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Milliyet bu adı alıı-o 
~ ~ Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu Mahmut SOYDAN 

~IA.TI 5 KURUŞTUR. 

MİLLİYET 
On yaşında 
t Bir gazeten~ide bir, geçmit
' Yaptıklarını ve gelecekte ya· 

11~klarını anlatmıya kalkıtmaaı, 
~ Yucularının canlarını ııkan bir 
b~Örenlik sayılır. Ancak böyle 
~r •uç itlemit olmaksızın, bu, 

da bir kez yapılabilir. Bu da 
tazet_enin yıldönümlerindedir. 
h Milliyet bugün onuncu ya,ına 
kıtı. Bunun içindir ki saygıdeğer 
~ uk~cularımız ile bafbap. görüt

e ııtedik. 

.. Milliyet on yıl önce ilk çıktığı fi:: Yolunu, adı ile Türk ulusuna. 
~ ırınitti. Uluıa ve yurda hiz· 

1
/t Ve bu hizmeti de Atatürı- . ı 
.:•!erdiği yolda gördüğünü yaz
h •ttı. On yıl önce bir adak olan 

l ·~~öz, bugün on yıllık bir gerçek-
1"lır. 

1 Milliyet, atağı yukarı, Cumur
h~l.a. birlikte doğdu. Cumurlukla 
, ır ıkt~ büyüdü ve Cumurluğun 
llıekcısi olmakla övünür. 
~·On yıl bir gazete için uzun va
~t değildir. Ancak gazetelerin ya· 
d Yı,ı, ulusların yafayıfı gibi yıl 
enılen zaman ölçülerinden daha 

;~k. geçirdikleri devrimlerin de
hl~ıği ve genifliği ile ölçülür. Bu 
Ilı~ 1ından Türk ulusunun geç
h·ı' .on yıl içinde yüz yıllık 
ır Yol yürüdüğü Cumurluğun 

~11Uncu yılı günü çok yerin
i e. r-:arak aöylenmlfti. Cumur
i ~gu~ on bir yıl içinde kültür 
: erındeki başarıtlarından Milli
c et te aslamnanmıttır. On yıl ön
I \Mi~liyet'in ilk sayısı, Arap al
a' eaıle dlzilmit dört yapraklı bir 

0{4ıete. idi. Bu gazetenin çok geri 
ti-~ görüsü ile bugün batı ülkele
' ııın gazetelerine benziyen sayısı 
d ra.aında büyhlr bir ayrılık var. ,r Bııtı Avrupasının basın itle-
4~eki en ileri telmifinden ancak 
h t~n kölı.tlnden gelen Türk alfa· 
''

1nl aldtktan aonradır ki ulam
~ bildik ve gazetelerimize ba
..,' Vrupa ııazetelerinin ıörthünü 
d:ren bu ileri tekniği alabilmemiz· 
ır. 

bıı ~i.lliyet onuncu ya,ına bastığı 
de ~nde ba4lct makinelerini de 
il l_ıttirerek batı Avrupa'ıının en 
~ ga:ıetelerl biçiminde çıkmayı 
dı akta ıdi. Almanya'ya ıımarla· 
tııllıını-z makine gelmi' ise de ku· 
~:~.aı henüz bitmediğinden bu
~ u ıayıaı yeni makinelerinde 
lıe.~lanıamıttır. Milliyet yakında 
l11ıı tekniğinin en son bulguıu o
t,lt bu makinelerde baaılmı' ola
t1ıı çıka.cağını ıaygıdeğer okuyu-

arına bildirmekle ıevinç duyar. 

~ ~llca.k bir ıazetenin değeri yal
lİld~'•luıının iyi olmaıında de
~, iır: Baakı, baıılan yazının da
l!!\ ~okunmasına yarar. Bir ga· 
ıı,h. eıtdiıine dü~n yükümü ya. 
d,~1tnek için, bir kazanç kurumu 
lı11 b !• bir bizmte kurumu olduğu
lilt ır aün bile unutmamalı temiz· 
>.\iıte doğruluktan ayrılrnamalıdrr. 
ti k •tet Türk geneloyuna hizme· 
1111~ bir vakit gözönünden uzak 
~it illnıttır. Temiz bir gazete ola
,Y .. 11.nıayı Milliyet en ileri bir 
~td ç ~aYnııttır. Milliyet onuru ve 
dir i:;11 bu temizlikte aradığı için. 
di,iııi' ıiyaaal yolu dolayııile ken· 
't. h'ı •empatik bulmayanlar ol
lıtı~e, temizliğinden, ağır ba,Iı
d,11 fı~ ulusa ve yurda doiru yo). 
t~ııı· 1btnetinden ötürii her yerde 
llırı: ir Türk gazeteıi olarak la· 
~'ıt-ıittır. Milliyet, onun...-u yaıına 
.llrı ) 1 bu gÜnde her vakit o yo
%d 01cuıu olacağını ve büyük 
llı~r ATATORK'ün emirberi ol
d-ıı, a ÖViinç duyacağını bir kez 

adar. 

~~ührii ESMER • 

1 ~~~ - Yunan mahkemesi 
~ ltı ~ 10 (Milliyet) - BUJ"acla bu
.;ı"i ..._: lelit Türk - Yunan mahk ... 

lıiu.._ ı..., 14 ne kadar buradaki iıleri· 
~i itı:..~·~ııbula aiııfeeelıtir. Iatanbul

t;,.ı., doı~ de niemım tonuna kadar 
••lacakbr. 

.... -·-
" .. ~~llnistanın borçları 
~ toılıt1ıa A_, 10 (Milliyet) - lngiliz .. 
~~~1...:ı• ile Yunan heyeti arasındaki 
ı...,~•- •aı;İ.' •~aaında çıkan ihtilaftan 
aı ~~"'-;, e~nriıti- Atina hüknmeti 
~~&...,l!enıden lalimat eöndcrmit 
ıJ· ı P.... Yarın alac.ıdılar ile heyet 
~ --«lıeı .. 1 ı;. ~ ı.~ 1 zoıı u .araoında koııupnalara 
lıl l.ıı .ı.J a~cektn-. Batbai<an Çalda-
~ı.clj l>ır uzlatırud< elde edeceği. 

er-e aöyl .. .U.tir. 

1 O uncu sene No. 3236 PAZARTESİ Iİ ŞUBAT 1935 

A 1manQanın silahlanması 

Con Saymen Berlinde 
·Bay Hitlerle görüşecek 
Londra andlaşması etrafında Almanya cevaoı 

bını hazırladı. Ce~· " müsait görülüyor 

BayHitler 
LONDRA, 10. A.A. - Londra 

müzakeratımn hemen erteıinde 
deverana batlı· 
yan bazı fayia
lara göre Sir Con 
Simon'un yakın
da Berlin'e ııi· 
deceği tahmin e
dıliyor ve bu ta
yialar Alman 
matbuatında nrii
said akisler bu
luyordu. 

Bay Con Saymen 
rl Sir Erik filips'in raporları, tek
lifin Beri in' de eyi kar,ıiandığıru 

bildirmektedir. 
Londra anlq

malarının ortaya 
koyduğu mese
leleri müzakere 
için hususi bir 
konferansın top-

/ )anmasını da mev 
zuubahiı eden 
"Observer,, , U• 

mumi mahiyet· 
te bir müzakere 
ile diplomatik 
yoldan husuıi 
müzakerelerin 

mütekabil faide-

"Obaerver,, ga
zeteıinin siyasal 
muh&r'lrine gö
re bu ziy~et fil
vaki olacaktır. 
Aynı gazete, ıi
yaıal mahafilln 
mutad çekingen 
vaziyetlerini mu

_ _ ' erini takdir için 
Ba-~ Hitler Framız Sellrt Franauva henthı daha ~k 

PonH ile hon14u)'O* erken olduğu. 

hafaza etmekle beraber bu haberi 
tek~ibe kadar varmadrklarıru ya
zıyor. Diğer taraftan, Berlin Sefi. 

B. GCir:ng diyor ki: 

Bay Hitler sulhun 
baş vekilidir 

Bay Görin• 

BERLIN, 10 (A.A.) Bay Göring, 
Dreadende beyanatta bulunarak, de-
mittir ki: 

(Devamı 6 ıncı sahifede)_ 

nu yazıyor. Muh· 
telif yabana devletlerin telak· 
ki tarzlarının ifadesine meydan 

(Uevamı 6 ıncı sahifede} 

Viyana Gstiinde 

Alçaktan Alman 
tayyaresi uçtu 

Bir Alman tayyareıi 
ViYANA, 10 (A.A.) - Dün, 

ıaat 15 buçuğa doğru Viyanamn 
üzerinde, Gamali haçlarını gö&te

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Kok kömürü pahalı 
Ecnebi kömürleri hududa 12 liralla 

mal olurken yerli 
kömür neden 24 liraga satılıyor 

Kömürler nalı ledilirlıen 

1 

Kok kômürü liiatlarının pahalılığı hak- mürü ihtikarı hakkında yakında bir ra 
funda belediye taraf~ndan ya!nlan tetk_~· por hazırhyacak ve alakadar makamlara 
kat devam etmektedır. Beledıye kok ko- (Devamı 6 mcı aatıifede.) 

Başbakanla bera
berdünAnkaraya 
dönen bakanlar 
B. Recep Peker'de düa 

Ankaraya döndü 
Bir kaç ııündenberi §ehrimizde bulu

nan Baıbakan laınet lnönü ile dıt İfle· 
ri Bakanı Bay T ~ Rüıtü Aru, İç it· 
!er Bakanı Bay Şükrü Kaya ve C. H. F, 
genel ya>ıganı Bay Recep Pei<er dün 
akıam Ankaraya dônınüJlerdir. Baıba· 
kan ismet lnönü dün öğleden sonra 
Dolmabahı;e aarayma giderek Atatürk'e 
veda etmit ve akıam Haydarpqaya geç• 
mittir • 

Haydarpaıada latanbul Vali ve Be
lediye reiai Muhiddin U.tiindağ ile ı .. 
tanbulda bulunan saylavlardaıı bir çok. 
ları ve fırka teıkilatı taralmdan karı•· 
lanmııhr. Bu eınada Bakanlar ile fır· 
ka geMI yazganı Recep Peker de &el· 
miıtir. bmet lnönü kendilerini uğurla
mağa celenlere ayrı ayn il tifaı etınit ve 
herkesin elini sıkarak Ankara ekspresi
ne bağlanmıı olan vagona binmiımr. 
Bakanlar ve Recep Peker de bütün doat· 
!arına veda ederek trene binmiıler ve 
Ankaraya hareket etmiılerdir. 

C. H. F. ııenel yazganı Bay Recep 
Peker dün viliyete gelmit vali ve be
lediye reiaine veda için karbnı bırak
mııtır. 

------··------
Irak. İtalya 

İki devlet arasında 
Dostluk andlaşması --lrakla • lran arasındaki ih· . 

tilaf ta hallediliyor 

Ge,,eral Nuri 
ROMA, 10 (A.A.) - lran mu

rahhularile, hudut mlizakeratında 
bulunmak üzere, halen Romada 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Grip azalıyor 
Kapanan mektepler 

bugünden 
itibaren açılacak 

Grip haıtahğı dolayısile, bir 
hafta evvel tatil edilen mektepler 

bugünden itiba
ren açılmakta· 
dır. 

Lise ve orta 
mektepler bir 
gün aonra tatile 
batladıklarından 
onlar yarın açı
lacaktır. 

Sıhhiye mü
dürlüğünden aldığıuıız maliimata 
göre, grip ilk tiddetini k .. ybetmit· 
tir. 

Hemen her evde gripten yatan 
heıntehriler vardı. Haıtalar, birer 
birer iyieltmit ve itlerine gitmek
tedirler. 

Posta telgraf 

Vekalet emrine 
Alınan memurlar 

• Dünkü nüshamızda bir isim yanlıı· 
lığı eseri olarak posta, lelgral umum 
müdürü Bay Nazifin vekalet emrine •· 
hndığmı yazmııtık. Dün bu hususta Na
fia Bakanı Bay Ali Çetinkaya'dan bir 
düzeltme telgrafı aldık. Bu tel.ıırafı •Y· 
nen aıaiiıya koyarken yanlıılıktan do
layı posta, telııraf umum müdüriyetine 
arzı itizar ederiz. 

ANKARA, 10 - 10 ıubat tarihlj 
nüshanızda poata, telgraf umum müdü
rü Nazifin Vekalet emrine alındığını bil
diren bir yazı çıkbğmı duyduk. Muma
iley, vazifesine yeni tayin edilmiı olup 
kendisinden büyük hizmetler beldenil
mektedir. Neşiryatınızın telgraf itleri 
1iidürü Bekir Vefa ile Posta işleri mÜ· 

.. 1iirü Yusuf un Vekalet emrine alınına~ 
)arından doğmuş bir yanlışlık olduğunu 
sanıyorum. Telu.ibini dilerim. 

Nafia Bakanı: A. Çetinkaya 

Milliyetin geni adıdır 

24319 Tel, { Müdilr: 24310. Yazı itleri müdürilı 
• fdar• ve Matbaa: 24310 

Balkan misakının .IJı/ dönümü 

Balkan birliğinin Ön ay~k 
olduğu sulh prensipleri 
Birliğin yeni baıkanı Bay Tituleskonua Balkan 
dıı itleri bakanlarına gönderdiği telyazıları 
BOKREŞ, 10. A.A.- B. Titü- l lerden dolayı müftehir olabilece-

lesko, Atina misı<kı mucibince, ğimizi zannediyorum. 
dünden itibaren B. Titüleskc, 
ıir ıene için Bal· diğer dıt itleri 
: an antantı bat· bakanlarına çek 
canlığı vazifesi- tiei telgraflar
ni deruhte etmi,. da, mütterek e-
_ir. B. Titülesko sere olan mut-
:ıyni zamanda lak güven hisle-
1935 haziranına rini bildirmittir / 
kadar küçük an- Romanya mat 
tantın da batka· buatı, bu müna 
ıı olduıiundan, ıebetle, Balkan 
bu suretle iki an- antantı memle-

Birliğin eaki reu:i tantın batkanh- ketleri tarafın- Birliğin yeni reisi 
Bay Mak11imos · ğını kendisinde dan barıt lehin- Bay Titülesko 

toplamaktadır. B. Titüiesko, Bal- de tahakkuk ettirilen eseri kaydet. 
kan misakının imzasının birincl mektedir. 
yıldönümU münaııebetile B. Mak· B. Çaldaria'in telgrafı 
aimoa'a a,ağıdaki telgrafı çekmif- BOKREŞ, 10. A.A. - B. Tilü-
tir ı lesko, Balkan birliği batkanlığına 

- Bir sene evvel bugün Atin.a- ıeçinıinden ötürü, Yunan batve-
da batkanlığını'Z altında Balkan kili B. Çaldaris'ten bir tel yazısı 
misakını imza etmi,tik Eserimi- almıttır. Bundan, Ba,vekil diyor 
zin tahakkukuna imkan vermi' o- ki ı .. .. . . . 
lan devarnlı faaliyetinizi ve Bal- . - Dort ulkemızın sa~sılmaz ıt-
kan davasına olan bağlılığınızı ta- tıhaduıdan haaıl olan _ıbret man-

• J • B Ik zarası, muhakkaktır kı, Avrupa zım e yadederım a an antantı- . ·· · d B lk B" . . . . camıasının uzerın e, a an ır-

nın mevcudıy~tının ılk yılı zarfın- liğinin önayak olduğu nizam ve 
da mümtaz batkanlığınn altında sulh prensiplerinin tatbikini ko· 
barışa yapabildiği müsbet hizmet- layla,tıracaktır. 

inkılap kürsüsünde 
• 

Osmanlı imparatorluğu 
harbe nasıl sürüklendi ---
Bay Hikmet dün de 

•• 
Universitedeki 

dersine devam ettf 
Eski maarif vekili Bay Hikmet 

inkilap el"titüaündeki derslerine dün 
de devam etmİ§Iİr. Bay Hikmetin de,.. 
.ini aynen yazıyonız : 

- Geçen d.....nnizde Oamanlı İm• 
paratorluğunun son senelerdeki vazi
yetinden ve BaJkan hami ile büyük 
harp araımdaki aıyasadan bahaetmiı· 
tik. Bugün bi:.yük harbe nasıl ıürük
lendi~inden bahsedeceğiz. 

Osmanh imparatorluğu Almanya 
ile aktelmİ! olduğu ittifak yüzünden 
harbe ıürüklend.i Balkan harbinde 
en çok kazana·• uluılarilan biri Sır • 
bistandır. Sırbiatanın büyiimesi tark· 
ta BulııariıtallDl ve ıimalinde Avus • 
turyanın aleyhine oldu. 

Bay Hikmet 

Sırbiat,anın büyiime&i demek, Avua 
turyanm yanı b&§mda bir lsliv mem. 
leketinin büyiimee.i demekti. Bunlar 
Sıriıiatanm büyüilüğünü ııonınca o
nunla birlettııek istiyorlardı. 

(Devamı 6 ıncı ııahifedel 

Umumi meclis bul(Ün toplanıqor 

Saylav seçilen azanın 
yerine kimler geçecek 

Rei• vekili Sadeddin Feridin yerine Baro reisi 
avukat Halil Hilmlnin seçileceji tahmin ediliyoı 

latanbul ıunıımi mecliıri toplantı lwıılltllle 
Iıtanbul unıumJ mecliti bugün ıaat ha, doktor Hult\tl L-tu,p...! ll"ll t ·,. 

11 de toplanacakt:r. Son zamanlnt'da dir: 
Şehir mcclisinc!e, bet aznlık >ı;ılıilô.I et· Bayı>n Nakiy-, cı.ııa..r Omlrf ~ 
mi•tir. BunlardllYI Ba)'an. Naluye_, Bay Bay Me'hınet Ali a,ai ~ ... ......., 
M;hmet Ali, Bay S .. dettın Ferıt, Ra.Y encümen azııoınd.., O:~uıldlıı•• • .... 
Muzaffer ve Bay dcktor G3lip H~kkı imi enc;jm.....,, ırı6C1'.I- ,.a .. - ,. 
mylav seçiLni~er<lır4 ilunla;·;n yerini' ri!~cckt&r. Bay Stııd.tda r...-, .,.. • 
yedeklerden eczarı Na:J, acenta Ihy ~Ja mecn• biriDCJ ...... '*"' + :ırı 
Hayri, dit hekimi Kem:ıl, muallim Be- (Denmı 6 mc. Mb.ilocl..J 
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Arat:>lsta.~cla 

,Osmanlı imparatorluğu 
- -·~ 

nasıl yıkıldı 

Her hakkı .-lı/oüar. Yacını Son Yemen valiri Mahmut NEDiM 

B 91.gın iskeıet, kimi birbirine 
girmiş, kimi bükülmüş 

~~----..---~~ 

Yemen, hu koca ülke Mehmedçik için hu dört 
duvardan f ark•ız bir maktel değil mi idi? 

Kocam itiraz etmif, 
- Hayır, ben yapacağmıı biliyo

rum, fimdi hepsinin ellerini kolla. 
rını bağ!ayın, dedikten sonra, ce• 
belin eteğindeki metrUk bir bina· 
nın iç ine doldurmUf bu zavallıları 
ve emir vermit ; 

- Örün bütün kapıları, pencere
leri ... 

Birkaç aaat içinde her taraf ö
rülmüf, bir çatı, bir zemin, ve dört 
duvar arasında bırakmıt bu uker· 
!eri ... Ne bir katra ıtık, bir damla 
Sl!, ne bir lokma yiyecek. .• 

Ara ura dıf8rıdan duvara kulak 
verir, can çekişen biçarelerin fer
yatlarını, iniltilerini dinlermif. ... 
itte kocam bu kadar zalim ve mer· 
hametaiz bir adamdı. Orada o o
tuz günahsız asker bu tekilde can 
vermit. Kocamın maiyeti kaç defa 
merhamete gelmiş te yalvarmıtlar; 

- Günah, d 0 mitler, açalım 1fU 
kamları, yeter bu çektikleri ••• 

Kocam, bunu söylemeğe cesaret 
edenlerden üçünü kılıçtan geçirmit 
fakat zavalldarı aalıvermemit-·· 
O bina hala öyle metruk ve kapalı 
durur ... ., 

Refikam gözleri yaşararak ba. 
na bunu anlattığı zaman ne hale 
geldiğimi tarif edemem. 

O feci sahneyi gözlerimden gün
lerle silemedim. 

Ne yapabilirdim, bu zalim kabi
le reisi çoktan ölmüt gitmi9 ve ara. 
dan seneler geçmitti ... 

Buna rağmen bir gün kalktım, U• 

zunca bir seyahahti göze alarak, bu 
inanılmaz vakanın sıhhatini tahkik 
etmek merakına düttüm ve tarif e
dilen yere gittim. Kadının anlattığı 
yerdeki her tarafı örülü kulübeyi 
buldum, derhal bir kapı ve muhte
lif yerlerinden delikler açtırdım. 
Kadın yalan aöylememİftİ: Bir yı. 
ğın iskelet, kimi biribirine grmif, 
kimi bükülmüş, kimi uzanmış .•• 

Yemen, denince ben bir tarih ha· 
tırlarım, fakat aiz, eğer Yemeni 
l[Örmedinizse, eğer Yemeni bilme· 
dinzse, Yemen denince şu kadarını 
batırlayml 
Vakıa Yemende bu ayarda, bu 

kadar zalim ve cana susamıt ka
bile reisi nadirdir. Bu, muhakkak 
ki bir hilkat garibesi, yamyamdan 
beter bir vahtidir. 

~ncak, Yemende can veren Meh 
metciklerin hemen hemen hepıi 
a,ağı yukarı ayni terait içinde tü
kenmi' değiller midir? 

Yemen, baftan bata bu koca ül
ke, Mehmetcik için, nihayet daha 
geni,, fakat gene bu dört duvardan 
farksız bir maktel değil mi idi? 

Oraya gönderdiğimiz askerin ne-
aini dütünür, düşünebilirdik? 

- Burada öleceksin, derdik. 
Aç, susuz, ümitsiz ölürlerdi. 
Ne Ü•tlerinde adam akıllı giye

cek, ne torbalılnnda son nefesleri
ni tok verdirecek j-İyecek, ne mat
ralarında kana kana içebilecekleri 
su, hiçbir ,eyleri yoktu. 

Saray bu askerlerin kesesinden 
çalar, paditah bu askerin geride 
bıraktığı kimsesiz ve yoksUf ana· 
undan, karısından, yetimlerinden 
döve döve, inlete inlete vergi alır. 
dı. 

Osmanlı imparatorluğu bu idi. 
Bunu biz gözlerimizle gördük, 

bu devrin içinde yaşamak bedbaht· 
lığına uğradık. Ve eğer bunu sonu
nu görmek saadetine ulatmasa idik, 
bütün bu karanlığın sonunda yeni 
bir günetin tuluile ferahlamasa i
dik, gözlerimizi bu fani dünyaya 
kimhilir ne tarif edilmez bir acı ve 
ıstırab içinde kaplyacakcık ! 

Zaman oldu ki, devletin menfaa
ti. istikbali, selameti, refahı için 
Arabistanda şu, bu yapılmalı, f<iyle 
bir programla ite batlamalı, sözle
rinin bir kulaktan girip çıktığım 
hiçbir fayda ve semere vermediği: 
ni ve veremiyeceğini anlayınca, 
ittihatçı rüesaya, belki kalblerini 
hislerini harekete getirebilirim, di: 
ye akan kandan bahsettim, Yemen
de, Hicazda. çölün muhtelif yerle
rinde verdilimiz kurbanlan, bu 
yüzden yrkıla , sönen ocakfar1 
tasvir c tİır-

- Merham~t ! ... dive bağırdım. 
Bunları ekM"riya Talat pa~a ile 

gö•; ' .;; • 1 ım. Bence bir it yapılabi-

lecekse ancak o sırada Talat paşa 
ile yapılabilirdi. 

- Artık düşünmeğe, uzun uza. 
dıya hesaba, kitaba, müzakereye, 
tahkika ne zaman müsaittir, ne de 
devletin menafii ... demittim. 

Talat pata bir hayli dütündükten 
ıonra; 

- Fakat Mahmud Nedim bey, 
dedi, para yok. •• 

- Paranın olacağı da var mı 7 
- istikraz ••. 
- istikrazı bekleyen nice mas-

raf delikleri var. Sonra da bu artık 
anane hükmüne girdi, Arabistan 
deyince para akla geliyor, parasız 
Arahiıtanda hiçbir fey yapılamıya. 
cağına kailiz. Bence bu da doğru 
değil. 

- Peki ne yapalım? 
- Size bir teklifim var. Bilmem 

kabul edecek misiniz .•. ? 
- Söyleyin. 
- Gelin bir Yemen seyahati 

yapalım, ?"ayı bir görün, bizzat 
vaziyeti mahallinde tetkik edin, bu 
faydalı bir hareket olacatır, kabul 
ediyor musunuz? 

Talit P8'8, bir müddet düşün
dükten ıonra; 

- Doğru... hiç te fena olmaz, 
görüp tetkik etmek pek muvafık o
lur, ancak buradaki itleri de bili· 
yorsunuz, Yemene gidip gelme, a
f8ğı yu"karı iki aylık bir seyahat de 
mektir, bilmem ki nasıl olur. 

Ben ısrar ettim, bir torpito ile 
seyahat edilirse bu zamanın hayli 
kısalacağını ve bunu yapmak için 
ortada hiçbir sebep mani olmadı
ğını söyledim. 

- Evet, dedi, fakat bir kere ar· 
kada~larla görüteyim, bakalım ne 
diyecekler? •. 

Bu görütme hayli uzun sürdü, 
nihayet Talat pata fU cevabı verdi: 

- Arkadatlar fU sırada lstan
buldan ayrılmamı, hele uzunca bir 
zaman için uzaklaşmamı muvafık 
bulmuyorlar. Maamafih münasip 
zamanın hululünde, ilk fırsatta bu 
seyahati yapmağı kararlaftırdım. 

- Kararlattırılan fey, hiçbir za. 
man bulut edemiyeceğine kani ol· 
duğum (münasip bir zamana) ta
lik edilince, ortada kararlatmıt 
hiçbir nokta görememekte mazu. 
rum. 

Talat pafa bu cevabıma sinirlen· 
di; 

- Siz, dedi, yalnız Yemen ve A. 
ra.bistanla mı me,gulüz zannediyor 
sunuz, Mahmut Nedim bey, batı· 
mızda öyle itler var ki ... 

- Biliyorum, dedim, fakat kor
kuyorum ki ba,ınızdaki bütün it
lerin hal ve fasledilmeai de hep böy 
le (münasip zaman)ların hululüne 
talik ediliyor, her it pamuk ipliği
ne bağlanıyor ve böylece (mesele) 
!erin hiçbiri matlup neticeye ula
fAJDıyor. Ben razıyım, bu itler il· 
raya konsun, denilsin ki tu it fU 
zamanda, bu iş şu zamanda ha1ledi
lecektir, böyle bir program ile ha· 
reket edilirse ben de Arabistan me
selesine sıra gelinceye kadar bek. 
!emeği memnuniyetle kabul ediyo. 
rum. 

- Öyle olmadığını ne biliyorau
nuz? 

- itlerin giditi bana bu kan~ati 
veriyor, hiçbir tarafta kat'i cezri 
b. . rü) , 
ır ıt gö ·· emediği için mesele üze-

rine mesele, vaka üzerine vaka çı· 
kıyor. Ve ıiz gayet tabii bu itler, 
meseleler, vakalar ortasında tatı· 
nyorsnnnz. 

- Yanlıt görüyor, yanlıf muha· 
keme ediyorsunuz. 

- Ketke öyle olsa .•. 
. Ded~en sonra, Talat P&fAllın 

bıddetının artacağını bildiğim hal· 
de kendimi tutamamıttım: 

- Anladığım tudur, Yemen de, 
Hicaz da, bütün çöl ve Arabistan 
kendi haline bırakılacaktır. Ve bu 
esnada her kafadan çıkan sözlere • günün, saatin icablarına göre bir i-
darei maslahat siyaseti takip edile
cektir. Ve İfte felakette buradan 
doğacaktır. Pek beylik bir laftır a
ma, sırası geldi, müsaadenizle söy. 
leyeyim; su uyur dütman uyumaz. J 

-Yani? 
-Bitmedi- j 
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ltalya. Yunani•tan 

Başbakan 
B. Çaldarisin 
Beyanatı ---İtalya ile dostluğu bozacak 
ıeylerdea kaçınmalıdır 

ATINA, 10 (H. M.) Bat1>aJ<an Bay 
Çaldaria dün gece ga-

Pasif'ık denizi 

Dünyanın en can 
Alacak bir noktası 
Haline geliyor 
Cenubi Afrika birliği 

zotecileri kabul e<lc· r1"'1rcı~~
rek, on iki ada mes, il 

Başkanının bir nutku 
KAP, 10. A.A. - Batvekil ge· 

neral Smuta radyo ile söylediği bir 
nutukta uzak tark mü9küllerinin 
medeniyeti tehlikeye koyduğuna İ· 
taret ederek de.mittir ki : 

leleri etrafmda Ra 
doıt.ılri Yunan kon 
oolosluğunclan Dıı i; 
leri Bakanlığına ha 
herler ıreJdiğini ve b 
haberlerin on .iki ad. 
daki Rum ahaliy 
kargı tazyik yapıldığ, 
na dair gazetelerde ç• 
kan bavadiolere hiç u. 
madığmı söylemİ§tir 
Baıbakan b~yanatnıa 
ilave ederek, Yunan a- Bay Çaldarı.s 
halitinin böylo heye-
caıJı haberler karpıınıla ooğuk kanlı 
olmalarını bildirmit ve demittir ki: 

- 1 talya iie Yunanistan aramıda İyi 
dostluk miinuebetleri vardır. Dostluğu 
bozacak ıeylerden ıalwımak lizınıdır. 

Amerika da 
Hauptmanın aleyhinde din

lenen yeni şahitler 
FLEMINGTON, 10 (A.A.) - iddia 

makamı, Hauplıman'ın lehine beyanat• 
ta bulunan ve fit ile Viyolet Şarpın, 
çocuğun kaçırılmaımda methaldar olduk
lanru iddia eden bazı müdafaa ta.bitleri
nin ifadelerini cedıebl.lek üzere yiımi 
kadar ıahit dinlenmi~. 

Bunlardan Bayan Morro, Viyolet 
Şarpin, o gece oofracla hizmet ettiğini, 
bazı gahitler de gene ayni ırece Viyolet 
Şarpla beraber hulunduklarım ııöylemİt· 
!erdir. 

Evvelce celbedilen Ulıta mütehaa111-
ları, merdivenin tahtaaile, Hauptman'm 
tavan arasmda ek~ik bulunan taban 
tahta11run ayni cinsten olduğunu bir da
ha teyit ebniılerclir. 

Sovyet Rusya ve Amerika 
MOSKOV A, 10 (A.A.) - Ha· 

vas muhabirinden: 
Molotofun , Sovyetler kongre . 

sinin açılma merasiminde okuduğu 
söylev, Moskovadaki yabancı ma
hafıle nazaran, Amerika reisicum
hurunun, Rusyadaki diplomatik 
ve konsolosluk hizmetlerinin tah
didine ve deniz ve hava atatelik
lerinin lağvına müteallik kararla· 
rında amil olmu,tur. 

Halk komiserleri heyetinin rei· 
si, yabancı iddialara ve ezcümle 
Amerikanın müddeiyatrna karşı, 
Sovyetlerin bat eğmezliğinden bah 
setıniftir. 

Ayni mahafile göre, bilhaua 
yerli ahaliye hitap eden bu söy • 
!evin bu kısmını tahfif ederek, as
kıdaki meselelerin teknik bir tarz· 
da izahını, prensip telakkilerinde 
ısrar etmeksizin, dıt itleri komi
serine bırakmak c!aha uygun dü· 
tecekti. 

Pariste sosyalistlerin 
alayı 

Pl\RIS, 10.A.A. - Sosyaliıtler· 
le, komünistler aktam üıtü Cum
huriyet meydlll\ında alay te9kil et· 
mitlerdir. Alayda sol cenaha men· 
ıup parlamento azası da bulunmak 
ta idi. 
Alayın geçişi saat 18 de nihayet 

bulmuttur. Alınan inzibat tedbir
leri 1-.'lldırılmıttır. Alayın geçi9i 
esnasında hiç bir hadise olmamış
tır. 

Bay Laval hasta 
PARIS, 10.A.A~- Gripten ha .. 

ta bulunan dıt işler bakanı B. La· 
val'in sihhi vaziyeti düzelmekte j. 
ıe de, daha iki üç gün kadar dı
farıya çıkmıyacaktır. 

Londradan döneliden beri, B. 
Lava!, hariciye itlerini çevirmek
ten biaran el çekmemittir. 

Macaristanda · dahili 
vaziyet 

PEŞTE, 10 (A.A.) - Macar telgraf 
ajan11nın haber verdiğine ıröre, Daİp 
Horti, Batbak.an Cömböt ve Kont Bet. 
len, davalı 11yaA! me.eleler Üzerinde 
uzun bor,u gÖrÜfl"Ütlerdir. Bu ırörüf. 
me neticeıinde, !~si ihtilaflarla anla
ıamarnazlrldar tamamen ortadan kalk
mııttr. 

Staviskinin dolanC::<.ırdığı 
paralar 

PARIS, 10 (A.A.) - htintak hiki
mi, Staviski meJelcsine dair olan dos. 
yaların büyük bir kısmını mahkemeye 
tevdi etmittir. Bu dortyalara göre, Sta• 
viıkinin dolandırdrğı paralar 250 mil
yondan ziyadeye halli olmaktadır. 

Avrupa demokr"sı- faşizm 
ihtilafları içinde yüzerken, Asya 
yürümeye batlamıttır ve nereye 
gitmek istediği de belli değildir. 
Asyanın batında daha timdiden 
dünyanın en kuvvetli iki deniz dev 
!eti ile beraberlik isteyen Japon· 
va bulımmaktadır. Bu vaziyet ya· 
nında Avrupadaki mütkülat ehem 
miyetaiz bir aile kl\vgasından iba
ret kalır. Pasifik denizinin dünya. 
nın en tehlikeli noktası haline gel· 
mesi için çok ciddi sebebler vardır 
ve bu İfe Japonya Sovyet Rusya, 
Çin, Amerika, İngiltere, Kanada, 
Avusturalya ve Yeni Zellanda ka
rıf8bilir. Puifik denizi dünya it
lerinde can alacak nokta olmak i .. 
tidadını gösteriyor. Böyle bir ihti· 
lafın önüne geçmek için lngiltere 
ile Amerikanın beraber çalıtması 
lazımdır. · 

Ampaya gelince, Fransız. Jn. 
giliz hava anlaşması akim kalma
ya mahkUmdur. Muvaffak olması 
için ıili.hsızlanma ile beraber ya. 
pdması prttır. Almanyaya silah 
beraberliği hakkı ta.ıınmahdır ve 
uluslar kurumuna dönmesi için ça· 
lqdmalıdır. 

Altın esası 

· Amerikada yuca 
divan 

ne karar verecek 
Kararın hükumetin fikrine 
uygun olacağı söyleniyor 
VAŞiNGTON, 10.A.A. - Resmi 

malumat alınmadığı cihetle, yüce 
divanın, altın sası hakkında ne gü. 
nü karar vereceği katiyetle belli 
değildir. 

Müddeiumumi B. Cunnings, Rei 
sicumhurla iki aaat görüttükten son 
ra Ak konaktan çıkarken : 

- Kararın ne günü ilan edilece· 
ğini bilmiyorum, demittir. 

B. Cunnings, Reisicumhurla ne
ler gÖriiftüğüne dair hiçbir beya
natia bulunmamışsa da, salahiyet· 
tar kaynaktan haber alındığına gö
re, mükalemenin mevzuunu, yüce 
divanın vereceği karara karfı hü· 
kilmetin alacağı vaziyet teşkil et
mittir. 

V alstritte kain mühim simsarlık 
idarelerinden biri, verilen kararın 
hükumetin noktai nazanna uygun 
olacağını tahmin eylediğinden, bi
re kartı üç nisbetinde bahis kabul 
etmektedir, 

iyi haber alan mahafil, yüce di· 
vanın, kararını ilan etmek hususun 
daki teehhürünü, muhalif azanın, 
kendi noktai nazarlarını bildir
mekte iltizam eyledikleri yav&flı· 
ğa atfeylenıektedirler. 

Kararın 18 tubata kadar tehire. 
dilmesi, mulıtemel görülüyor. 

Harici kü,ük haberler; 

* Almanyada milli ıosyaliat yardım 
cemiyeti halkı yeniden "Ana ve çocuk 
yuva11na" yardmıa davet elmip;r. Şim
diye kadar 4000 fakir ana 1&11atoryom. 
!ara yabrrlmıı ve 393.522 tehir çocuğu 
da tatillerini iyi ıerait altında loöylerde 
geçinniılerclir. 

* Romada Poota nezareti binınının 
inıaatında çalı§An bet amele 20 metre 
yükseklikten, yere düpnüılerdir. Uçü 
ağır, ikisi de hafif ıurette yaralanmıı· 
!ardır. 

* P ariı belediye meclioi reiıi Bay 
Konteno, bir otıomobil kaza11nda yara
lanmıJtır. B"lında bir yara vardır, bir 
de omuzu berelemniftir. Vaziyeti hiç 
bir endiıeyi mucip değildir . 

* ·Franoada yapılmıı dizel motörlü 
bir lokomotif Londraya ıretirilmiJtİr. 
Bu lokomotifin tecrübeleri yıııkında ya
pdacakbr. Saatte 120 kilometre sür'at 
elde edi:eceği ümit olunmaktadır. 

* Hongkong' da içinde yebniş çocuk 
bulunmuı olan TungfOv adındaki Kor
san ıremisi mürettebatından bir ikincisi 
de bugün yakalamn•ftn-. 

* Groenland' da Çrkan ıiddetli fırbna· 
!arda otuz kadar ev yıluhnıt ve on zen
ci ölmüt ve 40 zenci de yaralanmııtır. 
Hasar çok mühimdir. 

• lrlanda kıyılarında kayalıklaı·a dü
şen Langaneı adındaki lngiliz ba:rkçı 
gemisinin 14 ki<ilik mürettebatı boiul
muştur. 

Gümrük tarife kanunu projesi . 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Yeni gümrük tarife kanun proje1ı· 

ni tetkik etmek üzere Ba,bakanlık ça bir komi.yon te1kil edilmiftİt• . 
Komi.yon iktiaat ôli mecliai umumi kiitibi Bay Eni. Behic!n re;; 

liği altında istatistik umum müdür Ü Bay Celal, gümrükler tetkik :f · 
dürü Bay Nuri, maliye kambiyo müdür muavini Bay Atıl, Türk 11 

1ellerinden B,.y Necmettinden mü te1ekki.ldir. 
Komisyon bugün Btlfbakanlık ta toplanarak tetkiklerine baJlafll" 

tır. 

Memurların maaşları, dereceleri. 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Memurlann maQJları, derecel~ 

terliieriie ücretli memurların barem kanununa göre tayin ve terli ~ ' 
meleri etrafında bir müddettenber i tetkikatta bulunmakta olan tnii'' 
teşarlar komisyonu mesaisini bitirmiştir. 

Komisyonca tetkik ve bir kara ra bağlanan maClflı ve ücretli ,,.,. 
murlar hakkındaki rapor hazırlan maktadır. 

Hazırlık ikmal edildikten sonra rapor Başbakana takdim ollll"" 
caktır. 

Ereğli mensucat fabrikası için 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Sümer Bank umum müdürü Bay f{tJ• 

rullah Esat tetkikatta bulunmak üzere Nazilliye gitmif tir. SÜlfler 
Bank tarafından K..ıyseride kurulmakta olan mensucat labrikasıtıtll 
İnşaaı bitmiftir. Makinelerin montajına devam olunmaktadır. 

1 Banka Ereyli mensucat labrika8ına lüzumu olan makineler için b 1 

Alman labrikaaile anltıfmıştır. "Umum müdürün avdetinde muJıaıll' 
le imza edilecektir. 

Liman U. müdürlüğünün kadrosu 
ANKARA, 10 (Telefonla) - lıtanbul ve /zmir liman umum rrılJ. 

dürlüklerinin yolladıkları yeni kadrolar üzerinde Maliye Baka~~'!'. 
tetki.katına bClflamıftu. Bakanlıkça kadrolar üzerinde mühim değlJ"" 
likler yapdacağı söylenmektedir. 

Bag Fahrinin muhakemesi bugün 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Yarın saat on dörtte birinci tali~ 

ceza mahkesinde eski posta telgraf umum müdürü Bay Fahri, mu(llll• 
ni Bay Suphi, telgraf i1letme müdürü Bay Ihsan Cemalin muhakemeıl
ne devam olunacaktır. 

• 
I zmirde dün 6 bin lira kıymetinde 

kaçak af yon gaka/andı 
IZMIR, 10 (Milliyet) - Bugün büyük bir afyon kaçakçdıl' 

meydana çıkarılmıştır: Arman bandıralı Derince vapuruna yükletileJI 
badem sandıkları içinde ayrıca tenekelere yerleştirümiş 150 kilo af· 
yon yakalanmıştır. Bu alyonların tutarı 6 bin lira kadardır. 

Suçlu olarak Jozel Pardo, Davi Alalolya ve gümrük komisYo"' 
cusu Osman Nuri yakalandılar; suçlannı itiraf ettiler. Tahkikata Jr 
vam olunuyor. 

Başkan Ôzalp şeref ine ziyafet 
IZMIR, 10 (Milliyet) - Kurultay başkanı general Kiizun ôr.alP 

bugün vilayeti, belediyeyi, kumandanlığı, fırkayı ziyaret etmiştir. 
General Kiizım ôzalp yollarda alkışlanmıştır. Belediye tarafuıJ(lll 

l%mirpalasta şerefine 50 kişilik bir akfam yemeği verilmiştir. 

Hırsızlar 

Güzel san'at eserlerine 
pek meraklı imişler 

GLASCOW, 10 (A.A.) - Boru a
janlarından !lay Con Holmeı'in, dün 
gece, evine giren hırsızlar binlerce İs· 
terlin lirasından hatka, Van Dayk (Van 
Dycke) imzalı üç tablo, Çin fağfurlarm· 
dan ve Iran haMarından mürekkep bi
rer de kıymetli koleksiyon çalmıı!ardır. 
Hırsızlann, çaldıklan eıyayı oeçmek hu
ıuıunda gösterdikleri itinadan, nefis e
oerler mütehusuı oldukları anlaşılmak
tadır. - ·------------

Feci bir kaza 
BURJ • FRANSA, 10 (A.A.) -

Bazı aokerlerin çalıtma.kta bulunduklan 
bir tat ocağına, ooğu:ktan donmut kum 
kitleleri yrkılmıt, iki askeri öldürüp, bi
rini de yaralamışbr. 

Çekoslovakya demokrall r 
PRAC, 10.A.A. - Hariciye na

zırı Benee, demokrasinin geçirmek 
le olduğu buhran ile otoriter re
jimler için yapılan mücahedeler
den bahis, Moravya'da Jilhava'da 
bir nutuk irad etmittir. 

Nazır demittir ki : - Gerek İç, 
gerek uluslar arası siyual ve öko
nomik alanda , Çekoslovakyaya ge
reken tek bir rejim, ancak demok· 
raaidir. 

Napolfonun mektupları 
PARIS, 10.A.A. -Napoleon'un 

Mar; l,uize yazmış olduğu mektup 
!ar, milli kütüphanede teşhir edile
cektir. Fevkalade bir ehemmiyeti 
haiz olan bu mektuplar 318 parça
dır ve Fransa hükUmeti tarafından, 

"Londrada bir mezattan ıatın alın
mıttır. 

Bununla beraber, birinci impera 
torluk devrinin son safhasına dair 
daha bazı yadigarlar tethir oluna
caktır. 

Fransanın en büwiik • 
tayyaresi 

KONT DE MARSAN, 10.A.A.
Fransanın en büyük deniz tayare· 
si olıın "Yüzbaşı Pariı,, in süvari· 
si B. Bonnet, 37 ton ağırlığında 
olup tecrübeleı ; pılmakta bulu
nan bu tayya-eyi dün hükumet ve 
matbuat erkanına, uçarken göster
mittir 

H1va vaziyeti 
ANKARA, 10 (A.A.) - ZU.aal Vr 

kileti meteoroloji enıtitüıündu" alıı:ıs" 
malümata göre, son 24 ıaat :ç'n.!E yuf' 
dun Trakya, Ege, Orta Anadolu ile p,.o· 
talya çevresi yağıgh, diğer yerler bu!t" 
lu geçmiftİr. Yağışlar Sıvu çevr-es!n; 
kar, diğer yerlerde yağmur ıekliD 
dir. ,. 

Hava ııabunetinde düne naz1U"an ~fr 
dun her tarafında 4 derer.c etrafında >'fı
aeliş vardır. En düşük ıuhunetler •;,. 
nn ı;.lbnda Karata 19, Erzurumda f.
Erzincanda 8, Sivaıta 5 derecedir. /,• 
yiiluek ouhunet te 18 derece olarak 
danada kay<ledilmiftİr. , 

Ankarada bugün öğleden ıonro ; 
at 14 te suhunet ııfmn üıtiinde 12 
receye kadar yükselmittir • 

f !aziz belediye mecli•~ 
ELAZİZ, 10.A.A. - Vilayetı· 

miz belediye meclisinin asıl ve Y~ 
dek azalarının çoğu azalıkdaıı ı 
geçmiş ve bir kısmının da kaıı0~ 
sebeplerden dolayi azalık haki~. 
kal:nadığından meclis infisah " 
mittir. 

Belediye başkanlığına vilı.Yr 
mektubcusu bakmaktadır. 

T okat'ta şenlik ef 
TOKAT, 10.A.A,- Atatürk~ 

kelinin açılma şenlikleri gece r,. 
vakte kadar sürmüttür. Heyke " 
lektrik ışıklarıyle aydınlatıl~!' 
halk büyük ·bir fener alayı te ir 
ederek heykelin önünden g"f-1,, 
tir. Belediyede bugünün şere.,:jf 
büyük bir aktam ziyafeti ve!"1 ,.ret' 
ve kolordu kumandanı da zıY 
gelmitlerdir. j 
Fransız - Alman ticaret 
.BERLIN, 10. A.A. - F~~j. 

Alman ticaret müzakerelerıı11ıı et· 
rinci ~afhası Berlin' de bita'!1'" 0(J~ 
mıtti~ .. Önceden kavil ı:dil~1~,,r" 
ğu gıbı bundan sonraki ınu:ı:. •te 
ler pazartesiden itibaren Parı9 

cereyan edecektir. ~ 

Doktorları davet~~ 
Ölümü aramızda büyük bir bot1~ı l

r8"an büyük ilim Selanikli Dr. R"Jııı 
çin 'bugün yapılacak olan ıon. v~ ~,ti' 
mcraıime tıp ailesinin ittirakıttl 
oayırılarla dileriz. df 

Şitli Sıhha~ "'.~iti' 
Cenazeye aut 10,30 da ~ıf~ıi" 

Yurdunda topl mp ittirak edıle 



~lllplon ekispreste 
!herya sürgünleı·i •.• 

"tıl =ı~ Rııayanın korkıınç ıeylerin
lleıııo rı olarak edebiyattan re#ne, ai
~ h Jla kadar /lİren, belki de Rıısya
!'i; flrp •rteaindeki büyük deiiıik • 
~! de •ebep olan Siber:ya süraün • 
de 1

1 r, •aydıiun J!Crlerde: Roman· 
''f Q oda, ekranda /lÖrdüm. 

llfııe ~rrun, uykusıu ve hayatın aiır 
1ı4, ::,ne omıızlannı ııermif, yüzü ça· 
~ ,:"~ bir atkı ile bağlı, ayakları 
~Q b nııklerine kadar çamal'a~ ya • 
ılcı d' ~1tmıı, elinde hortu ile ard ar· 
llıa ıaı nıiı bir İn&an sürüsü, yaprak· 
'"i~ları ııe yapı1kan balçığı ile İn· 
llıtııziYı. bir fey vadetmiyen bir kınn 
>ıirı;, t;r enginliğinde mütevekkil 

a ıırurdu. 
.,,._,•n ııe anam, bu sefer Londradan 
:. ...... d" k s l k • •t İfl 0 ner en emp an e spresın• 

l.o • bu hayatı yaşadık. 
di, Ue ndro dünyanın en büyük ıehri • 
it,, 

0 
en çak seyyah oradan çıkar der

!tııt ler ~alde Londradahi aeyahat U· 

lı..i"e_~ ı hepsinden daha dii%gün ııe 
~ delik olmalıydı. Bu ocentele • 
~etili de (Yataklı vagon·Kuk) 

1• -~ri denirdi. 
ı., -.::rodan kalkarken bu acente • 
~ 1.. Bulgar .. rtlannda demir yo
ıle uozalı olduğunu aöylediler. Ben 
illi tiJ.,~ılıncaya kadar bekleyeceği
~ •rrlim. Günün birinde bu a· 
~ bttna bir mektupla yolun açıl· 
l\ı Yazdı. Ben ihtiyat ettim bir 

a lorıra için bilet aldım. 
ı.,. 11 bilet (Semplon ek•pres) deni
~~a~p yolun bileti idi. Buna se• 
( dı!ınde (lüka tren) deniyor i· 

ffı:;.ndradon Duıır'a trenle, oradan 
~;Zka!e) boğazını vapurla rahatça 
~ "• kaleden bu acayip trene 
- : Arabamız da dürüat, becerik· 
... ~matlı bir Türk çOt:Uiu lıondolı· 
~~Bize hattın Bulgariıtanda bo· 
' ııiunu ııe bir trenden ötekine 
~lleçildiiini anlattı. Rahatsız olan 
6;,; ,,!__~n ııapurdan trene geçirirken 
~ --.anırlıen Bulgar hududunda 
'liiıi,,.~rak kırda yürütmeye mecbur 
"'>or'd""" düıündühçe dolıuz doiu· 

Ilı um. 
'• a ~ ırece iki ııün yolculuktan son· 
!ıı.f 11 ıraristanın bize göre ilk sınır 
ı.,: t,ona olan Seııilengrata yani Sa
._ Vatala Paıaya 11eldik. Yolda bi
'-ı:::balanmrzı Jeiiftirltiler. Ve ls
'lıp S ;y_olcularını bir arabaya doldu· 
'• " euılengrat iatasyonunun kapka· 
4e,; °'ıırılığına bırakhlar. Sabah olur· 
~ laat altıda bir idam mahkômu 
~rır ıribi uyandırdılar. Oradan 
"ılı !ren b~ demiryolunun bo· 
4- ~rıne getirdi. Kondoktorlar da
'ı'i '0"!nımiyen öteki trene kadar yü. 
tlı~~-i ıöylediler ... Coıkun sulann 
>ttq ""fikleıliii demiryolıırıun geçtiii 
"t ..: flmdi bir takım çukurlardan 
"ı.ıi.ı lann kenarında bir adamın geç· 
dıııı b" ancak yetiıen bir keçi yolun • 

c· aıka bir ıey yoktu. 
'~llOrdaki (Mora§) köyünün Rum 
.... ,,.'arı Yunan jandarmalarının ne· 
~atlında gelip herkesin e§yasını 
!'o,. 1 Yolcuya ait oloralı yükleni • 
~ 0~ ~olcular da Siberya mahkum· "- .!'b; bu çamurlu, soğuk, ııahıi kır
~at Yedide yola düşüyorlardı. Dün· 
tııı..:: eıı riiç 11aziyet kız.ııınlığını bo
~ Yer bulamıyan adamın hidde
~>ıi;ı!in Öyle oldum. Eğer ( ılforaı) 
~ loiı d1t olmcua bana lsıanbula ka· 
i'lli •t veren ılemiryolu tirketi 
~ile eıyalarımı orada ırilkecek ııe 
~llıt dolayı hiç bir sorguya uğra
·-.ı.ı.tı. 

't llo.ıonunıuzu büktük, yola dü§tük 
~7'°:,'!' kilometreden fazla yol gi
lıııı;0 ıier treni bekledik. Neden 

., teldi ııe bindik. .... .,. 
"'ı ~ ff!Jlden eııııel haber vereyim 
~demir yolunun o• ada f;o;ı;uk· 
ili . a an yalnu; biz ;ıı;arar gÖrmektes 1°~kluiu yapmak için de kim· 
~ ..,._:el_Qf ettiği yoktur. Bulgarların 
~:'flltbıktan bir zararları yok. 
"'>, ~ 10Praklarında olmakla bera· 
~llnanlılar da o demiryolu par
~ ti,/°" ltar etmiyorlar. Yunanista
~· a •rıler zaten • yoldun /leçmez
~ııı::ıdan yalnız lstanbul :ı:arar 
~ "la' lotanbulun Batı memleketle· 
ı,;._...;;;: ltapıaı böyle kay11usu;ıı; bir 
~ ~•I .l'a elinde oldukça unede bir 
';'"it ~ lotanbul yolcularının Siber· 
ı:._ ~li'iııleri 11ibi ıabah karanlığın· 
ı...ı~ı.:.a düfl"Cleri, ha.ta, alil ııe 
ı...· ııı.ı.ı. n J/Ürümcyc, icbar edilme • 
;;' •i adderdir. Fakat biz buna bo-
~ ""'meliyiz. lst'!nbula gelen.· 

"-.""ilotı t uyahatı yapar ha.e 
~ lidir. Su bukını 28 .an 
..._......, ~oldu. Ben oradan 8 fubatta 
lı.ı"'f ~ ~ •ündür bir k04' ağaç tra· 
~I uate koymuf olmaktan baı· 

'!.. '""ı bir fCY ırörrnetlim. 
~ h,ı. .ı.!" (Semplon ekapreai) deni· 
~· l'..; tlıunmaz ıribiılir. Kale· 
~"· c>.1teye kadar olan parçast i-
1..;.· ~lllctUT, temiUir, aervia QlG
' ""ft,; ondan oonra bo;ı;ulur, w-
)oj_ "fıpı' bir feyler olur, tren pi•le· 

......... "(• ile nihayet ifte böyle 
ıı. ~· ıra döker. 
f~ı....;,";' Ya~ Kuıkonmaz gibi. Kör
~~ ~nır, aap taralı posadır. 
S' ı.~d ekspr•) in sap ııe posa 
'- . ~ •~ir. Neden?. Onu bil
ı.;.,. ~~ ~ılmek bana düşmez, ba· 
~ ~ ırordüğümü yazmak düıer. 
~"iti 

11 
llerr/ıkleri arabalar daima 

~et.. ı.iı,,, en kötüleridir. Niçin? 
'it~ il eırı. Onu bilmek te bana 
~"İJı.aı albulri lstanbula gelen yol· 
'.!ti i. l:J;d."~ ıriden.:en faz.la para 
liıı:_ ıı..,.P a lulıalı &>ar. Bu trenin üc
'-""""il• edilirken bilmem ne lıaılar 
Sı' 1,;.,. Paraaı, fu kadar da yatak 
~ loil;ti P ederler. Yataksız da 
~ )Qta1r":""e:der. Sonra inaanı 
:.. ht IC.İırııı. Gn lıaldırıp çamura dö
~ Y• bir fCY ooramaz.am;ıı;. 
~siı:: '!er ~leiretfe tleii· 
~ - ~ .... ,.,, ,,;;yı.,,. • 
l"."""'a 6ır h tren ltiF alın YG· 
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Ş EH i R HABERLERİ 
OKON~O~M~I------------~--~~ ................................................... __ 

Adliyede PoLısrE 

Kuru - .. uzum 
Hambura piyasasında bir 

durgunluk görülüyor 
Berlinden gelen haberlere gö • 

re, iki haftadanberi canlılık görü· 
len kuru üzüm piyaauı, fiat yük
selmelerinden sonra durgun bir 
vaziyete dütmüttür. 

Bunun en mühim sebebi, Ham
burg piyasasına Almanya dahilin
den az talep gelmi~ olmasıdır. 

Yalnız talep hatlar batlama:ı: 
piyasanın yeniden canlanacağı ve 
fiatların yükseleceği kuvvetle kes
tirilmektedir. 

lzmirdeki stokların azalması, 
buna sebep gösteriyor. 

Deniz seferleri 
Aldığımız malUınata göre, iç 

kabotaj seferleri için vapurculuk 
tirketi ile denizyolları arasında 
yapılan hat bölümüne esas olmak 
üzere bir nizamname projesi ha
zırlanmaktadır. 

Her yıl, bu iki deniz müessese
si arasında tonaj nisbetine göre 
hat bölümü yapılmaktadır. 

Fakat, bu bölümde iki tarafa 
düten miktarların sabit bir hale 
gelirilmesi zaruri görülmektedir. 

Böylelikle vapur miktarı ne ka
dar artarsa artsın, gerek tirketin, 

·gerek denizyollarının iç kabotaja 
sefer itletmek hakkı değitmiye -
cek, ayni nisbeti muhafaza ede
cektir. 
-------o 

Dil işleri 
-·-

" F ,, harfine kadar bütün 
kelimeler tetkik edildi 

Dil encümeni Dolmabah<;e sarayın· 
daki huauti dairede çalıf1Daaına devam 
etmektedir. Ankarada da dil iıleri ile 
çalı13n tali bir komiayon vardır. Bu ko
misyonun son günl•rdeki işleri Istan· 
bula gönderilmittir• 

lstanbulda toplanan komisyon her 
gÜn ıal:ıahtan akıama kadar çahı:nasına 
devam etmektedir. 

Oğrenil<liğine göre E hadi de tamam 
olmuıtur. Bu auretle F harfine kadar o· 
lan bütün kelimeler tetkik edilnıit ve 
yeniden alınacak kelimeler de tesbit o
Junmuttur. 

--o--
Cins asma çubukları 
Ziraat müdürlüğü nümune fi. 

danlığında yeti,en cins meyvalı 
ve meyvaaız ağaç fidanlarını isti
yenlere dağıtmaya batlamıttır. 

Fakat tevziat ancak iki ay ev
vel yapılan ilim üzerine müracaat 
edip fidan istiyenlere yapılmak • 
tadır. Yeni müracaatlara bilıihara 
cevap verilecektir. 

Yalnız bu fidan tevziatında 
asma çubukları dahil değildir. Aa
ma çubuğu tevziatı ile doğrudan 
doğruya ziraat bakanlığı me9gul 
olmaktadn. 

Ga ata yo.cu salonu 
Galatadaki yolcu salonunun 

bugünkü ihtiyaca göre geni9leti • 
leceğini yazmı,tık. 

Tamirata dünden itibaren ba9-
lanmı,, bir kısım duvarlar yıkıl -
mıftır. 

verilecek yeni şekille yolcu sa
lonu iki miali genişliyecek, giri9 
ve çıkıt yolları tamamen ayrılacak
tır. 

Seyrisef aiDin ta.sf ye si 
Eski Seyri tef.Un ida.reıinin hesap

larını tasfiye eden koınityon raporunu 
alakadar Bakanlıklara gönde.-n>İ~t:İr. 
Tasfjye kom•iyonunda çalııan memur· 
lann da vazifelerine nihayet verilmiştir. 

zı.sulır. Onun me•ulü siz.sinU. .. 
Böyle de olsa ben •oracaiım: 
- Londradaki yataklı ııaion a

centeainin yalan aöyleyip beni ff #wu. 
ta anamı kırlara dökmeye ne ha'1.
kı vardır? Bunun he~abını naaıl ııe 
kimden iıtiyeyim? 

- T ürkiyeye llelcn biricik demir· 
yolunu Şark demiryolları kumpanya
•• denilen fey neden on bef gündür 
tamir efmez ue ı'ürlıiye yolunu me
deni dünyaya kapar? .. 

- Bu '1.umpanya benden ekspres 
para.., almıf'1.en Bulgar hududundan 
lstanbula kadar beni ne hakla kon • 
van.siyonel trenile getirir?. Ve ara
daki farkı naııl olur da cebine atar? 

- Bu kızmpanya lıendi hat bozuk· 
luğunun icaplarından olan eıya ta· 
ıınması yolda lada yemek yenmui, 
muhtelif arabalara geı;mek yü"ün · 
den kondoktorlara fe,.ıa bahfif ııe· 
rilmesi gibi maualları yapmamı.a:a 
bizi na•ıl ııe ne hakla cebreder?. Ve 
bu arada 11hhati bozulanlar oluracı 
bunu nasıl taamin .O.er?. 

/ffe bir aürü aorgu ki; bana ceuap 
verebilecek bir :yiiit çıJracağını hiç 
alılım keamiyor. Halta yataklı va· 
gon ve Şark ıimenılil.!rleri· ntiiılürleri 
bile. 

B. FELEK 

Bir dolandırıcılık işi 86~a~~:şh~:~~kor· 
Bigadaki halanın gönderdiği 

25 lira Posta 
nasıl dola bla 
E '°""lce Emniyet ı:ı.ndığrnı, Sandal 

bedestanını, postahaneyi dolandırmaktan 
auçlu olan Ayetullah ile Ahdurahman 
Ziyanın yeniden üç ıuç iıleyerek poli
ıin eline dü,tüklerini ve adliyeye veril
diklerini yazmJ1'ık. 

Bu •uçlardan ikisi postaneyi ala
kadar ebnektedir. Birincisinde bir pos
ta memuru ilaçlı bir sigara ile serıem
leti:lerek 420 llairık bir paket· aıırıl
mıı, ikincisinde de doğı·udan doğruya 
aahtekarlık yaprlarak posta veznesinden 
25 lira abmmıtır. 

Potta gitesi ıu suretle dolandırıl
ıruıtır: Abdurrahman Ziya bir gÜn Nu
ruoamaniyede bir kıraathanede oturuyor
muı, içeriye bir potta müvezzii ırirmiş 
ve kn-aathaneye Ziya imıinde biri 
namına 25 liralık bir ihbarname getir
miıtir. Abdurrahman Ziya bu ibbarna· 
meyi tetkıı. etmiı, paranın Bigada bir 
kadından 11eldiğini öirendilııten sonra 
i.hlııımıımeyi kahveciye bırakımı, kendi
si de ıoluğu poıtanade alımtbr. 

Giıe memurunun lrarfıtma dikilen 
Abdurrahman Ziya memura: 

- Bana Bigadan para gelmiıti. lh
barnemesini çocuk oobaya atb, parayı 
nasd alacağız diye eonuuı, memur da 
tekerden Bigadan para gelip gelm&
diğini tetkik etmiıtir. Dehenle Bigadan 
o ırün 25 lir'alık bir havale olduğu kay. 
dını gören memur Abdurrahman Ziya. 
ya adresini ıormuı, Abdurrahman Zi
ya da kıraathaneye gelen ibhanıamenin 
üzerinde gördüğü adresi söylemiıtir. 
Memur bununla da kanaat etıneıanif, su .. 
allerine devam etmiıtir. 

- Kaç lira gtılecekti? 
- 25 lira. 
- Kim gönderiyordu? 
- Halam. 
- Adresi ve iJmi? 
- Bigada .....• falan hanım. 
- Siz hüviyetinizi isbat edebilir mi-

siniz? 
- Elbette .... 
Ve Abdurrahman Ziya hüviyet va

rakatmı gö•tererd. Ziya olduğunu ubat 
etmiş, yapılan aorguya verilen cevaplar 
da ihbarnameye ve Bigadan gelen hava
leye uygun olduğu için memur Abdur
rahman Ziyaya 25 lirayı vermiıtir. 

Daha Ziya kaprdan çıkar çıkmaz da 
paranın asıl sahibi olan Ziy• gelmİt ve 
paratını istemiı, dolandırıcılık ta o za
man meydana çıkmıttır, 

Posta idaresi bu parayı Abdurrah
man Ziyaya veren memura ödetm>ş fa
kat diğer tRraftan da Abdurrahman Zi
ya hakkında takibata baflanmıtbr. Bu 
takibat neticesinde posta memurunu si
gara ile ıenemletip 420 liralık paketi 
•ııranların da Abdurrahman Ziya ile 

• 

Armut.ulular 
--o-

Armutluya fazla vapur 
uğratılmasını istiyor ıar 

~ı\rınutlu ve civarındaki zeytin müs
tahıoilleri, alikadarlara müracaat ederek 
Arm1>tluya fazla vapur uğrabhnaaan is
temişlerdir. Bugünkü tarifelerle, Mu
danyaya kalkan vapurlar yalnız haftada 
bir gÜn Armutluya uğramaktadır. Bu 
yüzden Armutlu yolcuıan, Gemlik yo
lile haı·eket etmek mecİ>uriyetirule ka
lıyorlar. Zeytin müstaııaiJleri dileklerin
de bütün bu civar halkının ayni arzuda 
bulunduğunu da bildinnitler, aevkiyırt 
rnevıimınin de yaldaıması dolayısııe ae
ferlerin bir an evvel artbrrlmasını iste
miılerdir. 

Hollanda mektep gemisi 
Limaruır.ızıda bulunan Hollanda mek

tep gLmiJİ yarın aktam Akdenize haYe· 
ket edecektir. Bu akşam Holianda acfa
nti taralmdlUl m•kl"f> gomis.inde bulu
naıı LBrlııt namzetleri ıerefine bir •ÜVare 
verileceHtir. 

Bu IU\.areyc lıtanbulun Pil ve as
ker ileri ıelen memurları davet edi1miı
tir. 

Piyango bugün çekil:yor 
Tayyare piyangosunun dörıcfüncii 

keıideti bugün aaat 12 de Asri ainema
da yapılacakbr. Büyük ikramiye 25 bm 
liradır. Kazanan numaraları sıraya di
zıilmit olarak yarınki nüshamızda neı· 
redeceii:iz. 

--o--

Hava raporu 
Sıfır hararet derecesine ve deniz se

viyesine indirilmiı barometTe bu sabah: 
Saat 7 de 756, 14 te 757, hararet dere· 
cesi saat 7 de 10, 14 te il. En yukarı 
Jı.raret 13,5, en qağı 9,5. Rüzgar lodos· 
tan eımiıtir. En yukan sür'ati saniyede 
(4) metreye çıkınııtır. 

Dünkü yağmur 
Dün sabah baılıyan yağmur, akşa

ma kadar az aralıklarla ve aağanak ha
linde devam etmiıtir. Bu yüzden, tcb· 
rin bazı yerlerinde au birikintileri pey
dahlanmıı, bilhataa Ortıalı:Öy caddesi 
kısmen su altında kalmııbr. Dün aabah 
yediden sut 18 e kadar Yaii:- yağmur 
mikdarı 12 milimetredir. Rasathanenin 
verdiii malümata cöre, yaimurun 1idd~ 
ti haf'ıfliyeeek ve bir ihtimalle aralıklı 
ırataaıktır. 

idaresinden 
alınıvermiş? 
Ayetullah oldukları meydana çılanıt· 
tır. 

Albncı eorgu hakimi Bay Muhiddin 
Taylam ba suçluların sorgusuna devam 
ebnektedir. ilk tahkikatın hu hafta bi
teceği umulmaktadır. 

Beyoğlundın aşırıları eş
yaları lzmire glltUrmUş 
lzmirde Acem Ali adında bir 

adam yakalanınıttır. Bu adamın 
yakalanmasına sebep elinde bir • 
çok eJya bulunması ve bu etyala
rın çalınma mal olmaaı ihtimali
dir. 

lzmir zabıtası tahkikat yapmıt 
ve Acem Alinin bu Cfyaları Bey • 
oğlundan çaldığım tesbit ederek 
efyayı ve Aliyi buraya göndermit
tir. 

Müddeiumumilik dün Aliyi 
sulh mahkemesine sevketmif, Sul
tanahmet sulh hakimi de hakkın· 
da tevkif kararı vermittir. 

Acem Ali cürmü itlediği yer 
Beyoğlu olduğu için Beyoğlu sulh 
mahkemesine gönderilmittir. 

Ecnebi vapurunda TUrk bayrağı 
Dün üçüncü ceza mahkemesin

de Beyker tirketi müdürü Bay Mid
leton Edvardın duruşması yapılmıt 
tır. 

Bay Midleton Edvard kabotaj 
kanununun bef inci maddesine mu
halif hareket etmek ve tabiiyet 
harici bayrak kullanmaktan suç • 
ludur. Açıkçası suçu kendisi in · 
giliz tebaasından olduğu halde va
puruna Türk bayrağı çekınit ol
masıdır. 

Bay Midleton Edvard mahke -
mede: 

- Mevzuu bahis vapur benim 
değildir. Nizamettin adlı birisinin
dir. Şimdi de onun varislerinin ta
sarrufundadır. Nizamettin bana 
bôrçlu olduğu için vapur bana 
ipotek edilmittir. Fakat benim 
malım olm&mıttır. TasarruflHDda 
sayılmaz. Bu itibarla da vapura 
Türk bayrağından başka bayrak 
çekilemez demittir. 

Duruşma bu cihetin liman ida
resinden sorulması için batka gü
ne bırakılmıttır. 

Yeni say :avlar 
-o--

Meclise gidene kadar va
z ,f eier .nl! devam ediyorlar 

Yeni htanbul aaylavlığına seçilen 
proiesör doktor Netet Omerin, Tıp fa. 
kültcsİndcki derslerine şimdilik devam 
e-.m~ıi taka•·rür etmiştir. 

Bay Kenanın yerine 
Manisa saylav1ığma seçilaı lstanbul 

müddeiumumısi Bay Ken.ın Orer vazi
fe~ine devam etmektedjr, Meclise ilti
hak edince inhili.l edecek olan bt-· 
b~ müddeiumumiliğine elyevm üçün
cü ceza reisi olan Bay Hikmetin veya
hut ağır ceza a.caamdan Bay Kemalin 
tayin edileceği söylenmektedir. Adliye 
müsteşarlığına da başmiıfettiı Bay Eaa
dın getirileceği rivayeti vardır. 

Bayan Nakiye 
Senelerden beri btımbul Teyyan 

cemiyeti reisliğini yapan ve yeni intihap
ta Enurum saylavı seçilen Bayan Na
kiye ıereline, bu sabah saat il de, it. 
bul T nyyare c~.miyeti tar:ıfındlUl bir çay 
:ıiyııieti nrilecek ve kendisine bir de al
tın madalya hediye edileeektir. 

MAARIFJ'E. 

l.iılet mektapleri 
Millet mektepleri imtihanları 2 

martta yapılacaktır. Bu yıl içinde ıeh
rimizde ( 150) dersane faaliyette bulun
muştur. imtihan sonunda, (800) kadar 
vatandaşın millet mdıteplerinden ıeha
detname alacağı tahmin edilmelctedir. 

Lir ~rofesör öldU 
Sönleıtr ,tl\tatilini geçirmek Üzere ls

viçreye giden lJ mversite kimya profe
sörlerinden Harhug, hviçrede bulundu
ğu kaambada, feci bir kaza neticesinde 
ölmüştür. Universite rektörü Bay Ce
mil, ölen profesörün ailesine bir taziyet 
telgrah çekınittir. 

Zahirii tazlardan korunma 
Fen fakültcıi, zehirli gazlardan ko

runma mevzuuna dair bir aeri konferans 
tertip etmiştir. Bu konferanslara önü
müzdeki haftadan itibaren batlanacalı:· 
tır. Konferanslar umuma açık olacaktır. 

im .ihan talimatnamesi 
Maarif vekaletinin lise ve orta mek· 

teplet'deki imtiluınbı.- hakkında y11Ph· 
ğı yeni imtihan talimatnllmeıinin ecne· 
iti ve lludliyet mekteplerine de tümalü 
olup ....... Aebnıolan .....Jmuıtar. 

kuya düşürdü 
Dün ak9am Taksimde Baltacı 

sokağında devriye gezen polis me
murları 19 numaralı evden acı bağ
rıfmalar ifiterek yardıma kotmut
lar, fakat hayretten donup kalmıt· 
!ardır. 

Çünkü bağrışan ev halkı baba
ları Jozefin sarhot olarak eve gel
mesinden korkmutlar, bu korku i
le bağırışmaya ba9lamışlardır. 

Polisler böyle halkı rahatsız et
menin yasak olduğunu kendileri
ne hatırlatmıtlar ve haklarında da 
bundan dolayı takibata batlamıt • 
!ardır. 

§ Küçükpazarda Mehmetpafa 
yokuşunda oturan marangoz Ham
di sarhot olmuf, pencere kırmak 
sevdasına dütmüt, fakat kırılan 
camlar sol kolunun bileğine raet
layarak ağır surette yaralanması
na sebep olmuttur. Yaralı Cerrah
pata hastanesine kaldırılmıt polis 
tahkikata batlamıştır. 

Şemsiye hırsızları 
Beyoğlunda Tarak sokağında 

atçı Şevki Kemeraltı caddesinden 
geçerken, Vasil, Mihal ve Koço ia· 
mindeki üç kiti üzerine hücum e
derek elindeki şemsiyesini alıp kaç 
mı9lardır. 

BELEDiYEDE 

İhtikar mes' el esi 
İşi eaas'.ı tetkik edecek bir 

komsiyona lüzum var 
ihtikar olup olmadığını teabit etmek 

ÜLere bir komisyon toplandığı malüm
dur. Uzun çalıpnalardan eonra hazır)a. 
naru Bakanlığa gönderilen raporun ka· 
fi görülmiyereke geriye iade edildiği 

yolundaki haberler doğru değildir. Dün 
yaptığımız tahkikata göre, piyaaaılalı:i 

ihtikar vaziyeti yalnız ölçü ve tarb a
letlerinin değifn>eli bakı....,,dan tetkik 
eden rapor iade edilınemiıtir. Fakat, 
alakadarlar, ihtikar meselesini esaslı ıe
kilde gözden geçirecek sali>hiyettar bir 
komisyon teşkiline kat'iyyetle lüzum 
görmektedirler. 

Etten alı.ı acı~ resim 
Mezbaha resminin kilo üzerin

den dokuz kurut olarak alınacağı 
kararı üzerine, kasapların yaptık
ları müracaat henüz netice verme
mittir. 

Mezbaha idaresi, mezbaha res
monin indirilmesi ideğini yeniden 
tetkik etmektedir. 

Diğer taraftan mezbahadaki 
kantarın yeni ölçüler nizamname· 
sine uygun olup olmadığını teabit 

; 

için ölçüler batmüfettitliğince ya
pılan tetkikat bitmi,tir. Kantarda, 
ba,ı deği9iklikler yapılacaktır. 

Nüfus sa}ımı haz ı rlığı 
Önümüzdeki yıl içinde yapıla

cak nüfus sayımı için hazırlıklar 
devam etmektedir. Evlere numara 
konması işi 15 nisanda bitirilecek
tir. 

[ BORSA 1 -------(it Bankaamdan alman caıveldir) 

9 ŞUBAT 935 
AKŞAlll FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
l•tikraıu dalıili 96,50 
1933 Erpııi 97 Rıhtım 10.75 
Kupoa•u• 30.20 Aa. mimeıail 53.20 

,, 11 21.67.50 An. bt.h•il 1,11 47.75 
1> 111 29 

ESHAM 
lt Bankaaı Nama 10 i Reji lc.uponauz 
" , 1 Hamiline 10,15 Telefon 
,, ,, Müeıaiı 971 Terkoı 

2.20 
13.90 
19,80 
13,50 
11,50 

Türkiye Cumlw- Çimento 
riyet Bankası 84 fttibat de,.. 
Tram••J' 30,25 Ş.rlıı: de,.. 
Anadolu. hlaae 26,15 Balya 
Şir, Hayriye 16 Şark m. ecza 

~-'° 1,ss 
4.65 

ÇEK FIYATLARI 
Franan: F. 
Londra 
Milino 
Nüy"rk 
CeneYre 
Atioa 
BrUlırael 
Amaterdam 
Sof ya 

lZ,03 
617,75 
9.33.68 

79.10 
2.45.18 
84.ı3 

3.40.18 
1,17,40 

68.08 

NUKUT 
JCur,.. 

20 F. Franaız 169 
l Dolar ı:ıs 

1 Kur. Çek 98 
1 Şile A•. 23.50 
1 laterlin 618 

20 Liret 213 
20 Le•• 23 
20 F. Bel~ik.a 115 
ZO Drahmi 24 

l Flori• a3 

Prai 
Bel•rat 
Moako•• 
Beri in 
Madrit 
Budapetl• 
Varto•• 
Bükreı 
Vi7an• 

(Satlf) 

20 1. 1a•i~r• 
1 Pn:•t& 
l Mark 
l Zloti 

20 ı .• ,. 
20 Dinar 

1 Çerno•İ~ 
Altın 
Mecidiye 
Baokoot 

19,00.75 
35.01.50 
ıo.90.75 
ı.97.61 
S.80.17 
4.45.75 
4.20.34 

79.27.10 
4.%6.75 

Kurut 

Sl5 
ı8 
43 
Z2 
17 
56 
~ 

9.32 
41 

240 

GUnu_..= 1~ 
9 ~-'-i 
Yumurta mı tavukta11 
tavuk mu yumurtadan1 

insan yağmur ;Yağdığı zaman 
ıemsiyesini alır ııeya gcumcluinl 
giyer. Hava bozmadığı, soğuk oı'· 
maJığı, tehlike göze çarpmadığı 
zaman bu gibi tedbirlere müra
caat etmenin imkanı ;yoktur. A,.. 
cak pek /cız.la basiret ısahibi kim
selerdir ki güne,li su:ak bir hava
da pardeıülerini kollarına alma • 
dan sokağa çıkmazlar ... 

Milletler de tıpkı böyle insan
lar gibidir. Siyasi ufukların karar 
dığı, bulutlandığı sıralorda ken -
dilerini muhafaza etmeği düşünüı 
ler ••• 

Ne oldu, gene Aıırupanın üs
tünde kara bulutlar mı belirdi ki 
herkes emniyet meselesini ileri •Ü· 

.. ? ruyor .. 

Eskiden mütekabil anlGfma, 
bitaraflık JJe ademi tecavüz mua
hedeleri, miaaklar, tahdidi tea.:: •. 
hat konferanılan moda idi. Bugün 
İse siyasi moda baska bir kelime 
üzerinde birlefti : • 

Emniyet! 
Emniyet ne caz;ip bir kelime ... 

Bunun kadar ince ve lastikli bir 
kelimenin bulunacağı kimsenin 
aklına gelmezdi... Çünkü müba- · 
rek acem kılıcı gibidir. Her ne ta
rafa sallasanız o taralı keser ve 
üstelik fimdiye kadar bütün mua. 
hedelerde, misaklarda ııe buna 
benzer karşılıklı anlaşmalarda 
kullanılan bütün dalaııereli keli • 
meleri de bir dev aynası gibi kol
larının altında toplamııtır. 

Mesela silahsızlanma ve emnİ· 
yet kelimeleri birbirine çok sıkı 
fıkı bir fekilde bağlıdır. Eğer mü
tekabil ıilahsızlanma emniyetin 
liizımı gayri mül ıriki İM, silahla
rın mevcudiyeti de bunun gayri 
kabili inkar bir garantiıidir. Hem 
maddi hem manevi bir garanti. 

Silôlısızlcuımaktan vazgeçmek, 
kendiliğinden hanl olabilecek bir 
emniyetten vazgeçmek demektir. 
Eğer silahsızlanma olmazsa bunun 
yerine mütekabil yardım garanti
leri ikame etmek liiz.ımdır. Demek 
bunlar silahsızlanmanın unsurla • 
rından biridir. 

Ul...Jar arıuı bir silôh.ız.lanma 
programı hazırlanıp imza edilmez 
se, hiç bir devletin kendi müdafaa 
mecburiyetini arttıran bir garan • 
tiye İftİrak edemiyeceği Qfİkardır. 
Yani tabiri diğerle, silaluızlanma 
olmculan ne deııamlı bir emniyet 
ne Je tam bir uzlaşma imkanı var
dır. Devamlı bir emniyet ııe tam 
bir uz.lopna olmadan da sila/ı&ız • 
lanmanın vücut bulması da müm
kün değildir. 

Görülüyor ki emniyet ve siliıh-
11zlanma meselesi bırbirine mııua· 
zi olarak gitmektedir. Bunlar tıp
kı bir fİmendiferin rayları gibi
dir. Bu raylar muııazi olmazsa 
sulh treninin doğru dürüst yürü • 
maine im'kan yoktur. Emniyet 
andlapnalannın kabulü, bir siliıh
sızlanma pliinına ve bir silahsız • 
lanma planı emniyet andlQfmala
rına bağlıdır. Her ikisinin kbulü 
ve icrası birbirine merbuttur. 

lfte mesele bu iki girift daı:a
nın hallindedir. Yumurta mı la· 
ııuktan çıkh tavuk mu yumurta • 

dan çıkh? 

Silahsızlonma11nı emniyetten 
çıktı, emniyet mi silahsızlanmuctar. 
çıkıyor ? 

Tavuk olmadan yumurta ofma· 
dığı gibi yumurta olmaJan da ta
ııuk olmaz... Sil&Mız.lanma olma
dan emniyet olmadığı gibi emni · 
yet olmadan da ıı'iliıhsızlanma ol
mıyor ... 

Gelin de bu ışin içinden çıhın ... 
Teııekkeli değ.": dıplomatlar her 

uluslar arası temaslarda yumur
ta yumurtlayan tavuk gibi bağırı
yorlr ve yumurtadan Çlkan piliç 
gibi sıkıntı çekiyorlar ... 

Mümtaz FAiK 

Abdülbnk Hamit 
ı.tanbul aaylavı tair Al>dii:halı ı,;.. 

mit Tarhan ıubatm beıinci günü 84 Ün· 
CÜ doğum yıl dönümünü idrak etmiftİr. 
BllgÜn Boğaziçi li...ande bu yıl dönü
mü teı'it edilecektir. 

Aktarmasız tren 
Feyezan hadisesi dolayııile bo

zulan tren hattının Yunan arazi
sindeki kısmı tamir edilmiftir. 

Bugünden itibaren AYnıpa ~ 
taları aktarmaau: iflemeğe b-..lı • 
yacaktır. 
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_ı___K_R_O_N_i_K _ __.__ı( l' lrU &ır 4& • _ Üz dilimizle lliii .... i .. ~•ı•ı 
İ'im adamları _H_e_r_d_il_e_ğ_i _g_ib_i_, _b_u_d_i__ İnsan ölüm haberleri 

Arasında leği de yerini bulacak okuyarak nasıl dirilir? 
Bizim arkad~lardan biri gribe 

tqtıdmuştu. Bir halta var ki, ev • 
den dııarı çıkamıyordu. Dun, aya
ğa kalkabilmiı, geldi: 

Franau akademisinde yeni aza kabulü 
merasimi, galiba dünyada 'eti bulunma
yan, fikri bir ziyafettir. Birkaç gün olu
yor, fizik alimi Duc de Broglie'in (dük 
dö Bröy) kabul münaoebetile bu ziyafet 
bir daha verilmiı. Bu seferki merasimin, 
bqka seferlerde pek az görülen, bir hu· 
ıusiyeti de olmuş. yeni azayı karıılaya· 
cak olan Barthou, okuyacağı nutku ya· 
zıp hazırladıktan ıonra, Marıilyada Yu· 
goslavya kralile birlikte öldürülmüttü. 
Onua için, Barthournun nutkunu B. Pa-, 
leoloııue okumuş. 

Fransız akademisinden başka, dünya· 
nın her tarafınd11, şüphesiz, pek çok aka· 
demiler vardır. Fa.kat onların herbiri, il
min ayrı ayrı fubeleriıJ\len birine mahsus
tur. Fransız akadcmiıi esasen Fransız 
dilini korumak, Fransız dili için bir söz
lük hazırlamak üzere kurulmuf olmakla 
ebraber, bu akademiye dil mütehass11la
nndan başka, memleketine herhangi bir 
türlü, büyük hizmetler yaparak yüksel· 
miş aWıınlar aa aza olarak kabul edilir • 
lnstitüt'nün başka şubeleri olan ilimler, 
güzel sanatlar, siyaıi ilimler ve tarih a
kademilerinden mütehassıslar Fransız a
kademisine de girebilectkleri gibi, hiçbir 
akademiden olmayan büyük kumandan
lar, büyük devlet adamları da Fran"ız 
akademisine alınabilirler. Bu akademinin 
ünlU Bzalaı ından biri olan Renan'ıa 
vaktile 11ôy.emiı oldı ·.,. 1 gibi, Fransız a .. 
kademisine girmek iç.ı., herhangi •meslek· 
le olursa olsun, İnaan.n kendiainde deha
dan bir parça bulunrr.uı yetiıir. 

Oraya kabul merasiminin güzelliği de 
bundan geliyor. Başka akademileri ıı
kan, ilme ıoğukluk v ·ren, ifrat derecede 
ih:..ıisaıın orada eözedilmemesi nutukla
ra genitlik veriyor. Akademi her ıeyden 
önce bir dil kurumu olduğundart. fikirce 
genişliğe en çok defa dilce güzel:ik te 
katılınca, hem yeni gelen azanın nutku, 
hem onu karıdayan eıki Azanın nutku 
fikri bir ziyafet, hem de kaç asırdan beri 
itlenmiı olan Fransız dilinin, en güzel
lerinden, birer parça oluyor. 

Bu akademiyi ötekilerden ayırd ettiren 
bir hususiye{ te, yeni seçilen hanın ka
bul edileceği gün, toplantıya batkanlık 
etmek eski azadan hangisinin n'öbeti ise 
o zat tarafından, yeni gelenin eserlerj ve 
meziyetı"eri tetkik edilerek, ona karşı bir 
nutuk ıöylenmeıidir. Böyle karıılık nu· 
tuldarı arasında bazan te-nkitler, alaylar 
da bulunur. Bazan da eski iza yeni ge· 
leni hem sena eder, hem onunla alay eder. 
Mcıe1a Pa~teur Franıız akathınıisine 
resmen kabuJ edildiği gün Onu karıılayan 
R r.; ~ onun dehaıını her biri birer mu
ci~ .,;bi olan o büyük ketiflerini söyli
yerek onu ıena ederken arada, Paıteur'ün 
dindarlık fikirlerile ne a:üzel alay etmiş • 
ti. Renan'ın papaslık•~n gelmit olduğu 
düşünülünce, onun bir ilim adam.ına din· 
!erde vade<ijlen ıeylerin aıılsız şeyler ol
duğ ·nu öğretmesi bir kat daha zarif gÖ· 
rüntlr. Böyle tenkitler, alaylar müıteı
na, karıılayıcı azanın nutku da en çok de
fa yeni gelen azllyı ıena etmekti,-. 

Bu ıefer de öyle olmuf. Barthou, he· 
ıapça en ıon eıeri olan, bu karıdaıma 
nutkunda fizik alııni, Duc de Broglie'in 
ilkin deniz zabitliğindeki hayatından bah. 
ıettikten ıonra, fizik ilminde, ıayııı dü
zünelere varan, fakat kendisinin anlama
dığını, akademirin ıözlüğünde adlarını 
bile bulamadığını itiraf ettiği, ketiflerini 
anlatarak onu birçok sena etmiı. 

Bu Franıız akademiıi izalarını, bazı 
kimseler çalıtınamalJa, bir kere oraya 
ıirip te buyük şeref kazandıkta!' ıonra 
arttk rahat etmekten başka bir ıey düıün 
memekle itham ederler. Ne kadar hak
sız fikir! Akademi azHI olanlar oraya 
ıirdikten ıonra, gerçekten, batka bir İf 
görmeseler bile, her defa yeni i.za se
çildiği vakit aralarından birinin ıöyleme
ie mecbur olduğu nutuk ne büyük zah· 
met, ne büyük mane"~ "ukencedir. 

Yurdun her yanında bir gün için
de biten aaylav aeçimi, yerli yaban
cıya, bizden olana, olmayana, bi
zi sevene, sev}lleyene, bir kez daha 
öğrettiki Türk; sırasında tek bir yü
rek gibi çarpmasını, tek bir el gibi 
uzanmasını, tek bir gövde gibi kı
mıldanmasını bilir. 

Acunun furasında burasında; ver 
yer, sıyasal kasırgalar kopar, bucak 
bucak yurttaş kanları dökülürken 
Türkiyede, amacını bilir, ülküsüne 
bağlı, bütün verimi ve bütün olgun
luğu ile eşsiz başkanının buyruğu 
altına girmif, onun çizdiği yolun 
gidifine uymuş bir ulus, kulakları
nı yalana tıkayarak, sözlerini ken
di güneşine dikerek büyük savaş 
günlerinin duygusile, sarsılmaz bir 
varlık gösterdi. 

Atatürk, kendisine ve partisine 
karşı ulusun gösterdiği bu varlığı 
v? b,, l:t<ğlılığı, yalnız; "o,, nun olan 
kelimelerle anlattıktan sonra şöyle 
buyuruyor: 

"1935 le{ :minin bittiği bu 8 Şu
bat akşamı, Türkiye iç ve dıı alan· 
larda, bundan sonra da, karşılafa
bileceğimiz türlü meseleler önünde, 
nasıl bir azim ve kuvvet manzarası 
nı göstereceğini bir daha acuna bil
dirmiş oldu. 

Ôz dileğimiz yurdun yüceliği, 
yurtt(lfın genliğidır . ., 

Atatürkün adına and içeriz ki, 
onun her dileği gibi bu dileği de 
yerini bulacaktır. 

Salahaddin GONGöR 

görüldüğünü her!ı.eı l;>ilir. Fakat tabiati 
müıahade etmekten, ııördükleri hadiıele· 
re göre kanunlar çıkarmaktan 6aıd.a, Ön· 
ceden kenciilerine mahıuı fikirleri olma
yan ilim adamlarının da biribirlerini se
na etmeği ıevmediklerini bilmiyenler, 
belki, vardır. Halbuki onlar da pek çok 
defa, edebiyat ve sanat adamları gibi, 
biribirlerini sevmezler, bir~bırtenni ıena 
etmekten hoılanmazlar. 

Büyük fiziyoloji alimi, hatta bazıları
nın dediği gibi, fiziyoloji ilminin kendi
si olan Claude Bernard bir aralık hasta
landığı vakit, Paıteur onun eserlerini tek 
rar okuyarak, bir gazetede onun hakkın
da uzun bir makale yazımı. Onu göklere 
çıkarır. Bir ilim adamının bir başka ilim 
adamını böyle gazetede ıena etmesi her· 
kesi ıaıırtır. Hatti. bir üçüncü bir ilim 
adamı Pasteur'e mahıuı bir mektup ya
zar, ilim adamlarının biribirlerini çekiı
tirmeleri adet olduğu halde, bir defa da 
böyle iıtiına göıterilmeıinin pek ziyade 
hoşa gittiğini bildirir. 

Puteur'un makaleıi için Caude Ber
nard da bir defa teıekkür eder, bununla 
kanmaz bir daha tetekkür mektubu ya
zar. Artık bu iki ilim adamının biribirle· 
rini &o~~~ b~~r ta~di~ etti~leri~i, bir 
daha bırıbırlerını çeliııtıırmediklerıoi sa
nacak11nız. Ne kadar yanlıı 1 Claude Ber
nard ölünce bıraktığı kağıtlar arasında 
mühim birtakım notlar çıkar. Bunlar Pas 
teur'ün aleyhinde, büyük üıtad: 

- Pasteur uılu durıun! onun keıifle
rinin yanlış oldugunu iıbat edeceğim! 

Diyor ve isbatları için tecrübe pro
cramları çiziyor. lıin asıl tuhaf ciheti, 
bu notları elde eden üçüncü ve gene çok 
büyük bir ilim adamı olan Berthelot on
ları bir gazetede meydana çıkarıveriyor. 

liim adamları arasındaki bu çekeme
mezliği yalnız F ransaya mahsu• sanma
malıdır. Almanyada da öyle: Berlin'de 
ünlü fiziyoloji hoca•• Dubaiı Raymand 
öldüğü vakib Tenadaki büyük hayvanat 
alimi Haekel 

- Geçmi, olaun ... dedik, nasıl 
kendini toplayabildin mi bari? 

Güldü: 
- ilkin, kendimi bir türlü top

~ayamıyordum. Bereket versin, ga. 
zetelerin etrafı siyah çerçeveli j. 
lan haberlerine ... 

- Mutlaka, dedik, ilan sütun
larında bir grip ilacına rastladın, 
hemen bir ıişe aldırıp kullandın, 
hastalığın geçti. 

Başını salladı: 
- Bilemediniz! •. 
- Peki sen söyle bakalım, bu 

etrafı siyah çerçeveli ilan sütun • 
;arında ne okudun? 

- Ne okuyacağım, ölüm haber
leri okudum.. Hani şu müessif 
irtihal. Acıklı ölüm baslıklarile 
gazetelerin şurasına bura~ına ser
pilen kara haberci yazılar yok mu, 
işte beni onlar kurtardı. 

«F ilanin filancası fiş mekan 
zat, bir haftadanberi duçar oldu
ğu grip hastalığının ihtiliitı neti • 
cesinde kurtulamıyarak .•. » 

Bö)':~ bir kaç ilan okuduktan 
sonra; kendi kendime: 

- Galiba, biz de yolcuyuz ... 
diye düşündü'AI.. Sonra da, ( A
da ... m sen de ... ölüm öyle de var, 
böyle de ... iyisi mi, bakkaldan el
li dirhemlik bir ıiıe aldırıp son 
bir akfamcılık daha yapayım) de
dim. 

Ust üste üç dört kadeh çekin
ce; kendime gelmeyim mi ? 

T avıiye ederim, hastalanınca 
vefat haberlerini ihmal etmeden 
okuyunuz. 

Kulak Misafiri 

Müeıısif bir ölüm 
Iatanbul ve lzmirin iyi tanınırut a

vukatlarından Dramalı Bay Nazif Sü. 
leymanın Odemiıte velat ettiği teessür
le öğrenilmiı tir. 

Nazif Süleyman Arap ve Acem dil. 
leri ile hukuk muallimliklerinde idari 
ve adli memurluklarla bidayet ve istinaf 
mahkemeleri reiıliklerinde bulunduktan 
sonra otuz ıekiz ıene avukatldtla mq. 
pi olmuıtu. Balkan haı<binin elemli 
neticesine kadar Selaru"kt• yem1i Kainat 
gazetesini neF"den Nazif Sül!')'lllanın 
T aşoz adaımı Mmr hidivliği fllLll\lna 
idare ettiği zaman yaptırdığı lıafı'ıyat 
neticesinde kral Heraliı'e ait bit' diıfine
yi bulup Mııır müzeıine göndennui ar .. 
keolojiye kartı olan ali.ka ve merakının 
bir delilidir. Nazif Süleyman meırutiyet 
için mücadele edenlerin ve Selanikte 
kurulmuı olan Makedonya Rizorta tna· 
son locannın ilk kardeşlerindendi. Te
pedelenli Ali Paşanın hafidi ve muhar
rir arkadaıımız Nizamettin Nazif ile 
Enıari Nazifin ve Saniye Nazifin baba
ııydı. 

Arkadaıımızın büyük teessürüne İt· 
tirak ederiz. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı ÜzeI 

.Calatasua)da Kanxbk -ı.-ı 
kuşmnda Sahne ıokaiında 3 auma· 

ralı apartımanda 1 numarL 

1 1 

Lfl HiKAYE [il 
Çirkin kadın 
Meraklısı 

Bu sabah dostlardan Ferid Raciye 
rastladım. O gün halinde bir başkalık var 
dı. Koluma girdi ve anlatmağa başladı: 

- Bilirsin ya, benim de zayıf bir tara
fım vardır, dedi, kadınlara bayılırım. Al
lah kadınları sevilsinler diye halk buyur· 
muştıur. Biz kulları da bu emricelili yeri
ne getirmeğe çalı§ıyoruz. Sonra benim 
kadınlara kartı olan sevgimde derin bir 
hürmet vardır. Ne kadar iyi kalpli oldu
ğumu bilirsin. Bunu panıiyon oturduğum 
apartımanın madamı söyledi, aıağıdaki 
kapıcnı da ... 

Kadını seven ve iyi kalpli olan insan· 
!ar, elbette bütün kadınların mes'ud ol
masını iıterter. Halbuki arzumuz hilafı
na etrafımızda bazan ne bedbahtlarını 
görüyoruz. Gilzelleri haydi neyse, genç· 
likleri, taravetlcri, tazelikleri sayeıinde 
me•'ud olmanın yolunu bulabiliyorlar. 
Ya çirkin kadınlar? Sen biran kendini 
çirkin bir ~adın yerine koy, seni sevmek 
şöyle dursun, senin kimse yüzüne bak .. 
maz. Ben ki iyi k'aipli bir insanım, onla· 
n daima düşünürüm. Ne zaman çirkin 
bir kadına rastgelsem, kendisine gizliden 
i§rkane bir nazar fırlatırım. Bunun birden 
tesirini görürüm. Çirkin kadın, bir erke· 
kin nazari dikkatim celbettiğini anlayın
ca, saadetinden kabına ıığamaz olur. 
Çirkin bir kadına iltifat etmek te parayla, 
pulla değil ya ... Bu kadınlar herhalde 
kendikendilerine ıöyle düıünlirler: 

- Hiç olmazsa ömrümde bir erkek 
bana bakmağa tenezzül etti. Demek ki 
ben o kadar çirkin kadın değil mitim. 

lfte ben onlara bu zevki tattırıyorum. 
Gerçi pek Eflatuni oluyor ama, o kadarı 
da İyidir. Ne demek istediğimi anlayor
aun değil mi? Ben çirkin kadınlara daha 
ziyade tramvaylarda ıöyle uzaktan itibar 
ederim. Pek yaklaımağa da gelmez. On
lar için bu kadarcık teselli kafidir. 

Geçen gün gene Fatih • Harbiye tram
vayına atladım, Beyoğluna çıkıyordum. 
On sahanlıkta dunnak daima hoıuma 
gider. Çünkü orada durmanın batka bir 
havaıı vardır. 

ilk ön çift ·kanapelerin birinde kır saç· 
lı bir Bayla yanı batında çirkinliğin can· 
lı ıa\ıeıeri bir kadın oturuyordu. Kadının 
üstelik gözleri de §aşıyordu. Yüzünde 
ve çenesinde kıllar vardr. Kafasının üı .. 
tüne aleliicaip bir fapka oturtınuıtu. De
dim ya, çirkinlifin canlı bir ıaheseri idi. 

Ne kadar iyi olduğumu bilirsin. Fakat 
kadın bahsinde iyilifi bu kadar suiistimal 
etmek te revamı idi bilmem. Düıündüm, 
nihayet o da kadındır, dedim. Baıladım, 
tatlı tatlı göz ıüzmelere... Kadın gözle
rine inanamadı. Acaba arkasında ba~ka 
bir genç kız oturuyor da, bu iltifatlar o· 
na rici midir diye, şüpheıini gidermek 
hatta başını çevirip arkasına baktı. Ar
kada hep erkekler oturuyordu. Eh, bir er 
kek te, velev uzaktan gözle de, erkekle
re korte etmez ya... Ben gene gözlerim .. 
le llu iltifatunın ken<.'iıine aid o1duğunu 
daha kuvvetle ihsas ebneğe çalıfıyordum. 
Nihayet kadının kafasına dank etti. Çün
kü o kadar havsalası almayordu. Yavaı 
yavaf içeriye girerek, yanına sokuldum. 
lltifatlarımı daha yakından bezletmek İı· 
ttiyordum. Kadın memnun görünüyordu. 
Bir aralık eldiveni yere düttü. Hemen 
iğilip eldiveni kanapenin o da bir hayli 
güçlükle çekip aldıktan ıonra, kemali 
hürmetle kadına uzattım: 

- Buyurunu:ı: hanımefendi, dedim. 
Ar'tık bundan kadının minnettarlığına 

da hak kazanmıı oluyordum. Bir aralık 
yanında kırsaçlr zata baktım, benim genç 
liğim ve güzelliğim nerde, onun mende· 
burluğu nerde? 

Tatlı bakıılamn devam ediyordu ki, 
dmıindenberi gazeteıine dalmrı görünen 
kır saçlı bey, birdenbire yerinden doi· 
ruldu: 

- Efendi, diye bağırdı, ıiz !'IAlemin 
kanıma terbiyeli davranmaiı h~a öğre· 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oamanlıca kartılıL:larını yazdıiımız kelime· 
lerin öz türkçe mukabillerini yazarak teklimi· 
zin bot hanelerine yerlettiriniz •• keaerek 
.. Milliyet Bilmece memurluiuna,, aifnderiniz. 
Bilmecemizi doiru halledenler arasında kul"a 
çekiyor •• ka~ananlara hediyeler veriyoruz: 

Müddet: Buıün akıama kadardır • 

Yeni bilmecemiz 
1 7 3 4 5 6 i 8 9 101\ 
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ll ' .. 'ili 1 -
SOLDAN SACA ' 

1 - Kemale ermiı 2, Li.tife, kalbur 41 

2 - Baliğ olmak, bermurat olmak 71 

3 - iptida, birinci 3, 

4 - Tevem 4, Emmekten emir 2. 

5 - Beyaz 2. Ce5ur, erkek 2, 

6 - Sali.bet keıbetmek, taıa.llup etmit 10, 

7 - Bir mektep 4, Akran, emsal 2, 

8 - Uzak nidaaı 2, Emaal, zevç 2, 
9 - Ali.met, can. deva 2, Dün1a 4, 

10 - Aıiki.r 5, Rabıt edatJ 2, 

11 - Bedel. müli.zemet eden, naip IS, Çehre, 
ıahife, haıerattan biri 3, 

YUKARDAN AŞA(;! , 
1 - Kıraat etmek 6, Akıl, ı:aman 2, 

2 - Seraem 4, 

3 - Seyran, teferrüç 71 

4 - Akur, derin, battı C&aıl 2, Kabile 3, 

5 - T er•İne okuraan ayı yuva.sıdır 2 .. Ha· 

reket ettirmek 8, 

7 - Emmekten emir 2, Yemek 2, Bir er· 

kek iami 3, 

1 

8 - Rabıt ed.ab 2, Ekmek satan 7, 

9 - Zira..t 4, Yemek 2, 

10 - Yama 2, Cenit 4, 
il - EkUl, ıikemperver 4, Fiil 2, Li..lıim 2, 

Askeri tebliğler 1 
Kadıköy askerlik ıubesinden : Şube· 

miz ıkısa hizmet defte-rinin 267 ıayııın
da yazılı 322 doğumlu Muılu Rafeti Og. 
Mahmut Cahidin ilandan 24 ıaat içinde 
tubem;ze hariçte iıe bulunduğu asker
lik ıubeıine müracaatla adresini ve meı· 
guliyyetinin bildirilmeai aksi takdirde 
kanun tatbik edilecektir. 

F ranaız Tiyatrosunda 
Çarşamba gününden itibaren 

DEL1DOLU 
opereti oynayacaktır .. 

ınemediniz mi? 
Şaıırdım: 
- Şey .•. efendim ... bendeniz, hayır .•• 

diyebildim. 
- Nasıl hayır efendim, naııl hayır! 

Ta Eminönündenberi karuna eöz ediyor· 
sunuz. Utanmıyor musunuz? Oyle defi! 
mi ikbal? 

isminin ikbal olduğunu öğrendiğim 
o Çirkin kadın demez mi ki: 

- Yallah bey, bu ıimdiki erkekler pek 
acaip oldular. Ben de niçin bana bakıyor 
diye düşünüyordum. Gözlerini g°i;zlerime 
dikmiı, güzelliğime hayran hayran bakı
yor. 

Vaziyet vehamet keobet;niıti. llk istis 
yonda diNeklerimle kalabalığı yararak, 
keadimi tTamvaydan zor dıaanya attım. 

Artık yemin ederim ki, Çirkin kadınlar 
bu teselliyi de kaybettiler. Bir daha hiç
birinin yüzüne bakmayacağım. 

SEM 

Blitla lstanbul halkına Mijdel... Ml\jdel ... 

Bugünkü prograJll 
1 S TA N B U L: p'{J 
18: Fransızca ders. 18,30: Opet" ,ali: 

ile. 19,30: Haberler. 19,40: Keına" ~ 
20: Konferans. Selim Sırrı Tarc&JL ft,iJ! 
Bayan Jale, ıan piyano ile. 20,SSj.,.. jlı 
Lejer: Plak ile. 21,15: Son haber ıudı' 
30: Bayan Bedriye Tezün. şan• 
caz ve tango orkeıtrasile birlikte. 

175 Kbz. M o s K o v A. ın~ ~;. ıı! 
11 ,15: Senfonik konser. 15: Sozl ~ 

Parti netriya.t.ı. 19,30: Kar&tık kopaet·ısr· 'I 
lar. 21: Verdinin operalarından par~()S: /) 
Almanca netriyat . 23,05: ln.ilizce. 2 ' . 
man~a neıri1aL . ) 361' 

832 Kbz. M O S K O V A 0 (Sıalı• ~ 
17: On sekizinci asra aid Franaı:t ::ıııJ 

18,20: Moslava operasında verilece 
nakil. 22,30: Dans musikiai. ...l 

223 Kbz. V A R Ş O VA, 1345 '"s· ÇP.: 
18: Dana. 18,50: Konferana. 19,4 .. 'ıet• ı' 

neıriyatı. 20: Hafif musiki. 20,45: s~:ıer· 'I 
Şarkılı senfonik Lconaer. 21 145: So kljıllll 
Nete1i neıriyat. 22.30: Spor. 23: Re 
23,15: Da ns. 
. Kbz. P R A G. 470 m. solf 

17: Piyano birliıile ıarkılar. - Jl•V' 
18,55: Musikili almanca neıriyat. -:'k"li .tlf 
ler. 20,05: Pl8.k. 20,25: Karıtık ın~•• ;s~ 
riyal, 20,55: Sözler. 21: Filharmontk Zi.' 
konaeri. 23,20: Pli.k. 23,25: Haberler· 
Caz musikisı ve hafif havalar. 

Khz. LE 1PZ1 G. 382 m. ,;ıi-
18: Reportaj. 18.25: Pl.8.k. 19,30: ?Jıl~ 

ıarkıh skeç. 20,30: Spor. 20,40: Ski ~i•"P' 
21: Spor haberleri. 21,05: Apera musı 

45
: (1 

Şaheser konseri. 23,15: Haberler. 23, 
keatra. 550 ıft·_J 

545 Kbz.. B U D A P E Ş T E, J(,..-
18: Piya no birliğile ıarkılar. ıs,SO:k 

1
ff". 

ıuvare. 20,10: Carlı Caudrio caz or ,;. ~ 
21,15: Söz.ter. 21,45: Pl&k konaeri. 22. ',,ıl 
23: Salon ve caz orkestraaı, 24: Çineeııe 
kisi. 1,05: Son haberler. 

Yarınkı program 
1 S TAN BUL: ~ 
17,30: inkılap dersleri: Univert

9 
11, 

nakli. Manisa saylavı Hikmet • 1 'ı;/ 
yanlar için jimnastik, Bayan Azad .. f 
Son haberler. 19,30: Şehir "tiyatr~~ 
tiıtlerincJen l3ayan S !.ıiha, faD• P'~~ 
ile. 20: MaTiye bakanlığı namına ·~ 
rans. 20,20: Demircaz. 21: Konse"''ı 
var tarafından fransız tiyatroıuncı-
rilecek konserin nakli. '------= 

SELANIKLI Dr. 

ÖLDO 
Elli yıldan fazla bir müddet, ~ 

bilgisi .•. büyük deneme ve arattırıi"j 
ile doktorluk alanında yararlıklot_.; 
termit, binlerce yurtda§m yafaııı""tıJ' 
sağlığını kurtarmıı olan, kocanı 11 

bamız ı 

Selanikli Dr. Rifat'ın 
tannaına kavuıtuğunu kendisini ~ 
yanlara derin bir acı ile bi!di~İt} ,! 
11-2-1935 bugünkü pazartesi gUD~ 
on buçukta: Şiıli, Halaskar Gazi ;,ıl,. 
sinde Raifpaıa apartımanının 3 ıı lı' 

sından kalkacak olan cenazeıindl 
lunmanızı clileri:ıı. 

Melek Ce7.ml Şefik 

11\iUiye~ 
Asrın umdeıi " MlLLlYET " 

ABONE UCRETLEW~ 
TUrklr• l<i• H•rll• 

3 a7lıir • " il 
" 

L"- ı..,. • 4 - ..... 
7 iMi ,._ 

14- -~ 
C.len ••ralı seri yerilmea.- - ~ ..... ı 

ı•ıa•n. nGıhalar 10 kuruıtur.- u,.r·'/. 
m.ath••J'• ait lıler ~İ.D. m.Gdlrit-" _,.., 
raca.at edilir. Cuetemi..s lllnlal'd 
liretini kaLul etmes. 

Yeni gelen izanın eserlerini birer birer 
tekmil okumak, onun İıuıuıi hayatını öğ
renmek haylıca vakjt iıterıe de, vakit na
aıl bulunur. Fakat bir ilim adamının bat· 
ka bir ilim adamını yüzüne karD ıena et
meğe mecbur tutulmaıı? lttıe bu mecbu
riyet, adeta, kaideye, belki tabiate de 
mugayir bir ıey, tam. miniıile manevi 
bir iıkence. 

- Dubais Raymand'ın ömründe yap· 
mıı olduğu en büyük İfİ ölmesi olmuştur! 

Diye ıevinç göıterir. 
Onun için, Franıız akademisinde yeni 

eelen ilim adamını yüzüne kartı. ıena et
meğe mecbur olan eski izaya acunak li
zımdır. 

y 1 

ŞOPE 
L · D 
N' in 

Senenin 

1 ~ŞKI il EKMEKşCIK 
en gUzel ve en hlssf 2 filmi bir kaç gUn daha temdit edildi 

K A O 1 N 
Edebiyat adamlarının biribirlerini ıe

na ettikleri pek az, adeta ,;.üstesna olarak 

r .. 'fi 'efril a: 99 

- Enfes! - dedi - Bir daha 
• 1 

doldurun .•• 

Telgrafhanenin içi, hiç ~e dıtına 
benzemiyordu. Uzaktan hır aksa· 
ray konağı gibi dura? binanın i
çinde bir merdiven bıle y~ktu •• ~
kinci kata bir dülger merdıvenı ıle 
ve güçlükle çıkabildiler. O zaman 
niçin çağırıldığını öğrendi: 

Şeker sandıklarından yapılmıf 
bu masa başında miyop gözlü, tatı 
bir adam oturuyor ve herkesi adeta 
istintak ediyordu: 

- Kimsiniz? nesiniz? nereye gi
diyorsunuz? maksadınız? babanı
zın adı? 

Sıra kendisine gelince; 
- Adım Nazmi Şeh•p - de

di - havadis gazetesi tarafından 
'Ankaraya gönderiliyorum. 

-Yani •.. kısacası Adınız Nazmi 

G.A. 

mi? 
- Evet ••• 
Şafı adam, kalemi elinden bıra· 

karak maaa üstünde duran gözlüğü
nü al<!ı: 

- Acaba hangi Şehap beyin oğ
lu olduğunuzu sorabilir miyim? 

- Evvelce tüccarlık yapardı. 
- Evet .•. ve Binbirdirektc otu-

rurdu değil mi? 
- Tamam ... demek kendisini ta

nıyorsunuz? 

- Tanımak ta laf mı? ayol se
nin büyük anan benim babamın 
teyzesidir. Yani senin anan ile be
nim babam kardet çocuklarıdu. 
Biz d,. kardeş çocuklarının çocuk
ları oluruz. 

K?~, ""lı:'lllı ad:ım gene bir nese-
li kalı1rah:ı fırlattı: ' 

- Y 2\ni "u"unun suytıntı"l ~tlyu .. 

Nazarı c.ikkatel ,, Tek lir söz bu filmleri g6rmiyenler g6rtonlere danııtın. 

di. Ankara gelenlerin kim oldukla
rını aormut, ve çekilen telgrafa ce· 
vap gelmediği için karasakallı ka
filenin daha ileriye geçmesine mü
saade edemiyeceğinl söylemitti. 
Maamafih onlara geceyi hot geçirt
mek için çok çalıtmıfb. Kw:u1ar 
doldurtmuf, peynir tatlıları yap
tırmıttı. Yemekten aonra, yer yatak 
farına uzandıkları zaman Nazmi ye 
ni tanıdığı akrabasına sordu; 

- Adınız nedir? 
-Süleyman. 
- Peki... a Siileyman bey bu 

kara sakallı buranın amiri mi? 
- Evet bu havalinin kumanda

nıdır. 
- Münev"._er bir adama benzi

yor. 
- Zannedenm ..• erkanıharptır. 

Yüzhatı Salih Bey. Hiç ititmedin 
mi? Büyük itler görmüttür doğru· 
su .. 

Yorgunluk, bol bulunduğu için 
endazesiz içilen sütler1 ayranlar, 
kaşık kaşık yenilen yoğurtlar hep· 
sinin uykusunu getirmifti. Yeni kar 
••!aşan iki akraba daha fazla konu 
şamadılar. Kapının yanında ya
nan isli bir beziryağ kandilinin ka
ranlığını gideremediği odada zaten 
pes, tiz, birçok horultular yükseli
vordu. Az sonra onlar da horlaya 

Ertesi sabah, kafilenin yoluna de
vam edebileceği anlatıldı.Nazminin 
dağ batında kartılattığı f&.fl akra
bası da buradan kafileye katılmıt· 
tı. Keçilerini boynuzlrından sürü
yüp ıetiren köylülere beter onar 
kurut vererek birer matraha süd İç· 
tikten aonra, emenden ot!amağa ÇI· 

karılan ineklerin ötede beride du
manları tüten pislikk,!ine \asmama 
ğa dikkat ~erek, Kuşçalıdan uzak 
lattılar. · 

Köyün mezarlığı yanında kafile
yi oğurlarken karasakallı tesadüfen 
aöylüyormut gibi; yavatça; 

- Nazmi Bey •.• - dedi - dağ. 
batında akrabalardan da çekinme· 
lidir. Sonra hu sözüm kulağınızda 
küpe olsun •.• Unutmayınız ••• bu de
virde her koyun kendi bacağından 
asılır ... haydi uğurlar olsun ••• 

• • 
• 

Anadolu .• 
Artık köylerden kazalara, nahi

yelerden, büyük merkezlere, sonra 
gene köylere, ulafıyorlardı. Bazan 
yollarda eşkıya olduğunu söylüyor
lardı. O zaman hışırdayan ağaçlar· 
dan ürkerek, her çalı ardında bir 
mavzer namluıu belirmoaindan kor 
karak içi kaplan dolu bir orman@ 
dol&f&JI karaca yavruları gibi biri· 

ğa sola çevirerek, etrafı kollayarak 
yürüyorlardı. Ve Anadolu her adım 
da bir parça daha yoksullatıyor, 
bir parça daha iç sızlatıyordu. A
sırlar, bu mor dağların, cılız mete· 
liklerin, kuru derelerin içinde ne 
vana şilİp süpürmütlerdi. Göze 
her gözüken teY bir artığa benzi· 
yordu. Toprak Cumadan yola dil· 
züldükleri zaman kılavuzluk eden 
köylü, susayan bir arkadap; 

- Az sabret •.• -· demltti - ile
ride bir çağlayan vardır. 
' Nazmi bu çağlayanı gördüğü za· 
man hayretinden dona kalmıttı. ls
tanbuldakl terkos muslukları bu
nun yanında bir Marmara ve yarım 
masuralık çırçır çefmeleri bir um
man saydaWilirdi. Sonra Rüttiye
deki coğrafya hocası hatırına gel. 
mitti de gülmüftü. Eğer "çağlayan 
neye derler?,. dediği zaman yanılıp 
ta bunu göstermit olsaydı o, mutla. 
ka sıfırı bastırıverirdi. 

ileride "Y enicepazar,. adı veri
len bet on evlik bir köyde kısa bir 
mola vermitlerdi. Safranboluya 
gitmek için Araç su~nu geçmek 
lazımgeliyordu. Sa!Tar& bindiler. 
Etraf orman olduğu için sık sık ya. 
ğan yağmurlar Aracı biraz kabart 
mıttı. Salın üstünil yalayarak apn 
çamurlu .~l~ra ürkerek baktı. Fa-

sonra tesadüf etmitti. O z~ 
racın çamurlu sularının pek " 
dar tehlikeli olmadığını ani• 

. ;, 
Bir tepe tasavvur ediniz lıi1, fağı minare boyunda çanılşt 

zenmlt bulunıun ve öyle Jıl 
bir toprak tahayyül edinili 
taraf?°ndan fıtkıran adam bO 
otların yetilliği içinde bir~"" f. 
bile göz seçemesin.. Ve Y"" 
bakınız, arkaya balımız, dl~ 
herne yana isterseniz ba1'~11~, 
nız adam boyunda yefi!liıP 
minarelerle boy ölçüfeD ~ 
görmüt olunuz .. Bir kayn 

11 kıran bol su, çamlar<lan çJ~ 
dan dökülmüt yaprakları Y~ı 
nerek ağaç köklerinde çall< 11,ı 
kana akısn ... Sonra .. bu ce11

1 
I 

koru içine hel'biri üç karı• ıılf 
ğinde kalın kütüklerle 0 " ) 

kurunuz. . • T .1 
ideal köy bu değil mıdır f'tlı 
Kafile, yayvan bir tepe'/:~• 

nan bu evleri görünce hl!'f' f 
kakalmıştı; bııfl.,ıı, 

- lsviçre halt etmif N~~'J. 
nında ... - diye bağırdı 1 

11,p) 
Diğerleri de ayni fikirı:ll ~ 

lar; ve diltündüler ki rn° .. "
1 

j.I 
bundan daha ıriizel bir Jco 

·man bulunamaz. 
Bit 



· GU~eo ya:zo 
...... t..___ı Usa ba.kaı:"I-ı1z 
Bir haEtahk dahili ve harici vakayil takip ediniz 

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

En güzel yazılmış makalenin sahibineı 
5 lira. 

ikinci gelen makalenin sahibineı 

2,5 lira 
9 

Hakkı telif verilecektir. 
ede'b-u.•abakaya yalnız li•eler, yükselt. mektep talebeleri lftirall 
IQf ılırler. Yazıların ll'azete yazı•ıyla azami 15 ve asgari 30 

ır olması, kağıdın bir tarafına yazılmıf bulunma•ı lazımdır, 

Bu yazılar cuma günü aktamma kadar elimize ııeçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
ltrleC~zel yazı müsabakasında birinciliği Atatürk' ün ulusa sözleri 
l~"lll~ı Yazı ile. <?ala!,as'!.raydan M_uz"!_l~r <:evdet, ikinciliği lnki
ı.;,lıcııı •um.ıu: mıllı ul.küY_e tam bır ~utunlıikle ;yürümektedir ser
ı.;ı;;bı Y~. ıle lstanbul lıseaınden Napt Alp kazanmışlardır. Kendi. 
Ilı ırL ~uvıyet varakalarile idaremize müracaat ederek mükfilatları-

-..UUarını rica ederiz. 

ATATÜRK'ÜN ULUSA SÖZLERi 
~~ Oııderimiz Kamil Atatürk be- ye ve ökonomik ııidiıte her yıl daha zİ· 
~ 111. M. ne yeni saylav seçimi mÜ· yade ilerlemenin en miiıbet belııesidir. 
~ ~e baıında bulundutu C. H. Fır- Banıı ıeveriz, Uluslar ara11 11yasa. 
~ er ~da ulusal birlik ve ııüveni 11nın kartılrklı güvensizlikler içinde çal. 
4ıtı ~~ak son dört yıl içinde baıar· kandığı 11ralarda bile banıı yaıatmak 
~Ç.ıin iıler üzerinde çok HVdiği ujjTunda temiz ve insel bir istekle eli. 
~~tını yeniden aydınlattı. Şunu mizden geleni yaptık ve yapabil)"Oruz, 
~'ti ııerektir ki büyük baıbuğun Yer yü-zünde iyi ııeçinen iyi amaç bulan 
~ tarihin benzerini gÖl'mediği ve ııö· ülkelerle 11yasal ve ölronomik andlaı· 
.'."'lııl~ devrimlerle tqan, ülkemizin malarla baflandık. Ancak barııa ger· 
ltııe ti.., U ve battan kurulUJUnU da i- çekten yararlı olabilmek ülküaile uluı· 
" ııok kapılarını büyijk Türk ulu. ça ve devletçe güçlü bulunmak yolun• 
~ ~ sonıua yenilikleri yurtteıları· dan ayrılmıyacağız , 
~· .\tatil sererek övünmek iıtememit • Tiirl< yurdunu durmadan yücel.,•tir• 
:-'tiilı ..,. rk'ün deiierli bildirimi yalnız -> 
lııpı.., 1 lurultayın ııeçen çalııma devresi mek ideyelini güden temel ııyasanuzın 
"it ~ arında ııörülen verimli iılerin ana hatlarında, ökonomik kültürde ha. 
~ Jdl hatlarını anlatm .. da ve önümüz. yındırlıkta gelecek yıllar daha verU.:!i yÜ· 
itle aii .~da yapılacaklar üzerinde yük. ril:yebilmek için en güvenli destek bil. 
'.?~tı.itlerlle hep birlikte koıacağmını diğimiz uluıal birliğin çözülmez halde 
~!'iti -..çlarıru rıık ııellerile piırüz • zincirlenmeıi, yurdun her bakımdan 

1 
Q- tınektedir. varlığını ve ergenliğini koruma itinde 

~.~«iııd •.c.unuıı ııenel sıkıntuı i~inde en yenilmez ıili.h olan ulusal duygu, U· 
~ ıi ölı: luıal bütünlük, ulusal kültür alanların· 

'-i.ı . 1 onomik ve mali krizin ağu da samimi inanlı, toplu ve ırüçlü bulu· 
'ııı.ı">l altında ülkelerin nasıl kasıp ka· nacağız. Bütün bu ideyellerimizin ger·' 
~ v "~"nu Atatürk bize kua fakat çekleıımeıi için yüce Türk bütünlüğü. 
~İii! •nandırıcı birkaç 5atırcıkla bü • nün, türlü güçlüklere kartı aksamadan 
~.,u, canlılığı, nazik inceliklerile yalçın bir k•le halinde perçinletmiı o-
~" llze .!~:vmııtır. Uluslar araıı dul'll· larak ilerlemesi yolunda Atatürk, kuru· 
"'I ~ r<>rıilınedik ırüvenıizlik va kut· luıundan beri önderi bulunduğu C. H. 
~~ bırakan bu çetin ıartlar, her F. na yurtdaılardan itimat istemiıtir. 
~ er b.oknndan yeni değiılmler Yurdun en uzak köteıine kadar bütün 
,.._ .. D>echuriyetinde bulunan yurdu· yurtdaıların benliklerini aaran önderi· 
~ d 0ııe atılan her ileri adımı yarı • mfain cözleri içimizi ve dıımuzı en 
~· ;•durabilecek kertıeye kadar gel· gür kaynakların en bitimsiz inan ve gÜ· 
l~ il zorlu ökonomik savaıta en v~n tıürelerile pek1eıtinniıtir. Hiç çe· 
~~irleri alan C. H. F. ve onun lcinmeden, kuıkulanmadan, sanki önce· 
~ linın naııl bütün güçlükleri yen· den görmüı, ve içinde ya§amıt gibi 
~ıı-:lat:an Onder bu ııece s kıntıdan haykırıyorum: 
·~>le enıen etıiz olarak yüz aklı· Geçmiıi yoran, geleceği yaratan, 
~ ,..çıktıfımızı ulusa müjdelemiıler· Türk devl'~i İnanan ve inandıran uıku-

1 rı içinde yeni kazanma yolları sü, cotan ve coşturan akııı ile yeni bir 
lıı lı..ıi:' Ceniı ölçüde büyük sanayie doii· Gevrenin tahikalarına ulaımak için bız. 
111""1~ hızında güdülen ulusal ve !anıyor: Oncümüz Atatürk'tür. 
lıı <\~Yretler açıksız ve aksaksız büt· Galatasaray Liıesi: 

llrk'e ııöre sağlam bir mali bün· Muzaffer Cevdet 

l111c.ııapçı ulusumuz milli ülküye tam 
bir bütünlükle yürümektedir 

o. ~ t ııı.ıı\ı iınparatorluğundan bü•bÜ· 
~ f,' ~e yepyeni bir memleket olan 
"'lııoını lirkİyeyi yaratan Yüce Atatürk 
""- ) .<ılcetin her neınesini ve insanla· 
~~ bir hale kalbederek buııünkü 
)' ~Üıtakil Türkiye Cumhurİ· 
~ ~ . llf bulunuyor. 

ııı,..'"° dediğimiz bu yeni hal bir da· 
Ilı. - Unun d" . ·ı· • .;: iç· uıman rstı asına ufframa-
'lf ,

1
111 Kerek olan §arılan bir arada 

. ~ • t ve bu ıuretle ulusun istiklal 
~- ~ Dıedeniyet prensiplerini bildir· 
(.ot. hl;" Prenıiplerin batında Cumhu· 
~ '>i Yo,.. Evet Cumhuriyet rejimini 
•"""-ı. anlamak için bir parça arkaya 
~ "'~i .a~ı, kara günlerimizi ıey• 
~diii ~dır. Bakıılarımızı arkaya 
L.' >~ı."':• •aman bugün bulunduiiu· 
-.,,. . •• .. r --~. lçttıı ıgın derecesini tayin edemez 
·~ &o Relen bir heyecanla kendiken• 
İıf;ı,)""'-~·ve karıılığını yine kendimiz 
·~?, "· ız Cumhuriyetten önce ne 

"ır ı.:_ 
C ~.....,, daha kötü yıkılıp yu. 

> 'ıı.,li varlıiiın perİ§an enkazı-. 
. ')t Yette 
~ ~ .. n ıonra ne olduk: Her şey 
~. ••il, l>'iiksek Büyük Kurtarıcının 
~,. >tııj Yepyeni bir varlığa kavuıan ve 

""•lı· ~,~ . ve Ön .gın da durup dinlenmek 
"İı •ıl, d.,· un~ ııeçilmez kuvvet saldı· 
~ 'ıı ı.. llna ılerleyen, hür, mÜ•takil, 
'• ""dak. ~••tte .. endı kendisinden en kat'i 
~ 'r~.., guvenli bir uluı .. 

'ktııı;, O~er~mi< Atatürk'ün bizlere 
'.ı ~i hi•\uug~ cumhuriyet sayesin
' "ıı ı..,ı,ı., gun kadın, erkek yüce 
~ tıııııı,.,,. lllızı kullanabiliyoruz. Yi. 
~ - il,, 't?et ıayesindedir ki aile hu· 
~ aldu. urı. kadını yüz yıllarc~ mah-

llt t l!u Yük ' \.._'" eJc... ''" ve muhterem mev-L.""' . ilt' .. ~-1.ı' ı.ı;1 .. Y1~kıeıt.ier~k Türk kuru-
ı.·· 1 unu·". 
"'il lııı "'Uta gu ıade ve tamamlanmıı· 

dın ı.,:a11, hemşireıi, kızı o-
. rnın kurum hayatındaki 

' 1 • 

iiildir. itte cumhuriyetin hayata iade 
ettiği kadınla Türk ulusunun alnını bi
hakkin göklere kald;.rırufb.r. Türkiyede 
kadın artık caniJer gibi mahpus, veya 

umacılar gibi örtülü olmaktan kurtul. 
muştur. Bu onun hakkı idi ve inkilapçı 
Tıirk kurumunun vazifesi. itte son say· 
lav Leçi.ınine ve saylavhğa kadınLarıını

z.rn İflİrakini temin ile bu vnzife ifa e-

dilmiı o hak yerine getirilmitlr. Bu:ıdan 
ötürü biz Atatürk ~ocukları ne kadar 
sevinsek, ne kadar kıvonç duysak la.ık· 

kımızdır. Fakat butün bu devrimleri ya· 
pan cumhuriyeti bütün ulustan bihak· 
kin aldığı kuvvetle koruyan C. H. Fır· 

kaı!nı içten gelen sevgi ve ıaygı jJe an
mamak münli<ün müdür?!. O yüce fır· 

ka ki yeni Türkiye gibi, orada çalı§an 
yeni z!hniyetteki her yeni Tür<k yurtta· 
ıı gibi yÜce Şefin en büyük eıerlerin

den biridil'. 
Yüce Onder Atatürk yurdumuzu kur· 

t.aımak için, bütün Tül'k ulusunu tek 
bir maksat etrafında toplayarak Anado
lu ve Rumeli Müdafaai Huku'k Cemiye· 
tini kurduiu zaman C. H. fırkasının te .. 

mellerini de atmıı bulunuyordu. Daha 
sonra C. H. fırkası adını alan Anadolu 
ve Rumeli Müdafaai Hukuk cemiyetinin 

o zaman bir tek gayesi vardı: Düşmanı 

atarak ulusun hakiki istiklilini kazan· 
mak.! 

Büyük Şef Kama! Atatürk vatanı 

kurtarmak için yaptığı bu teşkilatı va· 
tan kurtulduktan sonrna cumhuriyet ida. 
reıinin ıanlı bekçisi yapmıf ve Türk u .. 
!usunu dünya sıyasal, ökonomi, ve kül· 
tür hayatında da akıllar ermez muvaffa .. 
kıyetlere ulaıtırmııtır. inkılapçı ulusu
muzun milJi ülküye tam bir bütürılükle 
yürüdüğüne ıon saylav seçimi parlak 
bir örnek olmuştur. Kadın, eı·!ti.k biitJn 
yurMRşlar sandık başlarında hep bir dü. 

· .. ·· -. ve dev .. 

• 
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Dev tozu, ·cüce tozu 
Dostlarrından biri dedi ki: 
- Methur kimyager Bay Derin· 

jt<lr' Ü tanının, değil mi? Aman git, 
kendisini gör. Şimdi de yeni bir 
fey ketfetmif. 

Merak ettim, Bay Deringör'ün 
oturduğu Avalim sokağındaki 12 
numaralı apartımana uğradım. 
Kendisini bulmak ta hayli mütkül 

~iıt;ırn.,ıı oldu. Çünkü apartımanın hemen 
" """'''" her katında bir çok "Deringör" !er 

lnll'iltere posta idaresi, Londra
daki eski ambarlarının küflü kö • 
telerinde geçenlerde yukarıda res
mini koyduğumuz lleti bulmuttur. 
T etkikatta sonra bu aletin on al • 
tıncı asırdan kalma olduğu ve me
safe ölçmek için kullanıldığı anla. 
tılmıttır. 

Otomobillerde gördüğümüz tak
simetrelerin en iptidai tekli olan 
bu ilet tahta bir yuvarlaktan iba • 
rettir. Bir kiti tekerleği sürmekte 
ve tekerleğe bağlı yuvarlak dön • 
dükçe, mesafenin uzunluğu anla. 
tılmaktadır. 

Fakat Çinlilerin mesafe ölçeıı 
aletleri her milletten daha evvel 
kullandıkları uhakkaktır. Hem Çin 
liler, mesafeyi bindikleri araba)a. 
ra koydukları aletlerle ölçerlerdi. 

Gözümüzün hatları 

I+ ·] 
Hepimizin gözlerimizde görme· 

yen bir mıntaka vardır. Sağ gözü. 
nüzü kapayınız ve ıol gözünüzle 
çiyah bir noktaya bakınız. -'- itare· 
tini de aynı zamanda göreceksiniz. 
Şimdi elinizdeki tekli yavafça göz 
lerinizden uzaklatlırrnız. Veya 
yaklaştırınız. Tam 14 santimetrelik 
bir mesafe görecekainiz. Yahut ta 
+ itareti bü&bütün kaybolacaktır. 

Şekeri alevlendirmek 
Çay zamanı bir teker parçası a

lınız ve masadakilere bunu alevli 
alevli yakabileceğinizi söyleyiniz. 
Diğerleri kolay zannederler. Bir te 
ker parçası alıp kibriti çakarlar, fa 
kat teker sadece kararır, alevlen • 
mez. 

Siz bu itte muvaffak olmak için 
tekerin ucunu kimse görmeden cİ· 
gara külüne batırınız.Şekerin ucun 
da görünmiyecek miktarda dahi ol 
sa, feker, kibriti çaktığınız zaman 
alev alır ve bu alev epeyce devam 
eder. Alaylı bir eğlencedir. 

--·--
Sihirli murabba 

Bir murabba çiziniz. Yukarıdan 
atağı ve afağıdan yukarı çizgilerle 
dörder haneye ayırınız. Dörder 
hane olarak yukarıdan atağı on :ı.1-
h, keza soldan sağa da on altı ha. 
ne bulunacaktır. Şimdi bu hanelere 
rakamları o tekilde koyac.aksınız 

ki, her haneyi yukarıdan atağı ve 
soldan sağa cemettiğiniz zaman, 
elde edeceğiniz yekun hep 34 çı· 
kacaktır. 

Maymunlara göre insanlar 
Amerikalı alim maymunların in· 

sanlara göre daha güç büyüdüğü· 
nü, fakat daha çabuk ihtiyarladığı· 
nı te&bit etmittir. 

--·--
Hesap sualieri 

Biribirine benzeyen altı aded ra· 
kam'a on bine bir aded yazabilir 
misiniz? 

oturuyordu. Bunların hepsi kimya. 
&erin kardetleri, amcaları, amca· 
zadeleri vesairesi idi. Nihayet asıl 
Deringör'ü yakaladık. Mütarüni • 
leyh beni nezaketle kabul etti ve 
çallftığı odaya aldı; 

- Evet efendim, dedi, yedi se-
ne uğraştıktan sonra insaniyete 
büyük hizmetler yapacak bir keşif· 
te bulundum. Bu ketfim iki türlü 
tozdan ibarettir: Biri Dev tozu, bi· 
ri cüce tozu. 

Ve masasının üzerinde içi beyaz 
bir tozla dolu ayni boyda iki tite 
ll'Österdi. 

- Şu tozdan bir kahvekatığı a· 
lırsanız, hemen o saniye dev gibi 
büyünıünüz. Öteki tozdan alırsa • 
ruz, aksine birdenbire cücelefİrlİ· 
niz. 

Ve izah etti ı 

- Dev tozunun esasında hamt· 
zı hummaziyet vardır. Bilirsiniz ki 
bu madd~ hayvani nesiçleri derhal 
genitletmek hassasına maliktir. Bu 
müstahzarın tesiri altında vücudu· 
muzun her hüceyreıi inbisat etmek· 
te ve bu suretle normal bir adam 
birkaç dakikada iki buçuk, üç met. 
re boy almaktadır. Cüce tozunun 
esasında ise hummaziyeti hamız 
vardır. Bu madde Japonyada bir 
nebattan istihsal edilir. Hüceyre
leri ıüratle daraltır. 

O sırada sordum: 

- Affedersiniz efendim, bu 
·ketfin insaniyete büyük bir hiz • 
meti olacağını söylemittiniz . Ben 
bu hizmeti pek iyi anlayamadım. 

Acır gibi yü:ıüme baktı: 
- ;yavrum, siz daha çocuksu • 

nuit, <ledi, timdi bir defa dütünü • 
nü~. Şimdi ben bir adama dev to· 
zundan verivorum. Sütün vücudu 

-· kabarıyor. Eli, kolu, bacağı, kafa. 
&ı, beyni .... evet, beyni de büyüyor. 
Meseli mektepte bir talebe güç bir 
dersi bir türlü öğrenemiyorsa he· 
men b,11 tozdan yutar, beyni de 
büyüyeceği için bu sefer, güç gelen 
dersi kolaylıkla öğreniverir. Bunun 
tatbikı:.tta sahası çoktur. Mühendis· 
ler, usta.batılar, romancılar, muhar· 
rirler, daha ne bileyim, çok kimse· 
!er bu toz sayesinde ortaya iki üç 
misli it çıkarabilirler. 

Tekrar sordum: 1 
- Ya cüce tozunun faydası ? 
- O da kimseye kendilerini gÖs· 

termek istemeyenlere mahsustur. ı 
Meseli. sivil taharri memurları, po-

lis hafiyeleri ... bir taharri memuru 
katilin pefine takıldı mı, hemen cü. 
ce tozundan yutar, mini ıııini bir 
fey olur, füpheyi uyandırmadan 
her teyi takip edebilir. Tam katili 
tevkif edecek zaman geldi mi idi, 
hemen bir katık dev tozu, bizim 
cücemiz birdenbire devletiverir ve 
katil de yakayı eleverir. 

Bay Deringörcüce tozunun tatbi
katından bir misal getirdi: 

- Arif isminde dev yapılı birisi 
vardı. Bu adam nereye gitse çalar
dı. Ailesi' zengindi. Kendisine pa· 
ra verirlerdi. Fakat o çalmak zevki 
İçin çalardı. Kaç defa hapishane· 
ye girmiş, çıkmış huyunu düzelte· 
memiş. Bir gün gaıdirop çalmış, 
e rtesi gün otomobil aşırmış, sonra 
gittikçe iti büyütmüş, günün birin
de koca bir treni kaldırmıs. En so· 
nunda limana gelen bir seyYah va
puruna göz koyduğu zaman, aman 
aman, ailesi feryadı basmışlar. He
men koşup bana geldiler. Kendisi
ne cüce tôzundan verdim. Şimdi 
kendisi üç yaşında çocuk boyunda· 
dır. Çalmak adetinden vazgeçmedi 
ama, o boyu ile ancak zıpzıp, top· 
lu iğne gibi teyler çalabiliyor . ., 

Bay Deringör mesaisini veproje. 
lerini daha uzun u;adıxa anlattı. 
Ayni zamanda da ~y ikram etti. 

Hizmetçi çay tepsisini büyük 
muhteriin yazıhanesinin üstüne koy 
mu.tu. 

- Siz kesme şekerimi istersiniz? 
ben toz seker kullanırım. 

Rahat rahat çayımı içiyordum. 
Birden yukarı kattan doğru bir ses 
bağırdı: 

- Bu şeker tat vermiyor. 

Başımı kaldırdım. Ne göreyim, 
Bay Deringör birden bire büyümüf, 
kafası tavanda, acaip gözlerle orta· 
lığa bakıyor, elindeki küçücük çay 
fıncanını sinirli sinirli çalkalıyor· 
du. Elini masaya uzattı. Tekrar şe· 
ker almak isterken, yanlışlıkla cÜ· 
ce tozunu aldı ve tozu olduğu gibi 
fincana boşalttı. Birkaç yudum İç· 
mişti ki, Bay Deringör gözümün 
önünde küçüldü, küçüldü, en niha· 
yet yazıhanenin arkasında kaybol
du. 

Büyük muhterii görebilmek için, 
yazıhanenin üzerinden iğilıfıek mec 
buriyetinde kaldım. Şimdi bonmar· 
şelerde satılan büyücek bebeklere 
benziyordu. Hayran hayran etrafı • 
na bakınırken, hemen yakasına ya
pıştım. Bağırmasın diye parmağım 
la ağzını kapatarak, mÜşarünileyhi 
evime getirdim. 

Bir papağanım vardı, ölmüştü. 
Bot kalan kafesine Bay Deringörü 
soktum. Şimdi bot zamanlarımda 
onunla kartı kartıya kalıyoruz. 
Ara srra maymunlar gibi suratıma 
tükürüyor ama, Zl\rarı yok, çün.lcü 
kimyadan, fizikten yaman münaka 
talar yapıyoruz. 

Cevab: 9.999 9/ 9 • Duvarda gölge oyunları ... 

let~n y~ni bi_r .h.1z, yeni bir yükselit 
çagrna gırmesı ıçın tek bir varhk gibi 
toplan1nı§lar ve Atatürk'ün gösterdiği 
yo]da durmadan yürüyeceklerini ve 
"Türk ulusunun idaresinde ve korun .. 
ma3ınJa ulusal birlik, ulusal duygu, U· 
]usal kültür en yüksekte göz diktif"iıniz 
ideyel" olduğunJ bır ke< daha bütün a· 
cuna bildirmişlerdir. 

Yazan: Is.~ . bul Lisesinde 1395 
' . 1 

Takriben iki metre uzakta bir 
masa üzerine yanan bir mum ko • 
yunuz. Ziya, duvar ve uzatılmış e· 
!iniz ayni hat üzerinde olmak tarti 
le münasip veçhile ve biraz köşe· 
de olarak yerletiniz. Şimdi duvara 
akseden gölgenin en büyük ve en 
net derecesini bulmak için vazi. 

· t sbit etmek iktiza eder. Son· 

ra ellerinize ve parmaklarımıza 
muhtelif tekiller vermek ve perde
ye yaklatlırıp uzaklattırmak sure· 
tile perde üzerinde muhtelif göl· 
geler husule getirebilirsiniz. 

Yukarıdaki şekiller muhtelif İn· 
san ve hayvan gölgelerini nasıl vii 
cude getirebileceğinizi gösteri· 
yor. 

) 

:m 

İğne ile ok oyunu 

Bir tahta üzerine ,ekilde göruı
düğü veçhile bir hedef resmedlniz, . 
Ve bir düzüne kadar da yorgan iğ. 
nesi alınız. Bunlar ile p~k ali bir 
ok oyunu oynayabilirsiniz. Hedef 
resmolunduktan sonra oyunculara 
iğnelerini hedefe atmalarını ve·· 
oraya saplamalarını teklif ediniz. 
Atılan iğneler hedefin yanına isa
bet eder ve yere dii~erler. Siz eli· 
nize bir az iplik alınız. Onu iğ· 
neye geçiriniz. Sizin iğne bu İp· 
lik sayesinde icap eden kuvvet ve 
istikameti alarak doğru gider ve 
hedefe saplanır. 

Bundan sonra oyuncuların iğne• 
!erini çoğaltarak ve her birine ay. 
rı ayrı renkte iplikler geçirterek 
onların oyuna olan alikalaı~nı 
arttırabilirsiniz. Oyuncular iğnelı;, 
rini hep beraber atarlarsa oyun 
daha eğlenceli olur. Ve ipliklerin 
muhtelif renkleri sayesinde her· 
keı kendi iğnesini hedefte tanır. 

Canlı yılan 

Kalınca bir kağıdı soldaki res
me göre kesiniz. Bu suretle hale • 
zoni bir yılan elde etmi' olacak • 
sınız. Bu yılanı sağdaki resimc!e 
g?rdüğünüz gibi bir yorgan iğnesi• 
nın ucuna ilittiriniz. İğnenin alt 
kısmını da bir mantara takınız. 
Hepsini birden sıcak sobanın üze. 
rine koyarsanız, yılanın hiç dur • 
madan döndüğünü göreceksiniz. 

Öteberi 
" Kır atların yavruları siyah o • 

larak doğarlar ve yavaş yavaş on. 
!ar da beyazlatırlar. 

" Cep saatinin makineleri, ihti· 
raından beri hemen eıaslı hiç bir 
tadile uğramış değildir. 

" Yüz sene evvel kullanılan kib 
ritler de atağı yukarı bugün kul • 
!andığımız kibritlere benzerlerdi. 
llk kibriti 1826 da John Walker 
İsminde bir eczacı yapmıftır. Her 
kutuda yüz tane çöp vardı. Ve bu 
çöpler sürtmek suretile atef alıyoı' 
lardı. 1833 te Lucifer kibritleri 
meydana çıktı, bu kibritler de kum 
lu kağıda hızla sürmek suretile y;ı, 
narlardı. 

"' Diınyanın en ihtiyar tayyareci. 
si İngilterededir. Bu zatın adı Ri. 
chardson'dur. Ve timdi 73 yaşın -
dadır. Pilot vesikasını da 65 ya~ııı. 
dayken almıttır . 

" Alim bir doktor uykunun VÜ· 

cudu en ziyade saat 20 ile 24 ara • 
sında dinlendirdiğini anlamıştır. 

Diğer saatlerde o kadar kuvveti 
yoktur. Geç yatmayı itiyat edinen 
çocukların kulaklarında küpe ol· . . 
sun. ---
Hem ressam 
Hem a'im 

Methur ltalyan res•amı Lenn~r· 
do Vinci dünyanın nadir gördü ii 
dehalardan biri idi. Nebatatı· · 
!ardı, mühendisliği varC.ı ,anatnnıist 
idi. Heyettinaatı, riyaziyeci ı<li 

lnıan kafasının tasavvur edebi. 
leceği tayareyi ilk defa çizdi ve 
bir parafÜt icat etti. 

Ketiflerinin ve tasavvurlarının 
en mühimleri şunlardır: Bir turbin 
makinası, bir denizaltı gemisi . bir 
seri atetli top, mahruti mermiler, 
muhtelif bombalar vesaire ... Ağaç 
ları aşılamak sanatını hayli ilerld
mit ve kanımızdaki deveranm se· 
yirlerini ilk defa o keşfetmiştir. 

Bütün bunları dört yüz sene ev• 
ve! bulduğu düşüni.iliirse, han•,,,. 
iade delı5.., r. ~r 
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A m.:ınyanın 
Siıahlanması 

(Baş: ı inci sohılede) 

veren 'imdiki hazırlık safhası, en 
eyi me~odu ilham edecektir. 

l\ı ILLlYET'in Tefrikası: 19 Nakleden: M.F. 
Almanyanın cevabı 

BERLIN, 10.A.A. - Havas muha
birinden : 

Semalardaki ev ve yeşil kapı Londra anlaşmalarını müteakib, F ran· 
sa ve lngiltere elçileri tarafından dün
kü ırün yapılan tebliğe, Almanyanm 
vereceği cevab perfembe veya cuma gü
nüne hazır olacaktır. el caba burası mı idi? 

HüJaga 
[ Fa" toma - Hırsız namile maruf o

lan Marten Dal hususi bir baloda ga
yet garıp bir hırsızlık vakasının içine 
karJ§D.ıştır . Çalman şey ev sahibi Ma
dam K~verlihin yeşil elmas.:dır . Bunu 
Brına iominde bir genç kız aşırmıştır. 

Maksadı şudur: Çünkü bu yeşil el
mas Cimi Barinjer isminde bir adamın 
katledildiği gece bunun üstünde idi. 
Ve elmaszn bir parçası da cinayetin ol
duğu yerde bulunmuştu. Brina bu mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortalıktan esrarengiz bir ~ 
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Koverlih aşırmaszn? Fakat neden 
bu adam böyle bir hırsızlığı yapacak

' tır? 
lgte Dal, şimdi genç kıza bir yar

mm olmak üzere Koverlihin arlrasmı 
takip etmiş ve onun da bir gece Cimi 
Barinjer'in katledildiği daire de aynı ,._ 
kilde vurulduğunu görmüştür.] 

Fan torna - Hırsız kapıcıya sor
mağa lüzum görmeden yine eski 
mahcup tavrı ile asansöre atladı. 
Kimse, karşısına çıkmamı,tı. (Se
malardaki b,, ev) diye dü,ünüyor
du. Bu ev bundan batka bir yer o
lamazdı. Asansörden çıktı. Ve elek 
trik ziline basır;ak üzere Kondon' -
nun kapısı önünde durdu. Fakat 
birdenbire afallamıştı. Gözleri 
gözlüğünün altında dört açılmıttı. 
Şa,kın ~aşkın kapıya baktı. 

"- Y e,il !,, diye mırıldandı. "Se 
malardaki bir ev ve yetil bir kapı!,, 

Mektupla olan bu mutabakat şa
yanı dikkatli. Koverlih'in bitmemit 
mektubundaki cümleyi tekrarladı. 
Sonra hayretine galebe çalarak ka
pının ziline bastı. 

Belki alelade bir tesadüftü ama 
gerek Koverlih'in gerek Barenjer'
in semAlardaki bir evden ve bir ye
til kapıdan bahsetmeleri çok garip
ti. 

Kapı açıldı ve bir hizmetçi ga
yet mağrur ve i&tihkarlı bir nazar· 
la kendisini kartıladı. 

Dal: 
- M. Kondon evde mi?. Diye 

&Ordu. 
Hizmetçi &anki karşısındaki in

&an değilmit te garip bır mahluk
mu' gibi kendisini süzdü. 

- M. Kondon kahvaltı ediyor 
sizi kabul edebileceğini zannet • 
mem. 

Dal başını &allıyordu: 
- itte bu fena, dedi. M. Kon

don bu sabah pek metgul galiba. 
Zannımda aldanmıyorsam Nomade 
bu aktam &aat bette hareket edi
yor. Kendilerine çok mühim bir iş 
için geldiğimi söyler misiniz? 

Hizmetçi gelen adamın müteva
zi elbiselerini fÖyle bir gözden ge
çirdi. Soğuk bir tavırla: 

- isminiz? diye sordu. 
- M. Zıdliycü ! Zorca bir isim-

dir. (Fantoma. Hırsız bu ismin 
tersinden okunursa daha kolay o
lacağını ilave etmek istemedi.) is
terseniz bir kağıt üzerine yazayım. 

Cebinden boş bir kart çıkardı. 
Ve yazdı. 

Hizmetçi: 
- Eğer şark halıları satmak ba 

hanesile geliyorsanız zamanınıza 

yazıktır. 
Diye homurdanıyordu. 
Dal kartı uzatarak: 
- Hayır, dedi. Lutfen M. Kon

don'a kendisine aMtmazel Mimi -
den bahsedeceğimi söyleyiniz. 

Bir müddet adamın ağzı açık kal 
dı. Sonra uzaklattı. Bir dakika 
geçmeden geri dönmüt evvelki yük 
sek tavrı zail olmuttu. 

- Lutfen Mösyö bu taraftan tet
rif buyururlarsa ••• 

Fantoma - Hırsız, mavi ve kur
,uni dö,emeli bir odaya girdi. Bu 
odanın için karmakarıtıktı. Birçok 
bavullar, çantalar, vesaire biribiri
nin üzerine yığılmıttı. 

Raif Kondon bir ma&anın başına 
geçmiş kahvaltı ediyordu. Üzerin
de henüz rob dö şambr ve ayakla
nnda terlikler vardı, gelen misafi. 
re hain bir nazarla baktı. 

- Peki Mösyö ••• (karta baktı) 
Mösyö Zıdlıyçü ne istiyorsunuz ba
kalım? 

Dalın iti o kadar acele değildi. 
Odanın içinde dolatmağa ve bib
loları tetkike başladı. Bir vitrinin 
içinde bulunan biT teyin kendisini 
sureti mahsusa.da, alakadar ettiği 
anlatılıyordu. 

- Bu nedir? diye &Ordu. 
Kondon kısa keserek: 
- Sun'i bir el, dedi. Pariate bul

dum. Bir kargatalık esnasında bir 
el:. i kaybeden bir apap aitti. Eli 

olmadığı için icabettiği zaman bu· 
nu kullanıyordu. 

- Mükemmel! •• 
Dal bu garip ele evir~i çevirdi 

baktı. 
- Hakikaten, dedi, &ahici bir 

elden farkı yok! • 
Kondon aoğuk bir tavırla: 
-Tamaınile! diye cevap verdi. 

Benimle bir matmazel Mimi hak
kında konutmağa geldiğinizi söy
lemitlerdi? .. 

- Evet, doğru. 
Dal hiç istemiyerek sun'i eli ye

rine koydu ve oturdu. 
Kondon soruyordu: 
- Niçin bu kız beni alakadar 

edecekmit? bu Barenjer meselesin· 
de de ismi geçen matmazel Mimi 
mi? 

- Evet, ayni muhayyel Mimi. 
Kondon bakışlarını muhatabının 

üzerine diktikten sonra wrdu; 
- Peki, buna dair bana ne söyle

yeceksiniz ! 
- Samimi olmak için evvela 

söyleyim: Size ondan bahsedecek 
değilim. Onun ismini sadece bura
ya girmek için ku'landım. Koverlih 
in ba~ına ne geldiğini biliyor m•.ı
sunuz? 

- Ne olmuş? 
- Öğrenmediniz mi? hiç fÜP-

hesiz, hadise olduğu zaman gazete-
ler belki de makinede idi. Gayet 
garip bir şey. Zannedersem Ko-
verlih bu sabah tafak sökmeden, 
Barenjerin apartımanına gitmif. Ne 
için gittiğini Allah bilir. F ak~t 
netice itibarile menfur bir taarru
za uğramıf. 

- Bir taarruza mı uğramış? 
- Evet, birisi, kendisine taban-

ca atmıf. Bereket versin sathi bir 
yara ile itin içinden sıyrılmış. Ka
til kendisini ölü zannetmiş ve der
hal kaçmış. Fakat işin daha garibi 
fU: ( F antoma - Hınız iskemlesini 
masaya yaklattırdı) Koverlih, Ba
renjerin katledildiği zaman oturdu
ğu koltukta oturuyormuş. Telefon 
ahizesi de yerinden çıkmı,mış. Ta
bii Barenjer katledildiği zaman ol
duğu gibi. Galiba Koverlih te onun 
gibi imdad istemiş. 

Bu cevablar, Almanyanın Paris ve 
Londra elçileri B. Kösler ve Fon Höş 
vaaıtıuile, her iki hükıimete tevdi edi
lecekt1:r. 

Cevabın ana çizgileri tekarrür etmiı ol .. 
sa gerektir. Çünkü son gün.erdeki hum
malı faaliyet ..:.ırmuıtur. 

Boğazındaki iltihab•n tiddetleıunesin
den olacak, B. Hrtler Berchtesgaden'e 
&İtmiştir. Hariciye müsteşan B. Fon 
Bülov da, prenıip itibarile kararlaşan 
cevab!n kati şeklini vermek i~ini hariciye 
servislerine terkederek kış ıporlan yap
maya gitmiştir. 

Cevabın metni mUıpet ve dostane j .. 
miş, Almanya, Londra anlaşmalarını, 
müsavat üzere ve serbest müzakerat için 
esas olarak kabul etmekte İmİ§. Bilhassa 
bu mü~avat kaydında İsrar ediliyor ve 
Almanyanın da aynen diğer!eri .-..ibi mü
t.avi ıartlarla müzakere eder bir partner 
olduğu teyid olunuyormuş. 

Almanyanm, Londra'nın teshil edilen 
müzakere eıaslan üzerine, ıimdiden sr
kı bir münakaşaya girişmeıi müstebat
tır. ihtimal, kendisini hasaatan alaka
dar eden noktayi, - ailiıhlanma muka· 
veleıini - işaretle iktifa edecektir. 

Malumdur ki Almanya, 'bir hava and
Jaımasının aktine çok taraftardır, çün .. 
kü böyle bir andfaşmada, kendisin:n si
lahlanma hususundaki bilik müsavatının 
zımni tanınmasını görmektedir. Diğer 
taraftan, Almanya, Tuna anlatması hak .. 
kında Roma ve Paristen izahat İstemek
tedir. iki' memleket arasında müşterek 
hudud bulunmadığından, Sovyetlerle 
karşılıklı müzaheret muahedesine lü
zum görmemekte ve binaenaieyh ~ark 
andlaşmasına, eskisi gibi, muarız bu1un~ 
maktadır. Almanya, Ruayanın iki kıta 
üzerinde de hakimiyeti bulunduğu için, 
böyle bir andlaşmamn kendisini, meo
faatlerinin hiç de tehlikede bulunmadı-

. ğı bir alana sürüklemek ihtimali oldu
ğunu da ayrıca ifade ebnektedir. 

Almanya - Polonya arasmdaki Yeni 
aiyaıa ile, Alman - Japon dostluğunun, 
Abnanyanın bu tarzı hareketinde mües
sir olması ihtimal dahilindedir. Eaaıen 
Alman matbuatı Rusya aleyhinde, tek
rar tecavüzkirane nefriyata ba~"hnıttır. 

Resmi mahafil va>:iyetin dü:ıelmekte 
olduğunu tahmin ediyorlarsa da, Alman 
hülcüınetinin hüsnüniyetine ıekil vermek 
lazım gelince muşkülat yeniden baı 
gösterecekfü. 

Bundan ötürü, andlaşma1ann kati hü
kümlerini teabit edecek olan umumi bir 
konferanaın icabında toplantıya çağrrıl
maıı için uzun uzadıya diplomatik mÜ· 
zakerelere girişilmesi bekleniyor. • 

Alman gazeteleri ne diyorlar ? 
BERLIN, 10. A.A. - Nimreami Ko

respondans Diplomatik, Londra beyan· 
namesi münasebeti]e diyor ki : 

Kondon çatalını bıraktı ve doğ- _ Mevzuubahis olan, bir talqm muay 
ruldu. yen proje~erin red veya kabulü değil, 

- Ne garip tesadüf! ancak muayyen bir program dahilinde, 
- T eaadüf bu kadar la da kal- a.;r~stçe .ve müsavat üzere müzakerata 

S 'loL • d l K gınşmektir. mıyor. 1 an sesın en evve over- B Alman 
1 

•
1 

.
1 

l"h t B · 'b' b" ektup ya u gazete, yanın ngı tere ı e 
ı e aren1er gı 1 ır m • . - Franaanın arasını açmağa çalqmadığını 
zıyormu~. Bu mektup Barenjerın 

1 

tanin etmekte ve bilakis bu devletlerin 
yazdığı mektubun ayni imit ve ay- silahlanma meeaili bakında bir anlatın.:· 
ni şerait dahilinde .vazılmış. Bu da nın husulünü temenni ~uıuıuncla ~u~b~k 
muhay ıd bir Mimiye hitaben kale- ~aldıklarınaan ~olayı memnunıyetını 
rnt': alınını~ ve içinde aynile gökler ızhar eylemektedır. . .. 

. • ' . . Bu auretle, aynr ıayeyı ıuden ulus-
dekı bır evden, ycşıl hır kapıdan lar arıuı müzakerelerin daima ilişmİ§ 
bahse.diliyormuş! olduğu ölü noitadan öteye ıeçebilmek 

- Bu şayanı hayret! (Kondon ümidi haaıl olmuflur. 
muhatabının üzerine endişeli ve Bazı yabancı gazetelerin neşriyatına 
kurnaz bir nazar atfetti.) Ben 

1

Ko- bakılıraa, birç?~ milletler Londra pr.og· 
· · · · F k d ramına kartı ıtıraz beyan ebnektedirler, 

verlıhlen ıyı tanırım. a at ne e- Pariı Londra ve Berlinden başka, Roma 
meğe gelip bana bu hikayeyi anla- run, Pragın, VIU'Jovanın ve Moskovanm 
tıyorıunuz? da, bu işin muvaffakiyetine çalıpnll· 

Dal ufak bir gülütle cevap verdi: lan ge!ektiı; .. Bu denlü. ~'!t~ mı;n
- Sizi alakadar edebileceğini faaller~ telifi, ~~ !>i• ıti~! afakiyet 

tah • tm" t" M" • l ve hulus havası ıçensınde kabıli tasav-
mın e ı• ım. ımıye yazı an v dur 

her iki mektubun da fransızca olu- u_r __ . _____ 
0 
______ _ 

şu ,ayanı hayret değil mi? Baren
jer bir tek kelime fransızca bilmi
yordu . Koverlih te kezalik fransız
canın F e sinden hal?erdar değildi. 
Evet, çok garip! Fakat benim sizin 
lı:: münakata etmek istediğim nokta 
bu değildir. 

Kondonun &abrı son haddine 
gelmişti. 

- Peki, dedi, o halde? ne söyle
mek istiyorsanız ona geliniz. 

Fantoma -'Hırsız, hiç acele etmi
yordu. Bir koltuğa gömüldü, ve 
pencereden açık semayı seyre dal
dı. 

- Güzel bir apartımanınız var 
M. Kondon, dedi. Yükaek, aydın
lık, havadar bir apartıman, sema
larda bir ev ... 

- Bitmedi-

Marmara felaketzedelerine 
yardım 

Kazamıza Mannara yer aarımb • 
amda açıkta kalanlara yardımda bu • 
lunan eyiliği seven yurddatlarımızın 
adlan ve verdikleri parııı ıudur: 
Lira 

110 
10 
1 

25 
10 

166 

Eski toplama 
Bay Menaae Kuzen tüccar 
B. Sabri avukat 
B. Uzunköprülü Ali tİİçcar 
Ll Türki ıazetesl olruyucula
nnda)I biri. 

Göring diyor kiı 
{Baıı 1 inci sahifede) ı 

Hitler aulhiin bqvekilidir. E
ğer hak müaavatı iat.iyorea, bu aulhün 
istikrarını temin içindir. Zira ulualar
dan biri kendini müdafaadan aciz ka
lmca, ıulh tehlikeye dİİ§er. Sanla ka
:zandığmıız fevkalade zaferden sonra, 
Bay Hitler, ıarpta.ki kOIDfWDuzla an· 
laımama için artık hiç bir enırel kal· 
madığmı aöylemifti. Hitler elini U• 

zattı. Bu eli tutmak timdi ötekilere 
düıüyor.,, 

Viyana üstünde 
(Bap 1 inci sahifede) 

recek kadar alçaktan uçan bir Al
man tayyaresi, uzun müddet bat· 
vekalet binası ve San Ştefan kili
sesi etrafında dolatmıttır. 

Geçen hafta, gene böyle bir Al
man tayyaresi , haYa nizamlarına 
muhalif olarak 100 metreden afa
ğı bir irtifada uç mut tur. 

Rintelenin muhakemesi • 
ViYANA, 10 (A.A.) - Yurda 

hiyanetle ittiham edilen Fon Rin
telen 2-3-935 tarihinde divanı 
harp tarafından •orguya çekile • 
cektir. 

Nazi isyanı sıralarında Roma 
elçiliğinde bulunan, sabık kültür 
bakanı ve esbak Styria valisi Rin
telenin 25 temmuz 1934 günü çevir 
diği rol hatırlardadır. 

Osmanlı İmparatorluğu 
harbe nasıl sürüklendi 

(Başı 1 inci sahilede) 
Avusturya Sırbiatanı kendi vazi .. 

Yt:!::ndc bıraksa idi, Oamanh impara
torluğunu :1 vaziyet:ne girecekti. Bu -
nun için Avusturya ile Bulgarlıtanın 
bunu ezmek İ&temeleri tabiidir. 

Bu işe ilk başlayan Bulgaristan ol
du. Bulgariatanın Sırbiatnna bir fena- ı 
lık yapab.ilmeai. için Oamanlı İmpa ... 
ratorluğu ile anlaşması lazımdı. B.ı -
nun için Bulgaristan Osmanlı impara
torluğu ile b~r ittifak müzakeresi aç .. 
tı. 

Birinci teşrin 1913 te bir ittifak pro 
jeai parafe edildi. Bunun eaaaları 
şu idi: Bu iki uluştan biri diğer Bal
kan devletinin taarruzuna uğran.a 
ve yahut diğer müttefiki ile anlaştık
tan sonra bir Balkan devleti ile 
harp açarsa diğer taraf kendisine yar
dım edecek, meseli.: 

YunanOstan ile Sırbistan müttefi .. 
kan Bulgariatan aleyhine harp ac;sa 
Türkiye bu harbe İştirak edecektir. 

OamanJı İmparatorluğunun başına 
bir şey gelecek olsa Bulgaristan da 
yardım edecekti. Halbuki o zaman 
Bulgaristan Ege denizine kadar indi
ği için, Osmanlı imparatorluğunun 
Bulgari•tandan başka Balkanlarda 
hududu yoktu. Binaenaleyh bu itti -
fak Osmanlı imparatorluğuna bir şey 
temin etmiyordu. Yalnız Bulgaristan 
diğer devletler ile harp ederek büyür
ae O.ı.manlı İmparatorluğuna yer 
verecekt'r. Fa.kat bu muahede tasla
ğı böylece kalmıt imza edilrnemiıtir. 

Diğer taraftan Avuaturya keza 
Sırbis.tan aleyhine vaziyet alıyordu. 
Bu böyle hafif taslak kabilinden bir 
müddet devam etmiştir. Avuıı.turya 
hükfuneti lıtanbuldaki büyük elçi • 
sine sordukça, büyük elçi Osmanlı 
imparatorluğunun çok zayıf olduğu
nu ileri ıürüyor ve Ruslardan çok 
korkuyor diye haber gönderiyordu. 

Avusturya veliahtı öldürülüyor 
28 haziran 1914 le Avusturya ve

liahti bir Sırplı tarafından öldürüldü. 
Avusturya ciddi vaziyet aldığı için 
Almanlara yazıyor ve beraber Bal -
kan ittifakı yapalnn ve Sırbiıtanı ko
layca ezelim,, diyor. 

lstanbuldaki Alman ve Avuıı.turya 
elçileri Türkleo- zayıftır diyip durur
ken erkanı harbiye reisi EnveT pa.Ja 
Alman büyük elçisine biz müttefik 
anyoruz, siz bizinıle müttefik olmaz 
iseniz biz bafkalarile birleteceğiz di
yor. 

Sait Halim paşa da Alman elçisine 
biz ıizinle ittifak istiyoruz amma 
Rusya aleyhine diyor. 

Deniz müıteıarı Cemal Paıa, Fran
aada ve Buyani ile konuştuğu zaman 
Osmanlı imparatorluğunun Fransa ile 
İttifak iatediğini söylüyor. 

Fransız hariciye müdürü (biz tim
di cumhurreiai ile Petreoi>urıa gidi
yoruz, ondan aonra cevap verebili -
riz) dedi. Bu Petresburg ıeyahahn -
den aonra Fransızlar red cevabı ver· 
di. 

Almanların lıtanbuldaki sefiri ile 
olan muhaberelerinin hep ittifak a
leyhinde olduğunu gören Alman im
paratorunun erkinı harbiyeye bir 
mektubu vardır. Bunda imparator 
(Türki~ kendisini bize arzediyor da 
biz red mi ediyoruz? Öyle bir halde 
yiz ki Balkanlara ateş etmeğe hazır 
hemen aili.ha ıanlmalıyız. Türkleri 
gücendirirs""niz dü9manlarımıza gi • 
derler) diye yazmıştır. 

Bunun üzerine Almanlar itini çe· 
virerek ittifakı yapmı;lardır. 

• 
Almanya ile ittifak 

28 temmuzda ittifak projesi lı • 
tanbulda hazırlanıyor. Bu tarihte Al
manlar Sırbiıtana ultimatoın ver • 
mitlerdi. Bu ultimatomda göaterilen 
§al"llar o kadar ağırdı ki kabulüne 
imkin yoktu. 

Almanlar ile ittifakı 4 ki~ hazırla
mıştır. Bunlarm bqmda Env... Paıa 
Tardı. Bu ittifak hemen herkesten giz
li tutulmuıtur. 

Bu tarzda it ıönne.k ondan sonra 
boyuna devam edecek.tir. 

O vakit paditalı betinci Mehmet 
denen, Mehmet R...-.ttı. Bu zat 60 
yatına kadar aarayda mahpua bir hal
de yatamı§tı. 

Bu İmparatorluğun batmamıt ol
maaına tatmalıdır ! 

28 temmuzda ittifak projesi hazır· 
lanmıfb. 1 aiuatoıta Fransa ve Al· 
manya seferberlik ili.n ettiler. Sefe,... 
berlik iliuınıdan sonra harpten içti· 
nap hemen imki.n.uzdı. Ayni ıece Al· 
manya Ruayaya il.lm harbetti. 

Ağuıtoota da Alman • Osmanlı 
ittifakı imzalandı. 

Halbuki bu muahede imzalanma· 
dan evvel Ruıyaya ilanı harbedH • 
mi,ti. Türkiyenin o zaman Ruayaya İ· 
lanı harbettiğinin kimse farkında de
ğildi. 

Muahede mucibince • Almanya 
Türk orduıunun • aevk ve idaresine 
filen itliri.k edebilecekti. 

itte Türkiyenin Almanya tara • 
fından harbe aürüklenme&iııde Türki
yenin haberi yoktur, ancak 4 ku· 
mandandan baıka, sadrazam Sait Ha
lim Pata bu muahedenin tedafüi ol· 
duğunu söyler. 

Cemal Paıa ise bu muahedenin 
hem tedafüi hem de tecavüzi oldu • 
ğunu ıöylemittir. Muahede imza e· 
dilince harp iıleri bakanı Enver Pa
ta umumi aefemerlik ili.n eder. Bun· 
dan da bakanlar heyetinin haberi yok 
l•r. 

Padişahın da iradeai alınmamıftır. 
Fakat Enver Pata sonra (Ben tifa
hen almıştım) demiıtir. 

işin daha tuhafı maliye bakanının 
da seferberlik ilanından haberi olma
mııtır iti parayi hazırlayacak odur. 

5 ağustoata lstanbuldaki Rua eafiri 
memleketine çd<tiği bir telgrafta erk&. 
nı harbiye Reisi Enver Patanın "Biz Se• 
ferberliği sırf ihtiyaten ilan ettik. kuv-

vetimizle itilaf devletlerine yardım el· 
meğe hazır.,. Ancak Adalar i'.e garbi 
Trakyanın bir kısmı bize geri ver.ilsin" 
dediğini bildiriyordu. Fakat bundan 
dan da hükumetın haberi yoktu. Enver 
Paşa bu iıi başlı başına yapmıştır. 

l.ı~iıie,·ııde.<ı gemıler, miz 
H""ıp başladıgı zJı.man lngiltere tez

gahıarında U..maı edı..ir~-ıış olaıı gemileri
mız ~apteauınııtır. 

1 ngıı ·tet·c denız işltri Bakanı Çorçil 
demış lar kJ: 

- l:.nvcc l'aıa pliuıınd.ı ı... iki ~emi 
ro: oynayacak.l..Aı-. i:Su.nları yollamıyalım.,, 
Bunun uzerine gerı1ııcrın inıaatı sal .. an
mışur. Hcn·p baııadığı zaman AlınanJa .. 
rın Göben ve lire~li.AV yani l\.1u.lilli ve 
'k' a\ w' gt!nıilcrı bogazdan geçmtk ıste
mı1ar. t.nver Paşa ge..'T.ı.ilerın boğazlara 
geuoeıini istiyor ve gemiler 11 ağustos
ta latanbuJa geJjyor. Aynı günun akşa
mı b~an.ar heyeti !)adrazarnnı kona
gınua yanı gemuerın geJmesınden on 

, on ;,,c~ ıtadt .sonra toplanıyor. l:.nver Pa· 
şa .Ut:llız ışıer-ı lSaKanına geıerek iki 
çocugumu..c Oldu. Uooen Jle tsrestav ls
tanuaıa ge!diler djyor. 

bliyuk harp başladıktan sonra bizun 
işe karışmamı..t:dan en ÇOK ürken Rus
yadıl'. 

Çünkü biz lngiltet·e ve Fransa ile 
hem h·ıduı t.gudik, fakat Rusya ile 
hemhuout ıdık. ::>onra bogazları kapa· 
marnız meaele.lı vardı. ışt~ Rusya bu
nun için bıziın harbe gırmenuz için ui· 
raşan en bırinci uluştur. 

lngütereye gelince; lngilt.erenin bu 
işte auşuncelerı ıunlardır. Onun baılı
ca iki gayeıi vardı: 

1 - Oımanlı lınparatorluğunu müm
kün olduğu kadar ıeç harbe sokmak 
bundan istifadeıi Hindistan ordusu Sü
veytten geçinceye kadar Süveytİ Os
manlılardan muhafa~a edebilmektir. 

2 - ıjk ililnı harbin OımanlıJar ta .. 
rafından yaprhnas1, 1-"'ransa bu İşte in· 
ııliz sıyayasına uymuştur. 

Osmanlı imparatorıuğunun dilel<leri 
üzerine Rusya, Fransa ve lngillere ara
sında epey münakaşalar olmuştur. 

lngilizler eğer imparatorluk, kendi 
taraflarını iltizam edecek olursa İmpa
rato~uğun bu savaı eınasmda tama
miyeti mülkiyesinin temin olunacağını, 
fakat bunu ancak harp içinde ve harp 
sonundaki anlaımalada yapabileceğini 
aöylüyordu. Bu biç bir teYi deuıek de
jildi. Acili kapitülasyonların da kaldı
nlmaıuu değil, tetkikini tekeffül ediyor• 
!ardı. Bunl..ra mukabil Osmanlılardan 
istenilen tey Ahnan ıemilerindeki ef. 
rat ve zabitanın derhal gen gönderilme
si idi. Çünkü bu ~emileı· Türklere ıatıl
mıı vaziyeti• idi. 

1 til.if devletlerinin Osmanlılardan iı
tedıklerı ıeylerin ana hat!arı bunlardır. 

Almanlar ve Avusturyalııar 
Ahıı.sn ve Avuoturyalılara gelince 

bunlar Tür1<1erin harbe girmesi için faz. 
la ısrar etmiyorJardı. Aimanlar 10 ey
lulde Marn muharebesinde gerilemeğe 
.necbur olmuı:arch. Şarkta da 20 tqri
ni evvelde Viıtulde de ric'athaflaını§tı. 
Yanı ikı cephede de tecavuzı ıe!kil kal
madı. J:iu vaziyet üzerine Osmanlıları, 
harbe girmeleri için teıvik etmcğe baı
lı.ruı:lardı. 27 "ô- lüldL Bcıia::lw k.•pa~
mıtlı. Bızi harbe ıürü-"lemek için deniz .. 
de ve karada çalıf\~mııtıT 

Gobend., bulunaı. Alman amirali 
''biz 1 ıirkleri talim ettireceğiz fakat 
Marmara sakin bir denizdir. K.aradenize 
çıkmamız li.zımdrr . ., demiıt1. Bu baha
ne ile Karadenize çıka gemiler 29 teş
rini evvelde Sivaatopolu A:.man amırali
nin kumandaunda topa tutmuılardır. 
Bu yüzden Osmanlılar harbe girmiş ol
dular. vaı.;t epey ıeçtiği için lnıili:<
ler bu iıten memnundu. Çüıııkü dilak
leri yerine ıeldi. Hint ordusu Süveyti 
ıeçmiıti ve ilk harbe giren Osmanlılar
dı. 

Bu münasebetle 
aefiri memleketine 
demittir ki: 

htanbuldaki Rus 
yolladığı haberde 

"Bu ı;arpııma haberini lngiliz büyük 
elçisi kafi derecede sevinçle, Franaız 
büyük elçisi de likaydile ka11ı:amıı· 
br.,, 

Çanakkale harbi eınasıırda lnıiliz 
harp itleri Bakanı ord" kumandanına 
talimat vecırken Türkler lngilizlerd"n 
çok ydıımdırlar. Eğer denizaltı gemile
riniz Çanak:kaledcn içeri ıeçer de bay
rağını ıöıterirao Türklerin tabyLarda
ki aakerlet-i Bolayın kadar kaçarlar. 
Halbuki ilaude gor..:çeğiz W Büyük harp 
te Türider ecclatlanmp çocuklan olduk
Jarmı ıöatermiflerdir. Almanlar, Fran• 
aızlar, lngiliZ::er gibi Avrupanm aavaıçı 
devletleri itiraf ederler ki Türklerin şe
raitinde kendileri harp etaelerdi imkaru 
yok bu kadar dayanamazlardı. 

Çanakkalede iki kilometre kazanmak 
her teYi kazanmak demekti, t.kat Türk 
askeri yarım kilometre bile vennemiıtir. 
Halbuki Almanların, F ranaıZ:ann cep· 
beterinde o kadar sıkı tahkimat olması· 
na raimen, Franıız)ar sıkı hücumların
da 4 • 5 kilometre almıtlardır. ltte 
Türl<:erin bu kadar iyi harp ebneleri Bü
yük harbe bir tekil vermiıtir. itilaf 
devletlerinin Çanakkaleye yolladığı as· 
keri kuvvet 3 • 4 milyonu bulmuıtur .. 

Sonra Ruayaya silah nakledecek yol 
yoktu. Baltık denizine Almanlar, Ça
nakkaleye de Türkler hakimdi. 

ikincisi Rualarda iktuadi buhran 
bat gösterıniı, adeta iktıaadi hareket 
felce uğramıştı. Herkes Rusyaya silah 
n.•kledil~bıl.~yc!i, Almanya daha evvel e· 
zilebilecekti, demiıtir. Ruıyada bol
tevizmin çıkmaaına da Büyük harbin 
uzaması sebep olmuştur. Harp uzayın· 
ca müstemleke halkı iti azıtmıı ve bir 
çok iddialar serdine baılamıştır. Bunun 
için harpten sonra müstemlekelerin ida
resi zc-r~aımııtır. 

Kok kömürü 
Pahalı 

(Başı ı inci aahifede) ~ 
vercc<:ktır. h.ok kömürünün to~;~.l 
24 liraya •atılması çuk pahalı gö~ 
todır. ı>ün kcndisi!le görüştüğünıiJJ 
lf..'ıiyeltar bir zat demiıtir ki: ~ 

- Burada hav;ıgazi fabriknlar1! it 
d~n 60 yıl once Kurulduğu v~I, " 
nuz htanbulda kok kömürü tcsb•• ,,,ıl 
sılası olarak kullanılmıyordu. O za ·. 
havagazi şirketleri, ga:ı ve katı;""'· j. 
tihıaJ etttkten aonra, kok kö1nUrıu1.~ 
nize dökerlerdi. Çünkü kok köı:niifll j 
fobri.ka~anna bc~ava kalıyor'. E~.ase~ 
komuru bu fabrikalarda üçunc" d ~ 
de gelir. l::vveJa gaz, sonra katr~ı 
ra da kok kömü.-ü. O zaman doııJl~ 
kiile.a kol. köm"1 ü, şimdi tonu Z4 l 
satılıyor- Bauda büyük İhtıı<al' v~ 
Halka, bedava kok kömü<~ dağıl~ 
demiyoru•, fakat, l.er halde bir tarı 
kömürünün, bu havagazi şirketi~ 
maliyet fiatı her halde 24 lira Jd' 

Bundan ba§l<a ecnebi kok köııı"' 
ri de, yol masrafı da:.il, ta huduıl> 
dar tonu 12 liraya geliyor.'' 

İrak-İlalya 
(B"şı 1 ınc; sayfada) 

olan Irak Hariciye nazırı 
Sait Pafa, ltalya ile bir dosV 
andlatması aktettikten sonr•· 
aktam buradan Bağdada hare' 
edecektir. 

Nuri Paşa, Ciyornale Dita11' 
beyanatta bulunarak, lran lıııfl' 
nazırı Bay Kazimi ile, tıer 
memleket arasındaki mÜP 
lerin dostane mahiyeti h 
mütabık kaldığını söylemiftir: 

Mumaileyh ezcümle deıll~ 
ki: 

Irak noklai nazarı Erıu 
muahedesile onu müteakip ~ 
muahedelere istinat etmekte 
Iran 2,000 kilometre uzunluğ 
da bir sahile malik bulUJ! 
halde, lrakın denize yegane 
reci Şattülarab'dır. 

lı ak, Iranın Şattülarab ... 
de aeyrüsef er serbestisine bıÇ 
suretle mani olmıyacakaa ~' 
nize olan yegane mahreci u 
deki , andlaşmalarla müe 
hükümrani haklarından da 

va_z_g_eç_e_m_e_z._,_'-·oo-----./ k 

Umumi meclis 
bugün toplanıy 

(Başı l inci aahifede) -~ 
vaziyette, meclis birinci rei& .~W 
de baro reisi avukat Halil HİlıP""" 
çileceği kuvvetle tahmin oJu ,.; 

Bu de~i!lmelerde lieyoğlunD"" 
Fatihten üç yedek aza, aıli olın 
lar. 

Saylav ·~ilen bu beı Şehiı' 
zasmdan ba~a, iki zat ta, dal>" 
istifa ehnişler<li. Bunlar, Y alol' . 
mal, Bcyoğlundan Bay Kaclri<fil· 
Kemalin yerine cuma günü Y 
intihap yapılacaktır. Bay Kadri 
de Beyoğlundan en fazla rey alaı' 
aza ıeçecektir. 

BOLU, 10 (A.A.) - Vi!it" 
mülhakatında bu aabah baılıyaP 
meclis seçimi ıaat 12 de bitti. • 
adına 16 üye seçildi. Bunların . 
yan üyedir. C. H. F. namzetleri 
üyeler ittifakla kazandılar. 

ikinci seçimler yÜ7de 95 ret• 
ettiler • 

TRABZON, 10 (A.A.) -
meclia seçimi bitmi§ meo-kez -.e ~ 
da hrka 1UUDZetler4 ıeçilmiıler.W' 
)erin üçü kadındır. jJİ' 

El.AZIZ, 10 (A.A.) - V 
mumi mecliai aeçimi bitmit C:~ 
namzetleri müttefikan kazanı tr, 

Ovacık, Çemııgezek, Ma,derı4' kez kazalarından olmak üzere 

üye z6~'t~LDAK, 10 (A{ 
Vilayet umumi meclui üye 
ne C. H. F. namzetleri miİ 
seçilmişlerdir. 

Meclisin yeni üye sayı•• 
dir. 

Yeni üyelerin biri kadıll' 
köylüdür. 

Yeni 
Soyadı alan1a~ 

Büyükdcrede adliye mütekal,. 
Bay Etem ile biraderi Anka•( 
müfettiıi Bay hmail Hakkı 
aoyadını almıtlardır. 

• Şirketi Hayriye Emirgiıl,ıı 
baımemuru Kemaliyeli Bay J! 
nndan Bay Ali, ailesi Saniye. 
Hamdi, Mahmut ve Davut1' 1f. 
cası Ahmet Tevfik ve ailesi 1" 
dı olarak selamet, saadet rn' 
len (Bayaal) ı almışlardır. ,.) 

Hocap•ta bekçisi Mıntafı 
soyadım almııtır. 

htanbul Deniz ticareti ·vıJ 
memurlarından .:emal (lplı)~j 
mütekait topçu miralayı Bı>' 

1 kanaı Kevıer Gümıu, oğııllal' 
ıirketi tesisat bürosu ıefi N~·.:# 
vit. Hayrettin, Sadettin, ~·J 
zı Harika (Boyarlar) soyadı" 
dır. 

Fatihte Abdullah Efendi..,.; 
da oturan Bay Hüaeyin /it. '4f 
Mehmet Hüsnü Çakar soY• 
)ardır. 11 

• Eyüp nalı>yeaıi, Rami B· 
desi No: 6 da Necip Fuat ( 
adını almııtır. 
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insanı durup dururken 
nasıl meşgul ederler 

~rilemez, oturulmaz, konuşulmaz liv
aları ancak nerede mana ifade eder? 

fllıa Sobayı. yaktırmıt. masanın ba
~11 lreçnııf, bir elime kahve fin • 
ııy~h' b.ı.r elime kalemi alıp, ya
lık tık enuz başlamııthm ki, kapı 

VUruldtı: 

fer. - Kalk, misafir geldi, dedi-

ıııu 8atladığım iti yarıda bırakma
fıe sevnıenı. "Misafir geldi,, ha
~ltıı aunca tepemden atağı kay-

su. doküldü sandım. 
ho A~, ne yapmalı, misafire 

•.ııe.dın demek lazım. .. 
ta. Üst~ınü giyinerek, öteki oda • 
!;\) !ieçtıın, kendi kendime, eski a
tir arııtı1%dan kalma misafiri çekiş
bi erı ne kadar aöz varşa, hepsi 
ti :ter birer dilimin ucun gelmiş · 

- Misafir , amma ne kafir ••• 
lalı :-h. Mısafır misafiri sevmez, ev 

1 1 hiç birini sevmez. 
lalı! - Misafirlik üç gündür!.. (ey. 

ar o sun). 
lıuı;; _Miı.afir umduğunu yemez, 

)) gunu yer •.• 
erken kartdaştık: 

Se-:- Vay, ıki gözüm hof geldin ••• 
nı böyle hangı rüzgar attı? 

it.ık;. Sorma... bu aabah kalkar 
k az, aklıma eıti. Şunu, er
eııc:e evde baııtırayım, dedim. 

lçinıden: 
~ 1- Bllfka. bastıracak, kimseyi 
l u aırıadın mı? diye mırıldandık· 
an sonra yüksek sesle: 

'Ilı - Pek memnun oldum, doğ· 
foku. .•. dedim, benim de, zati itim 
N tu.. Canım sıkılıp duruyordu. 

e İyi ettin de geldin. •• 
.. inkara kalk .ma)ın: Sevmedi
:~~iı ıniaafirleu bile güler yüz 
d oaternıek, eski göreneklerimiz • 
lı.ıe~ biridir. Arkasından atıp tut
k gu.ınuz niceleri vardır ki, kartı 

11 
arşıya gelince, hemen yüzümüze 
'lak-t maskesini takarız. 

11 
~İçin gizlemeli: Bizdeki mi. • 

/•ıle misafirlik, usanç verici bir 
k~l'";J'et haline geldi. Vakitli, va • 
, ıt~ıı, gün ortası, gece yansı, mi
h af1ırliğe gider, yahut misafir ka • 

u. ederiz. 
. Ben öyle misafirler bilirim ki, 

&ıttilderi evde haftalarca, aylar • 
ta kalırlar. Ety"alrmı kpmın ÖDÜ
iie Yığsanız ı 

- Y oo •.• bak , bundan kovul
lııa ınanaar çıka~! derler. 
&O ~skiden bir (Taun misafiri) , h~ vardı. irili ufaklı, herkes ev 
•:. ıbinin değil, Tanrının misafiri 
(. 

1
• H .. ni Nurettin. hocaya heri

ı:: biri, bir •k,am üstü çat çat 
l»I, dayanmq: 
- Sen kimsin? 
-T • .. L· ·ı ' ann mııwu ırı ..• 
lioea, kızmıt amma, aeı çıkar

~.. afllğı inerek, misafiri e • 
.::den tutmuf, mahalle meacidi · 

götürerek: 
t - itte, deıpif, T anrmın evi bu-
1111··· istediğin kadar kal .•• 

lioea kadar misafiri seven in
~ olnıaaın. O bile, sırasında mi
.J,ıtden yaka ailkerse, bizim gibi 

01• rı ve ıahırdan önce vakti az 
""lllar, ne yaparlar? 

ltr Yedi üike dqan yeı !erde, dil
e deatan olan Türkün konuk 

~erliğini kendi aramızda pek fe-
~ruz. 

le .~~i. öylelerini bilirim ki gün
~7nın yarıımı misafirlikte geçi • 
"1 er. Kırk eY kedili gibi lupı ka-

dota.ıp çene çalarlar. 
u 4una, pazar demez, iatirahat, ,r.ku Zamanı tanon•z, it gün sa· 

d 
1 bibnez nice Jw.firler var
it, 

k R.eaıni, hıuuat dairelerimizin 
~1larında bir takım levhalar gi.>. 

Çarpar: 
(l ~ "Miaafir kabul edilmez!,, 

11~ girilmez), Oti olmıyanla -
ltırıneai yasaktır ! ) • 

te Bu. levhaların kapılara. bot ye
llıı ~ılınadığma tüphe edıyoraa -
ile '. 1t saatinizde, ııöz ebesi, çe • 
heİ~ düşük bir misafirin ne bq 
ği ~aı olduğunu tecrübe etmedi -

11
1.l anla9ılır. 

lııi G.~zete idarehaneleri, bu çefit 
d" •afırlerin sık sık uğradığı ye · 
ır. y al---•- . ile a~ınm en can """"' yerı -

llcıı ıı:elınıtainiz, mürettip batınızın 
fea tıda bekler. Sigaradan bir ne · 
biı;;,ekecdl vakit yok. Derken, 

1 sökün eder ı 
de (? Geçen giin gazetei aliniz -
b~) hır bent gördümdü. Bunun 
iıtn-ı nda bir tikii.yette bulunaca · 

l., ~fllnı~~ ~rl~dığı?~ ~Ü~-

nünde sinekler uçuşmağa başlar. 
Hiddetle ayağınızı yere vurursu • 
nuz. Fakat misafir oralı mı ya.. 

Sözüne bıraktığı yerden devam 
eder: 

- Sanırsam 3 ki.nunusani ta
rihli nü&hanızda idi. Lôtfon kol
leksiyonunuzu verırsemz, bu.ur, 
size gösteririm. 

- Şimdi pek m~guiüm. •• De
me.ğe gelmez. Karilerdendir. Kal· 
bi kırılır. Bir daha gazetenize beş 
kuruş verip almaz. Çaresiz, ara . 
dığı kolleksiyonu, koltuğunuza a
lıp bayımızın önüne getirirsi
niz. O bir yandan . kolleksiyona ba. 
kar, bir yandan da size sualler 
sorar: 

- Saylav seçimi bugün mü ya
pılıyor; Tanrı hayırlı etsin. 

- Kadın saylavlarmdan biri 
var. Resminden tanır ı.sibi oldum. 
Bize uzaktan akraba da olur am-
ma .... 

. . • • . . 
- Kuzum, bayım, Fransada 

gene neler olmuş •.• 
Sorduklarmın topuna birden 

cevap verip savmak istersiniz, e
vine gitmez, saatlerce başınızda 
bekler. 

Kafamızın içind·e asırlardan • 
beri değitmiyen misafir, misafir
lik prensiplerini, çağımıza uygun 
bir şekle koymanın sanırsam Si• 

rası geldi. 
Salahaddin Giingör 

Küçük haberler 

* Moakova ticaret ataşemiz 
Bay Mümtaz, Moskovaya gitmek 
üzere dün Köstenceye hareket et
mi,tir. 

* Beynelmilel Brüksel ııergiai
ne toplu bir halde iştirak etmiye
ceğimiz alakadarlara bildirilmit • 
tir. lstiyen tacirler ayrı olarak it
tirak edebileceklerdir. 

• Şehrimizde bulunan lranlı 
afyon murahhasları ferefine bu 
akşam Perapalasta bir ziyafet ve
rilecektir. Murahhular, bir iki 
güne kadar Tahrana dönecekler
dir. 

• Elmu kaçakçılığı yaptıklan 
iddiaıile ihtisas müddeiumumili -
ğine verilen 14 ıuçlu hakkındaki 
evrak ihtisas mahkemesine gelmif
tir. Durutmaya yakında başlana • 
caktır. 

* Büyük tranı atlantiklerden 
Königıtein 300 kadar Alınan, A
merikalı, lngiliz seyyahı olduğu 
halde yarın limanrmıza gelecek
tir. 

YENi NESRIYA'I' 

Hakan 
Büyük pir Abdülhak Hlmidin 

Ha.kan Uminde manzum bir piyesi 
Boğaziçi lu...i. talebe kooperatifi ta• 
rafmdaıı ba-at1r1lmqtır. 

E..,ri burada U7A1D boylu taniye
yi fazla görürüz. Kitahm üzerinde 
Abdülhak Hinıit ianinin bulUDUfu 
bu eserin cöreceği rağbet için kafi • 
dir. 

Atalarımızın adlan 
Yüluelı: iktiaat mediai Üyesinden 

ftı e4i Menin aaylaY1 Bay Niyazi 
Ramazan Yiireğiroğlu (Atalarımızın 
adları) i-inde ba.ıtmbğı kitabmt 
kurumumuza hediye etmi§tir. 

Bir kitabın deieri 10 lwru§tur. Soy 
adlan henüz almamıı olanlara bir ko
laylık ve hem de çocuk esirgeme ku
nımuna bir yal'dmıda bulunmu§ olmak 
üzere (Atalarmıın adlan) isminde • 
ki kitaptan bir tane a1mız. Sa lxt y ... 
ri: Çocuk esirgeme kurumu merke • 
zinde aatılmaktadır. 

Deniz yolları 
Am!t§l-ı~ li~l.. 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar:zad• 

---Han. Tel. 22740 ---
1SKENDERİYE YOLL 
ANKARA vapuru 12 Şubat 
SALI günü saat 11 de isken
deriye 'ye kadar. (679) 1099 

TRAhZON YOLU 
CUMHURİYET vapuru 12 
Şubat SALI günü saat 20 de 
Rizeye kadar. (696) 
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Halla va hakiki labletlerl 
sıhhatinizi soQuktan ve bUtUn 
ajirılardan korur. 

Biga adiye mahker.ıeoi hukuk diresinden: 
lzmirde Kardiçeli Hüıeyinin hanında 39 
No. Mühendis Sadık. a. Biganın Çan
pazar nahiyesinden fırıncı Hilmi tara
fından aleyhinizde ikame olunan alacak 
davaaımn icra kılmmakda olan muha
kemesine daveb edildiğiniz halde muay
yen olan gün ve ~tta duruşmaya gel
mediğinizden ha4.ılmırzda usulun 402, 405 
ve 408 inci maddelerine tevfikan gıyap 
kararı ittihaz olunarak dava 7 1'11art 935 
perşembe günü saat 9 a bırakılnuşbr. 

Şimdiye kadar tahkikatiyle uğraşıhmı 
ve tahkikat safha11 ikmal edilerek müd
deinin şahidleri dinlerunek suretiyle ha
disenin tavazzuhuna binaen karar için 
evrakı dava mahkemeye verildiğinden 
ilan tarihinden itibaren oiı gün içinde 
itirazla <lurupna günü hazır bulunma
dığınız takdirde bir daha duruşmaya ka· 
bul edilı.neluizin ıı:ıyabuıızda da.varun ru
yet edileceği ilanen ihbar olunur. (i966) 

lste.nbul befinci icra memıırluğundan: 
lstanbulda Meydancıkta Ş-.lı hanında 
Piri Zade Osman Zekiye: Türkiye lı 
Bankası 6-8-929 tarihli iki .kıt'a emre 
muharrer .enedin cırantaaı ofcluğunuz. 
dan 300 lira ve bunların protesto masra
fı olan 21 lira 84 kuru§ ve 27-6-929 ta
rll-li lı.ır"k•" çekten 412 Iİ'a 18 i.'llnı1 
ve bunun protesto masrafı olan 12 lira 10 
kuruı ve yine 28 Mayıı 929 tarihli bir 
kıt'a emre muharrer senedin cirantaııı 

olara~ 490 lira ve bunun protesto mas

rafı olan 12 lira 67 kuruı ve 11 K. Ev
vel 928 tarihle kefalet aenedi mucibince 
Safer Zade biraderlere müteselsil kefa. 
letinizden 3 Mayıı 930 da tahakkuk eden 
1738 lira 19 kuruı ki cem'an 2985 lira 
98 k:uruı matlubunun konkordato ah
kamma riayet ebnediğinizden vadeleri 
hdulG .:arilıinden bilitibar yüzde 9 faiz 
ve yüzde 5 avukatlık Ücreti ile birlikte 
tahsili dairemizden 934-5699 numara ile 
ve haciz yolile talebetmiı ve tarafmıza lstanbul Harici Askeri 

Kıtaat iliinlan. gönderilen ödeme emri mÜ'baıirin verdiği _______________ ,. 

mef"lhatla bili tebliğ iade olunmuıtur. l - 1600 liralık Zeytin Ya• 
Tarihi ilandan ~haren otuz beş gün için- ğı satın alınacakdır. 

de borcun temanuna veya bir kısmına v&o 2 - Beher kilosunun mu-
ya alacaklmın takibat icra11na karşı bir baınmen fiatı 38 kuruşdur. 
itirazınız vana yine bu müddet içinde 3 _ Açık eksiltmesi 17 
ıifahen veya yazı ile açıkça dairemize Şubat 935 pazar giinü saat on 
bildirmeniz, bildirmediğiniz taktirde icra beş buçuktadır. 
ve iAaı kanununun 74 üncü maddeıi mu· 4 _ tık pey parası 120 li• 
cibince mal beyanında bulumnanız ve bu 
lwımazsanız hapisle tazyik edileceğiniz radır. 
ve hakikate muhalif beyanda bulunur· .S - Şartnamesini görmek 
canız hapisle cezalandırılacağınız veya İsteyenler her gün ve eksilt
borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cel>- meye gireceklerin belli gün 
ri icraya devam olunacağı ödeme emri ve saatte Çorludaki Satmal· 
makamına kaim olmak üzere ilan olu- ma Komisyonuna gelmeleri • 
nur. (7959) (782) (513) 900 

latanbul üçüncü icra memurluğundan: 
lıtanbulda Büyük Kmaciyan hanında 

27 numarada mukim Kemal Mümtaza: 
Türkiye İt Banlcaııınm Beyoğlu bqincl 
ncterliP,den mu .ac:dcık 26-2-1930 gün
lemeçli ~ 3482/421 aayılı heaa'hr cari 
taalıhütnameııl mucibince J0.9-934 

tarihine kadar faizleri dahil olmak üze
re zinııo•etinizde 2039 lira alacağı olup it
ba alacam 1-10-934 tarihinden itibaren 
her üç ayda bir hesap ve resülmale ka!· 
bedilmek üzere senevi yüzde 9 faiz V9 

her ay en yflksek baki. el zÖl.am<>I uz ... 
rinden yüzde 1/8 komisyon ve ZOO lira 
avukatlık ücretifo birlikte tahıili için Dai 
remizo 934-2910 numara ile ve haciz yo

lile talııibedi.mek uzere mlrMa.. 
at edilmiı n ~ıofuuza ıı:önderil• 
ödeme emrine miibatirinin verdiği met• 
ruhata nazaran ikamet:ırihımzm meç
hul kaldığı anl"lılınıfbr. Tarihi ilin· 
dan itibaren bir ay içinde borcun tama• 
mına veya bir kısmına veya alacaklının 
takibat icrasma karşı bir itiraunız var
sa yin~ bu müddet içinde tifahen veya 
yazı ile açıkça dairemize bildirmeniz bil· 
dirmediğiniz taktirde ic:ra ve iflas kanu
nun 74 üncü maddesi mucibince mal be
yanında bulunmanız ve bulunmazsanız 
hapis ile tazyik edileceğiniz ve hakikate 
muhalif beyanda bulunur.anız hapsile 
cezalandınlacağınız vey.a borç ödenn1ez 
veya itiraz olunmazsa cebri icraya de
v ım olunacağı öd- emri makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 7960) 

• • *' 
1 - 205396 kilo Yulaf ka

palı zarfla yeniden eksiltme
ye konulmuştur. 
2- Tahmin bedeli yedi ku

'11§ birinci pey bin yetmiş se
kiz liradır. 

3 - ihalesi 23 Şubat 935 
cumartesi günü saat 16 dadır. 
isteklilerin Vize eksiltme ko
misyonmıa ge.!mc.le.i. (789) 
(596) 1032 

• • • 
1 - Ketif bedeli elli bet 

bin kırk bet lira olan ahpp ça
tı ınalzemesi aatm alınacaktır. 

2 - İlk pey parası 4129 
liradır. 

3 - Eksiltme kapalı zarfla 
16 Şubat 935 cumartesi günü 
saat onbq buçuktadır. 

4- Sartnameleri 3 lira 75 
kuruş ~ukabilinde komiayon 
dan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekle
rin teklif mektuplarmm belli 
gün ve saatten bir saat evvel 
Çorluda Satmalma Komisyo
nuna vermeleri. 

(775) ( 482) 876 
• * • 

Yerli fabrikalar mamfilatm 
dan beher metrenin tahmin e
dilen bedeli 36 kuruş olan 12 

• 

Maliye Vekaletinden: 
Darp edilmekte olan Güm üş paralardan Dört Milyon lira· 

lık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedilmiş 
olacağından eski gümüş paraların 1 Şubat 1936 tarihinden iti
baren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kulla· 
nılnuyacağı hilafına hareket edenler bakında kanuni takibat 
yapdacağı 2257 No. lu kanunun sekizinci maddesi mucibince 
ili.n olunur. (558) 977 

Galata ithalat Gümrüğü 
· Müdürlüğündenı 

Kilo Marka No. 'Kap. 
A 

160 H P S F D 2 1 Pamuk silgi bezi 
B 

Bu silgi bezleri 11-2-935 den itibaren transit edilmek 
üzere aabhktır. İsteklilerin 26-2-935 aalı giinü saat 16 ya 
kadar Satq Komisyonuna gelmeleri. (684) J 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundanı 

Tahmin bedeli Birinci Pey Tarih Saat , 
Muhtelif Kitap 2718 304 28-2-935 14 

Mektep kütüphanesi için muhtelif lisandan açık eksilt· 
me suretile kitap almacaktır. isteklilerin liste almak üzere 
her gün ve eksiltmeye geleceklerin de yukarda yazılı gün ve 
saatte komisyona müracaatlan ve bu işle meşgul oldukları• 
na dair vesaik ibrai etmeleri lüzumu ilin olunur. (692) 

lstanbul Ziraat Bankasındanı 
Bankamız için alınacak memurlar imtihanı l 1 -2-935 

pazar günü sabahleyin yapılacaktır. Ticaret Mektebinden 
bqka diğer Yüksek Mektep ve Liselerden mezun.olanlar da 
imtihana girebilirler. Bu evsafı haiz olanların cumartesi günü 
ne kadar şubemize müracaatları. (691) 

bin metre tela ile bir metresi
nin tahmin fiatı 35 kuruş o
lan 45 bin metre haki astar
lık bez kapalı zarfla eksiltme• 
si 20-2-935 çarşamba günü 
saat 15 tedir. İstekliler şartna
me ve örnekleri parasız ola-
ak M. M. V. Satmalma ko

misyonundan alabilirler. Ek
siltmeye girecekler bin beşyüz 

bet lira yirmi beş kuruşluk 
muvakkat teminat mektup ve· 
ya makbuzları ve kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde vesi
kalarla birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir 
&aat evvel Ankara M. M. V. 
Satmalma komisyonuna ver
miı bulunmaları.(785) (544) 

938 




