemit, unulmuf .angı rekabet, ne rekabetı? ••• 
gibi dedi ki· Padııpah, gene vehme kapılmıttı. 

_' Mahın~ Nedim bey, bana bir Bir hilekar ile ik~ sakin adam ara
kere daha •nl•tmız, battan sonuna 11_n.da .ne rekabeti mevzuubahs ola-

kad - ledikl . . . ·-•-- d" bılırdı? ar soy erınızı ..,........ e ı- Zan · · · 
niz, nasddı> Ebuldelal neler yap- -. netmiyorum, de~~· ge~ı-

b 
.. I · . • nemıyorlarsa bunun sebebını ahlak 

mıJ ' soy eyınız: 1 b" im d • lradei taıbaneyi yerine getirdim, armm ır o a ıgmda, anla't"m'9.-
ve tekrar bildiklerimi anlabnağa yıtlannda aramalıdır kanaa.tinde
batladım. Hepsini dinledikten son- yim. 

d - İyi ya itte, dedi, anl"aamı. ra, sor u: -r-
- Peki, bütün bunlan niçin yapı yorlar, yani paylaf&Jlllyorlar de--

yor, maksadr nedir dersiniz? meldir! 
Ne diyebilirdim, bu adamın mak- Padifahın hiddeti ile beraber veh 

sadı ne olabilirdi? mi de artıyordu, biran evvel ortah-
Biraz dütündükten sonra, dedim ğı ıüt liman gören hünlcir, timdi 

ki; bir husumet çenberi içinde kaklığı-
- Jıtanbulda bulunmadığım için nı zannediyor ve kendisine en aa-

Ebülhüdanm dık adamlardan bile tüphe etmeğe 
Sultan Hamit derhal tashih etti: batiıyordtL 
- Ebüldeli.I deyiniz fUD& Ebül- Bu bal gösteriyordu ki Sultan 

dııilil L. Hamit karfd8'bğı bir meseleyi et-
, EbüldeliJm kimlerle tema• ~ •ti- raflıca dütünürken fikirleri dağılı

ğini, burada neler yapbğım iyice yor, ve bu yüzden bir türlü karar
bilmiyorum. Onun hakıkı .. ıakıı..-ı- veremiyordtL 
nı dOğru dürüst anlayabilmek için Eğer Ebülhüda hainse, cez,uını 
bu cihetleri de bilmek lizımdır. Yermek, bu hiyanetin önüne der
Bu adam acaba ecnebilerle temas-- hal geçmek lizımdır. İfl:e Sultan 
ta mıdır, onlar hesabına mı it gö- Hamid'e bu ciheti anlatmak müm
rijyor, siyasi maksatları, emelleri, kün olamıyordu. O gün bir hayli 
hırsları var mı , vok•a sırf sah si "''l· daha konutluk. Fakat mevzu dağıl. 
yeler, hırslar pefinde mi kotuyor, mıftı, Sonunda Sultan Hamidin hat 
bunu kestiremem. uoı uuguıu , ..... ta benden bile şüphelendiğini, E
nıdığmı, bildiğim kadarı bu ada- bülhüdayı sevmediğim veya çeke
mın taaavur ve tahmin edilemiye- mediğim içiıı aleyhinde bulundu· 
cek derecede haris ve ikbalperest ğum kanaatine bile vardığını hisse
olduğudur. Parayı da çok seviyor, der gibi oldum . 
bu da muhakkak Vakıa sayei faha- Ne olursa olsun, ne kadar ıö~e
nede umduğundan fazla nimete ve nirse eöylenain, cürmü, günahı ka.
ikbale mazhardır. Fakat gözü doy- bahati gözlerile gördüğü halde bile, 
mıyor gibi görünüyor. Eğer alnız cezaya gelince, Ebülhüdayı tec2iye 
tahsi emeller .,etinde kotuyoraa edebilmek cihetine gidemiyordu: 

Ayn)ırken, çok düflince!i, müte

da Karabataim yanına bir E~i gönder
miıkr; giden Elçi: 

- Amaa s..dimiz, oloaoi.t, bu
kimden duydunuz? Sekın bir y-'ıı•• 

· olınaam? Bu duyıiuiunuz teY doina İ• 
ae bize ne öğit •erininiz? Bu ifteıı :ra· 
kamızı kurWuaJlm yolu nedir? 

- Sizin içia tııık bir 1"' ,,..., Batb 
ıere tqıııınak... 

- Baıka :rse taııDJTlllık ım? Pel<i 
amma, bu ka.dac kalabalık bir soy nasıl 
taıuıabilir? 

- Onu bana buakın; ben hepin.izi 
lıendi elimla lairw birw eYİlne götürü
rüm. Bizim evin yolunu Tıum ile ben
den bqloa .üme bi"-z, Adamojikm.w 
gö:ıüııden .... 1 •k için bundan daba 
gü .. ..utecek yer ,! z o...,. çekildi
tıiz mi artık alıuuıuız lwrb.lmut de
m•ıir. 

Ralııklar ._ ııöze kanmatlar· Gerçek, 
IUrabataiın -.lağu yer hiç kimse
piı, u~ lıir kaya. dibi iıniJ. Ka
rabatak batıldan birer birer bunyıı ta
ıımq, onda ait.ık, aydmlık ve dar bir 
bucağa Yeftetbnaİt. ondan sonra ber 
gün birini bitap yemİJ. 

Oğüt: - Balıklar Karabatağın sÖ· 
züne kanrmılda çok bir teY kaybetmiı 
olmıyorlardı; çünkü o gun ~aba a· 
iıu t.uzağHUı clüpneselerdi ertesi gün, 
yahut ber hangi bir batka gün balıkçı
nın oltaaına takılaccklardı. 

Ergeç yeaüip yutuıacak olduktan 
sonra he adımı kvroağT, ha Karabatak 
işkenıboaö,, ha bagüa olmuıı. ha yarın, 
hepsi bir 4eiiJ mi? 

hmail Muş tal< MA Y AKON 

essir, batti meyus bir hali vardı: 
- icabını dütüneceğim, herhal

de bu i•in bir çaresine bakılacak
br ... dedikten sonra birdenbire; 

- Durunuz, dedi, .•. 
Durdum. 
Odayı derin bir sükiit lcaplamı.

tı. Ne diyecek, ne olacak diye bek
liyordum. Tekrar etti: 

-Durunuz! 
Duruyordum, ıessiz aadasrz bek

liyordum. Bir hayli böyle karfı kar
frya durduktan sonra; 

- Siz, dedi, Hicaza dönmeseniz 
de burada bir müd<let kal•anız ve 
bu İfle mefgul olsamz ... Şu Ebulde
lal' ın iç yüzünü, kimlerle düsüp 
kalktı~mı, ne maksat ve emeller 
petinde kottuğunu. ne istediğini i
yice bir anlasanız ... z annederim ki 
bu, en münasip hattı hareket olur. 

Omuzlarımda ağır, ta~ıyamıya· 
cağım k"dar ağır, beni ilk hamlede 
ezecek kadar ağır bi~ yükün bütün 
sikletini biranda duyar gibi oldum. 
Fakat o vaziyette, o anda, hayır 
diyebilmek, padi~ahın emir ve ira
desine; 

- irade efe n im".,ind"r. den 
h" il'.' bi r <"t"va o v· r.!hilmek imka
nı var mı idi. Ben azap içinde kıv· 
ranırken, Sultan Hamit sordu: 

- Bitmedi-

Rozvelt .rrene bir hez;mefe u.iradı 

Ayan Lahey divanına 
girmeği kabul etmedi 

1 ••••• 

Bu it dolambaçlı bir yoldan Amerikanın ulus
lar derneğine atılmaaı ıeklind~ tefsir clundu 

V AŞINGTON:, 30 (A. 
A.) - Ayan Birleıik A· 
merikanm uluslar arv 
Lahey adalet divanına 
girmesi teklifini onay .. 
leırutbr. Teklifin onay
lanmau için ekseriyetin 
üçte ikisi f&rth. Halbuki, 
36 reye karp 52 rey top
lanabilmiıtir. 

Bundan evvel, ayan, 
bu teklif için yapılan 
ihtiyat kaydını Bay Roz· 
velt'in taavibi ile reye 
koyuıadaıı QDAYlal1llJtı. 
Bu ihtiyat kaydı, mese
leleri l..ahey divanına ver 
meden evo-el hükümetin 
ilıtilif halinde bulunan 
bütün bıraflarla ırenel 
anlatmalar yapmağa ça· 
lış:masmı istiyordu. 

Ayan, Bay Gore'nin 
divana ııirilmek için ile. A.merika Cumuh ıtnTİ6i Bay Roz.uelt 
ri &ürdüğü ihtiyat kadını 26 reye kar- Bu karar, bütün Amerika hükümel-
tı 58 rey ile reddetmittir. lerinin almmuwu istedikleri m ted • 

Bay Gore, divana girmek için Bil'- biri kabul et<irmıık için Bay Rmeitiın 
tetik Amerikaya borçlu ve divanda Ü· ırayretlerini baltalamağa muvaffak o. 
ye olan uhulann ıimdiye kadar ver- lan (tecerrüdcüler) için mühim bir ka 
medikleri borçlarını ödemelerinin ıart zançtır. 
k<>§ulmaoını iatiyordu. Ayanın kararı. bundan baıka, ha· 

VAŞiNGTON, 30 (A.A.) - Birletik zı mahafilde Amerikanın uluslar ku· 
Amerikanın Lahey divanma ırirmesi me- ruınuna gllıınesi için beliren harekete 
selesi ÜÇ haftadır münakaşa ediliyor - de uzun mOOdet için b;r nihayet ver-
du. Oç.te iki ekseriyetin temin edilme- mittir-
&i auretile teklifin reddecliliıi, muhalif· Günün galipleri olan Boralı ile 
terin ıiddctü neıriyatı ve propagandala- Conson, iddialannı, Amerikanın ada-
nna rağmen reylerin üçte ikiden faz - let divanına girifinin, uluslar kuru -
!asının temin edilecefinden Jİİpbe et • muna girmeai için, dolambaçlı ve ilci 
mİyen elueri)'<'ti çok Jll§ırbruştır. yü:ı:lü bir hazırlık olduğu noktası ü-

Bay Robemon, muhaliflerin iddia • zerinde isıioat etümıi,ı{enlir. 
lannın yalan olduğunu Amerika va· Borah ile Coıuon, Lahey adalet di-
tandaşlannm mal ve canlarımn divana vanına girdiği takdirde Amerikanın 
girmekle tehl:Jcede olmıyacağmı •e on· Avrupa devletlerinin kavgalarına oü-
ları Avrupa ~etlerinin kavgalarına sü rükleneceğinl, onların oyuncağı ola • 
rüklemiyeceğini bilditmif(ir. cağmı ve bôylece ul-·-.lar •ası ala-

Fak.at ayan, muhalefetin istediği yo- nın • • , haıd.ı hiyarmı kaydai--..cıeğini 
la çoktan sevkedilıniftir. durmadan tekrar ebnişlerdir. 

Son dakikada evvelce üç ihtiyat Ayan müzakereleri ollll'ken b:r ta· 
kaydı l.abul elınİf olan beyaz .,., bir raftan ve bilbuaa Bay Hör>t '1.-ı ıra -
dördüncü daha kabul etmiftir. Bu dör zeteleri tarafından fiddetli bir muha-
düncii kayıt, Birleıik Amerikanın hiç lif neıriy&t yaptlauş, mütereddit va:ı:i-
bir ibtilifı, önceden ihtilaf halinde yette olan ayan azalarına yığınlarla 
bulunan ulwı ile umumi veya husnai protesto ve tel yazılan çekilmiıtir. 
bir anlqma yapmadan diYana sev • Çekilen tel yazılannm aayuı 40,000 
ketmiyeceğinıl f&l't kıoıuyonlu.. den fazladır. 

Bu sonuncu imtiyaz, lfuomnauz k.al Reyt .. r verildikten oonra, demokrat 
m11 ve menfi neticen;n ilim, mecliae ekaeriyeti reisi, ayandan Robenoon, 
ge lmit olan büyük bir halk kütlesi ta. "Bu karann Am«it<arun Lahey diva.-
rafmdan alkıılarla karplaımı.ııtır. nma gİnnesİ meaeleai ile gayri ma -

Demokrat fırka rey verilirken, 43 ayyen bir dereceye nihayet verdiğini 
muvafık, ve 20 muhalif olarak ikiye söylemiıtir. 
aynlmııtır. Cumhuriyetçiler de 9 mu· Bay Robeson, müeMir ye acm bir 
vafdı. ve 14 muhalif olm"lftur. beyanatta bulunarak, divana ııirilıne. 

La Folet tenıkkip.ll'Yerleri ile Şip.. ai aleyhinde yapılan propagandayı ve 
tid iıçi çiftçileri muhalif rey vermİf - ayanın tesir altında buJnmn•aı için ça-
lenlir. lışıldığmı ifıa ebnişt:ir. 

Staviski tahkikatı bitti 

Bu işte 2000 kişinin suçlu 
olduğu anlaşıldı 

••••••• 1 

Eski müddiumumi 
cesedinde 

Pressard birdenbire öldü 
otopsi yapılacak 

Pressard'ın zehir
lendiği söglenigor 

PARIS, 30 - Staviaky iti patladiit 
zaman Paria müdei umumisi olan M. 
P..-.ard dün ...balı birdenbire ölmiit
tür. M. Preaard eoki bqvekil M. Chau 
temps'm eniftesi idi V'fl Stan.ı.,.'Ji hi
maye ettiğinden bahisle gazetelerde 
ıiddetli hiinunlara uiz'amq, İfinden 
çıkarılm.rttı. 

M. Preuard 69 yatında olmakla bOo 
raber aağlam bir adamdL Birdenbire 
ölmesi üzerine zehirlendiii haktanda 
bir ri•ayet çıkmı§br. Gazeteler bu hu
su&ta uzun yazılar yazıyorlar. 

Madam Peasard ba ıa:rialar iixe • 
rine koca.sının vefatı aebebi hakkında 
fiiphe kalmamak üzere ~opai yapıl • 
munn i&tem.İftİr. Buıriin otopsi yapıl • 
ması ihtimali vardır. 

Diğt'r taraftan Stavioky hakkında
ki adliye tahkikatı bitmiıtir. Geçen fU 
batta patlak veren bu meselenin tah
kiki bir aeneye yakın aürmiiftür. Müa
tantik 20,000 nsi.ka toplaını§tır. T &h
kikat evrakı 51 dosya tutuyor. Bun • 
lar müddei umuıniliğe verilmiıtir. Mü
tehusıa.ların raporu ,,., zabıtnameler 
de makinede yazdmq 7000 aayıfa tv.t· 
maktadır. 

Müdei umumi jdianemeaini baza • 
1-.-lrtadır. iddianame 600 sayıfa hl
tacalrltr. Bunda 2000 kiti ittiham edi
lecektir. Şı..bat oonunda mahkemenin 

Pruard 
tahkikata baılamau muhtemeldir. 

PARIS, 30 (A.A..) - Bayan Pre .. 
aard kocumm ölümü hakkında yapı• 
lan tahminlere bir nihayet yennek Ü• 
zere, eaki cumhuriyet müddei umu • 
misinin cesedinde otop&İ yapılmaama 
müsaade etmİftİr. 

Bu itibari& ceaet, tıbbı adliye götü
rülecektir. 

~ 
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Türk ordusu ile Kızıl ordunun 
kardeşliği şeref ine 

Moskovada General Fahrettin şerefine ziyafe1
1 

ANKARA, 30 ( A.A.) - Iran -Algan hududundan avdet etmekte O' 

lan hakem heyeti reüi general Fahrettin Jereline Ma.kovada büyiik ,i
çimiz V cuıl Çınar tarafından bir zi yalet verilmif ve Hariciye komİI'' 
muavini Bay lmtinski, Bay Karahan, erkanı harbiye reisi general Kii" 1 

ker, hariciye erkiinı, Algan •eliri ve Iran maslahatgüzarı hazır bal" 
mıqlardır. 

Yemekten sonra Türk ordum ile Ku.ıl ordunun kardefliği fer~ I 
ve her iki tara/tan Atatürk'ün ve Stalin'in nhhatlerine kadeh kalJrtİ 
mlf ve karde, Algan ve lran hükii metlerinin -.aJetine it;ilmiftir. '?' 
neral F ah rettin bugün general V or ofilol tarafından kabul edileceJıtil' 

Kurultay başkanı bugün geliyor 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Mecli. bafkanı Kiiz:ım Ozalp bıı; 

famki trenle lstanbula gitti. 

Metr Sa/emin dünkü muhakemesi 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Rü~et almaktan suçlu Metr sJe' 

ve Leon Faracinin muhakemelerine bugün as':.ıye ceza mahkem;~ 
devam edilmiJtir. Metr Salemin müdafaa vekiller: avukat Bay SaJ~ 
ve Bay Galip Hikmet mahkemeden tamiki tahkikat ile Metr Salemiff İf' 
adam olduğunu ve tezkiyesi için I• tanbul avukatlanndan Bay f,Iİ 
Muhlüin fehadetini istediler. Mahkeme tarniki tahkikat talebini ret -
müdafaaya teklifi hasebile lstanbul telefon prketinin i,Ierini üze~ 
alan Bay Eaat Muhli.in fahadetine de mJracaat edilmesini kabul etJIA 
muhakeme 23 fubata talik edümift ir. 

Edirnede sular terkrar yükseldi 
EDiRNE, 30 ( A.A.) - Bugün saat 16 da tekrar yiik.elmiye "'1f'. 

yan sular son dakikada yükselif u tidadını kaybetmif ve biraz durur t 
bi olmuftur. Karaağaç ile Edirne a raaındaki münakalat Jurrluru1"'1_ 
tur. Evvelki ~mkinden 44 ıanti m noksan olan aon ha.km gene IY 
mahalleri istila etmiftir. Her ihtimale karp tedbirler alU111UfttT. , 

Türk-lngiliz ticaret mukavelesi akd1 

için yapılan müzakereler durdu 
LONDRA, 30 (A.A.) -Reuter ajansı bildiriyor: 
Yeni Türk - lngiliz muvakkat ticaret mukaveel8İnin akdi husrıffl' 

da yapılmakta olan müzakereler in kıtaa uğramıştır. Türk hükiimeti bl' 
zı lngiliz; mallarında ve bilhhcaı yünlü ve pamuklularda yaphğı konı-' 
jan tavizatını 15 fUbattan itibaren geri almak tehdidinde bulunmıtftıd' 

lniglterenin Ankara büyük elçisi Londaraya telgraf ,ekerek tal. , 
istemi,tir. Müzakerelerin yakında tekrar baflıyacağı ümit edilmekleJı 

Bay Molotof' un sözleri 

Toplarımız, tanklarımız, 
tayyarelerimiz çoğalmıştı 

Sovyetıer bır1ığinin nüfus11 
168 milyona yükselmiştir 

MOSKOVA, 30 (A.A.) - Bay Mo- ımıdı. Ulusal mo"ad•faa bütçea -
lotof, Sov)'<'tler birliği Sovyetler; kon - re zamnda hayii. - ' 
greoin.de beyanatına de...., ederek dıt Sovyetleri birliğinin nüfusa 11~ 
ticaret meselelerine temas etmİf ve de 139 milyon idL 1934 bllJIDda 1"' 
Sovyetler birliğinin baıka ülkelerde o- milyona yükaelmiftir. Bu çoğa~ 
lan ticari miinasebet.lerindeı.i ..aaiye • Sovyetl... birliğinin artaı• ku ..... "; 
tini pek ziyade sağlamlaıtıran miihim hakkında en mühim delillerden bil' 
terakkilere İp.ret eylem\ııir. d" ~- _,_,, 

Barq içinde ça{ııan ve bari! temayül- Soa zamanlarda, Burjuva .,,..,..., 
terinden mülhem olan Sovyetler birliği atının Sovyet aleyhindeki iftiralaJ'I 
uludarmın hudutlarını i1' muhafazaya haddini bulmuıtur. Bu matbuat ~ 
layi:k olduklarını kim inkar edebilir? on tethitçinin kurıuna dizihneai ,....,.., 

Son yıllar içinde doğu ve batı hu • aebetile garip, bir tavır ta.kmdL ~ 
dutlaruruzda az saydanuyacak tabki - laıılıy<JO" ki bu Baylar hakikatı sÖJ~, 
mat ve lüzumu olan teslihat yaptık. meği vazifeleri icabından a.dde~, 
Bunlar tecavüz kuvvetlerine mukave • yorlar. Bunların her halde mev""; "jj 
met içindU. Deniz filomuz büyumiif- yetleri hülmıünü bu neviden i~lert _,, 
tür. Topbırmnz, tanklarımız ve bilhassa me ve bunları halkm ırözünden l<ay 
üzerinde çabıtığuruz tayyarelerimiz ço- maktır. Bnmın içindir ki "So-vyet~ 
ğalmııtır. birliğinde idamlar,, üzerine kıy..,.. 

Kızıl Ol'dunun techizatı dört kere aı t• koparıyorlar. 
mııtır. Bu. it1, Bay Satliain göster • Fakat bizden canilere karp ~ 
eliği huawıi ihtimam aayesinde mu.af· hametaiz tedbirlerden baıJ<a bir !;.;, 
fılkıyetle bıofardık. beklemesinler. Leniıı.grattaki k~ 

Keze ordu _,,cudunu ela çoğalt• lardan birinin Kirof' .. katlile -
tık. Biitün bunlm: az masrafa mal ol- aebetini ııük\ıtla geçiyorlar. 

C. Amerikada 
Asilerle askeri kuvvetler 
arasında müsademeler 
MONTEVIDEO, "JIJ.A.A. - Çerao-

18rıro'cla ve Taloıaremho'da tayyııreler, 
uilerin üzerine bomba yaidırmaktadır
lar. Askeri kllTI'etler, Kol...;ya'da 4 ki
pyi telef etmİf, 7 kifiyi yaralmnıf, bir
çcık ta esir Unııtır. 

Moııtıevicleo'da 43 kiti tnkif edilmittir. 
MONTE.ViDEO. 30.A.A. - Çarpıt

malar, devam ediy..-. Müstakil ulusal 
fırka reUi B- Demine-o Nague, tevkif 
edihııiftir. B. Naırue, i•yan bardı:etinin 
mesuliyetiııi üzerine alınıp. 

Cumhnriyet Jlanku' ıabelerincleki IDeY 

dnatm hepsi banka merkezine getirilmit
tir. 

Birçok siviller, hükıimet lrunet:lerine 
yardım edecek atileri tıakib etmektedirler 

Çekosla.vakyada kapatıl 
bir Leh gazetesi 

...... ~~~0&.~ 30ek~~D= i~ 
tiii yegane cazeı. .olan Dmanik :.ili 
ka gazetesinin Çdoo&lovak h~ 
ca kapatılmı_t cJmaa- V ArfO"a ,,lif" 
buatı infialle mevzuu bahsetmel<t • 

Bu lehli ekalliyet gazeıteoi Çel<D.ı:, 
nkyııya kartı dürüst davra~ 
la kuaur etmemiıti. ,,.ıi. 

(Ga:ıete Polska) diyor leh_ ~ • 
ıe:r gösteriyor , demokrasi ve (jıll'..;.ı: 
lik sözleri ç..lı:oslo .. ayada ancaılı _.,., ı 
ce kartı propaganda )'ltptlımık -
diı. JruHuılmaklıadır.,, 

Seylan adasındski mal•'t 
K.OLOMBO, 30 (A.A.) - S- ' 

ay içinde Kepi nahiyesinde ~f' 
dan 7,000 kitınin öldüiü söyleniY"'" 

Bir adama iki i~ yok 1 Bir buçuk milyon frank Amerikadaki deniz faciası 
PARIS, 30 (A.A.) - Bakanlar he- f 

yeti, itsizliğe kaqı gelmek maluadile, lık çanta . . NEVYOR_!{. 3~ (A.A.) - Mohavk 

Doktorlaı·, yağmur y~ ~ 
lan artan sivriaineklerin bir çok ~ 
aeleri yeniden llflladıklanru .c;yl 
tedirler. 

devlet memur ve müstahdemlerinin PARIS, 30 (A.A.) - lsuıde bir vapuruntlD ugradJgı kaza hakkında de-
resmi vazilelerile birlikl'e para mukab~ buçuk milyon frank bulunan bir posta niz federasyonu müfettişliğince yapıl -
!inde hDSUSi bir vazife gönnelerini ya • çantası ortadan )pk olmuftur. makı.. olan tablrjkat, bili müddet tecil 
s:ık ,., · ıtit-. Bunun çalındığı mı, yoksa kayıp mı? eclilmiıtir. 

1 damlara Öf verecek olan pat- olduğu belli değildir. Posta idaresi bu Şimdiki halde, kazadan doğan me· 
ronlü.. ;ıu işsizlerin evvelce hükômct• parayt ödeyecektir. Tahkikat devam e• suliyet iki ölünün ve bir de kay!>ol • 
• tazminatın bir kmru verilecektir. diyor. '<DUf &damın üzeı:inde toplanmaktadır. 

Bay Maksimos . ..i 
ATINA, 30 (Milliyet) - JI~· 

mabafili dıı itleri bakanı Bay ~ 
mosun js tifa ettiği ht.kkmda ·.Jdf' 
haberleri kat'i surette tel..-.:ip ~ İ' 
dir. Bay Maksimos martta MıP 
decektir. 



,, D 
eli dolu,, yu llnut-

ınasınlar 
l• Matbuat ge l ''d " l" "" Ş ,111 ti rıe mu ur agu e-
lıii hYatrosu operetlerinden ( lü
'11~ ayat) la (Uç ıJaat)in oynan-

1111 Yasak etmi,tir. 

lör!:" .burıları görmedim. Niçin 
llleu dırn. Bu da ayrı bir yazı 
"'1ıl1.uu ama kısaca anlatayım. ln-
1 ,arırı tabii olmıyan hareketleri 
"'"•rıı • . . . .J reıı • •rıırıme .. okunur. Bir ope· 
derıb .Cif•'?? rahat konUfUrken bir
fÖrı "İrecl lft farkıya dökmeaine ve 
/ııı il uygularının sıcak bir aü • 

net içind d' l •• d fİ/i/erirı e . L~ enecegı kan a aev-
~ rnuz•'"'ya uyara avcu a
derıı haykırmal«nna tahammül e • 
4iı, ~'.Ne iıe bunu geçelim. (Lü
l'İn' ·;_yqt) ve (Uç saat) operetle-

1 HornıeJ• · 
uım. 

lqrıMatbuat genel müdürlüğü bun-
6ııJ llntırmi edep ve hayaya uygun 
'l'oi:'i;;a!'ak yasak etmi,. Şüphe 

}' •tabet elmiftir. 
do/ cdrıız bu •on oynanan (Deli 
tı illl) ~P~retine bir dostumun ısra-

e 6tttım. 

ılq Ne Hördüm ve ne duydum. Bu 
iirı;:ı:arı. Yalnız Beyoğlunun göbe
ılQrı b ,$ehir tiyatrosu kadrosun • 
1111cl ır sanatkarlar kafilesi tara-
ılqh arı Yarı orta oyıınu yarı med-
101 ve bircu da Kel Hasanı hatır
Ve l" acaip bir nesne aeyrettiğimi 
ıeı il .'!'ada ceza kanunlarının ga
ce11e •utunlarında aradığı müsteh
)q /eylerden (Halkın ar~ ha-
4el' arnarlannı rencide edecek) 
,.11;~e. v.e hareketlerden bir çokla
~.lfıdıp gördüğümü hatırlıyo • 

8 ıQrı u operet bana aoraraanız bar· 
~ ~ çirkin, ayıp ve iğrençtir. 
ıl<llıal namına bir fey yoktıır. Ne 
ltıiiı 1~nda kıymet vardır. Hatta 
ıle e,"'"Uların iladeaine göre ne 
ıq ltıuıikiainde değer vardır. Mev
l~çm~, •ahneler biribirine ek • 
ita eırn,. Eğreti eğreti. Arada 

~ 6qj::;;• V asli ~bi mimikleri ve 
ılaıı arile vcuiyeti kurtaran ana
(O 1~oğma •anatkarlar olmasa bu 
iti e ~ dolu) adı verilen operet Şe
al~ tiyatronmda belediye firman 
ı .11da değil, salQflarda bile gös
ı'(ilmeğe değmez kötünün kötüsü 

f 4; k?'dır, bacak reklamından ba, 
ır fey olamaz. 

f ı1· A.ma denecek ki halk rağbet e
)~~r. Elli kere oynandı hôla ti • 

' 0 hıncahınç .. 
& ~~ndan tabii bir fey olamaz. 
•• llrün hôla kütüphanelrde edebi ... ,, " . 
\f ... erıne (Zambak) aranıyor. 
be daha fırsat bulsalar Behname.rl 
"'ııi har .... 
CQltlar ilerle basıp milyoner ola-
"er .. ~akat benim anma giJen 
ııe İt': .~iliyor muaunuz. Bu çirkin 
lıllcf tii numaraların operet adı al 
/ıqjı.a Şehir tiyatrosu sahnelerinde 

"<Q llÖsterilmesi. 

till Oııa edelim ki bu yoldaki nef· 
ılq ~1 

.. ve Llibiyat ta Matbuat mü • 
11ı:1ı lliüniin kontroluna girdi. Çok 
tii .'.enıeldir ki Matbuat müdürlü
rle ~lln küçük bir tetkiki neticeain
~e/'4.ll (Deli dolu) da öteki kepa • 

1 
lerin yanına atılır. 

/ıcıt ~ernerı ilave edelim ki bunları 
4q~il~:Yan C. E. kardqlerin •anat 
"ıii.ı 1l'etlerile bunlar arannda bir 
l'j,. aaebet yoktur. Onlar müste • ,e . 

"'al hazırlamı,Iardır. 
Bürhan CAHIT 

ı::: BORSA 1 
<ı. 8aııkumcfen alman cotveldir) 
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Ş EH 1 R HABERLERi 
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Mezbahada 
"Çıkma,, usulu 
Jddialara göre kaçak et 
kesimini kolaylaşhrıyor 

Kaçak et kesilmenin önüne geç • 
mek için ıehrimizde mücadele teıkila· 
b uğratıyor. Bütün tedbirlere rağm.en 
kaçakcılığın ualmaaı fÖy)e dunun, 
bilakia ço,ialdığı ıörülmektedir. Iıin 
en f&Y&DI dikkat tarafı, gizli et kee.i
minin, mezbaha idareıinin ve et takip 
memurlanam gözü önünde yapılmak
ta oluıudur. 

Muhtelif mıntakalardan Karaağaç 
mezbahaama ıetirilen hayvanlardan 
bir lo11DJ aatıt yapılırken ayrılmakta 
ve kaçak olarak her aemtte ke.ilme • 
ıine imki.n verihnetkeclir. 

Dün göriiftüğümüz bir koyun ta • 
ciri bize bu mevzu Üzerinde demi tıir 
ki: 

"- Mezbahada (çıkma) uıulünü 
kaldırmak gerektir. Sabt aıraımda 
malı alan katap, bunlardan zayıf ve 
cılızlannı maaraftan kar etmek için 
ayırmaktadır. Ve bu ayrılan hayvan
lar, el altından ve gizli olarak bir çok 
aemtlerde keatirilmektedir. 

(Çıkma ) tabir edilen bu usulün Ö· 
nüne geçmek lazımdır. Bunun için de 
çok sıkı bir kontrola ihtiyaç vardır. 
Bugün mezbahada vasati 1000 koyun 
keailiyona, dııanda kaçak olarak ke
ailen ve hiç bir reami ödenmiyen mik
tar muhakkaL. ki 1500 e yakındır.,, 

Kilo başına mezbaha resmi 
Mezbaha rea.nıi olarak etin kilo ba

tından 9 kuMIJ alınma11na dair Şehir 
mecliıince verilmit olan kararm §iın • 
dilik tatbik edilmiyeceğini yumııtık. 

Dün öğrendiğimize göre mezbaha
daki bütün kantarların ve ölçülerin 
damgalanması ile meıırul olmak üze
re fen heyetinden Bay Mustafa Hulki 
yarm Ankaraya sidecektir. Damgalan 
ma iti mart baıma kadar ikmal edi • 
lecek ve ondan aonra kilo batına mez· 
baha rea:mi almmağa baılanacaktrr. 

Belediye de kilo başına alınacak 

mezbaha remıinin külliyen reddedil • 
meyip marta talik edildiği aöylenmek 
tedir. 

Mezbaha satış yeri 
Mezbahada İD§Uı bitirilen yeni oa

hf mahallinin ay baımda açılması ka
rarlaıtırılmıfh. Bazı sebepler dolayısi
le bu aaJonun açılma reami geri kal
mııtır. 

Pazar yer:eri 
lç itler bakanlığı halkm ihtiyaçla

rnıı ucuz gidermesi için pazar yerle
rinin çoğaJtılmaımı büdirmitti. Fakat 
latanbul pazar yerlerindeki eanaf doğ 
nıdan doğruya müstahsil olmadığın • 
dan, mallar bir kaç elden geçmekte ve 
istenilen ucuzluk ta temin edilememek 
tedir. 

Bununla beraber lıtanbul büyük ve 
mülhakatmdan da uzak olduğundan 

pazar yerlerine müıtahııillerin mal ge 
tirip aatınaları çok ırüçtür. 

Bunun içjn yeni hal açılınca ba7J ça· 
reler dütünülmekteclir. 

Belediye, mü.tahsil ile, milltehli • 
kin halde karıılaıacağı, fiyatlann bu 
rada kararlaıacağmı ummaktadır. Pa 
zar yerlerinde de hal fiyatına göre az 
bir fazla ile aatıı yapılacaktır. 

Temiz sut 
Süt itinin ne tekilde düzeltilmeai 

la:ınn ıeldiği hkkında Belediye aıh • 
hat mütehaaaraı Bay Zeki bir rapor 
ve talimatnam.e hazırlanıııtır. 

Belediye reisliği bunları tetkik et
tikten aonra Şehir meclia.İnfı verecek· 
tir. 

Talimatnameye göre belediye, ıüt
cülük yapınıyacak, yalnız ucuz Ye te
miz aatılma11 için bir takan kolaylık· 
lar göaterecektir. 

Umumi meclis cumartesiye 
toplanıyor 

lıtanbul umumi meclisi cumartesi 
günü öğleden aonra ıubat devreainin 
ilk toplanhamı yapacaktır. 

Azalara davetiyeler gönderilmiı • 
tir. 

Kitab ve şarkı satan dilenciler 
Sokaklarda aon zamanlarda yeni 

dilenciler türemiıtir. Bu dilenciler el· 
!erine bir kaç kitap veya tarla alarak 
sokaklarda dilenmekte ve halkı rahat· 
sız etmektedir. Belediye bunun men'i 
için kaymakmlıklara emir venniıtir. 

T erkos boruları 
Beyoğlu ve I.tanbul taraflanndaki 

terkoa borularının tamirine devam e· 
dilmektedir. 

Terkoa suyu müdürlüğü haziran ba 
ıma kadar bütün latanbuldaki bonı • 
ların yenilenmeıi için tedbir almıı • 
tır. 

Tercemanlara son ders 
T ercüınaıılara buırün öğleden aon

ra aon derı verilecektir. Bu dera ada
bı muateret dersidir. 

Ayın 15 inden itibern bütün tercü
rnanlarm imtihanı yapılacaktır. 

Bu imtihanda muvaffak olamıyan
tercüm.anların elleı inden ehliyt:tnamew 
leri alınacaktır. , .. 

Adliyede 
Yenileme işleri 
Büronun biri cumartesi 

günü kalduılıyor 
Adliye yanırırundan aonra tePöJ e

dilen yenileme bürolarının itleri azal. 
dığını ve bunlardan biriaiiıin kaldırıl • 
ması tal<arrür ettiiini yaznuıbk. 

Cumarteoi gününden itibaren birinci 
büro kaldırdmıt bulunacaktır. Bu bü
romm qleri ikinci büroya devredilmek. 
teclir. ikinci büro mevcut iJleri bitir
mek için bir müddet tayin edecek, bu 
müddet zarfında müracaat edip iıleo-;. 
ni hkip etmiyen, iddialarnu iıhat edi
ci veaika venniyenler haıklannı kaybe. 
deceiderdir. Bürolarda takip edilmeden 
duran davalaı da en ziyade ba>ineye ait 
davalardır. 

Gümüş elli 
Kuruşluklar 

50 ve 25 lirahklann da 
basılmasına başlanıyor 

Yeni gümüt paraların basılması iti
ne devam edilmd<tedir. Şimdiye kadar 
bir buçuk mi.iyon gümüı lira baarlmış
tır. Bunlar baaıldıkça vilayetlere gön
derilmektedir. Dün de htanbul piya
sasına yüz bin lira venJmiıtİr. 

25 ve 50 kuruşluk gümüı panlann 
buılmaıma da ba§lanmak üzeredir. 
Bu paraların kalıpları bazırlanmıttır. 
Bir haftaya kadar basılacaktır. 

Bir gazete bu parabrm askeri fabri-
kalarda basılacağını )'821ftt§ ise de 
bu doğru değildir. 

A•eri fabrikalar yalnız nikel para
ların pullarını lreıecektir. Basma iti 
g...., darphanede yapılacaktır. Henüz 
askeri fabrikalar nikel paraların pulla
nnı keameğe başlamamıttJr. Bunun j. 
çin askeri falwikalarla darphane anısın
da bir mukavele hazırlanmaktadır. 

Bu mukavele imzalanır imzalanmaz 
aakeri fabrikalar nikel pulları l<eame • 
ğe, darphane de basmaya ba§lıyaca:k • 
tır. Nikel paralar on ve bet kunııluk 
olacaktır. 

Umumi meclisler 
Saylav se-çiminden sonra 

üyeler yenilenecek 
Saylav ıeçiminclen sonra umumi 

meclisler seçimleri yenilenecıektir. Ka
nunda değipklik yapıldığından mnumi 
mecliolere kadm Üyeler de eeçilec:d<tir. 
mecliılere kacbn Üyel ... de 11e9ilecektir. 

Ancak k&nundaki husuoıiyete göre, 
bu ıeçim htanbı>I için yapıbmyaaıktır • 

Eaasen htanbul şehir meclisine be
lediye kanununda yapılan clei'itiklikten· 
beri kadın Üye seçilmektedir. 

ŞiRKETLERDE 

Deniz seferleri 
Yeni hat bölümünde fazla 

değişikiik yok 
Denizyollan ile vapurculuk ıneti 

ara11ndalô yeni hat bölümü yarından 
itibaren muteber alacaktır. 

Yeni bölüm, eııkiıine nazaran fazla 
bir deiöıme vaziyeti ıröıterınemek • 
tedir. Yalnız, Meo-ıin Ye Karabiga hat
larmda sefeo- adedi çoğaltılmııtrr. Bu 
arb»a niıbetinde iki müeueaenin yapa· 
cıd<ları ıefer adedi ele fazlal&§mıttır. 

OKONOMI 

Milli komite 
Dıı panayır ve pazarlara ittirak it· 

)erini tetkik eden milli komite için ha 
ziranda, ökonomi bakanlığınca büt • 
ceye tahsisat konulmaaı karalattml • 
mıttır. 

TUrkofis rbisliği 
Okonomi bakanlığı miİf&Yi.rlerin • 

den Bay Huldinin, açık bulunan Tür· 
kofiı reisliğine tayin edileceği aöylen· 
mektedir. --

Abdülhak Hamidia 
doğum günü 

5 şubat büyük ıair Abdülhak Himi
clin doğum günüdür. Bu münasebetle 
Feyziati liaeıinde bir merasim yapıla • 
caktır. 

Memur talebeye 
Kolaylık 

Dairoelerinde çalışmağa 
imkan bırakılıyor 

Hukuk aff<ültesine devam eden me
mur talebeye kolaylık göıterilmeıi ka
rarlaıtmunııtı. 

Memur talebe mektepten çıktıktan 
ıonra doğru dairelerine gideceklerdir. 
Gerek md<tebe ve gere.ine dairelere 
muntazaman devam etmiyen memur 
talebenin talebelik hakkı derhal refedi
lecd<tir. 

Yaniden sekiz mekteb ıçılacak 
htanbul vilayeti 935 yılında ye • 

niden 8 mektep açmağa kara\ venniJ • 
tir~ 

Bu md<tepler htanbul ve Beyoğ • 
lunda açılacaktır. 

Yardı n:cı muallimler 
LUe ve orta mdcteplerdeki yardım

cı muallimlik için §Ündiye kadar 35 .ı.;. 
ti mÜl'acaat ebnİftİr. Bu muallimlerin 
elu.eriai tarih, çografya ve tabiiye clera
kridir. 

Ayasofyanın 
Müze şekli --Caminin yalnız mihrap 
kısmı muhafaza edilecek 

Ayasofya cumarteai gününden itiba
ıren açılacaktır. Müzenin methali §Ün • 
dilik Nartdui kapısıdır. Bili.bara mü • 
zenin aıva aksamı tamir edilince Alem
dar caddesi tarafındaki büyük kapı met
hal ittihaz edilecektir. 

Ayasofya içindeki bütün mefruıat 
kaldırrlmıştır. Duv.-lardaki levhalar 
indinlmiıtir. Bunlar gayet kıymetı. e
reıierdir ve heo- biri en meıhur Türk 
battatlarrnın yacliııarıdır • 

Bunlardan bir kısmı camilere, ps 
kıymetlileri de Türk ve islim asan mü
zesfoe kaldmlmııtır. 

Kubbenin etrafmdaki yuvarlak yeıil 
levhalar indirilememiftir. Bunlar da 
gayet kıymetli eaerler olduğu için bo
ll'Ulmadım n ııakatlıumıadan indiru.ı
leri temin edilecektir. 

Ayamfyada yalnız mihrap kısmı bu· 
günkü şddile ve Ayasofyanın inam ma
ıı...cı; de olarak kullamldığını göıter • 
mek için olduğu ıriıbi bıraKılacak, diğer 
}"<O'lerİ tamamen eaki haline ifrağ edi
lecdctir. • 

Mabedin avftııunda yapılan hafn. 
yat henüz bir netıice vermemiıtir. Haf
riyata devam edilmektedir. 

Grip ve nezle 
Nezle fazladır, hava dt:ği
şikliklcrinden sakınml\h 

Şehrimizde gnp lıaıtalığının ziya
deleımiı olduğu aöylenmekteclir. Bu 
huauıta 11hbat müdürü Ba.Y Ali Rıza 
Bayaon diyor ki: 

- Grip hastalığı vardw. Fakat zi.. 
yadeletmiı değildir. Hafif tekildedir. 
Nezle de vardır ve aalgın bir tdıildedir. 
Heo-keı kendisini havalann ani deiit
meıinden korumalıdır. Mekteplere eğer 
ıelmiyen çocuklar varıa, bunlar da ai
leleri tarafından hastalıktan korunm.ı. 
için ırönderilmiyen çoculdardır.,. 

Haseki Hemş:reler 
mektebi 

Şehrimizde hastahane ve müeaaeae• 
leri tedoik ve teftiı etmelcte buhınan 
sıhhat bnkanlığı ba§müfetti§i Bay Fuat 
yanında vilayet ııhhiye müdürü Bay 
Ali Rıza Bayııon oldup halde Haaeki
dekj bilaliahmer haatabalacı hemıireler 
...... tebine aiderek genitletilmekte O• 

lan binayi ırezmittir· 

Parasız halk temsilleri 
C..mhuriyet gençlet" mahfelinden: 
H..,. on bet günde bir verilmeıi ıöz 

bırliği edilen pllinmz halk temaillerinin 
üçıiincüaü 1-2..935 cuma aiinü ..,.t tam 
15 te mahfilin Beyoğlunda Tokatlıyan 
arkuında C. H. F. Beyoğlu kaza ..,.,... 
kez binasındaki müsamere wonunda 
verilecektir. Bu tiyatro oyun!arma ber
keı ırelebilir. Kapılar ıalon do~ nca 
kapanacaktır. Çocuk alınmaz. 

Söziük çalısmaları 
Türle dili araıtııma kurumu dün de 

Dobnabahçe aarayıntla toplımııuf ve ak
ıama kadar yeni aözlük hakkındaki ça
htmalanoa devam etrnittir. 

Yol hala düzeltilemedi 
Avrupa yolculuğu aktarma ile yapılı
yor, hattın tamirine devam edilmektedir 

Edirnedeki tuğyan dolayuile tren 
yolunun bozulması yüzünden Avru • 
pa trenleri doğru olarak hala tehriıni· 
~e kadar _gelememektedir. Sivilingart 
ıle Karaagaç ara11ndaki mmtaka eli.n 
harap bir haldedir. Bununla beraber 
ıu.l~r epeyce çekildiği için hattın ta • 
mırıne baılanmııtır. 

~ozulan kıMru teftiıe giden, şark 
den .. uryoll.aı"J ~afıa baş müfettişi Bay 
Salahaddın dun lstanbula dönmüştür. 

Avrupa trenleri Sivilingarda kadar 
ırelerek oradan dönmektedir • 

Yolcular kara yolu ile Karaağaca 
geliyorlar ve oradan her gÜn muay • 
yen ıaatte kalkan bir tren yolculan 
alarak buraya ıretiriyor. 

Buradan Avrupaya gidecekler de 
ayni tekilde Karaağaçtan Sivilingarda 
kara yolu ile giderek yolculuklanna 
devam edebiliyorlar. 

Altın kaçakçılığı 
Davası bitti 
Bir kişinin suçu anlaşıldı, 
hapİi ve para cezası kesildi 

Altın kaçakçrlanna ait davanın ka· 
rar verilmek üzere düne kaldığrru yaz
mıtbk. 

Dün ıuçlu vekilleri müdafaalarını 
,-aporuflardır. Bundan ııonra suçlular • 
dan tekerci Avnmun bçakçnığa teveı
ıül ettiği , elde edilen telgraflann mea
linden ve ıuçlunwı ifadelerinden anla-
1ıldığı cihetle, 8 ay hapaine ve kapr • 
n>M iıtediği 600 altın liranın iıtirdadı
na ve burılann bugünkü piyasa fiatı İ· 
le mukabili olan 5'/00 liranın kendiaıin
den para ceza11 olarak alnımaıma ka
rar vermiıtir. 

Diğw suçlulardan Hüıamettinin al
dığı paraları eve ııöndenneaıinde ka
çakçılık mahiyeti aörühnemiı, ..,.-i ka
lan htemat, Naom ve Y orzjnin de ıu
ça ortak olduklarına dair müııbet bir 
delil elde edilemediğinden hepsinin be
raetine karar verilmittir. 

Yenibahçe cinayeti 
Y enibahçede bir düğün eanaı ı:ıda 

çıkan kavgada bahçıvan Rifatin karde
ti Ramazanı öldürmekten ıuçlu Hüda • 
inin dut'U§ma&ına dün ağır cezada de
vam edilmiştir. 

Dünkü duruımada Hüdainin müda
faa vekili müdafaasını yapmıf, durut • 
ma karar telhimi için başka güne brra· 
kdmııtır. 

Kömür depoları eleyhina açılan 
dava 

Kuruçepne ...ı.inlerinden Bay Salih 
Münir dördüncü hukuk mahlıemeaine 
müracaatla kömür depolan aleyhine bir 
dava "9DJfb. 

Bay Salih Müu bu davaaında kö
f?IÜr depolM'ı yüzünden bütün eıyalan
mn harap olduğunu ve kömür tozu yü. 
zünden evini kiraya veremedii'iııi iddia 
etmiı ve tazminat iıtemiıri. 

Dün dördüncü hukuk mahkemeıin
de bu davaya bakıhmı, muhakeme Bay 
Salih Münirin evini kiraya veıremeyi • 

· prun •d>ebinİ i.abat etmelİ için baJ1<a 
güne bıralı.ılmıfhr. 

POLiSTE 

Kumar 
Tophanede bir kahvede kmnar oy

nandığını polis hııiıer almıı, lwmaıtııız. 

lar poliılerin sirdiklerini görüııce ku
mara lıİt etyayi ortadan yok etmek iı
temişlene de, üzerlerinde bir yol<Jaına 
yapılmıı, Yusufun üzerinde 3 .ur ve 
236 kUTuf, Haydarm üzerinde bir te • 
batir ve 400 kurut. Zekiniı' üzerinde 
de ilri lfra bulunmuıtur. 

Kıza dayak 
Kalyoncvda iki kqyulu sokakta o

turan Valisi kızı Hiriıtinayi Panayot 
ywnnılda dövdüğü için yal<alanrnıt· 
br. 

Dikkatsızlık 
Beyoğlunda Tahtagıui aokağmcla 

otunm Mehmet irat olduiu bıçağı mİn· 
der iir<rincle b ....... , ... lıilaharıı 
pencereyi açarken kazaen bıçağa basa
rak ayağından yaral~ıtrr. 

Kavga 
Paıabahçede bir fabrikada amele 

Haydar ile Ohaneı, Oıep, Panayot ara
Wmda bir musluk yüzünden kavga çı:k
nuı, bunlardan Ohaneı, Oaep, Haydarı 
dövdüklerinden yaıkalanmıılardır. 

Hitlerin iktidar başına 
geçtiği gün 

Dün A\iolf Hitılerin Abnanyada ik
tidar mevkiine geçi§İnin 3 üncü yılclö

nümü olduğundan sabah konıolo..hane
de bit- kabul resmi yapılmıı ve aaat 11 
den 13 e kadar ceneral konaoloı tara· 
fından tebaanın tebriki.b kabul edihnit· 
tir. 

Akıamı da Teutoniada bir müsame
re vailmiıtir. 

Gümrükte muvazaalı 
komisyon-

culuk yaphrılmıyacak 
Gümrük komiıyoncular birliğinde 

muvazaalı İf yapan kimseler iıaldon

da takibat yapılma11 iatejile gümrük 
ve inhisarlar bakanlığına müracaatta 
bulunduklann:ı yazmıftlk. 

Dün alakadarlara gelen yeni b.a • 
herler, muvazaalı it yapanlar haklnn• 
da yeni hazırlanan gümrük kcmiı • 
yonculan kanunu projesine cezai hü
lriimler konulacağını göstermektedir. 
Bu takdirde, ırümriiğe kartı hiç bir me 
auliyet deruhte eım..den kaçamak o
larak çabıanların vaziyetlerine nihayet 
verilecektir. 

Söylendiğine ıröre, komisyoncular 
kanunu projesi yakında kat'i ve aon 
teklini alacaktır. 

Hava raporu 
Sıfır hararet dereceaine ve deniz 

seviyesine indirilıniı barometre bu 
•al>ah: saat 7 de 749,5 14 te 750, ha • 
raret derecesi 7 de 9, 14 te 7,5, en yu. 
karı hararet dereceıi 12,5, en Bfağı 6. 
Rüzgar keıitleme ve batı arasından eı
miıtir. En yukarı sürati aaniyede 10 
metreye çrkmııtır. 

Günde kaç granı 
et yiyoruz? 

Geçenlerde bu sütunlarda et fi. 
yatları hakkında umumi diifürıüş
lerimizi yazmış, etin pahalı oldu
ğunu, fakir halkın et yiyemediği • 
ni halbuki etin en başlıca gıda mad 
delerinden birini teşkil ettiğini 
söylemiştik. 

Memnuniyetle haber aldığımı
za nazaran mezbahada kilo bopn
dan 9 kuraı resim almak tefebbü
sü fİmdiki halde tatbik edilmiye • 
cektir. Bu resmin et fiyatları üze
rinde mühim bir farlı yapacağını 
alakadarlar da tlü,ünmü•"er ve 
bundan pimdiki halde sar. ı nazar 
dmiflerdir. 

Belediyelerin halkın gıda matltle 
leri hakkında yapmağa mecbur ol
duğa iıleri burada uzun boylu saya 
cak değiliz. Zaten bu ""L'" /atan-
bul ıelıri iktisadi is tat· • bül • 
teninde uzun boylu d, oı'rın-
muştur. 

Belediyeci gözile yazılmıf olan 
bu yazıda ezcümle deniliyor ki: 

Et istihlakinin gıda noktasından 
haiz olduğu büyük ehemmiyete binaen 
belediyeler et sarfiyatım arttırmak ve 
satış fiatlannı iktisadi şartlara en 
uygun bir şekilde meydana gelmesini 
temin etmek maksadile bazı tedbirler 
almak mecburiyetindedir. 

Bu yazının muharriri resmi bit 
bültende bu mecburiyeti açıkça 
söyledikten sonra artık et liyatla
ı'ı ile ciddi bir ıekilde uğraşılaca
jını ümit edebiliriz. Et hakikaten 
bugün bizim için en mühim gıda 
maddelerinden biridir. Bunu lcu
la resim almak kaygusile yükselt
mek, bir taraftan bir çok kimaele
ri daha çok gıdasızlığa •evketmek 
demekti. Kaldı ki alıruıcak resim
de etin kilom üzerinden tahakkuk 
ettirilecekti. Yani keailmi, hayvan 
kantara vunılacak ve ondan sonra 
kilo başına resim alınacaktı. Bu -
nun içinde elbette hayvanın bir 
çok lüzumsuz ve ucuz yerleri, ke
mi~eri ve •aİre de dahil buluna • 
caktı. Bu et fiyatlarını öyle zanne
düdiği gibi 9 kuru1 değil belki da
ha lazla yii}aeltmek demekti. Çün 
kü hayvanda öyle kısımlar vardır 
ki onlar ancak ucuz olduğa için 
aatılabilir. Kasap bunların fiyatı
m öyle birden yükeeltemiyeceği 
için bittabi iyi evsafta parçaların 
liyatlannı arttıracak ve et bu su
retle 9 kanırtan daha çok bir terel· 
lü gö•terecekti. 

Bu, lakir halkın etten a~dığı gı
daya harfi hakikaten büyük bir 
darbe olacaktı. 

Geçen yazılarımızda İfaret et • 
tiğimiz gibi Türkiye çok et istih
lôk eden bir memleket değildir. Bu 
yiik•eli1in lstanbuldaki umumi et 
sarfiyatını azaltacağı muhakkaktı. 

Zaten adam baıına günde ne 
kadar et istihlak ediyoruz ki bunu 
daha avai ıindirebilelim? 

Eilmizde lstanbul ıehri mezba-
' hasında kesilen hayvanlara dair 

kilo iatatistiği yoktur. Fakat istatis
tik yıllığında bütün memleketin 
resmi mezbahalarında kesilen hay
vanların miktarını gördük. 1931 
senesinde yapılan bu son İdatİsti
ie ncuaran umumi mezbaha'n•rln 
kesilen hayvanların yekunu 64.317 
tona yani 64.317.000 kiloya baliğ 
olmaktadır. 

Türkiyemizin umum nüfusunu 
o zaman için yuvarlak bir hesapla 
15 müyon kabul edersek adam ba. 
ftna senevi 4,287 kilo et isabet et
mektedir. Bunu 365 e taksim eder
•ek bir günde adam baıına düfen 
etin 0/)11 olduğunu yani 11 gram 
tuttuğunu görebiliriz. Bu miktar 
çok azdır. 

Hadi buna kaçak etleri, resmi 
mezbaha olmıyan yerlerde kesilen 
etleri, köy:ünün kestiği hayvanla
rı, tavuk vesaire ıribi hayvanları İ· 
lave edelim. Yekun iki misli kabaı· 
nn 33 gram olaun .. 

Yine bu da kafi değildir. 
Görülüyor ki et İfİ sade lstan • 

bul ıehrinin değil bütün belediyr . 
lerin en birinci İflerinden birin. 
kil ediyor. 

Mümtaz FAiK 

~-------· 

MİLL~YET'in yen; 
adı o.acaktır. 
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' 1 İktisadi bahisler 

1934 ün ökonomisi 

1 Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

lr Öz dilimizle 1' 
-2-

Uluslar arası alıt - verit piya • 
ıası 1934 yılında mühim bir de • 
ğitiklik göstermiyor. Vakıa bazı 
memleketlerde bir artma var. Ba
zılarında da azalma. işte: 

1934 senesi. ihracatı 

(Her memleketin kendi paraıiyle. Adetler 
Milyondur) 

A.yhk Altın eıaaına sadık Ki.iıt para eıaıııu 
yaıati kalan memleketler almıı memleketler 

Fran- lt.al- Hollan- lnsil- Ame- Alma-
•• ya da tere rika nya 

-----------
)932 1.6-12 567.6 70.51 30.43 131.38 473.1 
1933 1.536 408.3 60.47 30.62 137.27 405.9 

-----------
. .1934-1 1.513 

" 2 t.512 
" 3 1.489 
.. 4 1.470 

" 5 1.365 
.. 6 1.4.11 

7 1.351 
" 8 1.391 
,, 9 1.518 
•. 10 

1934 va-
ıatiai 1.473 

405.ı 55.68 
409.8 51.40 
456.5 60.73 
406.7 54.32 
435.6 57.11 
540.7 59.47 
396.0 58.12 
410.5 68.85 
394.4 68.70 

62.02 

42ı.7 59.63 

3ı.6ı 169.58 349.8 
30.06 159.67 343.3 
33.07 187.50 401.I 
30.10 176.50 315.8 
32.76 157.17 337.4 
32.12 ı 67 .96 338.8 
33.23 159.24 321.3 
32.09 169.83 339.9 
33.96 191.69 350.3 

32.11 ı 7t.6ı 344.3 . 
Ayni memleketlerin ithalatına 

bakalım: 

1934 senesi itbili.h 

(Her m•mleketin kendi paraıiyle. Adetler 
Milyondur) 

Aylık 
vasati 

1932 
1933 

934-ı 

.. 2 

" 
3 .. 4 

v 5 

" 
6 .. 7 

" 8 

" 
9 

Altın eaaaına ıad..ak Kiiıt para esasını 
kalan memleketler almıı memleketler 

Fran.: hal- Hollan- lnıil- Ame• Alma-

•• ya da tere rika ny• 

-----------
2.ı.t84 688.9 ı08.29 54.35 110.42 388.90 
2.369 6ı8.I ıoo.77 52.23 119.42 350.3 
-----------

2.303 643.0 ıoo.36 60.60 ı28.74 381.0 
2.063 687.6 81.45 52.14 125.01 377.9 
2.291 676.0 94.37 56.29 153.08 392.9 
2.035 639.8 86.ı3 5ı.31 ı41.14 393.5 
1.959 621.1 86.76 56.94 146.87 379.6 
1.964 8ı2.6 89.11 56.86 135.05 377.1 
1.714 487.5 86.23 53.90 124.12 362.8 
1.672 516.7 89.17 56.73 117.29 342.5 
1.653 565.8 77.75 54.49 131.66 352.2 
----------

1934 va-
•afüi 1.960 627.7 87.94 55.47 133.65 373.2 

Burada göze çarpan bir haki • 
kat var. Altın esasından ayrılan 
memleketlerde ticaret artışı daha 
fazladır. Demek oluyor ki, krizin 
geçmesi için eli, kolu bağlayıp 
beklemeyip, cezri tedbirler almak 
faydasız olmamıştır. Vakıa bu, 
serbest ticaret taraftarlarının ya • 
salarına, dütüncelerine uygun bir 
teY değil. Değil ama orta yerde de 
senelerin biriktirdiği adetler, a • 
meli netice var. itte bu sözlerimi
zi t"kit eden bir adet liıteıi daha!. 

Dünya senayi istihaalab 

(1928 100 itibar edilmittir) 

Alattn esasına sadık 
kalan memleketler 

Ki.iıt para eaaaını 
almıt memleketle-r 

1933 1934 

Fransa 84.3 79.4 
Be1çik., 71.7 67,1 
Hollanda 70.9 71.3 
ltalya 80.5 85.3 
Polonya 55.4 61.9 

lnılltere 
Alman7a 
Amerika 
Kanada 
Japonya 

1933 ı934 

9J.5 104.2 
69.0 85.8 

birf.H.68.5 71.8 
66.2 79.2 

131.3 140.3 

Zaten, kriz ticaret hayatının 

gayri tabii vaziyeti, bir hastalığı -
dır. Haata zamanlarda da normal 
ya,ayı'a imkan tasavvur edilemez. 
Mademki acunda ökonomi, hüku
metlerin kanunları ile zabıt ve 
rapta alınmı,tır; artık umumi ti -
caret serbestisi hayaldir. Bilhassa 
ökonomisini düzeltmek yeniden 
sanayiini kurmak mecburiyeinde 
olan ülke'er bu cephede ilerlemit 
ve kökle,mit .ıııemleketlerle boy 
ölçü,emezlerdir. Yalnız zamana 
ve yurtların hususiyetlerine göre 
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ya da •iddetli bir tekme indirebil
mişti. Ustütü dolduran marka ça
nakları, paralar, hokkalar, kalem
ler ve defterlerle ve içi kaynar çay 
do u küçük bir çaydanlıkla bu ma
sa, kalkmağa savatan herifin üs
tüne yuvarlandı. Bir ikinci feryat, 
topllnanları biraz daha fazlalaştı
rırken, genç yan kapıdan dı,arı fır
ladı. 

O zaman bir ko,uşma oldu. Gar
sonlar, bilhas a Galibin kulağına 
bir teyler söylemi• olan garson, 
küfrederek onu kovalıyorlardı. 

Bilet gitelerinin önü kalabalık 
olduğu için Nazmi güçlükle ilerli
yebiliyordu. Nihayet öyle biran gel
di ki; bağaj yığınları ile dolu bir 
köşeye doğru gitmeğe mecbur oldu 
ve o anda her tarafından çevril
diğini gördü. Galiple konutan gar
son parmağile onu göstererek; 

- Tutun! Tutun! 

Oımanhca karıılıklarını yazdıiımız kelime· 
lerin Öz türkçe mukabillerini yuarak teklimi
zin 'bot hanelerine yerlettirinis. •• keserek 
"Milliyet Bilmece ınemurluiu.na,. sinderini.x. 
Bilmecemizi doiru halledenler arasında kura 
çekiyor ve luu.n.anlara hediyeler •erlyOruz: 

Müddet: Perıembe aünü akıama kadardır. 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101\ 

1 1 ı:,~, 1 .. i 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1(. 

1 
., 

1 1 1 1 • ı 
1 1 

,., ,. •ı 1 • ••I ı• ! 1 • ı 1 1 

ı • 1 1 ı•ı 1 ı••: 1 

1 1 l•••ı 1 1 1 

1 l• ı 1 ı •I 1 1 1 ı • 
1 • ı•• 1 1 1 , •.• 1 ••i ., 1 1 '•' 1 1 

1 1 1 ,., 1 1 
,. 

1 

n ' 1 · ~ 1 1 ' 11 - SOLDAN SACA : 

1 - Bayat değil, senç 4, Bir e• ha7.,.anı 4, 
2 - Esp 2, Radyo 6, 
3 - Bir mey•a 3, Nota 2 
4 - Büyük 3, Afrikada bir nelür 3, 
5 - Dem 3, latifhaın 2, 
6 - Hücum, 4, Yeni bir vapurumuz.un adı 4 

7 - Nota 2, Beysir 2, Erkek keçi 4, 

8 - layan 3, LU ka71iı 4, 
9 - Genit deiil 3, Hal rabıtası 3, 

10 - Seraem 41 Lezzet 3, Batına bir (i) ko
yunca ıüzelletir 2, 

11 - T evem, aynı batından 4, Ekmek ile be
raber yenen ıey S, 

YUKARDAN ASA<il ' 
1 - Milliyetin yeni adı 3, Bat 4, 
2 - Cet 3, Bi.r kümea hayvanı 3, 

3 - Bir içki 4, Çok sıcak deiil 4, 
4 - Libim 2, Valide 3, Rabıt edatı 2, 
5 - Mahsul 4 .. 
6 - Yet 2, Lezzet 3, 
7 - Ayı yu•ası 2, Saç düzeltir 5, 
8 - Pislik 3, Da.men 4, Uu.k nidau 2, 
9 - T a:r.yik eden 4, Cari 4, 

10 - Nota 2., Düb 3, 
11 - Ahüenin 6, ince sandal 3, 

tedbirler muvaffakıyet &.milidir. 
Serbeıtcilere 1934 ün ökono -

misi bir cevap daha veriyor. Ma • 
h'.im a, ökonomi libr altına tapar. 
Altın toplamak için de bir kaide
leri vardır. Derler ki: "Altın ga
yet mağrurdur. Kendisini her te
yin üstünde görür. Onun için, dai
ma eşya fiyatları dütük memle -
keti ere hicret ederler. Altın sadık 
memleketlerde de deflasyon e~ya 
fiyatları sukut eder. Enflasyon o
lan memleketlerde ise etya fiyat
ları artar. Halbuk·, bakınız ne al
tına sadık olan memleketlerden 
Holanda da altın mevcudu 1933 
te (922) mlyon iken 1934 te (883) 
e, itiyada (7.092) milyon iken 
(6,213)e, Belçikada (13,668) den 
(12,940)a, lıviçrede (1998) den 
(1902) ye İnmittir. (1) 

Kağıt para esasını kabul c.den 
Birletik Amerikada 4,012 den 
4. 726 ya, lngilterede ( l 91, 7) den 
192, 7 ye çıkmıttır. Yalnız Fransa 
ve Almanyada vaziyet aksidir. 

Şimdi bu mukayeselerden bir 
netice çıkararak, dünya umumi ti
careti için verilecek not ne olabi -
lir? Birinci yazımızdaki cümleyi 
tekrar edebiliriz: 1934 ün ökono
misi 1933 den daha iyidir. Fakat 
büsbütün iyiletmemi,tir. 1935 e 
müsait bir hava atmosferi ile giri-

" Ne mutlu Türküm 
diyene! •• ,, 

Gazeteler, •anki, inanılmayacak 
bir şey, ortaya çıkmış gibi, Ameri
kada ele geçen 20 bin yıl önceki 
Mogol "kend,,i yıkıntılarını dile do
ladılar. Bu bulUf, bize yenipir şey 
öğretmiyor. Amerikada bir ilk Mo
gol soyunun yaşamıf olduğu gün 
gibi açıktır. Hattô. bugünkü kırmızı 
derili insanların bu eski Mogolların 
tektük fUrada burada kalan son dö
küntüleri olduğu ileri •iirülmekte
dir. 

Bunlar, tarihin henüz kurulmadı
ğı çağlarda, Behreng boğazının 
buzları üstünden aşarak Amerika
ya göçmüşlerdi. 

Sonraları, aşağı Amerikaya da 
yayıldılar. Meksika'da Türk - Mo
gol kaynaşmıuından doğan birta
kım in•anlar bulunduğunu; tarih 
araşhrmaları yapan batı ülkeleri 
bilginleri, yazdıkları bitiğlerde or
taya koymuşlardır. ispanyalılar, 
Meksika toprağına ayak bastıkla

rında burayı bayındır bir yurt ola
rak bulmuş, ve bu yurtta yaşayanla
rın ayırt edilemiyecek kadar Mo
gollara benzediğini görmüşlerdi. 

Meksikada ve Perude yıkıntılar 
arıuında bulunan birtakım yazılı 

taşlarda, Türkün en eski başkanla
rından (Kubilay Kaan)ın adına 
rastlanmıştır. Anlaşıldığına göre, 
buraları, i:k kez bayrağı alhna a
lan Kubilay'dan başkıuı değildi. 

Daha buna benzer, yalana çıka
rılamayacak birçok yeni buluşlar 

dolayı.ile yukarı ve (JfQğı Amerika
da, yüksek kültürü olan yapıcı ve 
kurucu bir ulu•un çok e•ki tarih -
lerde YQfamış olduğunda kimsenin 
işkili kalmamıştır. 

Işığını her yana salan Türk· Bi
lik, bugün için gizli kalan tarihin 
birçok karanlık koğuklarını da ay
dınlatınca, anlamıyan, anlamak ia
temeyenler de anlaya!:aklar: Y eryü 
zü kurulduğu gün, Türk oranı:ı blri
cik bekçi•i idi. Bütün uluslar, Türk. 
ten geldiler, Trükten gelmeyeni .. 
varaa onlar da hi~ olmaua T iirt'.in 
ardından gelJüer. 

"Tarihten önce var olan Türk., 
tarihten sonra da Ytlf4yaı<:aktır. 

1 

Atatürk'ün buyurduğu gibi: 
"Ne mutlu Türküm diyene,. 

Salahaddin GUNGöR 

l;. ve işçi 1 
Milliy.,t bu •Ütundıı iı ve ifçi İ•Iİ· 
;yenlere tavcusut ediyor. Iı ve işçi 
iatiyenler bir mel<tupla I§ bür~ • 
muza müı acaat etmelidirler. 

İş aı ayan'.ar 
htanbullu 29 yaıındayrm. A•ker

lik yaptım, tahwiın vardrr. Ticaretha
ne veya fabrikalarda ne iı olursa ayda 
12 !'raya çah,rnm. Mektupla Unkapa
nı S ·:t-;ü o:mitriden Cemalettin. 

~::;;.;.;,;~~ı;i;~;;:~~- ı 'Kı Y tJT,,,,G[~~ERI 
(*) 1934 adetleri 1 - nci teşrin a

yına kadardır. 

tt.üe,ıılı: Nazmi Şahap 
Diye bağırıyordu. ince karabıyık 

lı, biçimsiz suratlı bir diğeri ise 
bir sustalı çakıyı açmağa savatı
yordu. 

iş, kötü bir renk almıttı. "Kaça
cak bir yer bulabilir miyim?,, ümi
dile sağına soluna bakınırken, ba
ğajlara sırtını dayamıt beyaz fa
yak poturlu bir Arnavut gözüne i
litti. Uzun gümüş çubuğunu rahat 
rahat tütürüyor ve gürültüye kotu
fanlara metelik vermiyordu. Önün
de; bir helva tablası vardı. Bunu 
ortasında bir Bangiz gibi duran ta
hin helvası külçesinin yanında ise 
genit yüzlü bir bıçak vardı ki, Naz. 
minin elini uzatmasile bu bıçağı 
kavraması bir oldu. Ve derhal bir 
adım geriliyerek haykırdı; 

- Gebermek istemiyenler geri
ye! 

Tehdidi derhal tesiri görüldü. 
Kalabalık yarıldı. Küfredenler, 

Asrımızın en büyük politika 
şah•ivetlerini görecPkıiniz. , 

• 

bağrışanlar itişe kakışa gerilediler. 
Yalnız karabıyıklı garson sustalı 
çakısını sallayarak ileri atıldı. 

- Geri ! çekil yoksa ... 
Fakat herif tehdide pabuç bı

rakmadı. Bir yılan gibi kıvrılarak 
ilerliyor, çiçek yeniği burnunun de
likleri hırsla açılıp kapanıyordu. 
Niha,yet iki hasım kartı karfıya gel
diler. Garson bir hamle edeyim 
dedi. Fakat o anda böğrüne hançer 
sokulmuş bir öküz gibi, boğuk bir 
ses çıkararak yere yuvarlandı. 

Etraftakiler müthit bir panik i
çinde darına dağın qluvermitlerdi. 
Nazmi bu fırsattan istifade etti. 
Kanlı bıçağı yere atmasile dolu diz 
gin fırlaması bir oldu. Gardan çık
tı. Yataklı vagonlar idaresinin bu
lunduğu tarafa doğru kottu. 

Burası zifiri bir karanlık içinde 
idi. Vagonların tamir edildiği bü
yük salaşın arkasından dolandı. Bir 
martandiz vagonunun altına gire
rek birkaç dakika etrafı dinledi; 
uzakta bir çarkı dönen bir tramva
yın tekerlek gıcırtısından ve Kadı
köye giden bir vapurun düdüğün
den başka bir ses duymayınca tek
rar yürümeğe başladı. Üstlerine 
Enverland markalı muşambalar ör
tülmüş sayısız yük vagonları ara
sından geçerek istasyonun alt kıs
mından gümrüklerin önüne çıktı. 

_ ...... ..ıı:-. .. mm ... • 

HİKAYE ~liltty~t 
Evde hasta var 

Asrın wndeıi " MiLLiYET" tir· =-
ABONE OCRETLERI : 

Türki7• içio 
ı.. K. 
4-

Hariçİ~ 

'-' 
Cemil Nüzheti Beyoğlunda o • 

turduğu apartmanda konu koıntu 
su gazteci olarak bilirlerdi. Çün • 
kü ona her hangi başka bir mes • 
!ek biçememişlerdi. Gerçi Cemil 
Nüzbetin eline kalem olduğu yok -
tu, fakat evinden ıaat birden, iki
den evvel çı:tmazdı. Yatağından 
bu kadar geç kalkan adamı gaze
telerden batka hangi müessese kul 
!anır. Belli ki bu, evinde yazılarım 
yazıyor, agzteye gönderiyor ve 
kendisini saatle mukayyet addet
miyor. 

Zaten Cemil Nüzhet te mahal
ledik bu telakkiyi bozmak istemi
yordu. Ne de olsa bir adamın, hir 
baltaya sap görünmesi lazımdı. 

Hakikatte Cemil Nüzhetin ba
basından kalma küçük bir iradı 
vardı. Bu para ile gül gibi geçini
yor, sabahleyin pek ala yatağın -
dan geç kalkıyor, dıtarıya çıkın -
ca bilardo oynuyor, tavla partileri 
geçiyor, et dostlarile birlikte mey
hanelerde, birahanelerde eğleni • 
yor, nihayet ortalık ağardığı za • 
man ıabahcı kahvesinde tavlayı 
kapatarak apartmana dönüyordu. 

Cemil Nüzhetin bir musiki no -
tası gibi tanzim edilmit hayatı hep 
böyle geçip gidecekti. Fakat bir 
gün tavla arkadatlarından ve tak
si sahiplerinden Osman Halim is
minde biri kendisine bir teklifte 
bulundu: 

- Cemil be, dedi, bugün hava 
iyi! Şu bizi mtoförü çağıralım da 
otomobile atlayalım. Büyükdere 
ıui olur, Florya mı, nereye canın 
İslerse fÖyle bir gezinti yapalım. 
Hem de açık havada biraz iç~~iz 
yahu! 

Cemilin canına minnetti. Tek
lifi hemen kabul etti. Derhal t!lv -
l.\yı kapatıp otomobile atladılar. 
Büyükdereye gidiyorlardı. Kartı -
dan gelen bir kamyonla toslattı -
!ar. Otomobil param parça oldu. 

Cemil Nüzheti kaburga kemik
lerinden biri çatlamıf, eli, kolu, 
bacağı zedelenmiş peri,an bir hal
de ve kanlar içinde hastahaneye 
götürdüler. Uç gün sonra doktor 
yaı alının artık evinde tedavi edi
lebileceğini, hiç bir tehlike mev ;ııt 
olmadığını söyledi. Cemil Nüzhet 
te evine döndü. Orada senelecden
beri kendisine bakan sadık hizmet 
ciıi vardı. Onun için apartmana 
dönerse büsbütün yalnız kalmı:s ol
mıyacakh. 

Yalnız zavallının bir teY al• 

nını sıkıyordu. Dıtarıya çıkam.J. -• 
mak. Uzun ııünler evde hareketsiz 
kalmak, hayatım meyhanelerde, 
kahvelerde, bilardo ,a)onlarınm 
gürültülü havası içinde geçirmeğe 
ahtmıt bir adama güç geliyordu. 

Fakat bereket versin ki dostları 
imdada kottular. El birliği ile o -
nu bu mütkül vaziyetten kurtarma 
ğa karar verdiler: 

- Mademki o, buraya gelemi. 
yor, biz oraya gideriz, dediler. 

Cemilin apartmanı bu yerin aı. 
ka. tarafındaydı. Dostların kararın
dı>.n sonra, burası hemen botalıver
di ve Cemil Nüzhetin apartmanı 
hakiki bir dadarnaya döndü. 

Maamafih dükan sahibinin 
mütterilerini nböyle birden gidit· 
!erine pek canı s.~ .ılmamıttı. Çün -
kü apartmana tavlayı, kağıdı, do . 

Geçen bir tramvaya atladı. 
Saat sekize bet dakika vardı. 

- Bilet! Haydi efendiler bilet 
almayan! .. bilet! 

Biletçi tıklım tıklım dolu tramva
yın kadınlar tarafındaki perdeyi 
açmıt erkeklere doğru geliyordu: 

- Bilet! haydi beyler ... Siz sa
kallı efendi .. Nereye gidiyorsunuz 
beyim? 

Nazmi arka sahanlıkta ve basa
mağa yakın bir yerde sıkı,mıt kal
mıştı. Bi!etçinin sesini ititince eli
ni yeleğinin cebine daldırdı. Ey
vah ! oıi parası yoktu. 

- Rezalet! - dedi - timdi ne 
yapacağım. 

Biletçi gittikçe yakaltıyor ve 
durmadan bağırıyordu. Tramvay 
bankalara doğru yokutu tırmanı
yordu. Fazla dütünmeğe lüzum 
görmedi. Derhal arabadan indi. 
Yüksek kaldırımı tırmanmağa bat
ladı. Bir çeyrek sonra mektebin ka
pısı onune varmıt bulunuyordu. 
Yarı açık kapıyı iterek içeriye dal
dı. 

Mustafa çavuş yeni abdest al -
mı,, sırma itlemeli bir çevre ile kol
larını kuru!uyordu. Galiba içinden 
bir •eyler okuyordu ki genç; 

- Tahsin bey yukarda mı? 
Deyince yalnız batını eğdi, bq-

minoyu, içkiyi ve mezeleri hep o 
çıkarıyordu. Hatta Cemil Nüzhe • 
tin odası biraz daha büyük olsa, 
belki arka taraftaki bilardoyu bile 
çıkarabilirdi. 

Artık Cemil Nüzhet günlerce 
hasretini çektiği havaya kavutmuş ' 
tu. Sabahlara kadar oturuyorln, 
içiyorlar, oynuyorlar, eğleniyorlar
dı. Apartmanın merdivenleri bir -
denbire canlanmıttı. Bir defa ge • 
lip gidenler çoğalmıttı, sonra gar· 
sonlar mütemadiyen yukarıya öte. 
beri lafıyorlardı. 

Oyuncular mutat kahkahaları
nı bastıklarından, marsa doğru gi
dildiği zaman büsbütün hırçınla -
fan pul gürültülerinden, dedikodu 
ve münakatalardan, hatta tarkı ve 
gazellerden Cemil Nüzhetin odası 
diğer kahveleri ve meyhaneleri de 
bastırmıttı. 

Hulasa herkes memnundu. Fa -
kat yalnız bundan memnun olmı -
yanlar vakit ve zamanı gelince, sa
bahleyin itlerine gitmek için erken 
erken yataklarından kalkmak mec 
huriyetinde olan komtu apartmıın
lardaki kiracılardı. 

Bir gece saat ikiye doğru, Ce • 
milin alt katında oturan ve o vak
te kadar bir türlü gözünü kapaya
mıyan muallim Bay Zati artık da
yanamadı. Rop dö tambrım sırtla
dığı gfüi bir kat merdiveni çıkarak 
Cemil Nüzhetin kapısını çaldı: 

- Yahu, bu ne gürültüdür, a. 
fi\ğrda bir türlü uyuyamıyoruz. Ne 
var, ne oluyoruz? 

Cemil Nüzhet alt kat kiracının 
egldiğini görünceı 

- Bizi rahat bırak be birader, 
diye bağırdı, görmüyor musun, ev
de hasta var. diye bağırdı. 

SEM 

YENi NESRIYAT 

Gümrük rehberi 
Bay Ahmet Esat taırafmdan bq yıf

danberi çıkarılmakta olan "( Giimrük 
rehberi) iomincleki mecmuamn ceçen 
yılkı sayıları bir cilt halinde toplanaralı: 
çıkarılmrıtır. 

Rehber, iuninden .le ımJaıılacafr ü
zere, gümrük ıribi itleri geniı, her za. 
nmn değiıi.k ve hatta hazan lı:anıılı bir 
dairede iti olanlara yol göıtermek iti
barile, büyük bir yardımcıdD'. 

ıKollekaiyonda, giimrüklerimize Mt 
her türlü kanunlar, ıtef.irlw, nizamlar, 
tamimler ve 1iirayi devlet kararlan ve 
aainı bulunmaktadır. Cildin aonunda 
ey.-oca bir yılda çıkan bütün bnun ve 
nizamların bir fihriıtl iliftirilmittir. 

"Gümrük rehberi,, nin aiimrükte ele. 
vamlı surette it ıörenlere olduğu ı... • 
dar, gümrüğe iti düıenlere ıM yardımı 
çoktur. Bir yıl içinde a-ümrükte tatbi· 
kine başlanan yeni nizamları toplu bir 
halde el altında bulundurmak ayrıca 
tüccarlannuzrn da menfaati icaıbından
..ı..r. 

3 aylıiı 
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Gelen evralı: reri •erilmez.- MU.Jd: 
seçen nüaba.la.r 10 kuruıtur.- Ga::et• t 
matbaaya ait itler İçin müdiriyet• ~ 
racaat edilir. Gazetemiz ilin1arın nı•• r 
liyetini kabul etmeır. ' 

Bugünkü prograJ11 
1 S TAN BUL, 
18 Almanca derı, 18,30 Dana musiki11i, t 

ile, 19,30 Haberler, 19,40 (Netir esn•"" 
ili.n edilecektir J. 20 Ziraat Vekileti 11•*,. 
konferanı. 20,30 Stüt70 sisan orkeat,. 
21,15 Son haberler, borıalar, 21,30 St t 

orkeıtraar. 22 Sti.ityo Tanıo ve ca:ı ork• 
tarı. 

223 Khz. V ARŞOV A 1345 m., , 
18 Radyo temaili, 18,50 Sözler, 19,15 ~ 

na muıikisi plBk, sözler, 20 Koro koi 
aö:r.ler, 20,30 Sözsüz ıarkılar, 21,05 ffJ1 

kettra mu•ikisi, 21.45 Haberler vesair•• 
Popüler ıenfonik orkestra, 22145 Konfe 
rekli.m, 24,05 dana. 

LEIPZIG 283 m., 
19,30 Pli.k ile mart muıikisl, 20,15 G 

san'atlar, 20,45 Kıt aporları reportajı, 21 
herler, 21,10 Dana muıik;,i. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18,35 Pli.k, 19,10 Ders, 19,40 Qper• 

keıtraaı, 21 Sözler, 21,.35 Haberler, 22 
di Milanodan naklen Masca.ninia Neroll 
raaı, 1.05 Son haberler. 

6&6 Khz. BELGRAD 437 m., 
18 Keman konseri, 19,10 Sözler .. ıg,t5 

portaj, 19,45 Relı:limlar, 19,55 Konrer~ 
20,15 Haberler, 20 .. 30 Ulusal aetriyal, 2 j 
yano konıeri, 21,30 SenforUk orkestra 
seri, sözler, pli..k. 

ROMA • NAPOLI #BARI ı I 
18 Şa.rkılı konıer. sö:r..ler1 pli.k netr 

22 Scala di Milona operaıından naklen 
caaai'nin Neroo opera temsili. 

554 Klu. STUTGART 523 111.ı 
18,30 Senfonik mu.sikiı, 19 Ders, 19,~ 

herler, 19,30 Danı pli.ldan, 19146 M Jfı 
20,45 Rus halk tarlaları, 21 Haberler.\ 
Piyano konseri, 22 Skeç, 22,48 Sözler ıa• 
ler, 23,20 Spor haberleri., 23tl5 Da••• 1 
ce musikisi. 

904 Khz. HAMBURC 332 ""' 
20 Kardetler isimli Coethe'aia piyesi. 

Criea'in eserlerinden kon.ıer ıarlolı, 21 
berler, 21,10 Dana muaikial, 23 ffab

1 
j 

23,20 Spor reportajı, 24 Gece koaıeri, ... 
MI Kkz. BERLIN 387 ,.,, 

18,30 Orkestra tarafında• elana pare' 
19,05 Cocuk nefrİyah, 19,30 Ekonoın~k 
rİJ'at. 19,40 Sözler, 20 Flat - pi7ano il•,, 
çük konser, 20,40 Spor, 21 Haberlerı.11, 
Dana muaiki•İ, 23 Halterler, 23,20 MünJ 
spor bahisleri. 

KIYAMET GONLERI 
lld ıaatte ırörülebilecek 

40 ıenelik tarihçe 

.. - .. Bu hafta 411111111"l 

SUMER sinemasın 
HAROLD LLOYI> 
Ea ıon Franııza koııııdllİ 

KediAyağ 
filmi emsalıil muyaffakiyıtl• 

ka:ı:aa-ktadlt'. 
lıi•eten: FOX JURNAL --· 

Bu akıam SARAY •inema•ında 

K 1 M S E s 1 z 
(Eaki Bikes RomHı) 

, 
HECTOR MALLOT'nun ınetbur romanından iktibaı eclllea 

en güzel Ye mubtefem bir melodram 
Oynıyanlar: Y ANNI MARCOUX - DORVILLE • ROBERT L YNEN 

BERANGERE - MAD GUITTY ve PlERRE DARTEulı. 
MAURICE YVAIN'in nefis ... cazip ıarluları ve muailınl 

(Kimseıi:ı:) romanı, Muallim Ahmed Halid kitapbaa11indı 
.... 11tılmaktadır 

ka 'bir cevap vermedi. 

Ertesi gün Nazmi uyandığı za. 
man kendini bir marüken kanape
nin üstünde uzanmıt buldu. Her 
yeri tutulmu,tu. Gece epey çivi kes· 
tiği anlatılıyordu. 

Perdenin hafif bir rüzgarla sal
landığını görünce gerinerek, eıne
yerek; 

- Hay Allah belasını versin! -
diye homurdandı - bu pencereyi 
ne diye açık bırakmışım? .. 

Buna alaylı bir kahkaha cevap 
oldu: 

- Farkında mı idin ki? burnunu 
gör~üyordun? 

Bir kapıyı boydan boya örten 
güzel bir kilimi iterek odaya giren 
Tahsin bey; 

- Azizim ... - diye devam et
ti - Sen içtiğin zaman pek berbat 
oluyorsun? Şu titelere bak. .. Eğer 
Tokatliyana gitmit olsaydık ocağı
ma incir dikecektin ... 

Nazmi gözlerini oğuşturarak o
nun götserdiği tarafa bakınca üstü 
yağlı ve 11lak kağıtlarla dolu bir 
masanın altında küçüklü büyüklü 
sekiz on şife gördü: 

- Bunları hep biz mi içtik? 
- Y oook .. Mustafa çavuf İçti. 

Tabii biz içtik. Hem ne İçİf. Ne
fes bile almıyordun be birader. Ne 

bir kelime söyledin, ne de söyl ~ 
leriırıi dinledin. içtin, içtin, içt~ 
sonra ... oraya sızıverdin. Dua 
üstüne pardesünü örtmüşüııl"" 
onu da akıl etmeseydim. Bu 
mutlaka donardın.. 

1 
Nazmi yavat yavaş geceyi b 

ladı. Gelir gelmez Tahsin beye 
tepte içmelerini söylemitti. tJı 
dare memuru bunu bir ni111e1 

miş, sokağa çıkıp biraz meıe M 
fİşe rakı ile dönmüştü. Sonra: 1 
tafa çavuşu gönderip öbür fit' 
aldırmıtlardı. , 

Kafası küp gibi olmuştu. rJı 
sinde bir ekşilik, ağzında bir t'y 
lık hissediyordu. Kalktı. Ge'j,ı: 
artan büyücek bir teftaliyi, sıl 
nı üstüne batına akıta akıta 
Sonra; ı 

-Tahsin bey .. - dedi- be,ı 
bugün yapacak bir iki itill1 " 
Erken gitmeliyim. .-~ 

- Peki be birader ama ... 1° 
yıka bir kere.. JI 

- Dışarıda yıkanırım. ). 
ısmarladık. ,·ı! 

- E, ne zaman görüşeceS-1 

- Bilmem ... Belki bu ak~ııı· 
- Desene ki teklifim bot 

gitti.... ' 
- Zannederim .. Allaha ısll' 

dık. ·/ 
- BitmeJ• 



Avrupa maçlarından bir nümune 

l 

f 

!~PClt/a ya~ılan lutbol maçlarında da, pu resimde gördüğünüz 
:Jlor ~ular biribirine giriyor: Kimi havada uçuyor,. kimi bacağını 
Or' '11İ elini uzatıyor, kimi yerde dolaşıyor. Bu arada top kaleye 

'llol oluyor. Fakat ne kol kırılıyor, ne bacak.. Bu gibi hallerin 
ıfQ '"d<ı spor teşkilatının, hakemlerin çok dahli var ama galiba 

/ıaj 'Porcular spor yapmasını ve her şeyden evvel sportmen olma
:JlorlQ.r ... 

on kararlar etrafında 
llttıi merkezin nizamnameyi tadile 
,doğru gidişi çok iyidir, yalnız ... 
ılta.ç g" d L • h . . d d . k' "B k !" 1 un en~erı fe rımız e muş ve emış ı: azı u up er 
e~ unıuıni merkez, hir kıs • oyuncularına yapacakları maçın 
y jlere intikal eden, bir kıs- yerine göre yol masrafı vermek 
tıı~· nız kulaktan kulağa du- mecburiyetindedirler. Bunları pro-

la tııakerelerde bulunuyor, fesyonel mi addedeceğiz?,, 
,.,,,\'Veriyor. Yine işittiğimize göre bir müd-
ıa:d fı. !laztelere intikal eden det münakaşadan sonra bilmeyiz 

ıı.n bir nebze hahsedece - k~ç liraya • gaiba iki liraya - ka -

~~i tnerkezin verdiği ka -
~biri fudur: 
tıı Ye idman cemiyetleri İt· 
kkil?ıatör sporile mefgul ve 
uı' olup ancak amatörlü

'ıı k. e ?_ıükellef ve profesyo • 
ili at ı ıurette aleyhtarı bu-

tıa e . . . 
!tıa.d' s_:ı.s nızamnamesının 
Yd desınin birinci fıkrasın .. 
ti) 1n 'hlenıleket dıtı futbol 

de b Yapılacak temaslara 
, l'~kınıından konulmuf ol 

. 11.tkiyede profesyonel 
'jetlerinin kurulmasına 

0 aınıyacağına karar ve-1 ... 
. c. 1 . . 

'l>e t · nın nızamnamesı sa-
y e~kilatın amatör olduğu 

1ılJı ""~ıdır. Böyle olduğu 
\>e;nııı_ nıerkez, bu fuzuli 

t? 'ı' ~ge neden lüzum gör
tıı. r 0 • sa, nizamnamedeki 

ıılıe d·~en, içine her hangi 
ek ~·~üş te, bu şüpheyi i-

? ıçın mi bu kararı ver-
~ lıö 

Yle b' . . . ille . ır şeyı ıcap ettıre -
ık, /\. tı aradık, aradık, bu • 
tııe tııatörlük - profesyo • 
a. h Selesini daha başka bir 
tı f~takarak, şimdilik, bu 
krıdıkuli bir şey olduğunda 
l\ta. h . 
l\ ıı. u kararda gözümüze 
) ttıııc· b' 

İıı.h' •1 
• ır şey de (Amatör 

fııııadıdır. Böyle bir spor, 
l\e d a, ne Amerikada ve 
~hoı,\Çkin Maçin de yoktur. 
e,,.. 0 ey, güres boks ve-
~.1 & ,, 

)lıtıla.rd l>or~ur. Sadece spor
. 'ley an hıç birisi (Amatör 
it, ):'~(Profesyonel sporu) 
.tıtcı.ıı at bu sproları bir kı
lt kıa~r aınatör olarak ya -
'< aııı d 1 hda profesyonel ola
lltof a a acık tabirle ama· 

ı es · 
hl>tırcı.ı) Yonel olan (spor) de 
lıtıu ı.ıtur. Umumi merkez
rııe al ır, fakat velev kara
~k Yapan katibin böyle bir 
it llya ~ası, herkeste yanlış 
ltıı.ıllı' n ırabilir ve: (A, mer 
o) ı aınat·· 

aıı or veya profes • 
t " 'ı>or ' "alıa b ınudur, sporcu 
~ltııeıe . Unu bilmiyor) diye 
1&e hu tıııe vesile verir. 
;ra.f1ıı~u bırakalım da, yine 
e İtıtik a Ver?! en, fakat ga -

iatJı'edet·al etıniyen bir karar 
\iı;· ltn: 
~ı»-· 

~l\ "''~e .. 
lı ~a.d gore hu karar ve -
akkııı~n ~İr~ai ınlihim bir 

a ıstıfsarda bulun -

dar yol masrafının amatörlüğü ihlal 
etmiyeceğine karar verilmi, .. Eğer 
bu doğru ise, mesela lstanbul ci
hetindeki bir kulüp her hangi bir 
oyuncusunun her gün Kadıköyden 
Bostancıya kadar yürüyüf antre -
nemanı yapmasına sureta lüzum 
gösterir ve bu oyuncusuna bir ay 
için ikişer liradan altınıf lira ve -
rirse umumi merkez ne diyebilir? 
(Profesyonellik aleyhtarılığı) ka
rarına rağmen bir şey diyemez gi
bi geliyor bize ... 

Umumi merkezin gazetelere ge 
çen diğer bir kararı da şudur( 

"Sahalarda sakatlanan .. azı 
sporcuların tedavilerinin temin e
dilmesi,, 

Bu kararı okuyan bir sporcu bi
ze sordu: 

Tedavileri başkaları tarafından 
temin edilen sporcu amatör mü -
dür, profesyonel midir? 

Doğrusunu i~terseniz ne cevap 
vereceğimizi bilmiyorduk. Haki -
katen böyle bir sporcu amatör mü
dür, profesyonel midir? Bizde bil
miyoruz. Bu hususta bilgisizliği -
mizi o sporcuya açıkça söylemek
ten çekinmedik ve: 

- En temiz amatörlük ve en a
çrk profesyonellik lngilterededir. 
Bu meseleyi oradaki dostlarımız -
dan birine soralım. Gdecek ce -
vahı size bildiririz dedik. 

Umumi merkezin üzerinde du
racağımız bir kararı da şudur: 

"Nizamnamenin esaslı surette 
ıslahı için bir anket açılarak kon· 
greden evvel layıhasının tanzim 
edilmesi,, 

Ötedenberi şikayetçi olduğu • 
muz bu mesele hakkında umumi 
merkezin böyle bir karar vermesi
ne çok memnun olduk. Ve bu mem 
nuniyetimize payan yoktur. Çün -

• d . kü sporumuzun iyi bir üzene gır-
mesine fırsat verecek şeylerden bi
ri ve belki de birincisi renkli ve 
lastikli nizamnamemizin tadil ve
ya ıslahıdır. Ancak bunun anket 
şeklinde temin editebileceğine hiç 
te kanaatimiz yoktur. Bu ancak, ta 
nınmış sporcularımızdan Zeki Rı
zanın dediği gibi yapılırsa bir ne
tice almak kabil olur. O da şudur: 

Ötedenberi sporla uğraşan, 
spordan yetişmiş, tecrübeli, bilgi
li otuz kırk kişiyi toplamalı. Bun
lar umumi merkez erkanile birlik
te on on beş gün nizamnameyi en 
faydalı şekilde tadil etmek üzere 
çalışmalı, hatta açık münakaşa • 
!ar yapılmalı ve böyle bir heyetin 
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Güneş- Beykoz 
Bu hususi maç, yarının 

A yegane 
seyredılecek maçıdır 
Fu11bol heyeti, hu ıhaf·ta, tatil 

verdi galiba ... Ne lik maçı ve ne 
de filt maçı var. Yalnız Şeref :;ta -
.dında üçüncü küme maçları oyna
nacak ..• 

Bunun için yarın futbol saha -
larımızda pek mühim bir şey yok. 
Buna mukabil, en seyredilebile -
cek maç Güneş ve Beykoz birinci 
takımları arasında Taksim stadın
da yapılacak olan hususi maçtır. 

Kurulduğu gündenberi Güneş 
kulübünün gerek futbolcüleri ve 
gerek denizcilerile dost ve samimi 
sporcu olarak geçinen Beykozlu • 
larm Güneşlilerle yapacakları bu 
maç, öyle zannediyoruz ki, yarın 
stadyoma epey meraklı toplaya -
cııktır. 

Bu iki kulüp futbolcüleri biri
·birine hayli alışkındırlar, çünkü 
Güneş futbolcüleri bir çok kere 
Beykoz çayırına giderek orada 
Beykozlıılarla karşılıklı ekzersiz 
yapmışlardır. 

Güneş takımı, son zamanlarda 
lstanbulspor ve Vefa ile yaptığı id 
manlarda ve hususi maçlarda gör
düğümüz gibi müstakar bir şekil al 
mıştır. Yani yarın Beykozun kar
'ısına çıkacak olan Güneş takımı 
her halde yine şöyle olacaktır: 

Corceviç 
Faruk Asım 

Rıza Reşat İsmail 
C. Sefik Refii Rasih Necdet Rehii 

Bizim görüşlerimize göre: 
Corceviç, boyunun ·kısalığına 

ve kendine biraz fazla güvenmek 
tabiatine rağmen futbol sahaları -
mızda görülen kalecilerin en mu
vaffak olanlarından biridir. 

Müdafaada F arukla Asım ol -
dukça anlaşmakla beraber çok i
leride oynamamalrını tvsiye ede
riz. Faruk çabuk karar veren, iyi 
gören ve her vaziyette vurabilen 
bir müdafidir. Asım, oyununu çok 
düzeltmiştir. Buna memnun olu -
yoruz. 

Muavin hattı da genç ve muka
vim oyunculardan müteşekkildir. 
Merkez muavin Refadın pek ya -
kınJa çok iyi bir eleman oracağı -
görülüyor. iki yan müdafi de va
zifelerini anlamış olarak çalışıyor
lar. 

Sağ açık Celal Şefik, topu da
ima hasmın üstüne sürmek huyu
nu brrakmış gibidir ve bu suretle 
oyununu düzeltmiştir. Şimdilik ku
suru çok ofsayda düşmesidir. Bu 
hal, hem hücumlatı kesiyor. hem 
de vakit kaybettiriyor. Refii iyi 
oynamakla beraber lüzumsuz gö
rülen driblingleri var. Bun!arı a • 
zaltınası lazımdır. Çünhü vücudu 
fazla driplinge müsait değildir. 
Kendisini beyhude yormuş olu -
yor. 

Rasih, Necdet ve Rebii hücum 
hattının en müessir üç uzvudur. 
Rebiinin güzel ortalayışları, Nec
detin yerinde pas ve ani şutları, 
Rasihin açıkları besleyişi, ıher tarz 
da ve vole şutları karşı taraf için 
daima tehlikeli olmaktadır. 

Yarın öğlede!} sonra yapılacak 
bu hususi ve sı>'.'nimi maç bize bu 
görüşlerimizde yanılıp yanılmadı
ğımızı bir daha gösterecektir • 

Uludağda kayak yarışı 
l. S. K. ( lstaııbul Su sporluı 

kulübü) tarafından 21-1-935 te U. 
ludağda tertip edilen ve memleke
ti'Vizde ilk defa yapılan hususi ma .. 
hiyette kayak yarışı neticesi.lir: 

Mesafe: 2000 M. irtifa farkı 
:>IJO M. 

Yer: Cennet kayası şarkındaki 
tepeden otel cenubundaki düzlüğe 
kadar. 

Erkeklerden: Dr. Steinitz 2 da
kikada birinci, Prof. Kantoroviç 
3,5 dakikada ikinci, lsmail 4 daki
kada üçüncü, Süleyman 4,2 da.ki
kada dördüncü, Prof. Reichen
bach be~inci, Ekrem Rüştü altıncı, 

Kadınlardan Frl, Dr Burchardt 
3,49 dakika birinci, F rau Steinitz 
5, 1 O dakikada ikinci, 

Çocuklardan: Schorsch Kanto
rovicz 2,55 dakikada birinci, H. G. 
Reichenhach 3, 15 dakikada ikinci 
gelmişlerdir. 

hazırlayıp meydana getireceği so~ 
şeklin umumi kongreden her hal • 
de geçirilmesi temin edilmeli. 

Kanaatimizce en doğru şekil 
budur. Yoksa anketle nizamname 
tadili yine ya bir çok eksikliklere 
veya bir çok fazlalıklara meydan 
verecektir. 

E. H. SAVCI 

Yunanistanda ... 

On iki ada isyanının 
Doğ1ırduğu mes' ele 

-o-

Başbakan polis müdürünü 
çağırarak talimat verdi 

ATINA, 30 (Milliyet) - Dün Ba§· 
bakan Atina polis müdürünü çağıra· 
rak ltalyan mektebinin taşlanmasına 
me)"dan verenler hakkında ne yapıldı • 
ğını sormuıtur. 

Polis müdürü bunların arandığını 
bu gıibi hadisatın te!kerriir etmemesi i· 
çin tedbirler alındığını ve mektebin dai
mi muhafaza altında bulunduğunu söy
!emiıtir. 

Bir dünya gazete•İ bu havadisi kay. 
dettikten sonra, ltalya elçisinin geçen 
gün başbakanı göıırnesi de bir teşebbüs 
rnahiyetıinde değildir diyor ve şunlan 
ilave ediyor: 

" Bu ziyaret ltalyan mektebi hadi· 
sesile on iki adalarda olan işler bak • 
lmıda Yerilen hususi haberlerin hakika
te tevafuk e~diğini dostane bir su
rette söylemekten ibaret bulunmuş • 
tur .. ,, 

Atina ıpolia mü.dürü dün Atina'.da 
bulunan on iki adalı gençler derneği 
reisini davet ederek ltalya ile mesele 
ilıdas edebilecek hareketten tevakki edil
mesini tavs·iye eylemiştir. 

-------··-- -----
Hindistanda . --Komünistler Gandiyi 
kapitalist olmak-

la ittiham ediyorlar 
BOMBAY, 30.A.A. - Patronlar birli

ği ile sendikalar aruında yapılan anlaı
mayı protesto için komUnis.tler, Ahme
dabad' da kanııklıklar çıkarmağa teıeb
bü> etmiflerdir. Komünistler, bu anlaşma 
yı tasvib elımit olan Gandhi'yi, kapita· 
listlerin reiıi olmakla itıtiham etmektedir
ler. 

14 menıucat fabrikası ameleıi, komü
nisrl.,rin hareketine ittiralİ: ederek, fabri
kaları taşlamışlar ve içlerindeki makine
leri boZ1111uşlardır. 

Polis, nümayişçileri ısıkı bir surette ne 
zaret altında bulundurmakta, 4 kişiden 
fazla olursa toplanblara mani olmaktadır. 

Birçok tevkifat yapılmışhr. Vaziyetin 
ağırlatmasından ve polisle çarpışmalar 
olmasından korkuluyor. 

---o--

lran-İrak 
1-!udud işleri 

.R,OMA, 30.A.A. - Iran ve I,...k dıı 
bakanları bugün Şigi sarayında müza• 
kerelere başlamışlardır. Meı•elenin ra 
portörlüğüne ulu.star kurumu meclisince 
tıayin edi '. miş olan Bay Aloizi de bu mü
zaJc:erelerde hazrr bulunmuştur. 

Vaktiyle Şattülarabta çizilmiş olan 
Türk·İran hududu gerek Iran gerek Os
manı1ı imparatorlui"..Jı:. tarafından mucibi 
memnuniyet görülmemişti. Osmanlı im
paratorluğu sukut edüp de Irak bükiJ. 
meti teşekkül edine~ ,hudud olarak Şatı
tülarabın sol sahilini istemiştir, Halbuki 
bu ta!eb nehir hududlannı nehrin orta
sından geçen hat olarak tesbid eden hu
kuku düvele muhaliftir. 

Iran ve Irak misakın 2 inci maddesi
ni ileri sürerek Millet'lel' cenrlyetlne mü
racaat etmişlerdir. Sar ve Habeşistan 
meıeleleriyle uğraşmak mecburiyetinde 
bulunan Bay Aloiz·İ bu müzakerenin Ro
mada yapılmasını istemişti. 

Hava vaziyeti 
ANKARA, 30.A.A. - Ziraat vekale

ti meteoroloji enstitüsünden alman ma
liimata göre, ıon 24 saat içinde yurdun 
Trakya ve Ege alanları çevresiyle ce
nup AnadOlusunda Antalya taraflannda 
yağışlı ve diğer yerler umıuniyebie açık 
ve yer yer bulutlu geçmiştir. 

Siibünet dereceleri düne nazaran faz 
lalık veya az:lık göstermemektedir .En 
düşük ıühunet dereceleri sıfınn altında 
olmak üzre Ka~"ta 20, Sivas ve Ço
rumda 8, Ankarada 1 derece kaydedil
miş.tir. 

En yüksek sühunet dereceleri de sıfı. 
rın üstünde olmak üzre Adana ve Sam
sunda 20 derecedir. 

Bugün Ankarada öğleden sonra saat 14 
de sühunet derecesi sıfırın üıtünde 6 de
receye yükselmiştir, 

-·--
.Lindberg'in çocuğu 

mea'clesi 
FLEMINGTON, 30 (A.A.) -

Hauptmarun mukabil sorguya çekilişi 
dün bitmiştir. Hauı>tman, Lindbergin 
evindeki hizmetçilerle münasebette 0 • 

lan hiç bir kimseyi tanımadığını söyle
miştir. 

Hauptman, 1932 de bir ev, 400 do. 
lara bir radyo satın aldığını ve 1932 
haziranında 126 dolara dürbün aldığını 
bildirmiştir. Çocuk kaçınldıktan son
ra karısı ile kendisi Kaliforniyaya gez .. 
meğe gitmişlerdir. 

Hauptman, karısının 1932 hazira .. 
runda çalrşma'ktan vazgeçtiğini, kendi. 
sinin marangozluktan 200 dolar kazan· 
dığını aöylemiştir~ 

Nasi.qonal sos.11alizmin Qı/dönümü 

8. Hitler bir beyanname 
neşrederek rejimi öğdü 
"Milli sosyalizm Alman milletine kendi 

kendine inan imanını vermiştir,, 
•BE.~LIN, 30 A.A. - Alman ıstihba- / bcr&b; r "e her Alına" n, fırkay"' dahil 

rat burosundan ' ohun olmasın, İcab eden bütifn fedakar-
B. Hitler, milli ıosyalistlerin iktidar Hdarı yapmağa hazır olduğu için muvaf-

mavküne geçmelerinin ikinci yıl dönümü fak olabildiğim.izi bilir. 
münasebetile bir beyanname neşretmİ§· Bu iki sene için vazifemiz, Hitler' in 
tir. Bunda B. Hitler eliyor hl: dört «nelik planı ~•u~ibir.ce yeni devle-

"- Milli <Sosy6litm iktidar mevkihıi e ıtin esasını kurmak için eski rejmiin ha· 
le alalı ik i yıl oluyor. Y aşıyan şahitleri iJe ta1armı tamir ile uğraşmak oldu. 
gelecek nesiller için umumi harb nasıl Almanyanın birleştirilmes i iji yakında 
kati bir dönüm noktası olmuşsa, milli ikmal edilecektir. 
ısosyalizmin it başma geçişi de ayni kıy- Sar' da yapılan sorak, Almanyanın ye-
mette tarihi bir hadise olarak kalacak· nid~n lnşa;ı için bize hır ımi al old ı. . 
tır. ' Hitler, hali vilayetler değil, fakat mü· 

Milli ıosyalizm, Alman milletine ken· reffeh mıntakalar yaratmak için bize ana 
di kendine inan İmamnı vermiştir. hatları öğretti. 

Bu onun başlıca meziyetidir. Mifü sosyaliot fırka dış itlerini idare 
Yeniden inşa planı için dört sene iste- eden B. Rosenberg milli oosyalist bare-

miştir. ıketinin üzerine aldığı işin iktidar mcu-
Fakat programın dörtte üçü yarıdan kil etrafında yapılan mücadelelerle faz. 

eksik zamanda yapıldı. Beni iktidar mev- la meşgul olan kimseler ve politika ba
kine ç~ğıran Hindenbourg'un yası yüzün sonlarının zannetıtiklerinden daha mü!:lm 
den bu yıl dönümü bir bayram olarak kut olduğunu söyfemiş ve demiştir ki: 
lulanmıyor. " - Milli-sosyalist fırkasının üzeri-

Eski nizamı mahvetmedik, fakat bi- ne almış olduğu işin birkaç sene içinde 
zim telakkimiz eskisine galib geldi. bitmediğini biliyoruz. Bilakis daha se-

BERLIN, 30.A.A. - Alman istihba- nelerce ve hatta nesillerce sürecektir. 
rat bürosundan : Dün neşredilen Statthalter kanunları, 

Milli-sosyalist rejiminin iktidar mev- bunlara muhtelif mıntakalarda Alman hü 
kiine geliş-inin ikinci yd dönümü olan 30 kUmetini temsil vazifesini vermektedir. 
ilcin :ikllı:ı~n münasebetile, B. Göri~g, Statthalter'ler Hitler'in politika fikir-
Volkişer Böbahter gazetıesinde yazmış leri mucibince ulusların idaresine nezaret 
olduğu makalede diyor ki : edecekler<lir. 

" idare başında o1an herkes, Fuhrer Statthalter'ler, yalnız ve doğrudan 
tarafından uyandırılan halkın bizirme doğruya batbakana bağlıdırlar. 

Loit Coıc 

Tekrar iktidarı 
Ele alabilecek mi? 

-·-
Arada derin vekalet duygu
ları ve şahsi vekalet vardır 

LONDRA, 30.A.A. - Lloyd George' 
un siyaaal hayata dönmes:, açtığı mü
cadele, ortaya a~trğı ökonomik plan, 
sabık Bafvekilin yeniden iktidar mev
küne geçmesini mevzuu bahsettirecek 
kadar tesir yapmıfhr. 

Dün ve bugün Londra gazeteleri, de
mokratlar önderinin şimdiki ulusal kabi
ne ile birlikte çalı§&bilmeıi ihtimalinden 
bah~etmekte idiler. 

Bu huıustaki haberler ve tahminler 
mev'2msizdir. 

Zira ulusa!l sabada uygunluk varsa da, 
derin kanaat farkları ve ıahsi rekabeti 
duyguları, iki .tarafın birleşih de ôş gÖr· 
meler.ini güçlettirecektir. Llloyd Geor
ge, Neville Ghamberlain'in mali metod
larını takbih ve Sir Con Sayınen'in te
mayüllerine hücum etmit. olduğu gibi, 
Mac Donald ile ara1annda da, ıahsi iıtir
kab mevcuddur. 

Lloyd George'un giritmi§ olduğu mü
oadele, saylav seçimine tesir edecek bir 
mahiyet aldığı takdirde, el birliğile ça· 
hJınak hususunda kendisine teklifte bu
lunulması ihtimali vardır. 

Türkiye - Meksika 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Mek

&fka hiikümeti ne:ııdinde hükumetimizi 
temsil eden Vaşington ıbüyük elçiliği i. 
le mezkur hükUınet arasında irtlbatr 
temin etmek ve ileride icap ettiği tak
dirde konaolosluk wnurunu görmek ve 
Meksikada ikamet eylemek üzere Va
§İngtan büyük elçiliği ha§ katipliğine 
haiz olduğu müste§arlik ünvanile mer. 
kezden Bay Hasan Tahsin tayin edil -
mittir. 

Harici küçük haberler: 

* Uç Avusturyalı, nisan ayı içinde 
Beyrut, Afgımiıtan, Iran yolu ile Vi· 
yanadan Pekine bir otomobil seyahatine 
teşebbW edeceklerdir. Maksattan Hin
distım ile Çin aruında en iyi kara yol
larını aramaktır. 

* lran hariciye nazırı, dün Cenev -
reden Romaya gelmiştir. ilki meml&et 
arasındaki hudut ihtililma dair miıza
ıkerata devam etmek üzere, burada I
rak hariciye nazın ile buluşacaktır. 

* Almanyada Fransız yii:zbaşısı Dü
ran, (ıBaron von Nörat) manialı at ko~ 
ıusunu kazanmıştır. 

* Yunan maliye nazırı Bay Pesmaz
oğlu, dün Parise gelmi§tir. Yunan borç 
!arma ait yeni bir tesviye sll'l'eti bul -
mak için, Yunan istikraz hamillerile gö
rütmek üzere, Londraya gidecektir. 

* 1934 ro Amerikanın J.racah 
2,~3,414,000 ve ithalatı 1,655,049,000 
dolar olmuttur. 1933 senesinde ihracat 
1,674,994,000 ve ithal.it ta 1,449,560,000 
dolar idi. 

* 1 ngiliz avam kamr~rası 68 .reye 
karşı 243 rey ile işsizler •İçin mütem • 
mim be1 milyonluk kredi açılması İsle· 
ğini onaylamıştır. 

* Geçen cumartesi Par.isten Londra
ya uçan bir tayyareden düşen altın, 
Som vıilayetinde bir kadın tarafın • 
dan kırda bulunmuştur. 

-·-
Sivasta evler numaralanıyor 

SiVAS, (Milliyet) - Şehirdeki 

evlerin belediye t ·.;·afından numa
ralanmasına intizam dahilinde de
vam edilmekte · 

Deniz mes'elesi • 
Japon murahhası 
Moskova yolu 
İle dönüyor 

BERLIN, 30. A.A.- Londra deniz 
konferansında Japon murah.ha.g heyetinin 
başında bulunan amiral Y amamoto, Ber• 
lin'de birkaç ıaat kaldıktan sonra bu 
gece Moskova yolu ile Tokyoya hareket 
etmi~tir. 

Amiral, matbuata verdiği beyanat sı
rasında yeniden iptidai müzakeratta bu
lurunak iizere yakında tekrar Londra'ya 
döıtmek iimit ettiğini ve bu müstak1'el ' 
müzakerelerin "Amerika, Ingiltere ve 
Japonya'ya munhasır kahnaoı lazım ge
ieceğini,, söylemiıtir. 

Amiral Yamamoto : "Belki, demiı· 
tıir, bu müzakerelere, Vaıington andlaş
masına imza koymamıı olan devletlerin 
de ilerde iş lir ak ettirilmeleri, liizım ge· 
lecektir .,, 

Amerikan murahhQSı ne diyor ? 
NEVYORK, 30.A.A. - Hariciye kon

seyi huzurunda söz söyliyen Bay Nor
man Daviı deniz itlerine taalluk eden 
son anlaıması, silahların müsavatıru id
dia eden Japon nazariyesine kar§ı em
niyet müsavatı prensibini muhafaza e
den ıilihları bırakma konferan11na olan 
inancını teyid etmiştirw 

Mümaileyh, denizcilikte, taaruz ve 
müdafaa ısilalılanru ayırd etmeğe imkan 
o!madığını beyan ettikten sonra derr.i~ti~ 

ki: -~~ 
" Amerika'ıun, uzak şarkta mühim 

ve nafı", hukuk ve vecaıbi bulunmakla 
beraber, uzak ıark meselesi sadece bir 
Japonya-Amerika, yahud ki, bir Japon
ya-Ingiltere deva11 değil, lakin oralarda 
müstemlekeleri bulunan bütün ulusları 
~ôkadar eden hir meseledir. 

Si~asta tiyatro 
SIV AS, (Milliyet) - Yirmi iki 

kifili:. kadrosu ile hatlarında Aziz 
Türk, Şevki Özdemir ol<luğu halde 
1935 Anadolu turnesine çıkan lstan 
bul tiyatrosu buraya geldi. Yeni ha
yat ısinemasmda temsillerine başla
dılar. Kayıp aranıyor.. Sizin için, 
&Öz qir Allah bir, kuyruk acısı, 
müddeiumumi, karamanın koyunu, 
asri kızlar ilh ... temsillerini göste· 
receklerini söylüyorlar. Halk tiyat
roya fazla bir istek göstermektedir, 
Önüne gelen btribirine şimdi soru
yor .. 

Akşam yemeğini nefes, nefese yi 
yen tiyatroda yer bulmak için er
ken, erken kofuyor. 

Bayburtta bir mektep 
BAYBURT, (Milliyet) - 934 se 

nesinde Vali Bay Etem Aykutun 
yardimlle yapılmasır.a batlanan ilk 
mekteb binası, bu sene 'bitecektir. 
Mekteb fenni surette yapılmakta
dır. İçerisinde 500 çocuk okuyacak
tır. 

Şimdiye kadar büyük bir bina ol
madığı için gerek çocuklar ve ge
rekse muallimler darlık çekmekte 
idiler. Maarifi yükseltmek için bu 
ölmez eseri meydana getiren saygı 
değer Valimize memleket ulusu son 
suz duygularını sunarken; ileride 
bu sevimli yuvadan çıkan çocukla
rı hazırlamak için mübrem bir ihti
yaç olan ortamekteb binasının da 
yapılmasını büyük bir arzu ile di-
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Adam kızı tehdide başlamıştı: Ya, 
benim ·e gelirsin, diyor yahutta ... 

ffülasa 
fFantoma - Hırsız namile maruf o

lan Marten Dal hususi bir baloda da
vetli bulunmaktadır. Bu baloda Fanto
marun düşmanı fakat Martenin dot;tu 
bulunan polis hafiyesi Sumers de var
dır. Yani Dal iki tahsiyete sahiptir. Fan• 
tornanın gözü ev sahibinin ye§il mücev
herine takılm.ştır. 

Meğer bu mücevheri bir ıenç kız a
şırmış ve biraz sonra skandal meyda
na çıkınca vaziyetini kurtarmak için el
ması Dal'e vermiştir. Polil hafiyesi Dal'i 
ittiham etmiş fakat mücevher onun üze
rinde de bulunamayınca Dal poliıı hafi
yesinin hakiki h:nıız olduğunu eöylemif 
ve üzerini aramağa başlamış, ve mü
cevheri bulmuştur.] 

- Bu brota ihtiyacınız vardı de
i;il mi Brina? 

Kız boğuk bir sesle cevap verdi: 
- Evet •.• eğer fırsat bulunanı 

tekrar çalacağım. Bu brotu yahut 
kaybo'an parçasını muhakkak el
de etmem lazım. 

Dal flltırmıtb: 
- Ek~ik olan parçası mı? diye 

tekrarladı • 
- Evet, kırık parçayı .•• 

Genç adam brotu hatırlamağa ça
lıfıyordu. Evet bro,un bir parçaar 
kırrktı. Ve bir kısmı kopuktu. 

- Peki, bu eksik olan parça ne
rede? 

9 Size,çok rica ederim bunu ba
na rormayın. 

Marten gözlerini çevirdi ve ilave 
etti: 

- Ne olursa olsun, görüyorsunuz 
ya ben bir hırsızım! itte o kadar. 

Dal'rn bakı,ları yum~ıttr. 
Genç kızın sesinden hareketlerin
den, onun bir facia içinde yatadığı 
an!a,ılıyordu. Ve bu facianın mih
veri de yetil elmastf. 

Brina gözlerini yere eğmitti Ka
pının arkasında olan ufak bir h\ .• 
reket Dal'm nazarı dikkatini cel
betti. Tokmak hafifçe çevrilmitti. 
Brinaya baktı. Bu bakıtla hiç.bir 
~ey görmediğini ve hiç bir ,ey ifit
mediğini hatırlatmak İstiyordu. 

- Azıcık hava alayım, dedi.Hadi 
Allaha ısmarladık. 

Genç adam kızcağıza cesaret ve
rici bir nazarla baktı. Ve odanın ö
bür tarafındaki kapıya doğru se
ğirtti. Birkaç saniye zarfında dıta· 
rı çıkmıttı. 

••• 
R eıinci kısım 

Tehdit 
Dal'ın çıktığı kapı ufak bir •ofa

ya açılıyordu. Bu sofa veranda ile 
bir zaviyeikaime yapıyordu. Çi
menlerin üzerinde, mehtap ve ren
garenk fenerlerin altında çiftler do
latıyordu. Dal bir müddet hareket
ıiz kaldı. Gökyüzünde yüzen gümü 
tü ayı seyretti, Fakat dütünceleri 
arzdan ayrılmıyordu: Brotu ve kı
rılan parçasını dütünüyordu. 

Tekrar kapıya geldi. ihtiyatla 
tokmağı çev'.rdi. Hiç gıcırtı yapma
dığına kanaat getirdi. Sonra kütüp
haneye baktı. Brina bıraktığı yer
de hareketsiz duryordu. Onu bu 
vaziyette gören, bir tehlike hissetti
ğini zannedebilirdi. Dal hiç dütün
meksizin, casus rolünü oynamağa 
karar vermiftİ. 

Ka11ısındaki kapı açıldı. Yeşil 
bluzlu, boynuna kırmızı mendil 
bnğla.nmıt bir adam içeri girdi ve 
tarafına bakındı. Uzun san bir su
rat kurnaz bakışları vardı. Dal onu 
ilk görütte tanıdı. Çok kere ona 
kızmı~ ve Raif Kondon İsminde ~ 
lan bu herifi pencereden atağı at
mak iatemi,ti. 

Brina geri geri çekildi. Vücudu 
birdenbire ürper. ,,ti. Rengi sapsa
rı olmu,tu, fakat Kondon içeri gi
TİP te kapıyı kapadığı zaman genç 
kız tekrar kuvvetini toparlannt gö
ründü. 

Adam: 
- Şanıım varmıf, dedi, ıizi asla 

yalnız bulabileceğimi zannetmemit 
tim. 

Brina genit bir koltuğa oturdu. 
Ayak ayak Ü•tüne attı, ve genç ada
ma nefret'e baktı: 

Raif, bana söyliyecek bir feyiniz 
mi var? 

- O kadar acele değil ! 
Kondon'un gözleri tekrar odayı 

dolaştı. 
- Birisile mi konuşuyordunuz? 
Genç kız lakayit bir tarzda ce

vap verdi: 
- Evet. bir de1 ikanlı be 'i c1an

setmefe davet etmi•ti de 

- Sonra zannederim vazgeçti 
ba,ka kapıya b&.fVUl'mağa gitti. 

Sigarası içmeme müsaade eder
mi•iniz? 

Brina kafaaile evet dedi, Kondon 
onun yanındaki bir iskemleye otur
du ve sigımuım tellendirdi. 

Bu oldukça çelimsiz bir adam
dı. Suratından, kendiıini bayii yıp
rattığı anlatılıyordu. Dal onun zevk 
)erinin idi fakat masraflı olduğunu 
biliyordu, gözlerini Brinanm üzeri
ne dikti: 

- Ne var, ne oluyor, diye sor
du. Ben bir şey anlamadım. Fakat 
atetsiz duman olmaz. Koverlih 
çok telat içinde. Madam, iğne üs
tünde oturuyor gibi. Kalabalığın 
içinde bir herif gördüm. Bu zanne
denem İngiltere polis tetkilatına 
mensup. Ne oluyor? 

- Baloya biraz geç gelmişe ben
ziyorsunuz. Onun için çok heyecan
lı bir macerayı kaçırdınız. Fanto
ma Hınız gene it b~ına geçmif ... 

- Bu herif buraya kadar gir
meğe cesaret edebildi mi? 

- Nçin cesaret edemesin? 
Brina ağzı kapalı bir esnedi, müs 

tehzi bir bakışla Kondon'u süzdü. 
- Bana söyleyecek bir teyiniz 

mi vardı Raif dedi. 

- Evet Novad yatı yarın öğleden 
sonra saat 5 te kalkacak. 

- Şu sizin yüzen sarayınız. Ga
zetelerde buna dair bir sürü •eyler 
okudum. Çok pahalıya mal olmu
ta benziyor. 

Kondon omuzlarını silkerek: 
Yarım milyon kadar, dedi. Öyle 

bir ahçı buldum ki fevkalade ... bir 
orkestra seçtim ki deh.et! ö!üleri 
bile canlandırır. içindekiler, ömrü
nüzde hiç tesadüf edemiyeceğiniz 
derecede ne,eli şen insanlar. 

- Sahi mi? Bu enfes bir ~ey! 
Kondon seyahati methediyordu: 
- Müthit eğlenceli bir seyahat 

yapacağız. Siz hazırsınız değil mi? 

- Ve neye hazır? Rıhtımın üze
rinde mendil sallamaya mı? 

- Ne demek istediğimi pekala 
biliyorsunuz. Sizin için her •eyi ha
zırl~rım. Geleceksiniz değil mi Bri
na? 

Genç kız nihayet iti 
benziyordu: 

anlamı~ 

- Maalesef Raif diye cevap ver 
di, imkanı yok. Dostlarınız zengin 
ina&nlar. Onların araarnda bulun
mak bana yakıtmaz. Hem gelirsem 
fena halde canım aıkılır. 

- Doğru mu söylüyorsunuz? 
Kondon'un uzun suratı eqimitti. 

Genç kızın alayları onu canevinr 
den vurmu•a benziyordu. 

- Demek canınız srkılacak ! Öy
le ise ıizi eğlendirmek için ufak 
bir katil vakası hazırlayım? 

Genç kız titredi. Gözlenni gözle 
rine dikerek haykırdı: 

- Siz çok kaba bir damsınız ! 
Adam kıpkırmızı olmu.tu. Gül

meğe çalı,arak hiddetini gösterme
mek istedi. 

- "Katil,, kelime•i hotunuza git
miyor, öyle mi? Buna hiç te '8t· 
marn. 
Ayağa kalktı. Sigarasını f(imine

ye attı ve tekrar kızın yanına geldi. 

Bütün bu sahneyi olduğu yerden 
ıeyreden Dal, Brinanm yuzunun 
aapPan kesildiğini farketmi,ti. 

Kondon diyordu ki: 
- Gelmek istermyor musunuz? 

dostlarım sizin hiç te botunuza git
miyec~ini zannediyorum? O ka
dar iyi, o kadar temiz İnsanlar de
ğil! ... 

- Yok canım öyle değil ... Ahlak
ları bana vız gelir. Fakat çok bu
dala,/ çok ahmak ve sıkıntılı adam
lar ... 

Bunu söyledikten sonra tehdit
kar b.ir bakışla Brinaya haktı. 

Brina insanın sinirine dokunmak 
için bundan b~ka bir ,ey söyleye
mezdi. Kondonun etrafında dola
tan adi adamların hepsi modem, 
asri kimseler olmakla iftihar eder
lerdi. Kondon'a bunların sıkıntılı 
serifler olduğunu sövlemek onun 
gururunu yaralamağa kafi idi. 
Ağırdan alarak cevap verdi. 
- Pek iyi, evet. dostlarımın 

çok mü!rern,.,,Pl ol~P<lık'a•ını tah
min ede im. Cimi Barenien gibi 
clı-.•·;;., h'r a,:ı>1..,.1r< dikkatin; celbe
den bir gene kı?:a benim e.rkadaş
l"' ı.~ı r:ı~n ,:•z g"r -""l,;t;-, 

-C"tmrdi-
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lngilterc ve Roma 
Andlaşmc.sı 

(Başı 1 inci sayfada) 
Dün, }oransa parlimentosunda bir 

auale cevap veren Bay Lava), Frıtn.aa 
hükumetinin egoist bir niyeti olma· 
dıiını, sadece bütün uluslar için mü
savi bir emniyet ohnasını istediğini 
bildirmiıtir. 

(Timea)in Paris muhabirine göre, 
bu beyanat, ailahları bırakma aahaaın
da, Fransız metalibinin aagariaini ka
bu ettiği takdirde Almanyanm Pa -
riıte hiUnü niyetle karıalacaiıru, Al
man hükUnıetine bildirmek için yapıl
mııtır. 

Franıu:z.lar ne iatiyoriar 

WNDRA, 30 (A.A.) - Yarı res
mi mahafil, Franaa tarafından iateni
Jen aakeri zaman programı ile ali .. 
kadardır. Bu progrunda baıhca tun· 
lar vardır: 

1 - Almayanın ulwılar derneğine 
dönmeai ve nuntakavi andlaımalara it 
tiraki. 

2 - Franaız ve A1man kuvvetleri 
aruında ııenit bir emniyet kurulma -... 

3 - Nizamm muhafaza•• için lngil 
terenin filen yardımı, birinci nokta i
çin, ıunlar aöyleruyor: 

Eğer Almanya, metinde bir deği -
tiklik yapılmak auretile bir iıtitari i
demi tecavüz andl'4f"1asma dönmek 
istene, Sovyet Rusya ile küçük itila -
fın bir reddi, bunun nazan dikka.te a· 
lınmıuını çok güçl"'tirecektir. 

Uçüncü nokta, daminyonlara ve an
laşmaları mefhumunun ancak mevcut 
taahhC.~ler, yani uluslar kurumu mu
ahedesi, Lokarno misakı ve uluslar 
kurumunun lcendi kadroau dahilinde 
tavzih edileb'.leceğine daiı"dir. 

Jngiltere de Roma andlafmasına 
girecek 

LONDRA, 30 (A.A.) - Liberal 
"Di Star,, gazetesi, lngiltere hükUme
tinin Fraıuaya emniyet meselesi hak .. 
kında yeni bir teklif y<'ptıitını zannet
mekte ve !unlan yaznıaktadır: 

"- lngiltere hükiım.etı, emniyet 
meaeleai ile Almanyanın tekrM ai!Ah
lanmaeı ve aulh için uluslar arası za
manlar m.,,.elelerirun hep b:röen hal
lini teklif etıniftir. 

Bu gazeteye göre, lngiltere bil teklı
fe ıu auretle müzaheret edecektir: 

1 - Lokarno muahede•i mucibin
ce lngilterenin üz:erine alınış olduğu 
mecburiyetleri tekrar teyit edecek ve 
buna hava kuvvetleri ile yardım va • 
adi ilave edecek. 

2 - lngiltere, Roma andla~aaı· 
na prensip itibarile girecek n Avua
turyanın istikli..li hariçten tehdit edil
diği takdirde yapılmaaı tasavvur edi
len istil"reye yardım edecek. 

3 - Tasavvur edilen aili\hlar tah
didi anlaşnıaaını takviyeye matuf kol-
1ektim zi.:m.an zietemine ittirak ede 
cek. 

Bay La11alin sö>;/eri 

PARIS, 3 O(A.A.) - Saylav Frnnk 
len Buyon, "Almanyarun ailah'.arıru 
terketmeai, müaaadatta bulunmakla 
kabili temin midir?,. 

Yolunda bir sual IOl'IDUf ve Bay 
Lava!, buna mühim bir nutukla kar -
ıılık vermiftir. 

Uluaal saylav, nisan 1934 te Al -
manyarun ailihlanma.aına meıru bir 
mahiyet vermeii reddeden Franaanın 
vaziyetini batırlaımtbr. Kendisi, "ta
mirat meseleainde olup biten §eylerin, 
ıulhun iatikrarı ujirunda tekrarlan -
maıından,, endi.Je ederek "lngiltere, 
muhalaı pefindedir. O, Almanyadan 
tutulacak bir aöz bekliyor .. ,, demittir. 

Bay Lava!, cevabında, ezcümle de
miştir ki: 

"- Biz hakikati müdrik bulunu • 
yoruz. Yurdum.uz.un müdafaası için 
neler lazım olduğunu da biliyoruz, 
çünkü bunu bize, tarih öğretti. Zayıf 
bir Franaa, doa.tlannın indinde yalnız 
batına kalmıt bir Fran.aadan daha de
ğersizdir. 

Fransa kuvvetten diiferse, sulha 
yardmu olamaz. Biz, em.niyeti temin 
edilmedikçe, aulhu anlamayız. Biz>m 
ara.dığmıız da bütün ulusların hakkı 
olan bu emniyettir. Biliyoruz, ve ya· 
bancılar da biliyorlar ki, F ranaa., aul
hü takviye için uluslar ara11ndaki her 
türlü ııayretlere filen ve hulüa ile yar 
dıın etmeğe her an hazırdrr.,, 

Çok alkıtlanan bu cevap üzerine 
Franklen Buyon, Londra mükaleme -
)erinden önce, i&tizah etınek teıeb -
büsünden vazgeçmiftir. 

Loit Corc 11e Almanya 
BERLIN, 30 (AA.) - Berl'ncr 

T •.geıblatl'ın bir muhabirine Loit Corc 
demiıtir ki: 

"- Yeni Almanyayı artılr tama
m.en anlıyor ve ona karıı derin bir •ay 
ııı duyuyorum. 

Loit Corc, Almanyanın hukuk mü
savıl'lr İ<'İn tnhıen müca:lele ettiğini, ve 
Sar'da 

0 

sorak yapıldığı günün "belki 
hayatının en mesut,, günü olduğunu 
il&ve etmiş ve sözlerini ıöyle bitirmit
tir: 

"- Benim programım, bir lngi -
liz proııraırudır, fakat, büyük Alman 
ulusu ile dost münasebetlerin kurul
ma•ını da ayni ihtirasla istiyorum .. 

Japonya ile Roma anlaşma&ı 
MADRIA, 30 (A.A.) - Madrit ga 

zeteleri Roma anlapnalarmdan sonra 
l.apanyanın dq siyaseti ile fevkalade 
ali.kadar olnuya b8flamııtır. 

Eldebate gazetesi, Frar.sa ile Is -
panya arasında bir müstemleke anla~ 
maıt yapılmasını iatemektedir. 

Dario gazetesi, lıpanyol milleti -
nin hakları ve meşru menfaatleri Üze· 
rinde ısrar etmektedir. 

Ell:beral gazetesi de, lngilterenin 
Cebel:tarıkta kuvvetli bir hava mer -
kezi tesis etmek fikrinde olduğuna 
dair C".ılıan haberlere tahaia ettiği baş 
makalesinde diyor ki: 

ispanyanın gösterdiği kayıtsızlık 
Cebel:tarıkı dünyanın en müthiş bir 
hava merkezi haline sokacaktır. Bu· 
<'Ün Ceb~litarıkın b'r kıymeti yokaa 
bu bizim aczim'zden ileri ge'iyor. 

Bay Tevfik Rüştü Mogullar barışa 

Aras'ı~ Bulgar ga-
1 
Ya~!!~n~r~:.1!~; zetelerıne beyana ti . Mail, Singapurun şarkındaki hadiaele -

(Başı 1 inci sayfada) 
Gazeteciler, dıt bakanına hitap e

derek: 
- Güze) bir hava ile ~eliyorsunuz 

Bay Bakan. .. 
Dediler. Bay Bakan derhal cevap 

verdi: 
- Evet, doğru ... hviçre hududun· 

cia bava iyilqmeie baılamıflı. Bel • 
grattan buraya gelinceye kadar adeta 
bw bahar hava11Je aeyahat ettim. 

- Mahakkaktn- ki bu güzel havayi 
ıiyaıet ilemınde de bulabildiniz ... 

- .Evet, eıuen. yeni ıenemiz gü
:ıd hava ile batladı. 

- Uluılar bimğinin son toplantı • 
11ndan bize ne gibi haberler verebile • 
cekainiz? 

- Çok entereaan ve 1e111<0ttli oı. 
rak geçen son toplantı kar...-lanndan 
fazla ne ıöylend>ilir ki. .. Büyük meııe
ıeı ... hallettik; 5ar itini den·n bir ha:ı
la ve mesut bir netice ile bitirdik; Ma· 
cari.ata .. ııine ...., ltıdya • Habeı anla
ıamamaztıguıa nihayet verclıl< ... 

- !>ız, uluııar bıriiğinin aon lop -
lantnında Buıgarıar hakkında da ıyı 
ıö:ı:ler .Oylemd< vesiıeımı buldunuz; 
sizın Buıgarııtanda gayet samımı teSlr
ler ha.ıı edt.n DeyanatJnız öulgarların 
vaziyet.mi halıdıa.Je mudaraa m.a..J fClou 
h.cı..z OJQU. 

- l:..veı, birliğtn reİ•i olmak ııfa
tile, Isuıg.;ı,·ıar n&4ıUnda da icap ~den 
mulaıeaıarı söylemek huıusun<laki va ... 
uı-t:n1J yaptım; ?.Jra yakın kOhl.f"'-·h?J.z <r 1 

ı.ı..u o •. oga .. ·,arı pekdJa tanıyor~.uı. 
- Lu:a rakJr kalmış b..r me.n,ekct 

oJdugumuz maiumunuzdu ... 
- l:Sulı ı , ıçın degu; .• o derece fa

kir değ:lhunu.. Ancak pö.'l"anız üc.ııık -
br. \-ahf • .ı&..""'l yerae ıfSı&:..-il katma •. .ou, 
Cenevreue oe konuşu.ı(JU. :>ızde oıaugJ 

g1b~ bızde ve )' "'iıC"'••a"yaJa ue"'1el u-... 1.

çeıen iDır.u.ar1not..u 1d:t'Kıı ae"•L<lı.ır. uun ... 
tar, bıJhas.a, vc.rı::-.. ıerm ço~aJmaııntJi:ln 

Üt.n geı.mU<tedır. l' uzoe c>n Ot!f n1.;1>e

bnde çoga.na tarlü goruımUc.tedı.r. 
- .uuoıar, heı- ~e, w,.a..eo. uınu

mİyt.ı .. uJl uw.ı:e•lJ.mel.111e (.IO~r..ı gJ.uJfln 
ı.~ .... c:t;.!ı.1 oısa gt:rck ... 

- Lvet, çok aoğru .aöylüyorıunuz., 
zira unıuımı euıruyebn ınevcut buJun -
dugu yerlerde, b.ıç: ıuphesu, ıkt..$.0.ldı a ... 
tıı.ı,ar Da§ goaterır. 

Koma mülakatından aonra 
- ~1. ı.aval ıle MusM>hıu.nın )."'"'·';cı.

dü.kı.ı n1w..J(dUndan sonra liaıkan b:rJi -
gıne <Jaiıll. oıan nıtr"ıciye veJUJlerini:ı tur 
tOj)ı.aılUları oJmU§tU. öu hususta bize 
btr ıey ıoyhyebJlir môııiruz? 

- ıs.nrsmiz kj bu toplantı).,. hak -
kınua ıcap eden tebliğler yapıım•~tJ. 

Balkan bir.iği Bükrefte 
toplanacak 

- lsa.ı.~n b.ı .. 6 ! ne ~cuıNUI topld -
nacak? 

- ..;e.;en defa Ankarada toplam! -
nuıtı. Bı,ı defa da l<omenlerın mdli 
bayramma rastlayan 10 mayu 935 te 
liııkreıte toplanııacaktır. liun<lan evvel 
iktı.:sadı meseleleri görüımek ÜzeTe mü~ 
tehasııslar komisyonu toplanac ' ;.;ır; 
bıurs:t~ ki iyi bır siyaaet, iktisaaa ia
bnat etmekle yürüyebdir. BunJar, bi
ribirinin lazimı gayri mdanki olan ftY· 
ı ... cı;... 

- Cenevrede Benes, Titüleıl,;o ve 
Y evtiçle göritftunüz degıl mi? 

- Evet... Malmmoala ela gorüı· 
tüm. Dün de Belgratta tekrar M. Y ev· 
tiçle görüştüm. 

- Beıgratta Bulgarlar için de be
yanatta bulunmuısunuz? 

- .Evet, uıul ve adet böyledir: Yu
goslavyada Bulgarlar içın soy)ediın; 
BuJ.ırariıtanda da Yugoslavlar için söy
lieyceğim. Belgratta 1\1. Y evtiçle mi
saklar hakkında görüttük. 

- Hangi miaakiar! 
- Evvelce beni (miıakçı) diye lav· 

sif ediyordunuz; ıimdi de daha ger.İf 
sahaala b.a mevz.uun ilerlemesine ve yU
rümetU... çahf1yorum. Zara, zaman geç
tJ<çe misalomızm da kaprları o njsbet
te geniııemekte ve girecek olanlara 
açılmaktadır. 

$ark miaakı 
- Şark miaakı hakkındaki fiLrj -

niz? 
- Bence (Şark miaakı) yoktur. 

Şarkı ıimali, JU"kı cenubi ve merkez 
mi.akian olabilir. Bütün bunların he
yeti U'Ol'Umiyeıi umum Avrupa için sulh 
ve müsalem.etin ve .iktisadi refahın temi
nı gayesine müteveccihtir. 

- Rusyanm §"J'k misakı kar§mnda
ki va:ı:.yeri nedir'( 

' - Balkan devletleri haricine ıöz 
çıkartmağı muvafık bulmuyonım; maa· 
ma.ih madem ki soruyorsunuz §ahsı fı
lorierUn.i söyliyeceğim: 

Hatırdan çıkarmamak lô.zım~ır ki 
Rusyasız bir A vnıpa sulh ünün tefl'..!ni 
imkansızdır. Muhakkak olan bir JCY 
varsa o da Rusyaıun ıuJhseverlijidı ... 

- Moıkova gazeteleri Moakova ile 
Pariain yakınl&flll&ll için Var:ıova ile 
Pragdan g~mek zarureti mevcut bulun
duğunu yazıyorlardı. Siz buna ne der
s.iniz? 

- Bundan haberim yoktur. B;zim 
yolumuz her ıeyden evvel Balk~nlar • 
daki aulh ve müsalemeti temin etnıek -
ten ibarettir. 

Bulgar - Yugoslav münasebatı 
- Son Belgrat seyaha.tinizın ınti -

ba1anna göre tahmin edirmiıiniz l<İ kral 
Alekaandrın ölümünden ıonra Yugos
lavların Bulgarlara itarşı olan vaziyetle
rinde bir td>eddül husule gelmiı ol
ıun? 

- TenÜn ederim ki Yugoılavyad~
ki efkiı.n umwniye Bulgarlara kartı aı
la değişmemiıtir. Müteveffa kralla muh· 
terem çarınız Borisin mütekabil ııhit
)eri bozulmamıştır; ayni samimiyetle de 
vam etmektedir. 

- P.-oya ve Alnekrima gibi Yunan· 
lı gazeteler Türkiye ile YunanKlan a
rasında as:keri bir birlik yaprldrı{ını yaz
makta.dırlar. Bunun için ne söyleye • 

r.in lngilten> imparatorluğu için az e
hemmiyetli olduğunu sö~iyerek, !Unla· 
rı yazıyor: 

"- Eski sadık müııtefikimiz Japon
ya ile bir harp ol11Taa, Sinııapur çolı: 
~urlu bir üuü bahridir. 

Japonyanm ınıtan kuvvetinden mü • 
teeuir olabilecek yqane devlet, Hın
cli Çinideki mÜıtemlekeleri miinaso
betile Franıadır. Foıkat Fransa, umacı 
mualları ile korkacak bir devfet cleiil • 
dir..,, 

Saylav seçimi 
(Bap 1 inci aahifede) 

alacaklardır. 
Saylav aeçimi için Univeraite kon • 

ferana aalonu hazırlanacaktır. Bu aa
lon çok giizel bir tekilde bayraklarla 
.wlenecektir. 

Teftiı heyeti de ikinci müntehiple
rin ne auretle rey vereceklerini göste
ren bir program hazırlamaktadır. Bu 
programa göre de aabahleyin dokuz
dan itibaren aaylav seçimine b'lfla -
nacaktır. 9 saa.t içinde aaylav aeçimi 
bitecek ve geceleyin taanif yapılarak 
•aa.t 9 da I.tanbulun yeni aaylavlan i
lan edilecektir. 

"Türkiye 
Borçlarını ödedi,, 

(Başı 1 inci sahifede) 
muttur. 

Bay Simon cevaben de'mitt1r ki: 

" Benim bild:ğim harpten evve
le aid metalibat hal edilmit ve ııon 
taksit de geçenlerde tesviye edil
miştir. Diğer metalibat ise Lozan 
muahedesine tabidir.,, 

Saylav, harpten evvelki metali

batın mevzuu bah:s olduğunu söy

lenıesi üzerine Bay Simon kendi -

sine tafsilat verildiği takdirde bun 
ları tetkik edeceğini aöylemit fa
kat harpten evvelki lngiliz meta -
libatmın hal ve tesV'İye edilmit ol
duğunu tekrarlamı,tır. 

Bay Simon diğer bir suale ceva
ben de demittir ki: 

"Bazı ticaretlerin yapılmasını 
Türk tebaasından b14kasına me -
neden Türk kanunları ahkamın -
dan lngiliz tebaasının muaf tutma
ya imkan olmamıttır. Bu mesele 
dikkatle tetk;k olunmaktadır.,, 

Asliye mahkemeleri ikinci yenileme ltü 
roıundan : latanbul Evkaf müdüriyeti 

tarafından Eyüpte kızıl mescitle Safiye

nin hanesinde mukim Furuncu Vehap •· 

)eyhine açılan alacak davaırnın yenilen

mesi esnasında: Mu.mai ley hin ikame.t

gilmun meçhuliyeti hasabiyle ilanen teb

liğat icrasına karar verilmiş olduğundan 

tetkik ııünü olan 28-2-935 tarihine müaa· 
dil perıembe günü saat 14 de Büroda 
hazır bulunmanız lüzumu tebliğ maka

mına kcim olmak üzre ilin olunur. 
(7562) 

Oıküdar hukuk hakimliğinden : Kur

rit oğlu Raıııp Hakkı vekili avukat Cev· 

det Fel'it tarafından lstavropula verese

..; EJeni ve Aleksandra Andiriki ve Ni0 

kolas ve Kostantinos ve Andiroı ve Rı

fat aleyhine açılan ve taıhihi kayıt dava
sından dolayı Rıfattan gayrısı Yu.-,anis

tawJ.ı olJu~undan dava arzuhali suretleri 

bila telliğ U.de edildıği ""' Yunaniıtan

da ikametleri malum olmadığını anlaıal
mıı olduğundan vereıeden Eleni ve A
leksandıra Andiriki ile Nikolas ve Kos
tantinos ve Andiriya'ya iJinen tebliğab 

yapılmasma karar verilerek bu baptaki 
dava istidaları suretleri mahkeme divan
hanesine asalmıt olduğundan on gün i
çinde dava arzuhalleri ıureılerine cevap 
vermeleri lüzumu ilan olunur. (7533) 

bilirs.iniz:? 

- Böyle bir birliğin yapıJmatına 

ne lüzum var bilmiyorum. Yunan && .. 

Leceler.ın.İ okumut değilim. Eğer böyle 
bir ıey yazıhnıt ise sizi temin eder;ın 

ki bu haber, Yunanlıların bize kar~ı 

gösterdikleri samimane alakanın teza
hüründen batka bir manaya delalet et-
mez. .. 

- Atatürkün Moıkovayı tereflen -
direceği bildirilmitti. Böyle bir fey var 
nudır? 

- Büyük tefiınin bu husu•taki 
düıünce ve kararları bence malilm de • 
ğildir . ., 

Sofya iıtasyonunun büfeoinde Bul
gar hariciye veloli Batalofla on b~ da
kika görüıen dıı itleri bakanımız ken
di11ini karşılayanlar taraıfmdan heyecan
la ve muhabbetle ıelamlanarak uğur -
)andıktan ıonra, gazeteciler Bulgar ha
rjciye vekilinin ihtisaslarını sormu§ -

)ardır. 

M. Batalof ta "muhterem mealek • 
taıımla on beş dakikalık kısa bir mü
davelei efkarda bulunduk ... ., 

Demiftir. 
M. Behçet Perim 

' ' 
Yeni 
Soyadı alanlar 

Yavuz Müzika muallinÜ lb ... .: 
deıi Dıvanı Muhasebat mü,..... 
aile ve çoculdan (Görk) adıııl 
olarak almıtlardı. . 

,. Galat1< polU merkez& ~ 
ffrİ Bay Halit ( e.ı.i aile iaınl ti' 
lu), ikinci komiser Fahri ( 
il<inü komiser 1......öi Halda ( 
üçüncü komiser Kemal (MutJıı~ 
•İm polİI merlı:ezi ikinci ~ 
.(Kuter), Kadıoflu tapu i.ı.ır-i 
... H- (Kütük), tapu ~ 
.eyin (Kacboilu), vilayet ~ 
dürlüfü oclııal.rmcl8D y aloY'. 
köTiinden Eıref oilu Cem.I ( 
soy adlannı Mıutı.chr. 

• HocaJ>&ta müiy• ~. 
tahail teblii -uru H~· 
ban) soy adını almıı ve tee9' 
tir. 

Uşakta soy adı aıaıılal 
UŞAK, (Milliyet) - Bu~ 

aoyaclı almağa devam etmektedi'' 
dı alanlan sın ile yazryorudl· 

U§ak Malmüdürü MuJ>arrelll ( 
Utak Şeker fabrikası ·poata rrı'#.: 
leyman (Yalçın), Şeker~ 
memurlarından Ahmet ( J 
Azmi (Dmnlu), Muıtafa (ao-J 
(Savaı), Muhasebe memur 
rü Kaya (Aktarı), Süleyman '· 
Ali (Timar), Sami (Çitim , ~,iıl' 
li), H. lbrahim (Güre), M~! 
:ı:an), H üıamettin (Bacak) r.t...,.. 
dem), Muatafa (Gökler, Art~ 
deniz) Ihsan (Ozbayrak), Kadit 
Şeker kulüp reiai Rı:ı:a (Vu,.J) 
almıılardır. 

foın&ut Btlidiıınl 
$ehirTiyatrosu 

ııııııııııııııı 

111.Jll 
111111111 

Fransız 

DELİ 
Yazan ' Ekrem Reıit. Be• 

Cemal Reıit. ~ 

Asliye mahkemeleri ikinci , 
büro•undan : lstanbul Evkaf .. 
tarafından Beyoğlunda Ağac~ 
aokak 15 No. da oturan Ferdi 
hine açılan a:lacak davaaının il,. 
muameleai 11ra11nda müddeiale , 
metgilun meçhul olduiu mü 
ruhatından ardatılmalı:la iline!' 

icraaına karar verilmit buluıı 
tetkikatın icra kılınacağı 4 ~ 
teıi saat 14 de Büroda hazır 
lüzumu teblii makamına kain> 
zere ilan olunur. (7563) 

rilmeai mulcarer bir adet 

komple 160 beygir kuvvetiııde 
des tayare motörünün S-2-93!İ jl 
müsadif salı günü saftt 10 dal1 

dar Kalanuıcla Bay V ecihinİII 

hangarı önünde aahlacağınd"" 

lanlann yevm vakti mczkurdl I 
de hazır bulundurulacak ~ 
racaat etmeleri ilan olunur. ( 

Beıiktaı icra dairesinden : 

lup paraya çevrilmesine kat'°' y 
yük etrafı beyaz maden ....... 

mur büyük yazıhane iki taıt• . 

koltuk vesairenin dellaliye ~.' _,j 

resimleri müşterilerine aitı ~ 
4-2-935 tarihine müsadif ,,,.ıı .,,,. 
saat 10 dan 12 ye kadar Ga• 

li oğlu hanının önünde ıab1• 

lip olanların o gün ve o ....,ıı• 

lunacak memuruna müracaat 

ilan olunur. (7532) 

lıtanbul ikinci iflas mcın"'1~ 
Galatada Mahmudiye cad~ 

marada Kunduracı Mikael 
alacaklılarile yapdığı ~o~~, 
16-1-935 tarihinde tasdikııı• 
kat'ileımesi üzerine 29-1-93~ 
ifli.sın kalkmıuına mahkeıtJ 

1
(:11 

nlmiı olduğu ilan olunur. ( 

Dr. Hafız Ce f 
Dahiliye müteh11>11Jı 

CumaJan batka güıııer ıı 
(2,30 dan 6 ya) kadllf 

Divanyolu No. 118. " 1/ 
Muayenehane ve e ıPı 

22398, Kıtlık telefon• 
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VAPURCULUK 1 

l 1'URK ANONiM ŞiRKETi 
S~BUL ACENTALIGI 
_ Hon, Tele/on: 22925. 

MERSİN YOLU 
GERZE •apuru 3 

ŞUBAT 
PAZAR ... t 10 da SiTkeci nhh· 
llıtndan kalkarak (Çanakkale, lzmir, 
~!•daı_r, Küllük, Bodrum, Rados, 
!{ _l"tnariı, Dalyaa, Fethiye, Kalkan, 
":-t> Fiaike, Antalya ve Mersin a· 
~illet "• aydette ayai iıkelelerle A· 
•• ">'1, Çııeakkale ve Gelibolll) ya 
Cl'ayaraı. ••det edecektir. 
--:=---~~~~~~~ 

Trabzon yolu 
Sakarya v.Şlie1T5 
~AZAR c'inii ... t 20 .ı. <41ata 
tıtl 11fııından kalkacak. Gidifte Zon • 
lJ dak, lnebolu, Ayancık, Samıun, 
">'e.Orda,~ Vakf.ı..dıir,T...ı... 

ıo,. "e ~Üfle Of ,.e Zongnl. 
~ İllreıelea-.. -"---'- ud.t ede-•,..~. .... ... __ 
Ayvalık yolu 
Saadet Şü';AT2 

f..lJ~RTESI günü oaat 19 da 
~~ nlat.mnılm kalbnk C'..eljl.o. 

~ ~e, Edremit, Ay ... lık, o;. 
ili . •e b..ire aimet Te &Tdet1ıe a:r-
lf. '*l.eleletie Burhaniye ve Küçük 
"'llYı,•~ ~-

l(l>r. A. KUTIEL 
ltaldly Topçular caddesi No. 3 S 
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\>iirt Ve Pamuk ipliği ve Akmişe 
l'~eaaire imaline mahsus 
~ Anonim Şirketinden ı 

~ ~ -.. mukuelıınıunesinin "tii tnaddeei mucibince hisaedarlar u
.._ , l.ereti app!a yazılı nızm= e deki 
{dele.:i - ' eo e eıtmelr iizre 2 Mıırt 
9Js ~ P.,ü - 10,30 da Yeai 
~ ....__.._ lstanbul hanındaki i-
~ ~-~ adiyede top!-. 
~ .esaa mukaveleınımııeıinin 25 nd 
'deıroe tıerlikan litakal 10 hiue oene
llıi '-lıip olan hiaedarlar heyeti umll• 
~}• i~dıı lıazır bulunmak baklmıı 
~diri.. 

~lltni heyet içtimamda ....ıetıen nya 
'ı eten bazt1' buluımıak ine,-.,.. bisae-
111 ~ hamil cılduklan lai11e .enetleri· 
~ aGnii.e twk.ddijııp ..ı- 10 gün 
~'Qcla idııra merkezimize veyahut h-
~cı.&ci Ba.ıblardan laeri&angi ı.n;. 

te..ı; ... eleri __ .__, _,,__ 
2 ~-

Müzakere ruznamesi 
l 

' idare mecliai ve murakıp rapor• 
t '*-nası 
1..... ...._ 1934 .....,.; bilinçosunun Ye hesap 
~ '-'cliı.i 
~ - ... ___ ... __ ,,_, . ib 
• "".-e a.aıı:ıgı.uma raar, 

lı.ı...-. Pttec!Ui Icı-ia ~ temi 
~ "-m taıdiki. 

llıj -.. idare Mecliıi aza'.ığından çıkan 

-· ~ _,ekraı- inHhap veyahud yerleri-
&~- intihap ve tayini 

ı.,D Q M ınurıyeL IÜ'.am balan Man.· 
l'l'iııt ay NIÜfidin tekrar Murakıpliğe 

ıı_1 'lanı, ..• be . . . . - d 
~ .. \(j tıncı ıcra ıneaıur ugun an: 

"' oelıı..ı. Feridiyecle Çaylak ...ı..p.. 
ıı..... ~ "'-rada mukim men ely ....... 

~ ~ nıaçlıul miilıeveffa kasap Lo-
ı..,, .... i ,,._, . . d ·ı 
"' ~OÇi Yere&esın en og u v•ı-

--~ı' kar;p Tıiceret bankaaı teafmdan 
d"ll .~ 11 birine; aulh hukuk lıikimliğin-

... e,.L · • 
~ "'1112e iatilıaal olunan 4-'12-34 

•e 934-869 numaralı ilin muciiıinco 
le,. oı.n dolman dokuz lira kıriı: ü 

"'' . ç ,'ılf•lo Yediy\iz kırk kuruı mahkeme 

•otıı· '">n talıüli için mezkur ilim dai

~~~ "-'veli edİlıaif ve tanzim olaun 
•-ı-; l doın numaralı icra emri be-• ...... 
.... """'"' ,.__ ~ .. d "lıni .. ıS., • "' -.arı~.,.-mıza gon en ı 

~~ ...... -.n ..ı.m. verilen m~ra-
•• } .......... İbmet-gihı teri< ftliğiniz 
'~l't~ ~hın12 da ..-çhul ol.duğ'u 
ı..,.ıı . cıldquııdan rukanda yazılı 
~ ~~ ~in tarihinden İbl>aren bir 
d t ,~~~ ici iz ın.,.dır. Ba müd 

Çtllde L 
ııı.,,.. <>0rcu ödemez veya tetkı1ı: 

"'-ı.~'llden veya leonyiz veyahut iadei 

d"ll ·"""'........_ait oldugu" mahk-ıc,. 

' "'1tı ileri bırakılmaıına dair bir •, ,:~ikçe c:el.ri icra yapılacağı 
~ llriiddecı içiade icra ve iflU 
~ ı.,,,"" 74 incü maddetıi mu~ 
~ ~ lıcılumnamz n buluwz 

··' le bozJik olueaca.Puz ve 
~ " -..ı..ı;.. beyanda bulunur '--
ı..._ "->ti'!.; -.!aUn-Jacaiı111z ınezkilr 
" . ~ te1.liği makamın.> kaim üz.,. 

" olıınıu-. ( 7531) 

Mtt.LIYET ~EMBE 31 1K1NCIKANUN 1935 - -

Şark Demiryollanndanı ı 
Edirneden ilerdeki Yunm hatbnda vakı olan inkıta dolaymyla Beynelmilel 

2 ve 3 No. lı Semplon - Şarl< • Sür'at ve 8 ve 9 No. lı Avrupa • Posta trenlerinin 
;t'• ahire kadar ilga edildiğini Şark Demiryollan oa:rm halka ar.ı: eder. 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 

Satılık Tarla Bu tnnlerin yerine biri ISTANBUL-EDIRNE, diğeri EDIRNE-ISTANBUL 
araamda, lük• ve alelade diziden mtrekk ep iki husuai tren aeyrü ıefere konmuıtur, 

Tarifelere afllğrda gÖlterihnİ~tirı 
ISTANBUL. EDiRNE EDiRNE - ISTANBUL 

lstanbul bllaı ı 21,30 E~e kalkıı: 10,00 
Bakırköy ,, 21,53 Pıtyon var.11110 11,30 
Y eıilköy 0 22,02 Uzunköprü ., 12,25 
K. Çekmecıı ,, 22,10 Pehlivanköy ,, 12,55 
lapartakule ,. 22,34 Alpullu ,, 13,32 
Hadımköy ., 22,59 Lüleburgaz ,. 13,59 , 
Çaıııı.lca ., 23,28 Seyitler ,, 14,24 
Kabakca ., 23,47 Muratlı ,, 14,52 
lturiallı ,, 0,09 Çorlu ,. 15,32 
Sinekli ,, 0,31 Çerkesköy ,, 16,20 
Çerlresköy ., 1,18 Sinekli ,. 17,02 
Çorlu ,, 1,50 Kuıfallı ,, 17,18 
Munıtb ,. 2,24 Kabakça ,. 17,36 
Seyitler ,, 2,45 Çatalca ., 18,01 
Lüleburıraz ., 3, 12 HadmJı:öy ,. J8,4S 
A~pullu ,, 3,48 lspaıtakule ,, 19,01 
Pelilinnköy ,. 4.15 K. Çelonece • 19,28 
Uzunköpril ,, 6.16 Y eıilköy ., 19,39 
Pityon nnı : 5,30 6,00 Balm-kôJ' ,, 19,50 
Edime ., 7,10 Yedilaıle ., 19,59 

Kumkapr ,. 20,08 
Iatmıbul vanı: 20,15 

Ba -!ere Edirneden ileriııi icin Beynelmilel Servise ait kayıtlı bagajlar lı:a
bul edilmez. Yolcular bapjlarım Eclirn eden I~tanbul ve lotanbulclan E4iryt-' içiıa 
yçtınıLiliıier. 

İstanbul Millt Emlak Müdürlüğündenı 

BOYUKÇARŞI ı Çuhacı hanmm ikinci 
dükkanm ta· .. 

.. 

.. 

.. 

katında 5 No. lu 
mamı. 

Çuhacı hanının alt katında 51 
No. lu dükkAmn 1/4 hi.ssei. 
Çuhacı hanının alt katında 
27/28 No. lu odanın 12/45 hia-. 
sesı. 

Çuhacı hanının alt katında 13 
No. lu diikkanm 3/4 hissesi. 
Çuhacı hanının alt katında birin· 
ci adada 1 No. lu dükkanın tama· 
mı. 

KUMKAPI : Çadırcı Ahmed Çelebi ma
hallesinin peştemalcı ve Bali pa-
şa sokağqıda 46, 46 ve yeni 2, 
62 No. lu maa dükkin hanenin 
20/320 hissesi. 

MERCAN : Daychatun mahallesinin yeni 
han sokağında eski ve yeni 2 No. 

Muhnımenbedeli 

Lira 

500 hazine tah 
vili ile. 

3f3 

325 

450 

1200 

156 

,, '' 

'' '' 
'' '' 

.. " 

.. ,, 

lu dükkanm tamamı. 1200 ., ., 
Yukandaki mallar 10-2-935 Pazar giinü saat 14 de açık 

arttırma ile aahlaakdır. isteklilerin muhammen bedeli,;. 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile müracaatları. 
______________ (M) (485) 

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

EMlNONO ı Zmdankapı mahallesinin ip
çiler caddesinde 44 numaralı dük
kanın 1/ 4 hissesi. 

FENER: Tahtaminare mahallesinin Tah
taminare caddesinde eski 143 ve ye· 
nİ 139 numaralı dükkanın tamamı. 

OSKODAR: Muratreis mahallesinin Yeni 
Mahalle caddesinde 50 metre mu~ 
rabbamda eski 16 ve yeni 18 numa· 
ralı münhedim dükkan arsasının 
10,5/12 hissesi. 

FENER: Haraççı Kara Mehmet mahallesi
nin Fener caddesinde eski 7 nıü
kerrer ve yeni l 9 numaralı dükka-

Muhaımnen bedeli 

Lira 

375 mübacİil 
bonosile. 

900 
" " 

22 
" " 

nın tamamı. 3000 ,, '' GEDIKPAŞA: Divanı Ali mahallesinin Ge
dikpaşa caddesinde eski 67, 69 ve 
yeni 71, 73 numaralı dükki.nın ta-

.. 

mamL 3600 ,, ,, 
Y ukanda.ki mallar l 7 -2-9 35 pazar günü saat on iki bu

çukta açık arttırma suretile satılacakdır. İsteklile:-in mu· 
hammen bedelin yüzde yedi buçuk niabetindeki pey akçele
rile müracaatlan. (B) ( 472) 

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

lstanbul Milli Emiak Müdürlüğündenı 

CALA T : Kar1tbaş mahallesinin Dibek soka
ğında eski '1 / S ve yeni 9 nurcaıah 
dükkiuıı1 25/71. hiıuıe!i. 

BALAT : Hacı İsa mahallesinin İşkembeci 
sokağında eski 8/10 ve yeni 6/4 
numaralı maa oda dükkanın 25 72 
hissesi. 

EMİNÖNÜ : Çelebi oğlu Alaeddin mahalle
sinin yenicami avlusunda eski 77 
ve yeni 70 numaralı dükkinın 
80/ 480 hissesi. 

MAW.tfUTPAŞA: Süruri mahallesinin Mah
mutpaşa caddesinde eski 163 ve 
yeni 152 numaralı dükkanın 
240;6720 hissesi. 

MAHMUTP AŞA : Hacı Köçek mahallesi
nin Büyük Çorapçı hanında birinci 
katta eski 30 ve yeni 23 numaralı 
mağazanın 4/16 hissesi. 

HEYBEL1ADA : Yeni İsmetpa.şa caddesin
de eski 31numaralr315 metre mu-

Muhammen bedeli 

Lira 

278 Hazine 
tahvili ile: 

209 ,, '' '' 

667 " ,, ,, 

322 '' ,, ,, 

360 '' ,, ,, 

rabbaındaki arsanın 71 84 hissesi. 174 
'' '' tt Yukardaki mallar 17-2-935 pazar günü saat on dörtte a· 

çık art •ma sureilyle satılaca ·trr. İsteklile 'n M..ıiıammen be· 
delin yüzde yedi buçuğu r. ıetinde pey akçeleriyle müra· 
caatları. (!lı1.) ( 473' 

186, 187, 188 esaslarnruzda yazılı Beylerbeyinde Azi
ziye araba sokağında eski ve yeni 4 No. lu 226627 metre 
murabbaı tarla satılmak üzere aşağıdaki şartlarla arttırmaya 
konulmuşdur. 

1.- Arttırma (kapalı zarf) usuliledir. 
2.- İhale 11 Şubat 935 pazartesi günü saat 10 da Bah· 

çekapıdaki Şubemizde yapdacakdır. 
3.- Arttırmağa girmek için 1136 lira teminat verile

cekdir. 
4.- Talibler 1 lira mukabilinde alacakları şartnameyi 

teklif mektubları ile birlikde ve orada yazılı tekilde ihale aaa
tmdan evvel tevdi edeceklerdir. 

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

mize müracaat etmelidirler. (14) (352) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mercan ağa ma.hallesinin Çakmakçdar yokuşunda 3840 

metre murabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta altmıt oda 
ve altında dokuz dükkanlı Yusufyan hanının 240 hisse itibari
yle Hazineye ait 30 hissesi muhammen bedeli olan 15675 li
ra üzerinden 10 Şubat 1935 pazar giinü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle satılacaktır. Satış bedeli Birinci taksit peşin, İ· 
kincisi bir sene sonra alınmak şartiyle iki müsavi taksitte ö
denecektir. isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri daire
sind~, muhammen bedeli yüzde yedi buçuğu ~sbetin~e te
minatlariyle mektuplarını artırmayı açma saatinden hır saat 
evveline kadar İstanbul Milli Emlak Müdürlüiündeki satış 
komiayonu reisliğine vermeleri. (M.) (284) 

lstanbul Sıhhi 
alma Komi-:y 

·ıesseseler Satın. 
n u Reisliğ.nden: 

Eksiltmeye konulan iş : Asabi emraz hastanesinde ya
pılacak Lepra pavyonu ikmali inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 5019 lira 73 kuruş olup bundan (4484) 
lira 83 kuruşluk kısımdır. 

Bu İşe aid şartnameler ve evrak şunlardır ı Eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi, Nafıa işleri. şeraiti umumiyeai, 
fenni şartname, keşif cetveli ve projedir. 

İsteyenler bu şartnameleri evrakı 22 kuruş bedel mu
kabilinde asabi emraz hastanesi Baı Tabipliğinden alabilir
ler. 

Eksiltme 19 Subat 935 salı giinü saat 15 de Cağa! oğ
lunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacak 
dır Eksiltme acık yapılacakdır. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 336 lfra 38 kuruş m uvakkat teminat vermesi bun
dan başka bu işi yap:ıbileceğine dair İstanbul Nafıa P ~Mü
hendisliğinden vesika alıp getirmesi lazımdır. (464) 

Şubemizde çalışdınlmak üzere nıüsaba ile Yüksek Ti
caret Galatasaray Lisesi Ticaret kısmı veya Orta Ticaret 
Mek;ebi mezunlarından bir kaç memurla orta tahşilini bi
tirmiş çok çabuk yazar iki daktilo almacakdır. Daktilolar
dan bir tanes'.n'.n Fransızcası çok kuvvetli olmak lizımdır. is
teyenle ·, Vc.5° - ·~··'e r -ü,~üriyete müracaatları. ( 471) 

' 1 ~ DIP!YE .. , IL \NLı\RI 

İhale günü 9-2-935 cumartesi 
Cinai Takını Tahmin bedeli Teminat akçesi 

Lira Lira Kr. 
Odacı Elbisesi 100 1650 123 75 
Muhaf~za Me-
muru elbisesi. 35 429 32 50 

Yukarda yazılı 100 tane odacı e!bisesi ile 30 tane Muha· 
faza Memuru e bisesi pa:ı:arhkla yaptın acaktır. İhale yuka
rıda yazılı giinde saat 15 de İdare Encümeninde yapılacak
tır. İstek ilerin bu güne kadar Levazım Müdürlüğüne g~le
rck sarlname ve nümuneleri görmeleri ihale günü de saat 
on b~şe kadar yüzde yedi buçuk pey akçeleı·iyle gelmeleri. 

(322) 

İstanl:ul 4 üncü fc:-a L.emurluğundanı 

Emniyet sandığı namına 
Birinci derecede ipoteki olup ehlivukuf tarafından ta· 

mamına ( 400) lira kıymet takdir edilen Çar,uyukebirde Ka
zazlar orta sokağında eski ve yeni 37, 39 No. lu ki.rgir bir 
dükkanın tamamı açık arttırma vazedilmit olduğu 6-3-935 
tarihine müıadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dai
rede birinci arttırmaaı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
rrJeti muhamminenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttırmanın 
taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gÜn daha temdit e· 
dilerek 21-3-935 tarihine müsadif perşembe giinü saat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık art
tırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 
75 ni bulmadığı takdirde sabt 2280 No. lu kanun ahkimma 
tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir arttırmaya iştirak et
mek isteyenlerin kıymeti muhamminenin }'üzde 7 ,5 nispetin· 
de pey akçesi veya milli bir bankanın temınat mektubunu ha
mil bulurum:.'arı lazımdır. Haklan tapu sicilli ile sabit olnuyan 
ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakla sa• 
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrala müspiteleri ile birlikte ilin tarihinden 
itibaren nihayet 20 gÜn zarfında dairemize bildirmeleri la
znndır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıy~ar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rusumu 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Daha fazla ma~fun~t ~lına~ 
;s•eyen! . 12-2-935 tarihinden itibaren her keınn söre~ıl~esı 
:~:n dai.ede açık b.Uundurulacak arttırma şartnamea ıle 
934-2017 No. lu dosyaya müracaatla mezkUr dosyada mev
cut vesaiki &-örebilecekleri ilan olunur. ( 47 4) 

1 
~- . -

Deniz yolları 
Ace!t~!- ,E~:r ~~!batı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzado :..--·Han. TeL 22740•1 __ _ 

l'KABZON YOL.., 
GÜLCEMAL vapuru 31 t. 
kinci Kanun PERŞEMBE 
günü saat 20 de Hopaya ka
dar. (463) 769 

MERSİN YOLU 
KONYA Tapuru 31 İkinci Ka
nun PERŞEMBE günü saat 
U de Payas'a kadar. (462) 

• 770 

MÜJDE! 
Zabıta memurlannı mal>· 
'us 200 meıroluk me· 
Slfeyi g<Mıerlr ku vveıte 

DAİMON 
CEP FENERLERi 
gelıııiştlr. Her yerde 
1526 ftUllllfl tahtında 

arayınız ve ıaklidleriıı · 

df'o sakı nıflLZ 
UmumT d•posu ı 

lstanbul, Teht•k•I• N. •O ıto 
459 

latanbul Levazı:m Arnır· 
liii Satın Alma Kom· .. yoııu 

llanlan 

Kuleli Askeri Lisesi iç:n 
2500 adet Gömlek 7 -2-935 
perşembe giinü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. T ahmi
ni tutarı 5375 liradır. Şartna
mes~paraaız olarak T phane· 
de Levazım Amirliği Satmal
ma Komisyonundan alınır. 
İlk teminatı 403 Lira 12 Ku
ruştur. isteklilerin teklifler :ni 
belli saatten bir saat evvel Ko
misyonumuza vermeleri. 
(739) (298) 534 

• •• 
Kuleli Askeri Lisesi için 

bir aded bula,ık yıkama ma· 
kinasmm açık ekailtmesi 17 
Mart 935 de yapılacağı iian 
edilmişdi. Bu ilandan sarfına
zar edilerek b.ılaşık makina
smm açık eksiltmesi 17 ., .:ıt 
935 pazar günü saat 14 de ya· 
pdacaktır. T ahınin bedeli 31 OD 
liradır. Şartname Ye resim1eri 
ni göreceklerin her gün ve ek
siltmeye gireceklerin belli saat 
te 232 lira 50 kuruşluk ilk te· 
minatlarile Topa.nede Satın· 
alına Koı:nisyonuna gelmeleri. 
(760) (480) 

• • • 
Levazım Amirliğine ballı. 

kıtaat ihtiyacı için 150 ton ar• 
panm kapalı :u.rfına verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 3 Ş... 
bat 935 pazar günü 1141.at 15,30 
da pazarlıkla alınacaktır. T ah
min bedeli 6750 "radır. Şart· 
nameaini a-örecek:erin her ı-·: ı 
ve pazarlığa gireceklerin be....i 
aaatte 506 lira 25 kuruş terni
natlarile Topanede Sa~ına ma 
Komisyonuna geln • .! e i. 
(757) (:37) 

734 ••• 
Levazım Amirl" ğin.e b:ığlı 

kıtaat için 5000 lci:o lı;par.~~. 
2000 k.ı o Lerev"z, 5000 k" o 
Pı?"asa, 2000 kilo Karnab'\har 
31 lkincikanun 935 perşemb~ 
günü saat 11 de pazar .• k a nü
nacakdır. Tahmin bedeli ~~J 
liradır. İsteklilerin 147 lira t:on 
teminatlarile Tophanede s~
tmalma Komisyonuna {"' 0 :-

meleri. <7~.S) (-1._ -. 
762 

BONO-
,-::'badil, Yurtluk, Hazina 1 L ;:,~paıar 6 lıta•bul, Vasi • 

6wv 

ıEyiip autb ia1l mmnırluiundan: E. 
yüpte Zeynep Hat ... mllallesi Gün:ıüı 
auyu kutuc11 aokak 18 No. da mukim 
bnaı Hatice ve çoc11ldarı Nevzat, Ni· 
hat, N.i:lüfere ay.da 25 lira Gllf..ı..ya 
mablum• mezkıir mahalde Akin w
bu kere ilcamdgiluru ta ile halen i -
Jc31metı;ahımn meçhul oldaiu ödeme -
ri arkas.,. )'a:zl}ı uriiıltqir -nıhaU..· 
dan anlat'hmkla H. U. M. K. 141 ... 
144 Üncü maddeleriae t<ıvfikan tarihi ;. 
landan itibm-en bir ~ artında müra • 
caa.t ~bnez veya bir voldli loanuııi gÖ1t· 
deruıe:ue icra oJ,.ib;t;ıuı. devam olana
cağı t~bliiat makamına kaim olma'' 
~ il1n ol .. ur. 



MILLIYE 

Asipirol Necati Grip, nezle. baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Depoıu: 
Babçekapıda Salih Necati 

Holantse 

B a n k. O n i. w. v .. . , 

l&TANBUI. SUBE&i 

Galata : KarakOy Pala• MaydancılC· • Alalemcl Hari 

Her türlü Banka muameıeıerı. Kasala• ıcart. 

UMUMi MOOOAl.OK. AMSTEROAM 

şube ı • r ı ı Ameterdarn, eueno• Alres, Haytta. 

İ•tanll»ul, Alo da .laneıro. S..nto•, Sao Pauıo. 

i .., t ,ı. vL HAKICI A~KJ:.Kl f\.1 ı AAT iLANLARI 1 
İzmir Müstahkem Mevki la 

taatmın üçyüz üçbin kilo un 
ihtiyacı kapalı eksiltme usulile 
aatm alınacaktır. İhalesi 9 
Şubat 935 cumartesi giinü ıaat 
15 dir. Tahmin edilen fiatı se
kiz kuruş seksen santimdir, 
Teminatı muvakkate akçesi İ· 
kibin liradır. Talipler ~rtna· 
me suretini her gÜn lzmir'de 
kışlada Müstahkem Mevki Sa· 
tmalma Komisyonunda göre
bilirler. lıtekler 2490 sayılı 
.arttırma ve eksiltme kanunun 
ikinci ve 3 ncü maddesine gö
re vesaik göstermek mecburi
yetindedirler. İhaleden bir 
saat evvel kapalı zarflarını 
usulü dairesinde ve makbuz 
mukabilinde lzmir'de Satın· 
alma Komisyonuna vermeleri 
ve ihale aaatmda da Komisyon 
da hazır bulurunalan. (761) 
(301) 5J7 

••• 
1 - Açık eksiltme ile 

12,600 kilo Makarna alınacak
tır. 

2 - Açık eksiltmesi 7 Şu
bat 935 perşembe günü saat 
l 5,30 dadır. 

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

4 - Bağlantıaını okumak 
isteyenler her gün ve eksiltme 
ye girecekler belli giin ve saat· 
t•n evvel Çorluya gelebilirler. 
(764) (330) 599 

• • • 
Kırklarelinde teslim ~rti

le 3000 kilo Şeker, 80.000 
kilo un, 7500 kilo Sade yağ, 
15.000 kilo nohut, 3600 kilo 
gaz yağı pazarlıkla alınacak
tır. Şekerin beher kilosunun 
muhammen fiatı 40 kuruş bi
rinci pey parası 90 lira eksilt
mesi 4 Şubat 935 pazartesi gii
nü aaat 14,30 dadır. Unun 
beher kilosunun muhammen 
fiatı 12 kuruş 25 santim birin
ci pey parası 735 lira eksiltme
si 4 Şubat 935 pazartesi giinü 
saat 15 dedir. Sade Yağın be
her kilosupun muhammen fia 
tı 86 kuruş birinci pey parası 
483 lira 75 kuruş eksiltmesi 4 
Şubat 935 pazartesi günü saat 
15,30 dadır. Nohudun beher 
kilosunun muhammen fiatı 15 
kuruştur. Birinci pey parası 
168 lira 75 kuruş eksiltmeıi 
4 Şubat 935 pazartesi giinü 
aaat 16 dadır. Gaz Yağının be
her kilosunun muhammen fia
tı 29 kuruş birinci pey parası 
78 lira 30 kuı·uş eksiltmesi 4 
Şubat 935 pazartesi günü aaat 
16,30 dadır. 

Bağlantılarını görmek is
teyenler her gÜn Çorludaki 
Komisyonumuza gelebilir. 
Eksiltmeye girecekler de pa
zarlık eksiltmesine girişmek ü
zere Komisyonumuzda belli 
gün ve saatlerde bulunmaları 
lazımdır. (758) (256) 472 

• • 
Sivas ve Zara için kapalı 

zarfla üçyüz bin kilo ekmek
lik Un eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 14 Şubat 935 per
şembe günü saat on dört o
tuzda yapılacaktır. Teklif mek 
tupları ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Sivas As. 
Komisyonuna makbuz muka
bili teslim edi'ecektir. Ta•.ra-· 
dan !!"Önderi' ecek teklif mek-

tupları ihale saatinden bir saat 
evveline kadar yetişmek şartiy 
le iadeli teahhütlü olmak üze
re postaya verilmelidir. Posta 
gecikmeleri kabul edilmez. Mu 
vakkat teminat mıktarı iki bin 
yirmi beş liradır. (762) (300) 

536 
••• 

1 - Kırklareli kıt'atı için 
pazarlıkla 3640 liralık kesme 
makarna alınacaktır. 

2 - İlk pey parası 273 lira
dır • 

3 - Eksiltme günü 14 Şu
bat 935 perşembe giinü saat 
15 tedir. 

4 - Şartnamesini görmek 
İsteyenlerin her gün eksiltme
ye gireceklerin belli gün ve 
saatte Çorludaki Komisyonu· 
muza gelmeleri. (776) ( 457) 

• • • 
İzmit için (9100) Darıca 

için (2350) Tuzla için (2250) 
kilo kesme makarnanın eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muhammin bedeli (3014) 
liradır. 

Şartnamesi Eskişehirde Ko 
lordu ve lzmitte Fırka aatmal 
ma komisyonunda görülür. 

Eksiltmesi 14 Şubat 935 
perşembe günü saat 14 tedir. 

Açık eksiltme iledir.Muvak
kat teminatı: 226 lira 50 ku
ruştur. İstekliler ıpahalli tica
ret odasına kayıtlı oldukları
na dair vesikalariyle birlikte 
belli gün ve saatinde İzmitte 
Fırka binasında satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (697) 
(366) 674 

• • • 
1 - Keşif bedeli elli beşbin 

kırk beş lira .olan ahıap çatı 
malzemesi satın almacakdır. 

2 - tık pey parası 4129 
liradır. 

3 - Eksiltme Jcapalı zarfla 
16 Şubat 935 cumartesi günü 
aaat on beş buçuktadır. 

4 - Şartnameleri 3 lira 75 
kuruş mukabilinde Komisyon 
dan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekle
rin teklif mektublarmın belli 
gün ve saatten bir saat evvel 
Çorluda Satınalma Komisyo· 
nuna vermeleri. (775) (482) ..... 

1 - Kırklareli kıtaatı için 
3420 liralık Patates pazarlıkla 
alınacakdır. 

2 - llk pey parası 256 lira 
30 kuruştur. 

3 - · Eksiltme günü 14 Şu
bat 935 perşembe günü aaat 
15,30 dadır. 

4 - Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün ve 
saatte Çorludaki Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(777) (481) 

•• • 
l - Kırklarelindeki kıtaat 

ihtiyacı İçin 8640 liralık Arpa 
pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - İlk pey parası 648 lira
dır. 

3 - Arpanın tahmin bede
li 6 kuruştur. 

4 - Eksiltme 14 Şubat 935 
perşembe günü saat 16 dadır. 

5 - Şartnameyi görmek is
teyenler her gi!n eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saat
te Corludaki Satmalma Ko
mi~yon~a ge'meler;. (778) 

(483) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

t Oncil Vakıf Haa f•tanbıal El ltlemeleriniz için 
Jhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

DOayanm en Hld kotonları olan Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

C.B 
Türkiye it Banka•• tarafından teıkil olunmuıtur, İdare mecllıl ve mUdiirlef 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirkr 
tidir. Tlirkiyenin her tarahnda (200) ü geçea acentalarını11 hepıl Türktür. Tilr• 
kiyenln en mühim mlle••e•elerinin vebankalarının •İgortalaf'ı111 icra etmekteıllr• 

Kolonlarını arayınız. 
Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi2ortalarım en iyi ıeraıtie ı · apar. Hasar vukuunda ıararları ıilr' at ve kolaylıkla öder. 

Renkleri kat'lyy•• teminatlıdır. 
Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: f st. 20531 9 

Süt veren annelere C. 8. paradır FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
Nlkolaldl • Eftl 
Galatasaray No 204 

Kullanınız. Slltllnilıli artttrır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

BÜYUK 

Tayyare Piyangosu 

•ı Jandarma Umum Kumand ınlığ 

1 Ankara Satınalma komisyonund 

18 inci Tertip 4 üncü Çekit 

11 Şubat 1935 dedir. 

Hüyüt i~ramiye: 25, 000 Lira~ır 
A, rıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami

yeler ve 20.000 liralık mükafat vaı d r. 362 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğindenı 

• 
Ankara Motörünün t~ri ne açık eksiltmede §artlarını 

yerlerine getirecek istekli çll< madığından aynı ıartlarla pa • 
zarlık yapılacaktır. 

A - Tahmin bedeli 21 ~5 liradır. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından bedelsiz a· 

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

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

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

G - Pazarlığa girecek olanların peyler sürülrneğe başla
dığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olma
ları şarttır. (378) 71G 

İç Ticaret Umum Müdürlüğüneen: 
30 ikinci Tetrin 330 tarihli kanun hükümleri dairesinde te•cil edilmiı ecnebi 

ıirketlerinden (Zenit saat fabrikaları Anonim Şirketi - Societe Anonyme Fabri
ques dea Montres Zenith) Şirketi bu kere müracaatla 31-12-934 tarihinden itiba

ren Türkiyedeki ıubesinin lağvına karar verildiğini ve yapılma., İcap eden mua
melelerin ifasına Bemard Ziegler'i11 mem ur edildiğini bildinnit ve liznngelen ve

oikalan vermiıtir. 
Bu prketle alakası olanların yukarda ismi geçen Bernard Ziegler'e ve icabın

da lıtanbul Valiliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. (70ı5) 
416 

Universite Arttırma ve Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

Takım Muhammen Bedeli 
Lira 

168 Takım erkek elbisesi "Caket,Pantalon, Kasket,, 18 
52 ,, Caket, Etek 18 
15 Adet Erkek Paltosu 15 

Madde 
1 - Üniversite kadın ve erkek yardımcıları ıçın yukarıda 

mıktan ve parçaları yazılı elbiseler kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur• 

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

3 - Yaptırılacak elbiselerin dikiş biçimini ve bunların İma
linde kullanılacak harçlar ile dikilıniş elbise, Palto, Ca
ket ve Kasketin nümune sini görmek ve umumi evsafı 
gösterir şartnameyi parasız almak üzere istekliler her 
gün komisyon kitabetine müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (333) lira olan muvakkat teminatları ile 
eksiltme günü olan ikinci kanunun 31 inci perşembe gü 
nü öğleye kadar üniversite muhasebe veznesine temi
natlarını yatırıp makbuz teklif ve zarflariyle birlikte 
saat 14 te komisyona vermeleri. 

1 - 6500 liralık toz şeker 4000 liralık kuru fas 
2000 liralık yemeklik tuz 1862 liralık kesme makarna 
liralık tel tebriye 2000 liralık kuru gürgen Odun 915 lir 
yerli kok kömürü kapalı zarf eksiltmesile 5-2-935 aalı 
saat 11 de satın alınacaktır. 

2 - Toz tekerin bir kilosu na 39 fasulyaya 8 tuza l O 
me makarnaya ve tel şehriyeye 15 kuru Gürgen odunuıı 
kuruş ve Yerli kok kömürünün tonuna 30 lira fiat konJt! 
tur. 

3 - Şartname parasız olarak Komisyonumuzdan a 
bilir ve bu yedi kalem erzak ayrı ayrı ve toptan ihale ol 
bilir . 

4 - Toptan alacaklar için ilk teminat 1333 lira 28 
ruştur. Bir iki nev'ini alacakla alacaklılar erzak bedelinin 
de yedi buçuğu olan ilk teminat makbuz veya Banka me 
bu ile kanun ve şartnamede ya zıh vesikalarını muhtevi te 
lerini eksiltme günü saat ona kadar Komisyonumuza ve 

, olmalan. (223) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekal 
ti .Hudut ve Sahil-

ler Sıhhat Umum Müdürlüğünde 
Trabzon ve Zonguldak Sahil Sıhhiye Merkezleri içiıt 

ka biçiminde birer motör yeni olarak yaptırılacak ve 'f t 
zon ,Zonguldak adlarını taşıy an iki motör tamir ettiril 
tir • 

A - Yeniden yapılacak Trabzon motörünün inşası 
eski Trabzon motörünün tamiri bedeli muhammeni 3100 
radır. Yeniden yapılacak Zonguldak motörüyle eski Zotı 
dak motörünün tamirinin tahmin bedeli 4985 liradır. 

B - Bu i§lere ait fenni ve idari şartnameler ve resi 
İstanbul Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım Memurluğuıı 

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

dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul 
marn Sahil Sıhhiye Merkezinde iki motör iç.in ayrı ayrı ol 
yapılacaktır. 

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

kuruştur. Zonguldak motörü için 374 liradır. 
F - İsteklilerden gemi inşaatı ve Dızel motör ~rı t 

ratı işlerinde ehil oldukları hakkında TicJ.ret OdasJJl 
bu davet yazılışından sonra alınmış bir vesika aranılacaktl 

G - Eksiltmeye girecek olanların peyler si: rü!meğe 
ladığı dakikaya kadar muvakkat teminat paralarını yat 
olmaları şarttır. (306) ... rr 

Sümer Bank 
Uşak Şeker Fabrikasından: 

Şimdiye kadar yalnız Uıak'ta Sümer Bank namıaa 1atın alıO' 
makta olan tasfiye halinde Uıak Terakkii Ziraat Tllrk Ano' 
nim Şirketine aid bi111e 1enetleri bundan sonra iıtanbul "' 
Ankara'daki Sllmer Bank tubaleri tarafınden da 1atın aho'' 
cakbr. HiHelerini aatmak isteyenler dağrudan bu ıubelere o' 
mftracaat edebilirler. (70561 · 451 

Ziraat Bankasından: 
Gülyağı mukabilinde ava nstan borçlu lspartaİı Sııi 

rahimin bu borcuna teminat o larak Bankamıza rehin el 

tahminen (14) kilo Gülyağı açık arttırmaya konulmuş -1e 
lif olunan bedel layık hadde g örülmemiş olduğundan şa.~. 
mesine tevfikan 11 Şubat 935 pazartesi günü saat on d 
ihalesi yapılmak üzere açık art tırma müddeti uzatılııı~1 

--------------------------- . Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. Fazla izahat :;.ı 
Umumi Neşriyat ve Yazı İfle ri müdürü Etem izzet BENiCE iıtey,enlerin Bankamız Kredi Servisine müracaatları. (:J!r. 

5 - İsteklilerin merkezi mağaza veya Atelye sahibi olması 
ve Ticaret odasında yazılı bulunduğunu son makbuz
la İspat eder vesikaları zarf:n içinde bulunması la
zımdır. (181) 414 

Gazetecilik ' ve matbaacıhk T. A. Ş. 


