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Saylav namzetleri tespit edildi 

A. $ükrü ESMER 

Müstakil Saglavlıklara Kerestecigan, Dr. Abravaga 
Dr. T apfas ve Avukat J stemat Zihni namzetlik/erini 
ko11dular. Müstakiller beyannamelerinde ne diyorlar 

ı • 

Tebliğ 

1.- Kamal Atatürk 3 Şu· 
batta dahi yeni seçim mü
zakerelerine devam etmiş
tir. Cümhuriyet Halk fır• 
kasının saylav namzetleri 
tesbit olunmuştur. Nam· 
zetlerin adları ve Kamal 
Atatürk'ün seçim için ulu
sa beyannamesi 4 Şubatta 
ajansa ve yerlerine bildiri
lecek ve 5 Şubatta bütün 
yurdda iLin edilmiş bulu
nacaktır. 

2.- Dolmabahçedeki se
çim toplantıları nihayet 
bulduğundan İcra vekilleri 
ve C. H. F. Umumi idare 
heyeti ile C. H. F. Meclis 
grupu idare heyeti üyeleri 
Ankarada vazifeleri başına 
avdet etmişlerdir. C. H. F. 
Genel Divanı seçim niha
yetine kadar önderle bera
ber İstanbulda kalacaktır. 
İçeri ve Dışarı isler Bakan-

Bakanlar döndü er 
Şehrimizde yalnız dış ve iç 

bakanları kaldılar l 
Cumhuriyet Halk Fırka11 Umumi Ri

yaset Divanına iıtirik etmek üzere ı .. 
tanb.ıla gelen Nafıa Bakam Bay Ali Çe
tinkaya, Olronomi Bakam Bay Celal Ba. 
yar, Milli Müdafaa Bakanı Bay Zekai, 
Ziraat Bakanı Bay M~IU, Sağlık Ba
kanı Bay Refik, Gümrük ve inhisarlar 
Bakanı Bay Rana, Kültür Bakanı Bay 
Abidin O:zrnen dün akfl'IDl<i trenle An· 
karaya dönınüılerdir. 

Uluslararası kadın 
başkanlar 

Uluslar arası kadınlar birliği 
birinci ve ikinci batkanları dün 
Dolmabahçe sarayına giderek A
tatürk'e hürmetlerini ıunmak için 
rfoftere isimlerini yazdırmıtlar
dır. Resmimiz bu ziyaretten bir 
intibaı tesbit ediyor. 

Biiyük Millet Meclisi BQfkanı 
. kası genel hatibi Bay 

General Kôzım ôzalp C. H. lır
Recep Peker'le birlikte 

lan da alıkonulmuş1ardır. 
3 Şubat 1935 

Müstakil Saylavlıklara 
dört namzet 

Yurtdllflarımızdan eski o ... 
manlı Bankası müdürü Bay Ke--· 

reateciyan Afyondan, Doktor 
Bay Abravaya, Doktor Bay 
Tapte.a Ankaradan ve avukat 
Bay lıtamat Zihni müatakil 
saylav olarak namzetliklerini 
ilan etmitlerdir. 

Doktor Taptas Ankara Vila
( Devamı 6 mcı aahifede) 

Fransa ve lnuiltere anlaştı 

Almanyaya müşterek bir 
teklifte bulunulacak 

Versay muahedesindeki askeri kayd kaldırılacak, 
ancak Almanyanın Şark misakına girmeıl ıarbyle 

Hava anlaşması. Bir tebliğ neşredildi 
LONDRA, 3 (A.A.) 

- Hava• ajansı muha. 
biri bildiriyor: 

İngiliz ve Franeız 
nazırlan dün aktam Al 
manyaya qağıda ya• 
zıh teklifleri arzetmek 
huswıunda mutabık kal· 
mışlanlır. 

Bu tekliflerin bütün 
aksanıı yek diğerine 
bağlı - tatbikatı da 
ayni zamanda olacak. 
tır: 

ı - Almanyanm 
gayri metnı olarak ye
niden silahlaıımaailo 
hiilriimsüz kalmıt olan, 
Ver .. y muahedesinin 
betinci m&ddeMnin ip.. 
tali. Maamafih •il&b
dan tecridi icap eden 
mmtaka hakkındaki ka.. 
yıl bundan hariçtir. 
. 2 - A.keri ,.,....Utin 
yerine, umumi bir ailaJı. 
ları tahdit mukavoleıi
nin ikameU. 

3 - Tuna vo tarlı 
andlatmalarınm akti. 

4 - Almanyanm u
lwılar derneğine avde· 
ti. 

Buna muvazi ola
rak lngiliz ve Fransız 

Murahhaslar uc katipleri lngili;s Baıuekôlet 
dairesine girerlerken 

hüklİmetleri, Almanya muvafakat e• 
derse, Almanya, Belçika ve ltalya 
ile, Almanya muvafakat etmediği 

takdirde ltalya ve Belçika ile, müte
kabil tedafüi bir hava mukaveleai ak• 

(llevamı 6 ıncı ııahilede) 

T 

Taksim meydanında Cuma sabahı 
büyük bir toplantı olacak 

Re11ler nasıl verileceki 
8 tubat c.- sunu 

yapdacak yeni .. yla• 
aeçİmi için intihap tef. 
tİf heyeti dün toplana 
rak bir prosram ha· 
zırlamqtır. 

Bu proıgrama &'öre 
rey aandıfı iinivenit< 
konf..,.&N .. ıonuna lso 
nacaktır. Salonda bİı 
çok tertibat almaca! 
ve ealon"'1 bulunduğt 
bahçe ile .. Ionun iç 
bayraklarla donana 
caktır. 

Rey .. ndıjı &'&yet 
güzel çiçeklerle ve 
bayraklarla &iialendik · 
ten &onra Taksim mey
daruna götürülecek ve 
orada büyük merasim 
yapılacaktır. 

Cuma gÜnÜ .. at ııe• 
kiz buçukta baıJıyacak 

lnanbul intihap teltiı he)'ftl dünkii 
6Mda 

toplanh-

bu meraaimde C. H. F. tetkilatına. 
mensup bütün kadın ve erkek Üye • 
)erle halkevi azaları ve halk buluna• 
caktır. 

Evvela >ııttldal martı çalınacak 
ve abideye büyük bir çelenk konduk-

tan aonra tehir meclial azaamdan 
Bayan Nakiye ve Bay Relik Ahmet 
tarafmdan nutuklar söylence.ek ve SA• 

at tam dokuzda alay hareket edecek
tir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İlk mektepler kapatıldı 
Nezlenin salgın oluşu yüzünden ilk 
mektepler bir hafta tatil yapac.aklar 

Son günlerde havaların karar- )erde grip vakalan günden güne 
sız gitmeai yüzünden tehrimizde artmaktadır. 
nezle hemen herkesi aarmıt gibi • Bunun önüne geçmek için ıı:h-
dir. Hastası olmıyan ev azdır. hat müdürlüğü mekteplerin bir haf. 

Çocukların bir çoğu kendilerini ta tatiline karar vermiştir. Bu mü-
muhafaza edemediği için mektep- (Devamı 6 mcı aahücdc) 

O:ı: tür~e yazı örnekleri: 

ÔZ TÜRKÇE 
Tecvide uymaaı gereken, boğazda hı· 

rıldayan bir çakıl gibi deyitin akıtma ta
kılan, ancak alttan alta kımıldayabilen 
sözler, clillmi2xle., ay•klandıkça; türkçe, 
öz türkçeleft:İ)<çe, duru, an bir su gibi 
içinde: çizgi çizgi iflenmiı yüzler kara
nnca duyııuları, bütün ince1iklerile gös
terebilen bir akıcı, bir gümüı gözgüyü 
(aynayı) andırıyor. Otelri dillerde öyle 
ıeyler vardı ki: onları osmanlıcanm hoy· 
rat, dikenli, darmadağın göğsüne ver
meye gönül kıyamazcL. Şimdi onları bu 
dla'ulmuı, bu geliıimde olan dile ne gü
zel ne kolay çevireblleceğiz. Eğer 
"cÜmle,. )erimizi de ııla ugalannm kör
dü ... yığınları olmaktan kurtarırsak, 
lai~rkiyenin yeni oozleri üstünden sıla 
11galarının ıarık ııibi üıtüıte sarılan d_o
lambaçlı deyifİnl silkip atarsak; bu ış, 
büsbütün güzelleşecek, büsbütün kolay
Jaıacak ... "Nahvi hümıtyun•' u baakır; 
Türlı: •entakaını bulursak bu iş le kökün
den onarrlmış olacaktır ... işte; size daha 
ııelifmeai tümlenmeyen, daha durulm' • 

Beh~et Kemal ÇACLAR 
bibneyen bu yeni dilin, bu eısiz dilin ne 
incelikleri ae iyi anlatabilecejiini ııöster
mek üzere bir iki ufak çevirme denem .. 
ai vereyim", Bunlar, konu (mevzu) dan 
ve bulgu (ilham) dan deiil; doğrudan 
doğruya duygudan bir iki duygunun in
ce, iılenmit ve derinleıtirilmit iddiasın
dan değerini alan bir kitaptan Rahin.Jra. 
nat Tagor'un "'bahçıvan., adlı biliğinden 
bir iki parçadır: 

""• O zaman ki, ıöndü yıııtağnrun ya
nındaki ııık; tan kutlarile birlikte ben de 
uyandım- Açık penceremin önüne otur
dum; dağınık oaçlanmın üstünde yeni 
bir çelenk ... "genç yolcu., yol boyunca 
yürüyordu, tanın penbe siai içinden ..• boy 
nunda bir İnci dizisi vardı ve güneı •tık
lan itlenmit batlığınm üzerine düıüyor
du. K.apunın önünde durdu ve bana ıor
du, oruncdan yalazlanmıı bir ses!eı 

- Nerde o? 
Utancımdan diyemedim: 
- "Aradığın benim genç yolcu! O, 

(Liitfen sahifeyi çeviriniz) 
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T I R:Ht TEFRiKA : 32 1HARICI HABERLER 

Her hakkı nuıhfuzdur. Yazan: Son Yemen 11alisi Mahmut NEDiM 

Hiç kimseye hesap vermeyen bir 
adam: Şerif I 

Pi.üşür Osman Pi• niçın Hıcazdan kaldırılı· 
yor?- Suriyeye bir tayin 

ve sükut hakkı - Kızıl sultanın düşünceleri 
Çalmıyordu ki Hicazdan aynhtı· Ben bir mutasanf 11fatile bile 

na müteessir olsun. Bu teessürle bunlara itiraz edemezdim. Dediğim 
Sultan Hamide gayet ağır bir tel- gibi her şey kitaba öyle uydurul
graf çekti, bu telgrafla padişaha muttu • 
oynana oyunların, çevrilen intrika- Buna rağmen bir gün bir kızılca 
ların içyüzlerini mufassalan anlat- kıyamettir kopardım. 
tıktan sonra, Müşir Osman Pata Heriklüs ismin<Je bir Holandah 
niçin vazifeden affettirildiğini so- Mekkeden, Şerif Avnürrefik p~a 
ruyordu. ile Ahmet Ratip paşanın birer mek-

Sultan Hamit bu telgrafa verdiği tubu ile karşıma geldi; 
cevapla, herkesi de kendisi gibi - Selamün aleyküm ... dedikten 
şahsi menfaatinden başka bir feY sonra gayet teklifsizce oturdu. 
düşünmez addettiğini bir daha gös- Bu a<lamın her halinden belli i-
tı.rmiş o!uyordu. eli ki, Hicazda yukarıdan ismi ge· 
Müşür Osman Pata Hicazdan ay· çen iki Pata tarafından himaye e

rı ışının bu kıta için hayırlı olamı- dildiği için kendini pek yüksekte 
yacağım delillerle anlatmıştı, fakat görüyor, kimseden pervası olmadı
Sultan Hamit bu iş üzerinde biraz ğını açıkça ilan ediyordu. 
kafa yoracağına, işi şöyle anlamağı llk it olarak, onun bu gururunu 
tercih etmişti: Müşir Osman paşa kırmak lilzımdL 
azline müteessir oluyor, yeni bir it - Ne istiyorsunuz? dedim. 
isfyor, verelim de sussun! ve bu dü O, benim bu sualime cevap vere-
şünce ile Osman paşayı gene Suriye ceği yerde, gülüıpseyerek; 
ye tayin etti. Artık Hicaz Şerif - İsmim, Heriklüs değil, artık, 
Avnürrefikin batapu mutaaarnf ol- Abdülhamittir. 

, duğu bir çiftlik haline gelmi9ti. Bir dakika hayret etmemi bekli-
Şu kadarını söyleyim ki, benim yerek yüzüme baktıktan sonra, de· 

orada· bulunduğum zamftnlar yap- vam etti; 
tığım hesaplara göre, Şerifin gay- - Elhamdülillah dini islamia 
rimeşru bir tekilde fakat kitaba uy. mü~rrefim. 
durarak topladığı para senede lia.- Soğuk, sert bir lisanla; 
kal bir milyon altın lira idi. - İyi... fakat ne istiyorsunuz, 

Para ciheti böyle olmakla bera- bana onu söyleyiniz, dedim. 
her, halkın diğer taraftan katlandı· - Avnürrefik ve Ahmet Ratip 
ğı zulmün de haddi hesabı yoktu. p~alar yazmamışlar mı? 
Şerif istediğini yapar, kimseye be- - Ondan ıbaşka bir istediğiniz 
sap vermeğe kendini mecbur addet var mı? 
mezdi. - Hayır. 

Hicaz münbit, mahsuldar, kala- - O halde, dedim, siz buyurun 
balık bir kıta olsaydı, muhakkak ki gidin, onlar bu kağıtları yanlışlıkla 
bu bir milyon altın dört misli artar size vermişler, bana doğrudan doğ· 
dı. Fakat Hicazın takati bundan ruya posta ile gönderebilirlerdi. 
fazlasına mütehammil olamıyordu. Size zahmet olmuş ... 
Öyle iken gene gözleri doymazdı. Adam, şafırdı, gözlerini gözleri-

Bunlar devlet iti için değil, fakat me dikerek, ne dediğimi anlama
keselerini doldurmak için masala- yan bir bakışla bakıyor, ve masa
rımn başına oturur, gece gündüz mm üzerindeki kağıtları göstererek 
çalışırlardı. O sene de dört bir ta- - Hayır efendim, diyordu, size 
raftan birçok hacı gelmitti. Bu za- getirdiğim bu kağıtlar hakkında 
vallı adamlardan muhtelif namlar- müsaade buyurursanız izahat vere
la bir sürü vergiler alınırdı. Ancak yim, 
bu paralar devlet kasalarına gir- Belki iyi anlatamamıtlar, herhal-
mezdi. de itin içinde bir yanlışlık olacak ... 

ben imi., .•• 
Başka bir zaman... alacakaranlıklan • 

kandili, daha yanmamı§tı. ' 
isteksiz isteksiz saçlarımı örüyorclum. 

Genç yo'cu, arabas.ile göründü, Batının 
parJtısı içinden... Atları kükremitti; 
ttJz içindeydi Üstü baıı.H Kapunın önün 
d ' durdu ve bana sordu, yorgunluktan 
1 sılmış bir se.te: 

- Nerde o? 
Utancımdan diyemedim: 
"Aradığın benim yorgun yolcu! O, 

ben imi., ••. 
Gece ..• Bir nisan gecesi. 1 ıık, odamda 

Y:--~ıyor. Tatlı bir esin, yavaı ses;iz ge
zın1yor. Gürü]tücü papağan, tüneğinde 
uykuda. Etekliğim, tavus boynu rengin• 
de. Ma~lahun da açık çayır yeşili. Pence
remin önündeyim, sokağa bakryo:-um ve 
mırıldanıyorum, karanlık gece içinde: 

Aradığıo ben im, umutsuz yolcu! .. O, 
ben im!._ 

• • • 
" .•. Gece; sevgilimi görmeye giderim, 

tek başmıa... Esin, esmez; yolun iki ya· 
nındaki evler, kımıldamadan bekleıir
y alnız balballanm, her admıda bir s.,.. 
!enir ve ben utarunm... Zaman olur kj: 
otururum balkonda, onun ayak seşlerini 
dinleyeyim diye. •• Ağaçların yapraklan 
hıf":damaz. lrmaktoki ıu, çağıldam:az; 
ıessoz durur: Uyuya kalınıt bir nöbetçi
nin dizindeki kılıç gibi •.• Bir tek kendi 
yüreğimdir oruncla çırpınan. •• Onu nasıl 
":vutayım , bilmem 1 O zaman ki: sevgi
lim, yam:ı":dadır, birlikte oturmuıuzdur; 
o zaman ki : yere eğit.tir gözlerim• gece, 
karanlıkla§ır; esin, ııığı İöndürür{ bulut
lar, yrldızlanı YB§mak çekerler. Yeryü
züı;ıde ~ek parrldar,:-n .~Y var: Onun göz
len. Gö~ümde mucevber.,dir, parla
)'lp lfrlı veren. Bilmem, onu nastl oakla-
1acainn ?-• ., 

• * • 
. Kim ne dene desin: Osmanlıca ile hiç

bir Y&Zgaç ustaıınm "esin, ıtıiı aöndü • 
rürü,, ayannda bir ıöz bulmasına "im. 
kiıl .•. Y~. Bu deyiıte sönen, kısı
lan, ıç~en _bir teYler var. Bu küçük 
dene~ birçok yer!erinde böyle özlü 
v~ !l'üzel parça bulabilirsiniz. lıte rasgele 
bırı d~: Yala:danınıı sesin karııbğı 
olarak bir osmanlıca terkip bulun; baka-
)'JJIJ ••• 

ı;>..ııı.x,gularm:ıız, gönüllerimiz; düıünce
lenlllt, batianımz, hergün için k:reçli 
ve bulanık ıu İçmekten kurtulan viicut
lar ıribi sevinsinler: Yalanlara acunun 
en dcıru, arı, en tatlı auyunu içmeye baş. 
!ayacaklar ..• 

Ah. Öz türkçe! Bilsen, sana ne kadar 
sıu.adık..Ourul, durUJ artık!_ 

Behçet Kemal ÇAGLAR 

Nasıl olur efendim, nuıl olur? di
yordu; 

- Gayet iyi, mükemmel bir su
rette anlatmıtlar, müsterih olunuz, 
fazla izahata hiç hacet yok. •• Ben 
kendilerine icap eden cevabı veri
rim, buyurun ... 

Heriklüs; nanı diğerle Abdülha
mit efendi bu kat'i ifadeye rağmen 
bir türlü çıkıp gitmiyordu. Hicazın 
en kuvvetli iki batı tarafından ga
yet kat'i bir ~kilde verilen emir
lerin böyle bir aksilikle karşılana
bileceğini o aklına bile getirmemiş 
ti elbette. Bu emirlere kim muhale
fet edebilir, kim küçücük bir itiraz
da bulunabilirdi, buna aklı ermi
yordu. 

Hayalinin kırılıtı ile teessür için
de kalan adam tatkın t~kın kar
şımdan çekildikten sonra, getirdi
ği kağıtları bir daha okudum. 
P~alar bu adam vasıtasile aldık

ları (Mekke) ve (Medine) vapur
larının pek yakında limana gelece. 
ğinden bahsediyorlar, ve bu vapur
l~r ağızlarına kadar dolmadan hiç

•hır hacının bafka bir vapura bin
mesine izin verilmemesini istiyor
lardı. 

Yani 1ben, Heriklüs efendi ile be
raber, elele vererek, hacdan onun 
daha doğrusu Patalarla ~raber' 
kurdukları tirketin vapurlarına, 
hem de çok yüksek bir navlunla ve 
zorla dolduracaktım l 
. Ben~en bunu İstiyorlar, bunun i· 

çın emır veriyorlardL 
Gelen hacıyı zaten her türlü ao

y~nlar, .bununla doymayorlar, tim
dı de gıderlerken keselerinin son 
kurutl:-rına göz dikmit bulunuyor
lar. Bır adamı istediği vapura bin· 
~ekten ben ne hakla menedebilir. 
dun? Keyfi bir emirle bir inhisar 
kuruluşuna ben nasıl alet olabilir
dim. Nihayet ya bu yüksek ücret· 

. . . k b 1 
verırısın, yo sa oradan bir yere gi 
demezsin der gibi, hacıdan onu soy 
maktan farksız bir şekilde, diğer 
kump~nyaların aldıklarının laakal 
bir misli fazla bir navlunu ben na
sıl zorla alabilirdim? 

-Bitmedı -

Tun us yerlileri 
Ayaklandı 

Yahudilerin kahve ve ma
ğazaları yağma edıJdi 
SETlF - Konstantine vilayet - 3, 

(A. A.) - Dün gece burada cereyan 
eden hadiseler nebceıinde 2 kİfİ Ölmüı, 
iisıü polis olmak üzere S kİ§i yaralanmq. 
tır. ikisi yağma edilmek suretile 5 kah
vehane İıücuma uğraıruıtır. 

Bu karıtıklıklarm menşei ıudur: 
Sirven acundaki bir poti.s memuru iç

lerinde bir de asker ·bulunan birçok yer• 
liler arasında sükünu tesis ile uğratır· 
ken, yertiıer evvela bu polis memuru Ü· 
zerine, sonra da ağırca yaralanan arka
daşlarının muavenetine gelen diğer po... 
lisJer üzerine hücum etmişle..,dir. 

Polisler, evvela karakola sığımıuşlar, 
sonra da biri mtistesna 01mak üzere dam 
dan kaçmışlardır. Karakol kapısını zor
layıp içeri gır en yerliler, orada kalan 
polisi fena halde hırpalamışlardır. 

Bunun üzerine şehirde yerlilerden bir 
askerin, Y aıhudi bir polis tarafından öl
dürüldüğü şayiası dolaşımağa başlamıı 
ve yerliler, grupiar haıınde, Y ahudılerın 
kahvelıane ve mağazalarına hücum et .. 
mişlerdir. 1 ki kahvehane ile bir mağaza 
yagına edilmiştir. Askeri ve mülki me
murların, şic~oetli ve çabuk müdalıalesile 
sükWıet iade edilmiıtir. Bütün bu Iıa<li· 
ıelerin te~ ..... o. ~..:•il ti:u1kikata 1.başlannu .. 
tır. 

Yugoslavyada 
Nafıa iş.eri 

Bütçedeki paradan başka 
20 ·mılyar sarfedılecek 
BELGRAD, 3 A .A.) - Başbakan 

Bay Y evtii alin akıam radyoda 6Öyledi
ği bir nutukta Y ugoslıwya· nın mali si
yasetine temas ederek demiştir ki: 

.. Hı.ikiımet milli ökonomiyi düzelt • 
mek, işsizliğe «arıı mücadeleyi kuvvet
lennırmek ve turizıni teşvik etmek için 
büyük nafıa işleri yapılmasına dair bir 
Kararname çıkarmıştır. .du büyük nafıa 
işleri, modern yollar ve ıimendifer hat
ları yapdmasına dairdir. Bu işler İçin 
bütçede tahsis edilen paradan başka hü
ımmet 20 milyar dinarlık yeniden para 
bulacaktır. iki senede sarfedilecek olan 
bu 20 milyar dinar içerde ve dışarda bu
lunan bankalar nezdinde müsait ıeraitle 
ve obligasyon şeklinde elde edilecektir. 
ıBu obligaayonlar va$at vadeli olacaktır . ., 

Sovyetler 
Kongresi 

-o-

Diğer raporları da dinle
yerek vazifesini bitirdi 
MOSKOV A, 3 (A. A.) - Sovyetler 

kongresi, miızakerelerine devam etuıiı 
ve Hay Ord•ıoniık tarafından verilmit o
lan raporu tetkik eylemiştir. 

Bay Volguine, kongreye dahili harbm 
en müşkül zamanlannda bile Sovyetle· 
rin ilmi miıesseselerin inkişafına hiın
met etmekten bir an bile JıiLli kaimanU§ 
olduıklarıru hatırlatmıştır. 

Bay Piatakov, söylemiş olduğu bir nu· 
tu.kta ağır $anayiin istihsalatın kalite i
boarile ıolalıı ve maliyet furtlerinin indi
rilmesi gibi muvaffalayetleri saymışlıı-. 

Akfam celsesinde Bay K.aleni .. 'ID tek
lifi üzerine kor.gre Bay Molotov'un kon· 
gre ruzname.sine Sovyet kantlnu e&s.si
sinde yapılacak tadilat meselesinin itha· 
li suretile ikmali tek.lifini ittifakla ka-
bul etmiştir. · 

Yugoslav başvekilinin rad
yoda bir nutku 

dELGRAD, 3 (A. A.) - Ba~bakan 
Jiay Y eV't.İç, dün ak§8D1 aııat 211 de Bel
grad radyosunda Y ugoslavya'run butun 
radyo istasyonları tarafından neşredilen 
bir nutuk irat etmiı ve Avruparun bu
günkü &ıyasası karpsında Yugoslavya 
nm durumunu anlatmıştır. 

On kişinin ölümü istendi 
DIJON, 3 (A. A.) - Müddeiumumi· 

lik Madevilla mahallesinde ihtilale itti· 
rik eden on miittebim için, ölüm cezası 
istemiıtir. 

Yunanistan dışında yaşı
yan Yunanlılar 

ATINA, 3 (Milliyet) - Yunaniata
nın haricinde ya§ayan bütün dünyadaki 
Yunanlılar.tan mürekkep olarak topla• 
nacak meclis için dün Başbakan 84)' 
Çaldaria davetiyeleri imza eylemiftir • 
Bu meclis bu aenenin martında ihzari 
bir mahiyette toplandıktan .onra Atina 
ıahrinin yddöniimüne tesadüf eden 1936 
da asd toplantısını yapaçaktır. 

Harici küçük haberler: 

,,. Sar' daki muhalif fırka reisi B. Max 
Braun, Parise ırelmiıtir. 

'f. Viyans Divanı(:ıar'hı, DolfuH'un ka· 
tillerine kamyon vennit olan avukat 
Blaaclıke'yi müebbet kalebentliğe mah· 
kWn etmiıtir. 

~ Prof~sör Einstein1ın tki kızına ait 
ll'ayrimenkul emlak Prüsya. hükumeti le. 
hine müsadere edilmiıtir. Kızlardan b;. 
ri 15 gün evvel ölmiıştür. 

'fo Havan.ı'da b.,,ydut olduklarından 

süohe edilen 26 kiti yakalanm.ıılardır. 

Sovyetlerin 
Amerikaya borcu 
Amerikalılar bir ikrazda 
bu· un maktan çekinmişler 

MOSKOV A, 3 (A. A.) - Bay Hull'· 
ün Sovyet • Amerika münaseıbatı hak
kında geçenlerde vaki beyanatı dolayı• 
aile Bay ı.itviııof, Taas Aıansının bır 
muhabirine şu beyanatta ıhulunmuştur: 

"Bundan takriben bir sene evve~ biz. 
zat Bay t<ooscvert ite goruş .. ugun1 s.ra
da Amerika ile Sovyet Rusya'mn mı.ite· 
ka!hil mali mütalebeteri mcı.elesınin iıaıJi 
lıak'.lmıdaki itilafın esasları takarrür et
mİftİ. 

"l'eessüf olunur ıki Amerika !efirinin 
Moskova hukümetile ve Sovyet sefo·inin 
V aşıngton hüklmıetile mua:b:lıaren yap
mış oıctukları müzakereler esnasındl\ 

evvelce Vaşington' da kabul etmiş oldu
ğumuz esaslı noktalardan birı yani is· 
tıl<raz meselesi haklunda tereddüt ızh&r 
edilmiıtir. 

"Muııd:ıharen yapılmıt olan müzakere
lerin §İmdiye kadar biç bri netice ver
memiş olmasına bittaıbi teessüf e<lerlı:. 

!Vıamafih bu hal, iki devletin mütekabil 
münasebetleri ve bilhassa ticari müna
&ebetleri üzerinde her hangi bir surette 
tesir icra etmemek gerektir.,., 

Suikasd dosyala
rını çalanlar 
Bir çok tevkifat yapıldı 
asıl failler daha aranıyor 

ATINA, 3 (Milliyet) - Venizelos 
suiıkash davasına ait olarak ilkinci istin
tak daireşinden çalınan evrak hadisesini 
hnefret edilecek bir muamele'' diye la\• 

ıif eden Başbakan demiJtir ki: 
- MulıaJefet reisine karşı yapılan 

curum suçluıarının adaletin tecellisine 
mani olmak istedikleri anlaıılıyor. Ma
alesef hldrimler de kaçamak yolu ara • 
ma:ktadır. Fakat her ne de olsa bu dava 
netıcelenecektir. Çalınan evrakın asıl 
dava ile alakası yoktur.,. 

Polia ve jandarma evrakı çalanları e~e 
geçirmek için büyük gayret jlostermelo
tedir. Birçok ~upııeli kimseler tevkif e· 
dilmişlerse cie henüz failler elegeç.me • 
mİ§lerdir. 

Almanya da 
Askeri hizmet 

Hükumet nisanda mecburi 
h zmeti yeniden kuruyor 

PARIS, 3 (A. A.) - Amsterdam'da
ki salahiyettar malıafilden alınan mah1-
mata göre bedenen sağlanı, 1900 • 1915 
doğumlu .Alınan memurları, iki aylık b.< 
askeri hizmet için hazır bulunmak emri· 
ni almışlardır. 

Ayni malıafil, Alman ibilkUınetinin 
gelecek nisanın 1 inden itibaren, mec· 
buri hizmeti askeriye usulünü yeniden 
kurmak niyetinde olduğünu beyan et • 
mektedir. 

Sovyet Rusya 
Ve Almanya 
Sovyet ağır ~ anayi kom
seri Almanyaya ihtiyaç
ları olmadığını söyleyor 
ıviOSKOVA, 3. A.A. - Tas ajansı 

bildiriyor : Ağır ıanayi komi•crİ Bay 
Orjonık.ıctz, ::>uvyeı4'.ıe.ı' koıqıı ~~ .. uıı:: ..... ~ -
mit oldugu raporda ağır sanaiye yatırı!· 
mıı olan sermayenin haitlıazırda 
26.903.000.000 rubleye baliğ olduğunu 
ve 1931 ıenesinde ise ancak 
9.434.000.000 rubleden ibaret bulundu
ğunu bildinni§tİr. Raporda deniliyor 
ki : 

" Şu ciheti tasrih edelim ki, Sovyet 
ağır sanayii her türlü milıaniki inşaat• 
tan ibarettir. 

1934 senesinde makina inşaatı, 
9.829,000,000 tona çskmıttır ki 1930 ..,.. 
nesi inıaa.tına niaıbeten yüzde 258 te· 
zayiid arzetmeıktedir. 

Bay Orjonikitz, ağır sanayi hakkın· 
da bir çok tafıilat verdikten ..,nra İ· 
kinci bet senelik planın lnrinCJ:sı gıbi 
mükemmel bir surette ikmal edileceği. 
ni beyan edereık şoyıe demiıtir : 

Bay Hitler; bir kitabında yalan .bir 
harp vukuu ilitimaline melbni mutaaav• 
ver ittifaklardan bahsederken Alman• 
yanın motorculuk nol<tasından pek ııe
ride olduğunu Sovyet Rusyanın mo
torculukdan hemen hemen tamamiyle 
malınım bulunduğunu beyan eıtmıınr. 

Bu beyanat Bay Hitlerin iktisadi ve 
telm.ik inkiıaf noktasından umumi ba
kımdan Avrupanın ve hususi bakımdıın 
Sovyet Rusyarun ne halde olduğundan 
tamamiyle gafil bulunduğunu gösterir. 

Almanya ile askeri bir ittifak akdi 
meselesine gelince böyle bir ittifak ak· 
dini ne düşündük, ne de tasavvur et• 
tik. Her halde Hay Hitler Sovyet Ruıya 
nın hiç bir zaman kızıl. orduyu ne mo
torla ve ne de kamyon ile tedılı: etmek 
için Almanyaya müracaat mecburiyetin
de kalımyacağından e.nin olabilir. Rus• 
yanın ona ihtiyacı yoktur. 

Kendi oulh sıyasetunizi taki~'.onek· 

1 
le bere.her huyıik va ~arumızm mudr.far.· 
sına i>üyiik bir ilıti:namla çal11a<<1j;ız. 

Mihailof'un Radosta öldürüldüğ 
yalandır, kendisi Kastamonudad 

ANKARA, 3 (A. A.) - Dahiliye Vektileti Matbuat umum miiJ' 
lüğünden bildirilmi.ftir: . 

Viyana'da çıkan "Neues Wiener Journal" ın 29. 1 . 935 tarı 
•ayısında çıkan bir Salya telgrafına göre Makedonya Komitesi re 
Mihailpl'un Rodos adasında öldürüldüğü yazılmaktadır. Bu haber 
landır. Mihailol Kastamonudadır ve sıhhatı yerindedir. 

Ankarada tıp fakültesi kurulaca 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Sağlık ve Soysal Bakanlığı Arık. 

da bakanlığa bağlı bir Tıp Fakültesi kurulması için bir kanun pro/ 
lıazırlamıftır. 

Gümrüklere gösterilecek f afural 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Gümrüklere ibraz edilen latural 

bilhassa menııucata ait olanlarının müfredatlı olması lı.iz.ımgeldiği 
buna dikkat edilmesi İcap ettiği Gümrükler Genel Müdürlüğünce 
kadarlara bildirilmiştir. 

Yozgadda şiddetli sarsıntı o/dıı 
YOZGAT, 3 ( A. A.) - Dün ve bu gece sehrimizde sarsıntı 

muştur. Sarsıntı bugün öğle üzeri tekrar duyı:dmuş ve 10 saniye ı 
müştür. Sarsıntının şiddetli olmasına rağmen zarar ve ziyan yoktıı 

Samsunun 
Sayfiyesi: Ladik 

--o--
Burada Japon malları aya
rında bezler dokunuyor 

LADiK, (Milliyet) - Ladik, 
Samsun • Sıvas demiryolunun Ü· 
zerinde 56 köylü ve (21000) nü
fuslu kazanın merkezidir. 

(1010) ralammdaki merkez 
kaza Samsun vilayeti hududu da
hilinde hava ve suyunun fevkala
deliği ile tanınmıştır. Vilayet hal
kından bir çokları yazın sıcak gün 
lerini geçirmek için bu aylarda 
buraya akın ederler. Bunun için 
Lıi<lik ötedenberi vilayetin sayfi. 
yesi ve sanatoryomu olarak tanın
mıttır. 

Halkın bathca geçim membaı 
toprak mahsulleridir. Filvaki ka
za senevi (1500) ton arpa, (1500) 
ton mısır, (50) ton buğday ihraç 
etmektedir. Avrupaya ihraç edil • 
mek üzere Samsuna sevkedilen yu
murtanın miktarı senevi (4000) 
sandığa balığ >!makta iken, son 
zamanlarda bu miktar eksilmit • 
tir. 

Dokumacılık 
Münevverler ve iş adamları son 

zamanlarda dokumacılığa hayli e
hemmiyet vermişlerdir. Ladikte. 
Japon malları ayarında bezler do
kunduğu gibi güzel ketenler, göm
leklik basmalar, ince kaput bezi, 
çarşaf, şalvarlık ve aaire imalatın
da son zamanlarda hayli terakki· 
etmiştir. 

Halen köylerin bir çoklarında 
ve k..sabanm ekser evlerinde bi
rer dokuma tezgahı mevcuttur. 
Evinin itini bitiren Ladik kadını 
gününü ve gecesinin bir kısmını 
dokumacılığa hasrederler. Yüksek 
sermayeli tüccarlar dokumacılığa 
var kuvvetlerile sarılacak olurlar
sa Ladikte yakın istikbalde sanayi 
merkezlerimizden sayılacağına hiç 
şüphe yoktur. 

Köyleri kaza merkezine bağla
layan yollar muntazam olduğu gi
bi 22 köy de merkeze telefonla 
bağlanmıştır. Son sene zarfında 
Kızoğlu, Eyübiye, Şeyhli, Ayvalı 
köylerinde birer mektep yapılmış
tır. 

Belediye işleri 
Belediye iflerinde son seneler

de hayli yoluna girnıittir. Evkafa 
ait Taşhan istimlak edilmiş olup 
30 dükkanlık bir hal haline konu· 
lacaktır. Şehrin yanı batında çay 
kenarındaki fenni mezbaha var
dır. 

Saat meselesi ve saat esaslı su
rette tayin edilmiştir. Belediyeye 
ait olan 111efhur Hilyas kaplıcala· 
rını istasyona bağlayan fOSe üze
rindeki köprü yaptırılmıştır. Bu ae
ne bütçesine şehir haritası tanzi· 
mi için tahsisat konmllftur. 

Kasabada bir belediye eczane· 
si açılacaktır. Tamire mühtaç olan 
yollann tamiri yapılacaktır. 928 
ııeneainde (8000) lira borçlu olan 
belediye muntazam bir tediye pro
gramı dairesinde borcunu ödeye 
ödeye geriye hemen hiç bir teY 
bırakmamıştır. 

Bu mektubumda Ladiklilerin 
mühim bir ihmallerini kaydetme
den geçemiyeceğim. Halkın oku • 
mağa kartı gösterdiği lakaydi. 
Ladikte gazete bayii bulunmadığı 
gibi mevcut sekiz kahvesinde de 
tek bir gazet,.ye tesadüf edilmi -
yor. 

Bir iki reiskar memurundan 
batka kimsenin gazete ile alili-

1 
inhisarlar memurları 

ruma sandığı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - 1 

lar memurlan konnna oandığı halk 
daki kanuna müzeyy.el kanun proi 
liye bakanlığınca tetkik edilmekte.! 

Trakya umumi müfe 
tişliğinde 

ANKARA, 3 (Telefonla) - 1 
umumi müfettişliği emıuyet ınü 
muavinliğine birinci müfettişlik İ• 
rat müdıir muavni Bay izzettin taY 
dilmiştir. 

Kral Koatantinin kemi 
ATINA, 3 (Milliyet) - Yap 

merasimde hükU:metı temsll etoı 
re (Kalama} ya giden deniz ve i> 
bakanlarına Etniki Eteriya ceıniY 
den bir heyet müracaat edeı·Elk f1I 
Kral Kostantinin kemiklerinin Ati 
getirilmesini ve salat kral haned 
Yunan tabiiyetinin verilmesini ve 
bir heyet te Venizelos suikastı su 
olarak mevkuf eski emniyeti unı 
müdürünün sel1best bırakılmasını 
mişlerse de bu istenilen şeylerin a 
ye ve emniyeti umumiye müdürlü 
ait olduğu cevabı verilmiıtir. 

Kalımnostao kaçanla 
top ateşi mı? 

ATINA, 3 (Milliyet) - Ka.linı"I 
dasından kaçan yolcularla dolu bıt 
l<enlinin ltalyanlar tarafından b 
dıman edildjği hıll<kında A tina g 
!erinde yazılan ıbaberler henüz t 
etmemiştir. Boğulanlar olup obna 
anlaşılamamıştır. 

Yo:ıgad'da yıldöoü 
YOZGAT, 3 (A. A.) - Ata .. 

geçen yıl ş~arimize gelişlerinin 
nümü bu akşam lia!kevınde buy 
ra.simle kutlu!anacak ve gece fen• 
!ayları yapılacaktır. 

Aakarada vilayet hr 
kongrıı!ai 

ANKARA, 3.A.A. - C. H. F. 
ra vuayet kongrası bugün saat 
çucuk esirgeme kurumu 
mı merkez salonunda toplanmış 
tün ka7a mümessilleri ha.:ı. bulu 
!ardır. 

Kongre vilayet idare heyeti rei•. 
Rifat l:Sörekci tarafından açılını~, b 
reisliğe Bay Rifat Börekci, ikinci 
si Mı=taz Okmen, katipliklere . 
Ekrem ve Bayan Saımiye seçilnı1 

Kongre vilayet idare heyetinin · 
l1k taaliyet raporu ile heaab biliiJI 
itıtifakla kabul edilmit ve kongre 
tiirl< e, bme~ in~nüne, Kazım <J 
ve Bay Receh Pekere vilayet 1'0 

ıinin saygı ve sevgilerinin ıun 
koııı:re riyasetini memur etmiıtir• 
Ko~ müzakereıerine <1evıuı> 

tedir. 

Vatan sesi mecmuası 
leketimize gire111ej 

ANKARA, 3. A.A. - var " 
tıwaz ruılar tarafından çıkarıl~, 
tan sesi., adlı mecmuanın meıw 
dq siyasasına dokunacak ya:z.ı.t 
ğı anlaşıldığından memlekete . 
ması icı-a veıkilleri heyeti kararır!• 
edilmiftir. 
Giresun belediye ıııe 

GiRESUN, 3 (A. A.) - JJ~I 
Başkam Bay Eıref Dızdar, rn:; 
bat toplantısını dün açmıttJr. "' 
tediye itlerini göriitıneie bat 

Gireıun Halk fırkası 
GiRESUN, 3 (A. A.) - C:.14;, 

11 yeni idare heyeti üyeleri dii11 

!arı ilk toplantılarında fırka ba 
!Dil edô başkan Fahri Belgen'İ, ıJI 
liğe Hoıldo Ç~ı'yı, p4• 
Doğan'ı ıeçnıifler.dir. 

dar olduğu da görülmüyor• 

" Halkı kahvelerde o)'UO 1'11 
maktan uzaklaştıracak ve 0 

, 

ğa letvik edecek edabi~~ııi 
ması en elzem i•lerden bı · 

T h' f 
kil etmekte olduğuna ıÇ 
yoktur. 
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- Gezgin yazıları -

Ayrılık, aykırılık! 
~u sÖzlcri İngilizce Isolation'un 
. .'1ılığı olarak kullandım. Pek 
•yı d " ) b cgı ama, daha uygununu 

ll ulamadım . Fe ] 
~~ ;:~". Londrada ilk .d'!la ol~ralı 
Çıpjl, ~ )or, Sokaklar çıpıl ve goz!er 
dılard azeı.eler kar geleceğini yaz
)Q)oa '· Errın ve •ulu bir kar, Fakat 
b~la \caddelerin iki kıyısında ta • 
bıııof'/, almıı yemek artıkları gibi 
ti,, b~ ile cwılı duruyor. Kar herke • 
4aıc1.,f'unu bü.zdünnüt ve yakalan 

L nııı ... 
0Qdc1:/d~ada kar ııe yağmur halkı 
ı... O erın üstünden yerin altına a• 
•fob;; Qı'ıa dün içinde yer bulanmıyan 
~ Y • er tenhalaşmış. Buna mulıa -

ll~~a.~tı trenleri hınca hınç dolu. 
it, .:Jlük ile diia ıehirlerde mesafe· 
bqf r· ~manlar kısalıyor. Bir lstan • 
l' orıj j"u en az iki Londra günü eder. 
llıı · . •larıbulda bir günde yaptığı • 
Yop::,ı Lorıdrada en afağı ilıi günde 
iİirıı. •;ız., Neden? •. Benim gördü -
f•I;;,, ıırada zaman kalabalığa az 
~i ~~ herlıe•e düıen iıleme müdde
'•lıyo :Yor, •ıra bekleme müddeti ço-

r. 

o.t;6~hleyin aelıizde kalkarsınız. 
biırıı; ~. uçukta ancak lıahııealtınız 
'• b,f •r, Yediğin~ bir lokma ekmek 
f•)d:r tırnak tereyağı ile üç yudum s .... 
ııı.,k •b~h. tuvaletini yapmalı, traş ol· 
b·~~ı.. lf•Y1nmelı •izi on birden an bir 
lı.ıı,1Q lan evvel aolıağa bırakmaz. So
d11ı~ • kalabalığın cereyanına kapıl • 
'•nqz "'\, meaafe mefhumunu unutur• 
nqı ıi e bereket versin unutur:su • 
"-;arı"" burada lstanbuldalıinden 
.....,, •rım - dört defa fazla yürüyo· 
)i;r;iy Ve .hala bura kadınları kadar 
•lı,,./111iyorum. Sokakta olsun, yer 
•o h ~ olaun bizim gözümüzle bakın· 
t11ıc1 •r eate bir teliif, bir acele. Yan• t::'• Ya baskından kaçar gibi. 
llq h "~•anın haritan önümdedir. 
"ıil "arıtaya flÖre bu geniı fC!hrin 15 
"'ild ısıı kutru ııar. Ben hala 3 - 4 
l!ıcıı, •rı d11arı çıkamadım. Mevsim, 
~ l<>lsız uzun 11ezintiler yapmağa 
dq, t ~eiil amma ne de olsa bu lıa· 
fo..:e;:•ı bir ıehirde 11ündelik işler 
-•ıııt • .. İ~İn böyle çabuk yürümek, 

ş· Jlürumek gerektir. 
b•,.,,'"'di beraber düşünelim. Saray· 
lorıc1""dan Yalova iskelesi 22 mildir. 

'anın kufru 30 mile yalım. .. . .. 
bj, 

1
".llili:derin eaki Jeııirlerden gelme 

'"li~~en var. (Muhteıem aynlılı). 
q<tıı °' adaları nasıl aularla Aorupa • 
4cı,1 ~Yrılmlf İae biraz in~ politi· 
-llıd a Avrupa iflerine lı'!"!m~a!' 
ı·.,,/ ~!orak kabul etmıfh. ( Lôlıın 

rll 4f;,,' Oy/e mi? •. Daha gefenlerde, 
lq,

1 
~ Baldııin «lngilterenin hudut· 

q..._, •rı rıehri kenarlarından ba•laT» 
-·q'ffi). • 

~1 de Giritlilerle latife ederken: 
l\ı İle Yı ~~am olsalar Allah ctraıı:ı~ım 

l> Çcvınp dünyadan ayınr mı ıdı ' ·· 
~•b·ı~~ler. lngilizler için de bunu di
qo,' İ['"'· Lakin Mister Baldııin ne lıa
'<ı en kenarını lngiltere sının say• 
•iı, "• lngiltere ne kadar dünya i§le· 
•ı~ı, l'akırıdan uğrafsa gene bu (ay
,.,.., •e .':'Ylımlık) lntrilizlerin üzrrl.e· 
l'-tıi '. turelerine ve yordamlarına rf-

flır 

~;llılfav~ soğuk veya •ıcalı mı? •. Bi· 
lifı, l'arıi A11rupalılar için bunu in· 
" '•d -ı . . lı" lı >~•ı.. .. •.o çmenın rm anı yo tur. 
•i, ı" bu: ••calılıiı şantigratla ölçe • 
'•tilj:lfi!izler ( Fahrenayt) denilen 

C •ıstemile 
l>oı,1 •renlerde ·anam hastalaıım•§lı· 
biı, 0~ derece koyuyor, bulduğunu 
qltıı i,?Yliyor, Fukat söylediği ralıam· 
l'liJı0 ır fey anlaman.ın imlıônı yoktu. 
r;;,/•t lleçende bir ilaç ilanında 
'••ot~"'· Tallfi halde bir adamın ha
~7, )I~ 98,4 F ahrenayt imiş. De.meh 
""llle lllukabil, oda derecelen de 

ıo.. t;ı..aı k " l it 'b' 1 • L:•ıeh·e .
1
• , gom e gı r §ey ~r! .san-

'"d 6 _ı e vereme:ı:ler. Hepsının ce· 
liiıııı: . •rer santimetreyi (ayalı) bö • 
Ot-Q<f ,.'l'le çeuiren cetvelleri vardır. 

arı b 1 \1 Afet u urlar. 
• ~:e Yerine yarda ile satarlar. 

'>ıq d• '•klikleri ayakla ölçerler. Am· 
"'•~"Ya metre lıullanınnq. Aldır • 
~04ıq; "•. d~iiıtirmezler. Kilometre 
d lli~ "'•.1 ıle giderler. . 
~~ laf ,.•~ı (dönüm) gibı bunlarda 

1' le ı olçüsü için ( akr) denilen 
l(·ı)I •ar, 

rı·· • o Y ı b-""'aJ erine 480 ıram kadar ıe en i" llQ 4.ııllanırlar. Yiyecek fiatları /" ) 7"' Veya çeyrek !ibra üzerin • b ( 0~ l)alanır. Ufak ağırlıklar için 
CbııQ :ı: kullanırlar. (Galiba 16 

f t>0 :'; Pek aklımda değil). 
1 ""do a arı, dünya paralarsnın ço· 
~~· /~t",ha baılıadır. Bir kere or. • 
ı;: •e..; "•) denilen bir para ııar hı; 
~ıle ıaf'"• doktor ücretinde, terzi • 
it,·~ li, arı o geçer. Bu para (Bir in· 
t:"••ıtaaı t- Bir §İlin) dir. Amma bu 

Oaı ~; I~~ bir para yoktur. lrıgiliz 
lıı l' a.., §ılın, bir tilin 12 peni. 
~ .•• y"' •e bir penilik bakır para • 

114 lfÜ arı_m, bir, ilıi ve iki buçuk fi
'ıl llG,. "'"fler var. 
"lıt, llııf Y7 ölçülerinden bu kadar ay
ı~ ı.,,,,:1 dukıan bafka mesela dün· 
~qf, lrı ~ndarı ayrıdırlar. Ve ifin 
te~" l•ı.f~~•reden baılıa yerde olup 
al! ' IJ.;ı. '' de takip etmezler. Me • 
tcı4" ,, a amatör lilılerden birinde 
1~1 'l>ıl~;ayan bir oyuncu Urüguay 

Loıct. .. " 1
" dünyanın en kuvvetli 

ftq lı~ltin a~~dan olduğunu bilmi,.or. 
q idq" , unyada gid~ gelif nizam• 
'lııJ <f1t l!'•tmeJ dir. ln11ilterede (sol· 

~~Qlıy~runı. d .. ··ı ··ı • .. d 
~..._ '~ b · ' un ya o çu erı, ıçın e 
tibı "111 et" ,fey uar ki onu herkes gibi 
0 ~ ~ ,"'•ıler, saat. lngil•erede de 
~ lldq,, a~ı Ve saatler 60 dakika, iıte 
r.a~ bııç.,k a~at halta yedi gün değil; 
'>ıq-..ı.ı••i ::;,:dür. Cumartui öğleden 

~ •• 0,,. .. hına kadar zam.ın ak· 
Ur hı.,-ılma~. 
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OKONOMI 

Pamuk sanayiimiz 
İlerleyor 
Geçen sene imalat on iki 

milyon kiloyu buldu 
Son yıl içerisinde pamuk sana

yiimizde büyük bir inki9af görül
müf, ipekli ve dokuma fabrü.:ala
rımızın vaziyetleri daha sağlam
l~mıştır. 

Teknik techizatı günden güne 
asrileten dokuma sanayiimizin j. 
malat miktarı da mühim nisbetler 
dahilinde artmı9tır. 

Te&bit edilen son rakamlara 
göre, pamuklu mensucat sanayİİ· 
mizin 1923 teki imalatı 4 milyon 
kiloyu geçmezken bu miktar 1927 
de 6 milyona ve 1932 de de 10 mil· 
yon kiloya çıkmıştır. 

Geçen seneki imalat miktarı 
ise 12 milyon kiloyu a9mı9tıT. 

Esnaf cemiyetleri murakabe 
bUrosu 

Esnaf cemiyetleri mürakabe bü
rosu, ticaret odasına bağlanmı9 ve 
bir şube halinde çalışmağa ba9l~
mıştır. 

Bür001un çalıtmalarını bundan 
böyle oda kontrol edecektir. 

Okonomi bakanlığı mufettiş
leri döndüler 

ökonomi bakanlığı müfettif 
ve mürakip komiserleri dün şehri· 
mizden Ankaraya dönınütlerdir. 

lstanbuldaki tetkikleri etrafın· 
da bakanlığa birer rapor verecek
lerdir. 

H c. m burgda bademlerimiz 
Almanyadan gelen haberlere 

göre, Hamburg piyasasmda ba· 
demlerimi:z iyi para etmeğe bllf
lamı9tır. 

lzmir mahsulü olan tatlı badem 
içleri Hamburgda teslim edilmek 
tartile 105 mark üzerinden teklif 
edilmekte ve alıcı bulmaktadır. 

Bulgıristanın Yumurta ihracatı 
azaldı 

Bulgaristanın yumurta ihraca
h 934 yılının ilk on ayında ehem· 
miyetli tekilde düşmüttür. Bu' dü
tüklüğün sebebi araştırılmakta· 
dır. 

Fındık içi fiatları 
Giresunda son günlerde fındık içi fj.. 

atleri 49 kuruıtan 46 buçuğa, kabuklu 
toımul fındık ise 24 kuruıtan 2ı buçuğa 
kadar düpnüıtür. 

--·--
Is· an '>u 1 tap usunda çalışan 

kaza ta ou idareleri 
Halen İstanbul tapu id:ıres' n

de çalıtan Kadıköy, Beyoğlu, Beşik 
taş, Sarıyer, Fatih kazalarına ait 
tapu idareleri hazirana kadar ait 
oldukları kazalara nakledilecek • 
!erdir. 

Beyoğlu tapu memurluğu mart 
içinde, Kadıköy tapu memurluğu 
da nisan ayı içinde ta9ınacaklar
dır. 

Maliye vekaleti tarafından bu 
kazalarda tapu idarelerine elve • 
ri,Ii bina bulunması için vilayete 
tebligat yapılmıştır. 

Bu tapu idareleri kazalara git
tikten sonra ayni :zamanda sicil 
teşkilatı ile meşgul olacaklardır. 

lstanbulda mevcut birinci mın
taka sicil muhafızlığına ilaveten 
ikinci mıntaka sicil muhafızlığı 
tetkil edilecektir. Ve bu mıntaka 
Fatih kazası dahilinde olacaktır. 

Akay - Haliç ve Boğaz 
tarifeleri 

Liman umum müdürlüğü ile A
kay, Haliç ve Şirketi Hayriye tari
felerini tesbit edecek olan komis
yon dün Deniz Ticaret müdiirlü • 
ğünde ilk toplantısını yapmıttır. 

Deniz Ticaret müdürü, Bay 
Müfit Necdet Denizin reislik etti· 
ği bu toplantıda 9irketlerden gön
derilen bazı izahat gözden geçiril
mittir. 

Bilet ücretlerinde tenzilat yapı
lıp yapılamıyacağı hakkında he • 
nüz bir fey söylenememektedir. 

Komisyon, çalıtmalarına bir 
hafta kadar devam edecektir. --Haıekide yapılacak 

pavyonlar 
Haaeki haatahaneoinde yapılacak pa· 

viyonun planlan Sıhhat V e*aleti tara
fından taıtik edilmiıtir. lnıaata bahar

da ba1lanilcaktır. 

POLiSTE 

Otomobilde 
__...._ 

Doğurdu ve öldü --Çocuk hayattadır hasta
oeye kaldırılmıştır 

Zenginli köyünde oturan renç
ber Şerifin karısı Gülüzar evvelki 
gece birdenbire sancılanmıf, ko
cası tarafmdan bir otomobile bin
dirilerek lstanbula getirilmek üze
re yola çıkarılmıştır. 

Dokuz aylık hamile olan Gülü
zar yolda otomabil içinde doğur. 
mut, bir kaç dakika sonra da öl
müttür. 

Çocuk Etfal hastanesine yatı • 
rdmış, kadının cesedi morga geti • 
rilmittir. Bu ölüm hakkında tahki
kata devam edilmektedir. 

Şllbheli lllUm 
Pangaltıda Tefsir sokağında o

turan 70 yllflarında kimsesiz Raşe! 
ismindeki kadın odasında ölü ola
rak bulunmuştur. 

Belediye tabibi muayenesine git 
miş, ölüyü 'üpheli gönnüt ve cese. 
din morga kaldırılma&ına lüzum 
göstermiştir. Ceset morga kaldı
rılmıfhr. 

Kalb durması 
Fatihte Hoca Üveys mahalle • 

sinde oturan Fatih dersiamlarm • 
dan 70 yaşında Bay Hacı Recep 
dün Fatihte Malta çarşısında otu
rurken düşmüş, fücceten. ölmüt • 
tür. 

Zor banın biri 
Süleyman isminde bir sabıka

lı Ortaköyde Feriha adlı bir kadı
m dövmüş ve bir otomobilin de 
camını kırmıttır. Süleyman polis 
tarafından yakalanmışbr. 

Görünmez kaza 
Arnavutköyünde oturan Anna 

Betiktaftan geçerken yere düt
müş, ayağı kırılmıf, Haseki kadın 
hastanesine kaldırılmıftır. 

Teklifi reddedince 
Beyoğlu barlarında dola~an 

Muazzez adlı bir kadın dün Bey. 
oğlunda bir pastahanede oturur • 
ken Şahap adında biri kendisile 
beraber gelmesini teklif etmiş, 
Muazzez teklifi reddedince Şahap 
çantasını kaparak kaçmıştır. 

Muazzezin şikayeti üzerine Şa
hap yakalanmış, hakkında takiba
ta başlanılm19tır. 

va~gın 
Tav9antaşında Dibekli cami so· 

kağında Halimenin evinde Üst 
kattaki mutfak aralığından yan
gın çıkmış, fakat çabuk yeti9ile • 
rek söndürülmüştür. 

Yangın sönmüş sanılarak bıra
kıh:m kömürlerin için için yanma
sı ile çıkmıştır. 

ipek sinemasında yıtngın 
Dün gece saat 4,45 te Beyoğ -

!unda İpek sinemasında yangın 
çıkmış, bir kaç sıra koltukla zemi
nin bir kısmı yandığı halde söndü
rülmü9tür. 

Sinemanın 68 bi·n liraya sigor
talı olduğu anlafılmıştır. Yangının 
nasıl çıktığı tahkik edilmektedir. 

O!omobil altında 
Tarlabaşında Tuğlacı sokağın· 

da oturan 15 ya9ında Marika Pan· 
galtıda toför Yorginin idaresinde· 
ki 2056 numaralı otomobilin altın· 
da kalmış, ehemmiyetli surette ya· 
ralanmı,, Beyoğlu hastanesine kal· 
dırılmıştır. 

Kaçak si ga •a kAgıdı 
Karamürsel civarında Çetme is

mi verilen yerde gümrük muhafa
za ve inhisar memurları tarafın • 
dan iki kaçakçı pusuya dü9ürül • 
müş ise de, bunlar havanın çok ka· 
ranlık olmasından istifade ederek 
kaçmışlardır. 

Kaçakçılara kılavuzluk eden a· 
dam, memurlar tarafından yaka· 
lanmış ve üzeri aranınca 70 ter 
yapraklı 900 defter Halep marka· 
lı kaçak sigara kağıdı bulunmut
tur. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
kaçanların kolsuz Bekir ve Hüse· 
yin namında iki şahıs olduğu an· 
laşılmı9tır. 

Polis beşinci ~ube 
müdürlüğü 

Bay Danitin Beyoğlu kayma • 
kamlığına tayini ile münhal kalan 
polis beşinci şube müdürlüğüne 
Balıkesir emniyet müdür'.i Bay Sa
idin 2etirileceiii söylenilm ~'dedir. 

ViLAYETTE 

Soyadları 
Tatbikatı 

Kaza kaymakamları dün 
vilayette görüştüler 
İstanbul kaza kaymakamları, 

dün akşam vilayette bir toplantı 
yaparak, yeni soy adı kanunu tat· 
bikatı etrafında görüşmüşlerdir. 

Soy adlarının k•ıcilinde bütün 
vatandaşlara azami kolaylık gös • 
terilecektir. Bu hususta kazalara 
yeniden direktif verilecektir. 

MAHKEMELERDE 

icra gişesinden 
Giden 3 bin lira --Muhayyel alacaklılar yara
tılmış ve bunlara ödenmiş 

icra katibi Kadri ve muhasebe 
katibi Refetin yaptıkları suiistimal 
tahkikabna devam edilmektedir. 
Tahkikat derinleştikçe işin ehem
miyeti, cüret ve cesaretin derecesi 
anlaşılmaktadır. 

Kadri ve refet mefruz borçlular 
yaratarak diğer tevkif edilen or -
taklarını da bu müfrez borçlula
rı alacaklı yaparak icra dosyala
n ihdas etmi9ler, böylece hiç kim· 
seden 10 para almadan icra vezne· 
sine 3 bin liraya yakın para ödet
mişlerdir. 

Bittabi bu paralar müfrez borç
luların mefruz alacaklılarına ö
denmittir. 

Viçen, Herant, avukat Sala· 
haddin ve lstavri bu paraları 
mefruz alacaklı olarak icra vezne
sinden alanlardır, 

Bir taraftan müddeiumumilik 
bu suiistimal itini tetkik ederken 
diğer taraftan müfettitlik te tah • 
kikat yapmaya başlamıştır. Müfet. 
ti9Jiğin tahkikatı daha ziyade ida
ridir. Ve icra veznesinin nasıl o
lup ta uzun :zamandanberi bu su
istimali farketmediği araştırılmak
tadır. 

Dört tavcı tevkif edi'.di 
Ahmet, Şerif ve Hüsnü adlı üç 

kişi ile bir arkad~ları Y enicamide 
tavukçuluk suretile Kemal ve Şerif 
adlı iki ki9iyi dolandırmışlardır. 

Zabıta tarafından yakalanan 
bu dolandırıcılar dün müddeiu
mumiliğe tevdi edilmi,Ierdir. Bi · 
rinci istintak hakimi dördü hak
kında da tevkif kararı vermiştir. 

Tahtakale cinayeti 
Tahtakalede Raşe! adlı bir Ya

hudi kızını öldürmekten suçlu Leo
nun duruşmasına dün ağır ceza 
mahkemesinde devam edilecekti. 

Fakat gelmesi icap eden iki 
müdafaa şahidi gelmemiş, durut
ma bunların getirilmesi için başka 
güne bırakılmıştır. 

Metresini ö'dOren adim 
Kumkapıda metresi Melabatı 

öldüren tesbihçi Aziz oğlu lsmai· 
lin duru,masına dün ağır cezada 
devam edilmi9tir. 

Bu cinayetin sebebi kadının er
keğine kartı saygısızca cevap ve
riti ve onun erkeklik his ve izzeti 
nefsini rencide edi,idir. 

Melahatın bir adı da Oranya
dır. Bir gece Oranya ile İsmail ve 
kendilerine misafir gelen Jirayir 
oturup bir arada içki içerlerken 
lımail Oranyaya: 

. - Atçı Yusufla konu9ma, de
mıf. 

Oranya da buna bir çok erkek 
ismi sayarak, bütün bu erkekler
le görü,tüğünü ve dütüp kalktığı· 
nı söylemittir. 

Bu söz lsmailin kanını batına 
çıkarmaya kafi gelmiş, o da bıça
ğını çektiği gibi Oranyaya hücum 
etmi9, onu bıçakla kovalamı9 ve 
nihayet öldürmüştür. 

Dünkü muhakemede iddia ma· 
kamını işgal eden Bay Katif id • 
diaıını serdetmit ve lsmailin 449 
uncu madde ile cezalandırılmasını 
iıtemittir. DunJfma iddia ve mü
dafaa için ba9ka güne bırakılmıt· 
tır. 

Şişli Geaç'er birliğı or
kestrasını davet 

Şişli F rrkası himayesinde Gençler Bir
liği orkestrası azasının salı a:ünü saat 18 
de Şiıli fırka bina11n<la ber halde bulun
maları rica edilmektedir. 

MAARiFTE 

Sömestr 
Tatili bitti 
Fakü:teler derslere eskisi 

gibi ~aşlıyor 
Üniversite ve yüksek mektepler· 

de sömestr tatili bugün bitmek • 
tedir. Yarından itibaren derslere 
batlanacaktır. 

GayrimUslim mekte bler kadre· 
ları doldu 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
muallim kadroları tamamen dol • 
mu9tur. 

Mekteplerdeki münhaller dol 
durulmllf olduğundan muallimlik 
için müracaat edenlere red cevabı 
veril mittir. 

il kmekteblerin ihtiyaçları 
İstanbul ilk tedrisat müfettit

leri kültür müdürü Bay Haydann 
başkanlığında toplanmıştır. 

Bu toplantıda, lstanbul ilk mek· 
teplerinm ihtiyaçları, gelecek se· 
ne yeni açılacak şubeler ve saire 
vaziyetleri üzerinde görütülmüş • 
tür. 

Ergani istikrazı 

Muvakkat tahvillerin 
asıllariyle 

değiştirilmesine baılandı 
Ergani İ•likrazmın dört milyo.t li

ralık B tertibine ait muvakkat tahvil· 
!erin uıllarile değiıtiı-ilme•inc Mer • 
kez bankaırnda baılanınııtır. 

Şubat sonuna kadar şebrimi2de 
bu muameleye devam edilecek ve ge
lecek aydan itibaren de değiştirme İ · 
ti Ankarada yapılacaktır. Muvakkat 
tahvillerle fai2 a!mamıyacağı için de· 
ğiıtirilmeleri la2ımdrr. 

Fransız Tıb fakültesinde 
ecnebi talebe 

Tıp Fakültesi talebesi, ecnebi talebe
nin rekabetine ve bunların haiz oldukla· 
n üstünlüklere karşı protestolarına de
vam etmektedir. Kartlara nazaran tale
be m · tan yüzde 20 /9 olduğu halde, e<:· 

nebi talebenin nisbeti yüzde 74 e yakın
dır. 

Küçük haberler 

• Belediye sıhhat müdürlüğün • 
ce Beyoğlu kazasıında tefkı l edi · 
len can kurtaran merkezi sıhhat 
memurlarından F erüzan Günal 
vilayet merkez sıhhat memurluğu
na ve can kurtaran merkezi sıhhat 
memurluğuna da Kadıköy sıhhat 
memurlarından Celal tayin edil -
mittiı· . 

Küçük sıhhat mektebi mezun · 
!arından Bayan Ratibe merkez sıh 
hat r.ıemurluğuna tayin edilmit • 
tir. 

it- lstanbul gümrükleri başmüdürü 
Bay Seyfi, dün ithalat gÜmrüğünü teftiş 
ebniıtir. Diğer gümrüklerde de bugiin
lerde teftişler yapılacaktır. 

Çocuk esirgeme ve ökono· 
mi kurumlarının piyango u 

Çocuk esirgeme ve ulusal öko
nomi kurumları genel me:kezleri
nin ortak olarak yapmr; old Jkıan 
ve çekilit günü 25 şubat 935 ola'\ 
büyük yerli malı piyangosunun 
biletleri Ziraat Banksı şubesi ile 
çocuk esirgeme kurumu merkezin
de satılmaktadır. 

Bir bilet elli kuruştur. Bunu :ıl
makla hem yurdun kimsesız yav · 
rularına yardım, hem de elli kuru} 
mukabilinde değerli yerli malı e~
yasına sahip olabilirsiniz. 

Bir göç emen Çocuğı: • 
nu arıyor 

Romanyanın Tütrakan kaza· 
sının Yenice köyünden Kenar Muı· 

::afanm oğlu 12 
ya9ında Nesimi 
kaybolmuttur. 

Bu çocuğun Ça
nakkalede üçün· 
cü komiser Bay 
Baha tarafın
dan alındığı öğ
renilmiş, fakat 
Bay Baha çocu
ıiu Istanbula gön· 
derdiğini söyle-

K. Mııstalamn kı· mittir. 1 
zı ve kaybolan Yalnız nereye 

çocuğile beraber ve kim~~ ne~- 1 
bir arada çekil- dine gonderd1-
mi1 bir resmi ~ini bildirmemiş

tır. 

Çorluda Süleymanlı çiftliğine 
yerleftirilen muhacir Kenar Mus
tafa 8 gündenberi lstanbulda ço
cuğunu aramaktadır 

CU1ıi4 
llliııi .... ..,. ·· 1aa 

Zoka .•• 
Bcılıkpazanndan geçiyordum. Va. 

kit akşam .... daracık caddede omu2 
omuzu sökmeyen bir kalabalık var. 

Lüfer balığının pek bol olduğu 
bir gün ... Tabla tabla balıkları 
dükkanının önüne dizmiş, Üzerleri· 
ne durmadan su serpen bir balık· 
çı ile pazarlığa giriştim. 

O (35) ten kapıyı açtı. Ben (30) 
verdim. Uyu,tuk. Fakat tam bu a
ra, bir bcqka müşteri, yaklcqtı. Ba
lıkları evire çevire muayene ettik
ten sonra yüzünü ek,iterek: 

- Lüferler, nafile ... dedi, çıktı 
işin içinden ••• 

Fakat bu kutirip altfa balıkçı 
kızdı: 

- Neden nafile oluyor, elendi.
Birinci volta balığı .•. kendi elimle 
tuttum. 

Müşteri, kanaatini değiftirmedi: 
- Bak.ana, gözlerinin feri git. 

mi,_ Taze balığın gözleri böyle mi 
olur? 

Balıkçı, hiddetle kendinden geç· 
mişti, iki lüferi kalalannclan tuhıp 
biribirine çarphktan sonra: 

- Bu zokayı sana yutturayım da 
bak, dedi, gözlerinde ler kcılır mı?. 

Kulakmisafiri 

Memlekette 
Hava 

Yağmur ve kar halinde 
her tarafta yağışlar 

ANKARA, 3 (A. A.) - Ziraat Ve
kaleti Meteoroloji Enstitüsünden aldığı· 
mız maliimata göre, son 24 aaat içinde 
Trakya mıntakasırun Edirne çevreıile 
Ege mıntakaıırun Manisa ve lzmir çev
releri arla Anadolu ve doğu Anadolusu 
tamamile yağııb ıreçınittir. Yağıı lzmir 
ve Manisada yağmur, diğer yerlerde kar 
ıeklindeclir. Karın kalınlığı Muı'ta yet
miı, Sankamııta 53, Sıvaı'ta ve Erzu • 
rum'da 28 santimetreyi bulmuıtur. Ka
radeniz kıyılan mrntakası hariç olmak 
üzere hava ıubunetinde bir flÜn evvele 
nazaran 3 derece ctrafınd:ı düfkünlük 
vardır. Trakya'da, Ege, arta Anadolu 
ve doğu Anadolusuncla gece ıuhunet de
receleri tamamen ııfınn albnda kayd : 
ılihnittir. 

Yurtta en düı\ilı ıubunet ııfınn altın. 
ela olmak üzere Karıla ı6, Sıvasta 13, 
En:urum, Yozgat ve Çorum' da 11 dere
cedir. En yüksek suhunet ııfırın üıtün ... 
de Adanada 15 tir. Ankarada fle<:e baş
layan kar ıaat 11 e l<adar devam etmit 
ve beş santimetreyi bulmuştur. Oğleden 
sonra bava ıubuneti ılfırın üstünde bir 
dereceye kadar yükse!ıııiıtir. Rüzgar ce
nubu gami itti:kametinden ıaniyede iki 
metre süratle esmektedir. 

lstanbulda haııa 
ISTANBUL, 3 (A. A.) - Sıfır hara· 

ret derecesine ve deniz ae-viyesine indi· 
rilmiı barometre bu sabah aaat 7 de 
749, saat 14 te 747.5, hararet dereceıi 
saat 7 de 0.5, saat 14 te 5. En yukarı 5, 
en llf&ğı 0.1. Rüz • · karayelden esmiş
tir. J::n yui<an sür~ •• oaniyede 13 metre· 
ye çıkmıtbr. 

._I _H_O....__R_s,_A __ ı 
(J~ Bankurndan alınan cetveldir) 

2 ŞUBAT 935 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
l •tikrau da bili 94.25 
1933 Era:ani 97 Rıhtım 12 
Kuponsuz 30,37,50 An. mÜm•••il SJ,45 

,, 11 28 A n. tahvil 1,!l 47,90 
w 111 29,35 

ESHAM 

lı Banlcaaı Nam• 10 t Reji kupon•uz: 
" ,, Hamiline 10,15 J Telefon 

2.20 

" 11 Müe••İ• 97 l T erkoa 
Türkiye Cumhu· Çimento 
riyet Baukaa.ı 64 İttihat dey. 
Traıp.••1 30,SO Şark dıey. 
Anadolu h~ase 26,10 Balya 
Şir. Hayrıye 16 Şark m , e<:U. 

14 
19,80 
U.55' 
11,50 

u.90 
1,55 
465 

ÇEK FiYATLAR/ 

Franaız: F. 12,03 Prai ıs,95 

Londra 618,50 Bel ırat 34.95 
Mili.Do 9,30,50 MoıkoYa 10,92. 75 
Nüyorlı 78,97,50 Berli"' ı,97,58 

Cem.....,.• 2,45,12 Madril 5.80,1 ı 
Atima 83,82 Bud4.peıt• 4,36,92 
Brüksel 3,4-0.ıo Viyana 4,24.75 
Amıterdam ı,17,20 Bukref 78.89 
Sor,. 67,~..ı! Vi7ana 4.2' .. ;) 

NUKUT (Satıı) 

Kuru, Kuru, 

20 F. Fr•n•ıt 169 20 1. Jav!çre 815 

1 Dolar ı25 t Pezeta ı8 

1 Kur, Çek 98 1 Mark 43 

1 Ş~o A•. 23.50 ı Zloti 22 
1 Jater!in 618 20 ••• ,. 17 

20 Liret 2ı3 20 Dinar 55 
20 LeYa 23 1 Cerno'f'iç - .-
20 F. Belçika 115 Albn 9.32 

20 Draluni 24 Mec:idi1• 41 
1 Florin &1 Banlcnot ~40 

• 

TAN 
MiLLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 
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( :...----K_R_o_N_l_K ____ __.)'G._z_di_lim_iz_le___.)'ln HiKAYE rıtll' 
~ ·• - • . ....... 1 • 

MELEK liİneması müdüriyet";<, _ _., 

KIZIL KRALİÇE Münasebetsiz bir tufan 
lstanbulda da, çok yağmur yağ- 1 

dığı vakit, sokakları •eller doldu
rur ama, sıkıntı ancak çukur yerler 
de, Ak5arayda, Y enicami tarafla
rında birkaç kişinin hamal sırtında 
geçmesinden ibaret kalır. 

Halbuki, Edirne taraflarındaki 
se'.lerin haberi adeta tufan1 andı
rıyor. Orada şehrin birkaç mahalle
si su altında kalmış, yolları su bas· 
mış. Avrupa şimendiferi Istanbula 
gelemiyor. Bereket versin ki, timdi
ye kadar insanlardan kimsenin su 
içinde kaldığı duyulmadı. Onun i
çin, Edirnede su altında kalan ma
halle' er de crgcç elbette temizlenir, 
diyoruz. 

Ancak, şimendiferin onun için de 
Avrupa postasının gelememesi çok 
can sıkıyor. Vakıa telgraf haberle
ri geliyorsa da bunlar insanı doyu· 
ramıyor, bilakis Avrupa gazeteleri
ni okuyamadığımızdan dolayı da
h ziyade hırslandırıyor. Baksanız 
a, Staviski tahkikatının adliye saf
hası bitmiş, iki bin kiti itham edil
miş ... Eski müddeiumumi birdenbi. 
re ölmüş ... Almanyada General Gö
ring evleniyormuf. Avrupa gazete
lerinde okunacak kim bilir ne ka
dar dedikodu var! 

Gazete, kita'> okumak istiyenler, 
haydi, heveslerini bir hafta sonra
ya saklasınlar. Bir haftaya kadar 
posta elbette kendisine bir yol bu
lur da gelir. Fakat burada gazete
leri doldurmağa mecbur olanlar ne. 
yapsınlar? Çarşaf gibi sayfalar sa
de akıldan doldurulamaz ki. Av
rupa gazetelerinden U7..Un uzun ya
zılar, kısa kısa hikayeler çevrile
cek ... Karikatürler kesilecek ... Hü
lasa Avrupa postasının gelmemesi 
gazetecilerin canını sıktı. B<ızıları
nın meydana vurdukları öfkeyi de 
okumuşsunuzdur. ilk önce, Beyoğ
lunda bir arkadaş postanın niçin 
tayyare ile getirilmediğini yazdı. 
Sonra, öfke köprünün bu tarafın. 
da da meydana çıktı. 

• • • 
Avrupa po,tasının gecikmesin

den dolayı, lstanbul gazetecilerinin 
öfkesine bakarak: 

- Oh olsun, onlar da Avrupa ga· 
zet~!erinden intihal etrneıınler,ya.I · 
nız kendi akıllarından yazmağa 
çalışsınlar!.. 

Demeyiniz. Avrupa gazeteleri de 
öyle yaparlar. Onlar da biribicle
rinden alırlar. Çok meşhur ol~ıq. 
klasik bir kariktür vardır: Bir ga
zetenin yan işleri müdürü makası· 
nı kaybetmif, eyvah, makasım yok, 
gazeteyi nasıl dolduracağım? diye 
saçlarını yolar. 

Zaten intihal etmek, başkaların
dan yazı ve fikir almak pek, te ayıp 
bir fCY olmasa gerek. Çünkü en bü
yük tanıdığımız şairler, filozoflar 
biribirlerinden teşbihler, fikirler 
almıtlardır. Vakıa onların yaptıkla
rı bu işe intihal demezler de, teva
rüd derler. Fakat Tevrat'ın,_..-tökten 
inmiş diye sandığımız o k.oskoca 
mukaddes kitabın da intihal etmesi 
ne ne dersiniz? 

Daha Avrupa postası kesilmeden 
önce gelmiş olan Temps gazetesi, 
Tevrat' da lsaie kitabının 1 7 inci 
faslında Leviatan adındaki yılan 
hikayesinin, eski F enikelilerde Ras 
Şamra adında bir tairin manzume
sinden aynen alınmış olduğunu ha
ber veriyordu. Yalnız, siz de benim 
gibi merak ederek karşılaştırmak 
isterseniz haber vereyim ki, bu yı-

~-· i 'efrika: 92 

lan hikayesi o kitabın l 7 inci değil, 
27 inci faslındadır. Fransız gazete
si faslın sayısını söylerken yanıl
mıf. 

Zaten, gökten inmiş diye sandığı 
mız, mukaddes kitabın yaptığı in
tihal bundan ibaret değildir. Bu yı
lan hikayesinin Fenikeli tairden 
alınmış olduğu meydana çıkmaz
dan çok önce, ondan çok m4him o
lan bütün tufan hikô.yesinin bizim 
eski Sumer destanlarından intihal 
edilmiş olduğunu biliyorduk. 

Tufan hikayesini, bizim Kısası 
Enbiya kitabı da, Tevrat'tan ala
rak, yakası açılmadık bir masal di
ye, çocukluğumuzda bize tanıtmış
tı. Halbuki Sumer'lerin, Tevrat'tan 
asırlarca önce yazılmış, GiJgameş 
manzumesindeki tufan masalını o
kursanız, mukaddes kitaptaki ma
salın ona çok benzediğini görünü-- . nuz. 
Yalnız Sumer manzumesindeki tu 

fan vaktinde bütjn familya:ıyla '' 
türlü türlü hayvanlarla bırlıkte ge
miye binmiş olan kimsenin adı Nuh 
değil, Uta. Napiştim'dir. Bu adam 
akıllı olmakla beraber gemici olma
dığından yanına bir de Puzur -
Enli! adında bir kaptan almıstır. 

Bir de Sumer manzumesinde tu
fan ancak altı gün ve a'tı gece sü
rer. Halbuki mukaddes kitap ayni 
tufanı kırk gün kırk gece sürdürür
ki, bu da pek İnsafsızcadır. Hele 
suların büsbütün çekilmesi için tam 
yüz elli gün lazım olduğunu söyle
diği vakit, gemideki, her cinsten, 
o kadar hayvanı için doldurmuş o
lan yemlerin o kücücük gemide na
sıl yer bulabilmiş Ôlduğu insanı çok 
düşündürür. Onun için mukaddes 
kitaptaki tufan hikaye~i ancak ya
hudi mübalağasıdır. 

Sumer manzumesinde, yedinci 
gün, fırtına, tufan durur. O vakit 
Uta pencereden bakar, görür ki: 

"Bütün insanlar çamura dönmüş
tü!,, 

Uta bu hali görünce yere yıkılır 
ve hüngür hüngür ağlar. Halbuki 
Tevrat'ta böyle duygu yoktur. Ora
da yalnız Nuh ile familyasının ve 
hayvanlarının kaldıklarJ adeta ifti
harla anlatılır. 

insan tufan hikayesini iki kitap
ta okuyarak mukayese edince Su
mer'li şairin bunu beşeriyetin hali
ni tasvir için ahlaki bir masal diye 
yazmış olduğuna, ötekinin ise bunu 
gerçekten olmuş bir hikaye diye 
sandığına inanacağı gelir. 

Hele manzumenin sonunda, tu
fan bitince, Uta'nın Tanrılara he
diye olarak yiyecek hazırla4ığını 
anlatarak: 

"Tanrılar kokuyu aldılar, 
Tanrılar güzel kokuyu duydular, 
Tanrılar, sinekler gibi, kıirban-

cıntn basına üşüştüler!., 
Demesi Sumer'li şairin ne tufana 

ne de Tanrılara inanmadığını gös-
termez mi? ' 

" • * 
Tevrat'ın tu,fan hikayesinden haf 

ka, hilkat hikayesi de gene Sumer' 
!ilerin manzumelerile mukayese edi 
lirse, mukaddes kitabın bu m\\nzu 
melerden de haylice 'evler intiı..al 
etmi~ olduğu görülür. Fakat, fUra
sını da tanımalıyız ki, Tevrat, ken
disi, hafka bir yerinde: 

"Bu güne.in altında yeni hiçbir 
'ey yoktur!,. 

Demekle, her yerde, her v1tkit en 
doğru olan sözü söylemiştir. 

G .A. 

Kurtuluı savaşı bitiğin 
den bir yaprak •• 

"Erkek, kadın, birçok Alman 
yurtseverleri, Sarre ergene ( ma
den) lerinin satın alınmasını ko
laylaştırmak için, altın, elmas gibi, 
ellerinde kalmış değerli şeyleri or
taya dökmek istediler.,, 

Bu duyumu okurken, Ayıntap 
gözlerimin önünde canlandı. 

Yedi yıl önce Samsundan başla
yarak bütün fç Anadoluyu,T arsus 
ve lslahiyeye kadar dolaşmış ve 
bu arada Ayıntapla Maraşa da uğ
ramıştım. Ayıntap_ta iken beni sek
senlik bir Türk delikanlısı ile gö
rüştürdüler. 

Bu kocamış adam, gerçekten bir 
delikanlı idi. Yüreğinin bütün İç sı 
caklığını, gözlerinin tutusturucu pa 
rıltısına karıştırarak ban'a Aymta
bın kurtuluş savaşlarını anlatmış 
tı: 

- Karı, kızan, çoluk çocuk, o
gün hep bir araya geldik. Zabah 
tan alaca karanlıkta; tahtadn topu
muzla üç atımlık son barutumuzu 
da yakmıştık.Milislerimiz,dağlarda 
yarı aç dolaşıyorlardı. Bunu duya
rız da, ellerimiz bağlı otururı · mu
yuz? Derken birisi, ortaya çıkıp: 

- Hey yarenler... daha ne bek
lersiniz. Parayı, pulu, yurt elden 
gittikten ke!li nic'.:ceksiniz? derde
mez, kadınlar boyunlarından bc~i 
bir yerdelerini, erkekler, koyunla
rından saat, köstek/erini, koparıp 
koparıp atmağa başladılar. Ana ba
ba günü diye ben bugüne derim. 

"Kılıç Ali,,yi ~örme ... koca a
dam; arslanlar gibi aramızda kük
rer, durur: 

- Hadiyin yeğitlerim ... hadiyin, 
yavuz/arım ... 

Biz, dört bir yana dağılmışız. Pa
ra pul, kimin gözünde ki .. canımızt 
frteseler vereceğiz. 

Altın liralar, gümüş mecidiyelcr, 
beşi bir yerdeler, küpeler, yüzük
ler, broşlar, bilezikler; önümüzde 
koca yığın oldu. Aralarında ne yok, 
gümüşle işlenmiş gelin ku.1aklart, 
taçlar, sırmalı kaftan!ar; telli hav
lılar ... herkes, eline geçeni getiri
yor. 

Bu coşkunluğu, görüp te klın ağ
lamaz? Genci, kocan; kızı, kızanı, 
hüngür hüngür ağlar. 

Hani orada 
olsa bozgunııı 
- 'l' gı ... 

milyonluk bir ordu 
uğratmak if;en de-

işte biz böyle günler gördük O· 

ğul ... ,, 

Bu arslan yapılı adamın anlattık
larını, ,imdi yeniden duyar gibi ol
dum. 

Sarre ergenelerini satın almak i
çin, Almanların gösterdikleri bu 
yurda bağlılığı alkışlamak bize 
düşmez. Biz, yeryüzünün on binler· 
ce yıldır k~ndisine alkış tuttuğu 
bir ulusun soyundan gelmişiz. 

Antep, Türk erkinlik (istiklôl) 
savaşlarını anlatan uluğ bitiğin yal 
nız bir yaprağıdır. · 

Atatürkün önderliği altında ko
ca Türk, kendi varlığını bulmak i
çin nelerini verdi. Onun vermedi
ği, veremediği, veremiyeceği bir 
tek ,eyi var: yurdu! .. 

Vay, onun bir karıf toprağına el 
uzatana ... 

Salahaddin GONGöR 

Ana intikamı 
Maurice Dekobranın bir ro-
manından hülasa ı 

Zengin Madam Brenois nedimesi Na- I 
dia '·" ueraber bir köyde yaşryor. Oğlu 
Andre veremdir lsviçrede bir sanatoryom 
da tedavidedir. Madamın kocası ölmüş -
tür. 

Nadia Rus ihtilalinin kurbanlarından 
çok güzel ve genç bir kadındır. iyi bir 
ailenin kızı olan bu kadın ilıtiliılden ka
çarak lstanbula gelmiş ve orada dehşeth 
bir sefahet hayatı sürmeğe başlamııt.r. 
Randevu evlerinde bilhassa çıplak dan•
Jarla ecnclıileri cezbediyordu. Fakat ar
tık 30 yaşındadır. Zengin birile evlen -
m k ve rnhat etmek istiyor. N ... ayet p,.. 
rise geUyor. Ora.da ZC"'lJİn bir madamın 
nedin1eıi oluyor. 

Bu e.nada Madam Brcnois şatosunda 
çok yalnızdır. çek yalnrzdır. Arkadaşın
dan Nadiayı istiyor. Nadia mühim bir 
aylıkla şatoya yerleşiyor. Güzel kadına 

kasaba ve oraya yakın olan tehirde her
kes kur yapıyor. Fakat o yalnı:z bir za
biti sevmektedir. Paraları o~madığı için 
evlenemiyoı·lar. Bu esnada Madam Bre .. 

no1s'in oğlu sanaloryomdan geliyor. Fa
kat Nadia onu teshir <.demiyor. Ve An
drC1nin kendisine ·karşı gösterdiği lci 

kaydi ve tahkirami~ avırlarına dehşetli 

bir kin bağlıyor. Muhakkak intikam al
ma~a karar veriyor. 

An J.re sana.to•v-.>ma dön·n~ıtür. Bir 
sene ıtonra doktorlar kısınen ıyucıtığinı 
söylüyoriar. Fakat kendisini hiç yorma
mak şart.ile sanatoryonıdan çıkmasına i
zin veriyorlar, AndrC yolda bir dansözle 
tanıııyor. Ye birl.kte b?rkaç gün yaıı -
yorlar. Kadın şehirde oteldedir. Nadia 
l\IJ.auam bı·enois'ı og1unun metresi. oldu

ğunu ve hasta vücudu böyle ıeylere ta
hammül edemiyeceğini ileri sürerek ik .. 
na ediyor. Ve kendis.i de manıkürcü ka .. 
dın kıyafetine girerek dansözün odasına 
gıriyor. Ve ona mühim miktarda bir pa

ra vererek keçrrıyor. Andre çok mütees

sirdir. Bu işi Nadia'nın yaptığını anlamıı 
tır. Ona olan nefreti büyüyor. Fakat bir 
ay sonra Nadia onu teshir ediyor. Ve bir 
gece odasına giriyor. Şimdi Andre Na
dia'yı deJicesine sevmektedir. Bir kaç 
zaman sonra Madam Brenois itin farkı· 
na varıyor. Ve kadını bırakmasını oğlun 
dan rica ediyor. Çünkü Nadia'nın inti
kamım kadın hissikablelvukuu ile anla

' nuştır. Fakat Andre dinlemiyor. Baba-
ıından kendiıine kalan büyük serveti 
iae karışık davalar halindedir. Nadia ile 
Parise kaçıyorlar. Annesi para yollamı
yor. Nadia aşlkını sefahete sürüklüyor. 
Hatta karııık iflere teıvik ediyor. Ka
dının malnadı genç ve henüz 24 yaıın· 
da olan hasta adamın karnı olmak ve 
bu sefahet hayatında onu öldürmek, 
sonra mirasına konmakbr. Andre anne .. 
sinin imzasını taklit ile mühim bir mik
tar para alıyor. Fakat büyük plaj ve 
kumarhanelerde bu para da çarçabuk 
~ü'keniyor. Andri Paris'te hastalanıyor. 

Annesi koşup yamna geliyor. Nadia 
kaçmııhr. Andre Nadia i'le evlenmekte 
urar ediyor. Oğlunun artık &Önmek ü
zere olduğunu anlayan anne buna mü .. 
manaat etmiyor. Hatta birçok tahkirle
re katlanıyor. Nadia ıle Andre ıatoya 
geliyorlar. 

Nadia her sabah atla gezintiye gidi
yor. Andre hastadır. Yataktadır. Artık 

24 üncü baharını görmeyecektir. Oda
sında büyük ve çıplak bir kadın heykeli 
vardır. Bu Nadia'nın vaktile bir ressam 
tarafından yapılan heykelidir. Fakat 

Fransızca liÖzlü büyük Paramount filmini yaratan 

MARLENE DIETRICH 
şerefine 6 Şubat Çarşamba akşamı verilecek olan müsamtre için biletler bugünd<0 

itibaren Melek sineması gişelerinde satılmakta olJuğunu muhterem 
müşterilerine ilAn eyler. 

Bu ıayanı hayret ve fevka~ade fi lm 
Perşembe günü matine!erinden itibaren 

İPEK ve MELEK 
sinemalarında birden gösterilecektir. -.,mmm•ııı:d" 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlu·a. ki\rtılıklarını yazdız:ımız kelime
lerin Öz türkçe mukabillerini yaurak teklimı
&in ha, hanelerine yerletliriniz. ve keserek 
"Mifliyct Bilmece memurluiuna,. gCnderınız. 
Bilmecemizi doğru lıalledr.nler arasrnd:ı kura 
çekiyor ve kazananlara hediyel~r ver-iyoru.z: 

Müddet pa~artesı .;ü .. U akı na ... ]ardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 s fi 7 ~ q 10 ll -

-ı 1 .. tııiı 

2 1 ,., • •ı 1 

3 • • • 4 
' • s ı••l•I •• 

6 l 1 • • 1 

7 1 • ••• •ı 
6 •ı • •• 9 •ı• 1 • 1 
1 1 . ,. • l i ... "" .... -ı -

SOLDAN SACA , 

1 - TalıOılrri etmek 6. olıun 3. 
2 - Sulp, Şedit, lert 3, Milliyetin yeni adı 3. 
3 - Havf S. 
4 - Elde taıınır 5, Kıt 3. 
5 ..... Sicim 2. 
6 - Büyük tencere S, Genit dej:il 3. 
8 - Lezzet 3. Y ~mek 2. 
9 - Parlak değil 3, Dim. Şebeke 2. 

10 Balya, ayar, muadil 4. 
11 - Beyıir 2, Fahr, aevinç 6. 

YUKARDAN AŞACI ' 

1 - Atikir 6, Ceoıire 3 
2 - Nota 2, Yemin 3, Lahin 2. 
3 - Cari 4. 
4 - Geride Kalan 5. 
S - Hakan 4. 
6 - Aboıetmek 5. 
7 - Yetitmit 5. 
8 - Büyük ıu kabı 3, 8e7gir 2. 
9 - Bir rakam 4, Sin 3, Şart edab 2. 

10 - Nota 2. 
11 - Vatan 7, Kolay deiil 3. 

Andre bunu bilmiyor. Ve bu heykeli 
sevdiği kadını hatırlattığı için alnuıtır. 
Bir gün haıta yatarken Nadia'run çan
tasında bir me1otup buluyor. Ve müthiı 
hakikati anlıyor Uğurunda birçok deli
likler yaptığı bu kadın kendisini aldatı
yor. Bu esnada büyük bir buhran geçi
riyor. Heykelin kendisine doğru yürü
düğünü, alay ettiğini görüyor. Son kuv· 
vetle onu parça parça ediyor. Ve o da 

heykelin yanına yuvarlanıyor. Anne pa· 
tırtıyı işitmiştir. Koşuyor. Ağzından 

kanlar akan baygın -oğlunu yatağına ya
tırıyor. Ve ölürken bile annesinden Na
c..ia'yı hırpalamamasını rica ediyor. Ma

dam Brenoiı deli olrnuı gibidir. Oğlunu 
öldüren kadını Bııkına vermiyecektir. 

Akfam kendisini ıatonun kulesine, ka

dının htanbul'da alınmıt çıplak resim
lerini vermek ba'hanesile çağırıyor. Ve 
büyük bir kuvvetle kadını boıluğa doğ· 
ru atıyor. 

Genç kadının ölürken attığı korkunç 
feryat şatoyu uyandırıyor. Herkes Na
dia'nın, kocasmın ölümüne dayanamaya
rak intihar ettiğini zannediyor. 

Bugünkü progra 
1 S TAN BU L: si 
18: Frnsızca ders. 18,30: Istanbul b · 

,, O' 
kev soysruı ynrdım şubesi namına ,.o ~ 
f!'r~n_s. (Çocuğun ameli ha:ı:at~ er~~~ 
tıştırılmesi Selçuk kız meklebı mud•30. Ahmet Asım) J 9: Dans musikisi. 19, 

0
' 

. " Haberler. 19,40: Neman solo • pıy•5,.. 
Bayan Kiızım. 20: Konferans; Selim 1 
rı Tarcan, 20,30: Bayan Rita Mah~~ 
§an: Piyano ile. 21: Müzik Lejer. Pl• ı!-
21,20: Son haberler. 21,30: Bayan B• 
riye Tüzün şan: Radyo caz ve tango or
kestrası ile . 

223 Khz. VAR ŞOVA, 1345 m. 1' 
18: Orkeıtra. 18.25: Sö-z:ler. 18,35: !tal1rt" 

ıarkıları. - Sözler. 19,15: Oda muıjkiıi k~,1 . 
ti. 19,45: Çocuk netrjyatı. 20: Aıkeri netr•1 ,t. 
- Spor veaai.re. 21: Şarkılı piyano koıı•~f 
22,45: Konferanı. 23: Rekliimlar. 23,15: P 
muıikiai. 

175 Khz. M O S K O V A, 1714 m. b·f" 
17,30: Sö:der. 18,30: Kn:ılordu için ede~ 

19,30: Sibiryalı kolkozlar i~n neıriyat. ı: /.~ 
Konaer. 21: Kuartet konıerı (9arkrh.) Z2·ı.i"' 
manca neıriyat. 23,05: lnıilizce. 24,05: 
urca, 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. "" 
18: Çingene orkeatraaı. 18,SS: Almanca jfı 

19,20: Piyano birliğile ıarkılar. 20: Sözler· ıJ' 
40: Filharmonik lı:onıer. (Viyolonıel aa1'•~ 
rı Enrico Mainardinin iıtirakile,) 22,50: 5-JI 
herler. 23,10: Çingene orkeıtra11. 24,tS: 
muaikiıi. 1,05: Son haberler. 

875 Khz. L E 1 P Z 1 C, 382 m. 
18,20: Ev muıikiıi. 18,55: Ökonomik hjı; 

ler. 19,20: Pl.ik. 20,10: Sözler, 20,30: Bet tls" 
den. 21: Haberler. 21,10: Orkestra (Bee 1,,. 
•enin eıerlerinden.J - Skeç. 23,10: Habef 
apor. 23,40: Dana •e hafif musiki. 

686 Khz. B E L C R A T, 437 m . 19j 18: Şarkılar ( orkeılra ile). - Sözler. lı" 
Derı 20: Rekl&mlar. 20,10: Pl8.k. - Haber,;ı' 
20,30: Uluıal proırram. 21: Belsrad opet• 
dan nakil. 

638 Khz. P R A C, 470 m. 
9
1 

18,20: Plik. 18,25: Sö:r:ler. - Pl.iık. 1 .,ı1 
Ziraat. 19.20: Almanca neıriyat. 19,55: J\~JO.; 
ca haberler. 20,Saat ayan. 20,lOı Pl&k. 2 zl 
Oatravadan: Hafif orkeıtra konaeri. 
Akordeon aolo. 21,40: Brünodan: Tiratt0p' 
30: Kuartet konıeri. 23: Haberler. 23,tS: 
23,30: ıki ıporu. haberleri. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. ~1 
13 • 15 Gündüz plıilc: ne,riyab. 18: il• 

orke&traıı. 19: Haberler. 19,15: Orkeıtt'-~ 
devamr. 20: Konferan•. 20,20: Plıik. (1• si 
mıı ıealer.) 20,45: Konferana. 21: Sözler~ 
05: Metzner oda kuarteti. 21,35: S- lr. 
Stefaneıco • Coanaa tarafından t•r t(f 
22,15: Orkeıtra birliii koro konıerl. ZJ: 
herler. 23~25ı Kahve konıeri. 
574 Khz. S T U T T C A R T, 523 .,. 

19: Şarkılar. 19,30: Radyo orkeatra••· ı 1 
Beden ıporu reportajı. 21: Haberler. 2 ~ 
.. Nacbtiaal,. ıınd Lerche., adlı muıikili 1 

22,15: Danı. 23: Haberler. 23,301 Danıtı' 
vamı , 1 • 3 C«e konaeri. 

Yarınk1 program 
1 S TAN BUL: ~ 
18: Almanca derı. 18,301 J"mın•• 

Bayan Azade. 18.SO:Danı musikisi . . 
19,30: Haberler. 19,40: Bayan 5""' 
Şan, Piyano ile. 20: Maliye bakal' 
namına konferans. 20,30: Demir cıtıjo: 
Bayan Rozi. 21,15: Son haberler. 21. ıl 
Radyo orkestrası. 22: Radyo caz ve t 
go orkestrası. 

Ölüm 
Sabık Brezilya sefiri Ali Fuat, l•t 

bul Sulh Hakimi Celiıl Fuat, ı.tAnb 1~ 
Bankası memurlarından Rqit fu• 
babaları sabık Sedaret müsteşarı J>of 
vefat ebnittir. Cenazesi bugün ıaa1 

birde Koska' daki evinden kalclrrıl 
Beyazıt camiinde namazı kılındılctat' 
ra aile kabristanına deinedilecel<tir• 

yalan uydurup ortaya atmalı. Ve de kabul etti. Sonra Sultananın olanlar mı? Aksakallılar, yırtık ce- Püskülsüz, diğerlerini itip lı 
mesele halkın ağzında dolaşmağa dükkanında yakalığını değiftİrip keti il er mi? Kırmızı astarlı, kadife rak koftu, genci kolundan ç_ 
hatlayınca onu istismr etmeği bil- Babıaliyi boyladı. yakalı pelerinlerinden henüz Is- - Gel! Müdür bey seni isti 
meli .. Ben enf'es bir gazeteci idim Y ıllanmıt ayak ve nefes koku- tanbul lisesinde okudukları anlatı- Diğerleri batına devlet kuf11 

doğrusu.. . larına mürekkep kouları karıtan !anlar mı? mut gibi ona hasut ve kindat 
- Bu sanati bırakmamalı idiniz. tat bir merdivenden çekine çekine Ve bunların hepsi biribirlerini lerle bakakalmıtlardı. AralarıJİ 
- Çocuk .. açlıktan ölmemi mi yukarı çıkarken içinde bir korku yan gözle süzüyorlar ve hiçbirisi geçerken döğmemek için keJ1 

istiyorsun? Böyle bir niyetin varsa, vardı: diğerine söz söylemeğe tenezzül rini güçlükle zaptediyorları11rf 
hiç durma, derhal matbaanın biri- "Acaba beni kabul edecekler etmiyordu. Nihayet püskülsüz ha- ·ı bir halleri vardı. .ı 
ne k°'! mi?,. deme oda kapısını açarak bağırdı: Püskülsüz, Abdülhamit s~r"I 

Nazmi cevap vermedi. Yalnız, Camlı bir kapıdan dar bir kori- - Efendiler! birer birer geliniz. da yetifmit bir tüfekçi gibı, >' 
- Şerefinize Tahsin bey... - Nereden kestirebildiniz? geceyarısından çok sonra, gene 0 dora ulaşınca, kartısında beliren Fakat bu efendiler birer birer sıra yürüyerek onu odaya~~ 
- Güzel bir rakı imiş değil mi? - Bizzat ben uydunnuftum. marüken kanapenin üstüne uzandı- kırçıl sakallı, fe.i püskül.üz bir ha- gelmenin manasını bilmiyorlardı Kapı arkasından kapanınca, ~ 
- Çok ho,uma gitti.. . Bak onu da söyleyim. On gün evvel ğı zaman beyhude yere uyumağa demeye; galiba ... ki hep beraber kapıya hü- le üzerinde ayakta duran ad J~: 
- Şerbet gibi bir tey... Gülhane parkında oturuyordum. çalışırken kendi kendine söylendi: - Müdür beyi görmek istiyo- cum ettiler; sonra biribirlerini O• nu f(>yle bir süzdü. Sonra sor 
Tahsin bey bir tabaktan bir avuç Yanıma bir arkadaş geldi. Öteden _Açlıktan ölmek istemiyorum. rum ... - dedi - muzlayarak, dürterek, itip kakarak - Lisan bilir misin? bil 

tuzlu leblebi alarak devam etti; beriden konutUP gülütüyorduk. Fakat mutlaka açlıktan ölmek mu- Hademe onu tepeden tırnağa ka· dar koridorun en nihayetindeki bir - Evet efendim fransııc# 
- Bak sana - dedi - tuhaf Derken yanımızda bir adam belir- kadd.erse bir it batında ölmek mü- dar süzdü. Sonra dudak bükerek; adaya dalıverdiler. rim · ;ı1 

bir şey anlatayım. Bugün tramvay- di. Muhaveremizi dikkatle dinliyor- reccah değil midir? - Sen de gazeteye mi girmeğe O zaman ince bir ses, erkekliği - Yaa Parlez vous françs 
da gidiyordum. Önümde iki yaflı du. Sivil bir memur muydu? Me- Er~esi sabah, ilk ifi Tahsin beyin geldin? - diye sordu - üç rubu asır evvel giderilmit bir ha- - Oui Monsieur. iİ 
efendi kulak kulağa konutuyorlar- raklı bir adam mı? !Jir casus mu? jiletile güzel bir tras olmak oldu. - Evet... beş haremağasının gırtlağından çı· - Mükemmel... Gördün ~~~ 
dı. Çaktırmadan dinledim. Biri di· kim bilir ... Ben herife sinirlendim. Ustu 1 plu bir bekar hayatı yaşayan - Öyle ise teeey şu odaya git... kıyormuş gibi bir ses hiddetli hid- zeteci olacak ada mı ... Hasrı 
ğerine aynen şunları söyledi. "Bu Derhal sözün mecrasını değittir- idare memurunun bir ütüsü de var- Bu ilk merhale idi. ltaret edilen detli haykırdı: de 1 

hafta içinde Marmaraya iki tahtel- dim. Ve hemen oracıkta uydurdu- dı. Kendi elbiselerini kendi elile kapıyı açınca sessiz sadasız sigara - Neye hücum ediyorsunuz? Büyük bir masa başında, !j~ 
bahir girmiş. Birisinin izini bulmuş, ğum bu tahtelbahir masalını an- ütüleyordu. Mustafa çavuşun man- içen yirmi otuz kişinin ayakta dur- Allahüekber dağı mı burası? haydi dağına yapıştırdığı sigara 11,. 
fakat tam avlay."'cakları sırada ö- latmağa başladım. galından birkaç ateş aldılar. Naz- duğunu gördü. Bunlar, yeni gele- gidiniz itinize? 1 çıl bıyıkları, yağlı bir pirı0 ~ 
hür tahtelbahir birdenbire su Ü&- Elini dizine vurarak ağız dolusu mi; ne ehemmiyet vermeyen birer na- Nazmi, en geride duvara dayan- manı çıkararak durmadan >'fe 
tüne çıkmış ve top ateşi ile bizim güldü: . - Yahu! şu ütüyü bir de zar attıktan sonra, gene sigaraları· mıf duruyordu. Açık kapıdan bir bir adam, a.lmanca bir gazel~ 
torpitomuzu bir yelkenli tahtelha· - Hale bak Nazmi! benim pa- ben tecrübe edeyim ... Bakalım be- nı tiittürmeğe başladılar. iskemle üzerine çıkmış olan hiddet- gez-liriyordu Biran gene~ ~r· / 
hir avcısını batırıvermiş .. ,, nasıl ha· lavrayı tramvayda kulaktan kula- cerebilecek miyim? iş arayanları intiza; ateşleri için- li adamı görür gibi oldu. O da an- - Zeki çocuğa benzıY 
vadis mükemmel değil mi 7 ğa söylerlerken benim merakım u- Diyerek bu bahane ile pardesüsü- de kavuran uzun bir saat geçti. 0- laşılan kendisini görmüştü ki ha- dedi - tıit ti' 

- Heyecanlı bir haber... yanıyor, ben dinliyorum. nü, pantalonunu da ütüledi. dayı dolduranlar arasında kimler demeye seslendi: Sonra dışarıda yeniden 'j/ 
- Ama bu heyecanlı haber b~- Ve dünkü gibi enailik etmedi. kimler yoktu. Gözlüklerinin altın - Recep! karşıda duran efendi- pişme, bir ititme, kakıslj~ / 

~~~~ .... .__~~ır...~...ı..-. ... ~;__--~~-.l~..,;;;-.Jlllıc..J~Z~e~~·~··ik..~hıı:ılı.ıı.ı:.:....Rir.....L.:I'a.b.aiUı..bcl'i.ııJi.aL~'Cllııeiii.ıdıı..1'.el~·DDi"...LJk~o~r~d~o~n~l~a!r~ın~ı-k~u!!J.!la~k~l!a!rı~n~a~il~iftt~i~rm!!!!i•tJ.2Y~iJg~e~t~ir~b~u:ra~y~a~! -~~--~-~· ---~~--~~-=~Bitmecı~ 
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Ga~~u y<§l~o 
lq Ü sa ba.ka.I"IIl.Z 

---o-- Büyük Okyanos Bir h f a talık dahili ve harici vakayii takip ediniz 

Dünyanın en büyük denizidir. Burada en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 
t bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

11 güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

&u 
erf,~~.sQbahaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri işlirak 
IQf 1 ırler. Yazıların gazete yazısıyla azami 15 ve asgari 30 

ır 01rnQsı, kağıdın bir tarafına yazılmış bulunması lazımdır, 

Bu Yazılar cuma günü akpmına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

r~ ...................... ._ .............. ..... 
~t:çen müsabakayı kazananlar 
~e~ Yazı müsabakasında birinciliği Londra konu~maları serlev
iıeıı' ıle Mühendis mektebinden Relik Darcan, ikinci,!<ği, Sanatın 
k e~rnesi ıerlevhalı yazı ile irfan T anal kazanmışlardır. 

''eh ~~ilerinin hüviyet varakalarile birlikte idaremize müracaat e
"~afatlarını almalarını rica ederiz. 

~. LONDRA KONUŞMALARI 
.i ~Pdd~n tı:elen tel yazılarının bildi- mak zorludur. Halbuki lngilizler da!ıa 

ı n._~ k etln düşüncelere daldırtıyor. önceden bunu bir emrivaki olarak kabu .. 
~':"aıı '~akanı Bay Flandenle Dıııişle- Jile hukuktan tanınmasını, ancak onun 
~ ,. 

1 
!'Y Laval bu ayın 'Son günü- bu suretle uluslar kurumuna döneceğini, 

IG~ı.e.,~ fidecekler. Cuma ve cumarte- batı Avrupasında barıt işlerinin yolıına 
;d : 11 'l"İltere Başbakanı Bay Mak- girebileceğini, bu suretle de genel silah-
~~! e Dışiıleri Bakanı Bay Simon ları azaltma ve emniyet meselesinin hal-

ı;J 0ı~•<akıar. Avrupanın yaşadığı sı- line imkan olduğunu ileri sürmüşlerd'r. 
lıitliti!·(hadise)lar kuıı15mda düııün- Düşünce birliği diye gazetelerin yazdığı 
N in ne derecelere kadar olup ol- bu konuşma Fransanın ayrıca doğu ve-
4 ıı.; 'b'' konuşacaldardır. Konuşma· orta Avrupasında takip edileceği sıyasa 
~d 1 .~an muavinile muhafazakar ile çok alakadardır. Almanyanın etrafın-

a'' iıuf'"'n ve mührühas Lordunun daki ulusları dostlarriçine almak ve onu 
q ~.~nacağı onaylanmııtır. tek başına bırakmak siyasasını güden 
... le,"'1ıınanın düşünce birliğinin ne Fransa için lngilterenin bu yoldaki dü-
~' ç e kadar olup olmayacağı gibi şüncelerini bilmek muhakkak ki hayati 
; ı\Jııı"'çeve İçerisinde geçmesinden bir meseledir. Gerçi, Yuğoslav • Macar 

tka.ta, ~nYa.ıun bugünkü durumuna uluslarının arasını bulmak.ta olsun, Sar 
~::•daha açıktır. Almanya genel •orağında olsun Fransa lngiltere ile ay-
lılıı.,n "rleşiklerile yenilmit olarak nı yolda yürümüştür. Fakat meseleler 
~ ' 0 nta Yenen ulu\1ar ona yaıa- Almanyanın silahlanma iıinde onunla 

~ dıla nını Vermeya kolay kolay razı aynı yolda yürüyeceğini kat'i olarak bil· 
~· liele ba!tan silô.hlanmasını as- diremez. Fransa uluslararası antlaşmala

d ~~hı ettniyerek onun Verıay rın yükümlerine bağ1anılmamaıını onay .. 
~ ' '. ':\;:: elini ayağım sıkı sıkıya bağ- layabilir. Karşılık uluslararası sözleşme 
ıf ~~. anya bu vaziyete itiraz ede- ve bağlantılarla kendi ve birleşiklerinin 

k h~tte değildi. Dik kafalılıl< ede· emniyet, selametinin temin edilmesini 
, 0t halde.olmadığı içindir ki uz- i~t!'r. Ancak Almanyanın bundan sonra 
e(j unu takıp etti. Belki bu hal çok silahlanmasının hukukan tanınmasına 

Adat ~C<kti. Oluılar oluşları kovalar- razı olabilir. lngiltere bu meıelenin hal-
.tll \J' of liitlcrle ateşlenenler ulusal linden sonra emniyet İ§İnin konuş.ulaca-
b~/ llnurd~n kuvvet a,larak bir çığ ğına İnanmıştır. Londrada konuıulacak 
~da UYor, kuvevtleşiyorlardı. i'r'anun sade bu değil, Sovyetler Ruıyasının ileri 
· S~~ uı~, kurultayına giren Naayo- sü~üı olduğu emniyet tezi dahilindeki 
, ul Yalııt say lavların sayısı kaba- dogu antlaıması da Cenevrenin konsey 
ı~ Uaaı d.uyguylİl Almanlar, bir kül dışındaki sıyasal konuıımalar, bu doğu 
t~~ P•rçınleşiyorlardı Nihayet Hit- antlaımasının değerini bizleYe anlailmıt· 
"'1- savaşta Alman ~nurunu koru- tır. ltalyan - Fransa ant.lll§masınm yayı
~,"'-! liindenburga, yapılan reisi- mından çok doğu antlaşmasının genişletil 
• lı:~'Çıminde, rakip olacak kuvvete meaine çalışmak daha doğrudur. Şimdiye 
~;ı°' başbakan oldu. Hindenburg kadar buna Almanya, Polonya karşı ko-

!•tı b- de. reisicwnhurlukla baı· yuyordu. Londrada bunun için de bir ka· 
ı •1' •rlettı•erek bütün icrai kuv- rara varılacaktır. Bu kararm ehemmiye-

~ 'klıknde topladı. Şimdi Almanya tinden ötürüdür ki Leh ve Alman uluş a· 
~•~ııı~". kurtulmuş, bir baş etrafın- damları, hazırlıklı bulunmak üzere buluı-

11• !\\'Itır. Böyle İ>Üyük bir kuvvetin muılardır. General Göring MaYeşal Pil-
i •hellhe~esini hiçe sa.yarak .'ilah·. sudiski ile kon".~u!o~: Leh - ~iman ant-

~''. I llııtııyetle telakkiye deger bır !aşmasının yıldonumu merasımle kutlu
Y•t He londra konutmalanna e- lanmıştır. itte bu vaziyetler ve oluşlar 
y~ •••?iren nokta hurdan geliyor. karşısında ııimdi bütün acunun gözleri 

1 •n ltlô.Jıtanma kavdını ortadan cuma ve cumartesi günkü Londra konuı-
iı{1 Ve bunu bu tekilde kabul et- maralarına dikilmiş; acunun selameti için 

~ ~ti,"'F•si Fransarun çok ağrına bu iki büyük ulusun anlaımalarıru ve 
tıı.ıı ~ ranıa için lngiltere ile bu verecekleri kararları heyecanla bekliyor. 

e kabul ediıı etrafında anla,- Mühendis Mektebi Refik DARCAN 

t SAN' ATIN CEMIYETLEŞMESI ., a;,ı... 

> Q .. ~ çlı.ı~la var ki htanbul ıehir ti
~')••. li • bedava didaktik eserler 
<it lop) •r •alı aktamı tiyatronun ö

~· l.a., 1 ıl~an kalabalık bunun bir ihti
~I 

10

1 olduğuna eq güzel delildir. 
tıı ~ı,,~•tlar, hiç kuıku götürmez 
)\ bi;Yii~•Y.Yanlardan ayıran farkla-

, ~laıı, v e~ındendir. Bedii hiı insa
. d~ ~tr . e 1 nıana mahsus olan ve bu 

1 ı 1Rudu •n•anda ararunaH gereken 
~lı ı,./· Hayvan haya!rnın evren 
~ ~•tı~1~ 'bY•~ o .kalıtı yanı~~· i~
~ U dıı ugunkü kerteye yukseli

>'ı Yat, ~tı:~nun payı en büyüktür. 
ı..;"ııata ;ı!ayan, sürdüğümjiz öm-
. ht'!ey eııer kılan, ruhumuzu yük-
lı~ tı:ucünü bu duygudan alı-

~İy•tl 
lı;~,.<!t,10n er

4
de );',Bfayan ilk in.•~n!a_r 

·~· ., . .,,lar~-r yonden tıpkı bırıbırı-
iı_;~ h•rıı-.,.'' Arala•ında maddi ve

d '"•• i ortaktı. Bu yijzden o 
h '\:, tar ara•rnda bağlılık kur-
r~: ı, ; •Ydı. Fakat çağll\r deeişti!<-
, u ı'I •ha 0 ok k ·ı · · · ~, b • irı 1' te nı ' rırınce ., 

ıl., "ıaldı~•nlar bWlbirlerinden ayrıl· 
"il\i doı.1111~· itteki bu ayrılık ruhla

~ duy 11
• Ve l>öyleco insanlar bi

)ı. "'•k l•tı:hulsıınu, dileğini, ihtiyacını 
•lıo ıke · ' •dı. llne karşı kaldı. Fakat 

ı Çl ıı 
~~1°"hon (i• L"I" .... a.r " uo umunun artma~ 

ı, ""ıu~d ••asında mücerret insanlık 
Y'•·• "n ba-•-a .. k b. 

lııd """"tır) d:" ı:ıuı:ere ır şey >.,: dah, b. 'Yordu; fakat insanlar 
~~ı_, Yen; b ırçok ortaklıklar kaldı. 
~~ 1~ ·~ b .. a~lılık yapıcıları gördük. 
. t ı. uyut"" G ~l ' ~,,1 .u Üzel sanatlardır. 

ı v ıaında İn di "k .. 
t "-th"'-= ıanı z ço turen 

ı. •tr, 6tYle b" .. 
lly' 'k ;- . ' utun kalplere hitap 
' ıı ~ .. ı~ . 

ı< "'' "1'v' l''f· •l'lıtanların aralarında 
y .... ~ d•.,., -l' 4 cak olan en kuvv~tli 

1 

~ j, lf•ti•d" o 
~'~cı b- 1• yle \,jy din oldu I 

c·ı.... . 
~ ••n ınanr:1 onun iba. I 

deti herkesin ibadeti idi. Bu suretle ce
miyet içinde teknikin ve makinenin yık
tığını sanat yeniden kurdu. 

Her çağda üzerinde durulan bir müna
kaıa vardır. Sanat sanat için mi? yoksa 
ülkü için mi? Sanatı bir vaırta kertesine 
indirmek kuşku yok ki onun değerini a· 
zo.i .~Tıak demekrtir. Sa·nat kendi gayesini 
kendinde bulan bir varlıktır. Fakat sa
natın bu durumu, bu değeri onun ülkü 
için, cemiyet için ite yarar olmasına bir· 
engel olamaz. Dünyada, bizim dünyamız
da en büyük değer, insan değeridir, in
san hayatının değeridir. En yüksek ga
ye, ülkü insan hayatının güzelleştirilme· 
ıi ve yükseltilmesidir. Jyleyse gayesini 
kendisinde bulan sanatı, daha yüksek 
başka bir gaye için; İnsan hayatı.nın, ce
miyetin yükseltimse~ güzelleştirilmesi i
çin kullanmak gerektir. Atina meydan
larında güzel, efsanevi vücudunu çırdçıp .. 
lak kentdaşlarına gösteren ve bu güzel· 
!iği bozulmasın diye ana olmaktan mah
rum edilen Aspa ~11 gözle~ imin önüne ge
liyor. Sanatin, güzelliğin, bediiliğin ce
miyet için oluşunu bize bundan daha gü
zel ne gösterebilir? 

Bu itibarla htanbul belediyesinin be
dava halk temsilleri yapmak, konservatu. 
var konserlerini ve-· tiyatro fiatlerini u
cuzlaııtırmak gibi iıleri bu sıra olup bi
tenlerin köklerini pek derinlere salması 
yönünden en aldırımlısı sayılmağa değer. 

Hayatın en hızlı Dır ı(ı.d;şle bizi nere. 
lere götürdüğü belli olmayan bu çağda 
kendimizi, ulusumuzu kurtarmak, ba.Jı· 
mızı çamurdan yukarıda tutmak isteyor
ıak döt1t elle sanate ıarılmalr, hepimiz 
birer parça ıanatıkilr olmalıyız. Sanat ... 
sanat için Jıanat. Fakat ulusun, cemiyetin 

1 
hayatını güzelleştirme;{~ yarayan sanat ... j 

Hukuk fakültcsiıı;lcn Irfan TAN AL j 

9 kilometrelik çukurlar vardır 
Büyük Okyanosa serpilmit olan 

karaların umumuna "Okyanosya,. 
ismi verilir. Bu deniz 175 milyo~ 
kilometre murabbaı vüs'atinde ' 
duğu halde üzerindeki karaları 
mesahası hep birden ancak 9 mi1 

yon ki!omelre murabbaını bulur 
Ve bütün karaların on beşte biri 
ni teşkil eder. Bu karalar birçoı 
adalardan mürekkeptir. Japon adr 
!arı ile Asyanın cenubu şarkısinde
ki Asya adaları Asya kıtasına ait 
telakki edilir. Geri kalan ve Okya
nosyayı teşkil eden adalar Bahri 
muhitin Myaya yakın olan cihetle. 
rinde ve daha ziyade cenup yarım 
küresine serpilmi' bulunur. Bunlar 
dört büyük takım teşkil eder. Avus 
turalazya (Avusturalya, Tasmanya 
Yeni Zeliınd adaları), Melanezya, 
Polinezya, Mikronezya, - Melanez
ya (kara adalar) Yeni Kine ve ci
varındaki adalardır. Ahalisi zenci 
olduğu için bu isim verilmiştir. Po
linezya (çok adalar) Sandoviç ve 
Fıci adalarından Pak adalarına 
kadar uzanan birçok adaları kap
lar. Mikrnnezya (Küçük adalar) 
şimali garbide ekserisi Mercan te
şekkü:atından olan Karolin, Jilber 
ve Marşa! adalarına denir. 

Büyük Okyanos pek eski bir de
virde teşekkül etmi, bir denizdir. 
Birinci devirde Cenubi Amerika
dan Afrika ve Hindistan vasrtasile 
A vusturalyaya kadar uzanan bü
yük kıta bu büyük denizin bulun
duğu yeri kaplıyordu. ikinci devir
de 1bu kıta parçalanmış, Asyadan 
cenuba doğru uzanan ve yeni Kine, 
A vusturalyanın tark parçası kalmış 
tı. Üçüncü devirde Okyanosya şim
diki teklini almıştır. Büyük Okya
nos dört tarafından ateşten bir çen
ber ile çevrilmit gibidir. Garbi A
merika baştan bata yanar dağlarla 
kaplı olduğu gibi şarki Asyada ve 
bu kıtayi çerçeveliyen adalar üze
rinde de dünyanın en mühim vol
kanları bulunur. Büyük Okyanosun 
ortasındaki bazı adalarda da elan 
faaliyet gösteren yanar dağlar var
dır ki en mühimleri Sandoviç ada. 
larındaki Maona • Loa dağıdır. 

Dünyadaki bütün karaların umu
mundan daha büyük olan Büyük 

... 

. ,, ... ._ 

1 Okyanoa mühim bir döküntü yeri
ı:l ir. En derin noktalar her iki taraf
a ve karalara yakın yerlerdedir. 
)ünyada en büyük derinliklere ma
k bir denizdir. Şili ve Pero karşı· 
ında 6000, 7000 metreye inen çu-

' urlar vardır. Fakat daha derin 
yerler, garpta adalar arasındadır. 
Filipin dalarından Mindanao ada
sının şarkında planet hufresi 9780 
metreye iner. Burası dünyanın en 
derin çukurudur: 

Atul şeklinde bazı Mercan adala
rının bir taralı açık olur ve dahilde
ki deniz parçasının hariç ile rabıta
sı bulur. 

Dünyanın en 
Büyük ceb saati 

Dünyanın en büyük binalarını 
yapan Amerikalılar, belki hep böy 
le azametli işler yapmaktan hot -
!andıkları için mi, nedir, yine bir 
Amerikalı ıaatci dünyanın en bü
yük saatini yapmağa karar ver • 
mit ve bu kararını da meydana ge
tirnıittir. Bu saatte tıpkı cep saa -
tini:le olduğu gibi bütün çarklar, 
zenberek ve saire aynen, fakat bü
yütülmüt olarak mevcuttur. Şu 
küçük yavruya, dünyanın en bil -
yük saati ne kadar yaratıyor. 

Koi!unun l idd~ti 

Kolsuz çocuklar 
Bacaklarıyla 
Çalışıyor 

Hepiniz sapa sağlam doğduğu
nuza çok dua ediniz. Bazı yavru
lar vardır ki, dünyaya sakat gelir
ler ve bütün ömürlerince sakatlık
larına çare bulunamaz. Yalnız bun 
!ardan mesela kolsuz, doğanların 
ayaklarile de kolların yapabileceği 
işi yaptıkları görülmüştür. Koydu
ğumuz iki resim kolsuz iki çocu
ğun ayaklarile ayni işi yaptıkları
nı göstermektedir. Fakat ketki on
lar da sapa sağlam doğsalardı da, 
kolların yapacağı işi ayaklarına 
bırkmasalardı. 

• 

Otomobil ile saatte 500 kilometre 

Sürat asrındayız. Tayyarede ol
sun, vapurda, otomobilde olsun, in
sanlar timdi mümkün olduğu ka
dar az zamanda çok mesafe katet
mek istiyorlar. 

Otomobilde dünya sürat rekoru
nu tutan Malcolim Capbell ilminde 
bir lngilizdir. 

Bu adam üç sene evvel Amerika. 
da Floridada Daytona plajında oto· 
mobili ile saatte 408 kilometre ka
tetmişti. Ondan sonra "Mavi kut., 
ismindeki otomobilini yeniden yap
tırdr, motörünü değittirdi. 1933 
martında gene Daytonaya gider •ıe, 

İnsan dostu 
Arı1ar 

1 • 

Şu resme baktıkça insan cesa· 
rctine hayret edersiniz değil mi? 
Vakitleri bol öyle insanlar var ki, 
hayvanları munisleştirmek için u
zu.:ı uzun uğraşıdar ve en nihayet 
muv:ıffak da olurlar. 

lnzanlara en kolay alışan hay
vanlardan biri de arıdır. F ransada 
Daire isminde bir adam yetiştirdi
ğ! arıları çı::ılak vücudunda topla
ma~a alıştırmıştır. Bu arılar ken-

bu sefer saatte 438 kilometreyi bul
du. 

Bu plajı intihap etmealniı;ı. sebe
bi, bir otomobilin bu kadar yüksek 
süratte tehlikeıi:ıı gidebil,neıi için 
Avrupada hel'hangi bir yol bulun
mamasıdır. 

Ondan sonra "mavi kuf,. tekrar 
garaja .zirdi, gene motörü ve tef er. 
rüatı değişti. Bu defa gene kendi 
rckorunı.l kırmağa çalıtacak. 

Daytona plajı dört bet kilofetre 
uzunluğundadır. Campbell otomo
bilinde 2500 beygirlik tayyare mo
törü kullanmaktadır. Yeni otomo
bil daha basık ve ı1aha genittir. 

Hayvanlarda kan 
Vücutlarına göre kanın 

mikdarı çok azdır 
Siz hayvanların vücudunda ne 

kadar kan olduğunu tahmin eder
siniz. Bir fikir vermek için tunla
rr söyilyelim: 

528 kiloluk öküzde 18 kilo kan 
vardır. Sırasile 360 kiloluk atta 20, 
48 kiloluk koyunda 2 kilo kan var
dır. 

Tetkiklere göre şöyle bir nisbet 
yapılmaktadır: Köpekte yüzde 
5,90, atta yüzde 5,50, koyunda yüz 
de 4,10, öküzde yüzde 3,44, tav • 
tanda yüzde 3,22, kedide yüzde 3, 
kutla yüzde 2 ila 2,50 nisbetinde 
kan vardır. 

500 kiloluk bir atın aşağı yu • 
karı 27 kilo kanı vardır. 71 O kilo
luk bir öküz yapılan bir tecrübe -
de 29 kilo kan vermittir ki, cüsse
sinin takriben yüzde dördünü teş
kil etmektedir. 

disine hiç bir fenalık yapmamak
tadırlar. 

Unutmamalıdır ki, geçenlerde 
bir yerde, arılar bir ata hücum et
mişler ve zavallı atı iğneliye iğne
liye öldürmüşlerdir. 



Kaymakamlar arasında 
ANKARA, 3 - Elatkerd kay

makamlı~ına Uğultu kaymakamı 
Pertev, Güreleye Hasankaleden 
Halit, Hasa.nkale Şard kaymakamı 
Halis, Adıyamana Kemaliye~en 
Şükrü, Trakya emniyet mütavır -
!iği muavinliğine birinci umumi 
müfettitlik istihbarat müdür mua
vinliğinden izzettin tayin edilmit

lerdir. 
Elbi•tan kaymakamı Vehbi i

mar i4ler;ndeki gayretinden, San
dıklı kaymakamı Arif köylerde 
mektep yapılmasından, lpsala kay. 
nıakamı Nurettin, Ke,an kayma -
kP-mı Re,at, Kavaklı kaymakamı 
Kazım umumi tahsilattan, Sam -
sun kaymakamı Cevat gayretinden 
takdir edil:nitlerdir. 

Demiryolu ma:zemeıinın 
dövizi 

ANKARA, 3 - Nafia bakanlığı 
tarafından Afyon - Antalya hattı i -
çin Almanyadan getirilecek demir -
yolu m~lzeıııe.ai ve lr.nir havagi'\zt tir
keti ta,lanna ait bedelin dövizle ö
..Jenmeıine müsaade edilmiş.tir. 

Küçük bir artistimizin 
Bükrcşte muvaff akiveti 
Prole•Ör ( Laybovitcb) in yedi yaıın

claki kızı Celir.l<a Leibovitdı mu•iki 
dünyaaraın aı .-ıY.asıdır. Bu minı mı· 
ru vatand.ış mua llimesi baya' ( Pa
pel yan) ın refakatinde Bükreşlc iki 
kon"'er vermek üzere Romanya.ya ha
reket etmi~ti. 

Gelen haberlere gO:rc, her ik kon• 
&erde de muvaffakıyet göatermiş ve 
çok alkışlanmı~ır. 

Rom.anya krah Karo! hazretleri 
( CeLnka Leibovitcb) i bit kun•cr ver
mek Uzere dünkü pazar günü r.araya 
davet etmiştir. 

Konyada doktorların 
ba"osu 

KONYA, 3 (A. A.) - Cuma gecesi 
Hatkevi ıalonunda dördüncü Etibba O
dası çok iıtekli karşılanan bit bolo ver
mi~ ve ıabah saat 6 ya kadar sürmüıtiır. 

Kırşehir vilayet kongresi 
KIRŞEHiR, 3 (A. A.) - C. H. F. vi

layet kongre•İ bugün vali Mitbat Say
lamın bir yıllık çalışmayı bildiren soyle
vi ile açılmış, önümüzdeki yıl görülecek 
ışler arasında kapatılan vilayet matbaa
ıının tekrar açılacağı, Kırtebir tarihini 
yazacaklara 500 lira mükafat verileceği 
ıöylenmiştir. 

Yeni soyadı 
A anlar 

"" F enet nahiye müdürü Bay Sabtt an
nesi Bayan Ziba, eti Bayan Meliha, kızı 
Miraç, kardcıleri Bayan Aliye, Haf"ıza 
ile Bay Ayet ve Ahmet senelerdenberi 
soyadı olarak kullanmakta oldukları Ke
merimtı zadelet"İ bu defa Kemerbasıgil 
soyadını almıflardır. 

+ Matbaamız mürettiplerinden Sadık, 
anneıi Hatice, kardeıi Emine, Bedrix_e, 
~ krü soyadı olarak (T-ör) almış -
!ardır. 

+ !)anm Roruôrkörü kaptanı Mehme! 
(Ataman) soyadım almqtrr. 

Kan mektupları 

Anadoluhısar karaDhklar 
içinde 

Anadolub;•ardan bir okuyucumuz ya
zıyor~ 

Boğaziçinin en güzel bir yeri olan A
nadoluhisarı gece olunca karanlıklar i
çinde kaybolmaktadır. Sokaklar da bo
zuk kaldıı:ımlı olduğundan ahalinin bir· 
çoğu elektrik feneri taıımak med>uriye· 
tinde kalıyor. Gece sokakta het'lıe• ö
nunü gonnek için bir atepöceği ıril>ı zi
ya saçmak mecbUTiyetinde kalıyor. Fa
kat bu zavallı ahali her ay tenviriye ver
eisi ödemektedir. Bu vergi An~doluhi
ıarına ancak uzak mesafelere yerle,lİ· 
rilmi:ı ve ayda topu topu 10 - 12 de•a 
yanan idare kandilleri temin edeıhjlrni}

tir. 
Anadoluhirarlılar sokaklarının elekt

rikle aydınlatılmasını istiyor . Zaten <
leklrik bulunduğu için bunu istemek 
haktandır. Scnırız ki petrol lambaları 
elektrik gelmeden evvel muv lrkat ola
rak yerl01tirilmiıtir. Attık elektrik gel
dikten sonra bunları kullanmak pek 
doğru olamaz.,, 

[ }f ve işçi 1 .._ __ 
Milliyet bu sütuncla İf ue ifçİ İ•tİ
yenlere tauauut ecliyor. Jı ile İ~fİ 
İltİyenler bfr mektupla lı bür" -
mu~ mürcıcaat etmelidirler. 

iş arayanlar 
Amerikan Kolejinden mezun, miıkem-

llkmcktepler 
Kapatıldı 

(Başı 1 inci sayfada) 
nasebetle lstanbul sıhhat itleri mü
dürü Bay Ali Rıza Baysay bir 
muharririmize tunları söylemittir: 

- Mekteplerde timdiye kadar 
yaptığım tahkikat ve tetkikat ne
ticesinde her ne kadar memleket
te hafif salgın bir grip hastalığı 
varsa da mekteplerde zarm,..•un -
duğu kadar çok hasta yoktur. 

Fakat çocukla~ melaep ~ pek 
sıkı temasta olduklarından ve has
talığın çok çabuk sirayet edebil -
mesi yüzünden sağlamların da der
hal tutulması mümkündür. Hava 
tahavvüllerinden çocukları koru -
maya imkan bırakmak için ilk mek 
tepleri bugünden itibaren bir haf
ta tatil ettik.., 

Tatil, yalnız ilk mekteplere şa
mildir. Ecnebi, ekalliyet mektep
lerinin ilk kısımları da birer hafta 
tatil olacaktır. 

Şehrimiz doktorlarından Bay 
Cemal de grip hakkında 'u malu
matı vermittir: 

- Grip herkesi çabuk yakala
yan bir hastalıktır. 

iyi tedavi ile, daha doğrusu 
bir doktor tedavisinden z yade in
sanı;ı ke:ıdine ihti:namile korun::.
bilir. 

Grip yalw.lıy;,.cağı şahGın bün -
yesin in vaziyetine göre, bronş t -
ten b:ışhyarak zatürree ve hatta 
vereme kadar ilerliyebilir. Enfiye 
çeken kimseler gribe yakalanırlar
sa ç;>buk kurtulamazlar. Cigara ve 
içki İçenlerde şiddetli bronşitler 
yapar B.r kimseden diğerine çok 
çabuk sirayet ettiiji için gripli kim 
seler ile temastan kaçınmalıdır. 

o--------

Say1av seç~mi 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

En önde tefti~ heyeti azalan oldu
ğu halde a.:ındrk üniversite ıalonuna 
getirilmek Üzere şu ,~kJlde yola cı • 
kacaL..tır: ~ 

1 - Yürüyüı halinde ~ehir ban..!o-
au. 

2 - Sandık kamyonu. 
3 - Beled:ye reisinin otomobili. 
4 - f' ıraa re ıs ve erkBnı otcmo 

bili eri. 
5 - Univerıite rektörü ve dc:kanlar o

tomob:Jlcri, 

6 - Teftit heyeti otomobilleri, 
7 - Umumi meclis iozalan otomobil-

leri, -
8 - Müntehibisaniler otomobili, 
9 - Ticaret Odası teıekkülleri oto

mobilleri, 
10 - Universite talebeleri otomobil

leri. 
11 - Alay tramvay yolunu takiben 

istiklal caddesi, Tepebatı, Şitbane yoku
fU, Karaköy, Köprü, Eminönü, Babçeka
pı, Ankara caddesi; fırka merkezi önüne 
oradan Cumhuriyet meydanı yolu ile U
niverıite aa~onu.na gidecektir. " 

12 - Beyazıt Cumhuriyet meydanın
da toplanmış olan batk sandığtn gelitini 
gene büyük tezahüratla karşıLyacaklar
dır. 

13 - T akıim meydanında, köprü ba
tında ve Beyazıt Cumhuriyet meydanın
da bando bulunacaktır. 

14 - Alayın geçeceği yollarda zabıta 
tertibat alacak, alay önünde motosikletli 
memurlar yol açacak ve bilcümle nakil 
vasıtaları Beyoğlu tarafından aekiz bu
çuktan ve htanbul tarafmdan da saat do
kuzdan sandık Univet"aiteye gelinceye ka 
dar güzergahlardan çekilmit bulunacak
tır. 

15 - Universite salonunun bahçesi 
bayraklarla süslenmiş olacak ve rey atı
mı ıonuna kadar burada bando (arııfın
dan milli mMt ve bavalar ça:ınacaktır. 

Rey atma saatleri 
Saat on bire kadar bu merasim bitmiı 

olacağından aşağıdaki 11ra ile reyler a
lllmağa başlanacaktır: 

Saat 11 den 12 ye kadar Eminönü ka
zası ikinci müntehipleri, 12 den 13 e ka
dar Fatih kazası ikinci müntelıinleri, 13 
ten 14 e kadar Adalar ve Bakırköy ka
zası ikinci müntebipleri, 14 ten 15 e ka
dar Sarıyer ve Beykoz kazalan ikinci 
müntehipleri, 15 ten 16 ya kadar Uskü
dar Ye Kadıköy kazaları ikinci münte -
hipleri, 16 dan 17 ye kadar Beyoğlu ka
zası ikinci müntebipleri ve 17 den 18 e 
kadar Beş;ktat kazası ikinci müntebiple
ri reylerini kullanacaklarda-. 

Cuma günü akşamı nal 22 de Halke
~i tarafmdan Perapalaata bir balo ..eri
lecek ve yeni saylavlı::r kutlulanacaktır. 

Ayni gece bütün fıtka teıkilatı eğlen
celer tertip edecektir." 

mel İngilizce ve daktilo bilir, türkçeıi i-, 
yi, genç bir bayan ehven ıeraitle it arı
yor. 23088 ııumaraya telefon edilme•i. 

BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertip 4 üncü Çekit 

11 Şubat 1935 dedir. 

lira~u Büyük ikramiye: 25, O 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramİ· 

yeler ve 20.000 Fralık mükafat vardır. R21 .1 

MiLLİYET PAZARTF..SI .t'-ŞUBAT 1935 

Fransa ve 
lngi~tere anla~tı 

(Başr 1 inci sayfada) 
ti hususunda mutabık kalmışlardır. 

Nazarlar ne §Ckilcle mutabık 
kalclılar 

LONDRA, 3 (AA.) - Havas ajan
ıı muh=ıb:rinden: 

hilaf, metni dün gece sureti ka
tiyede kararlaıtırılıp, bu aabah neş
redilecek olan bir tebliğ ile resmen 
bildir.lecektir. 

Fran~a, eski müttefik devletlerin, 
Versay muahe:lesinin beşinci kısmı • 
nın iptal!ni Almanyaya teklif etmele
rine ve muahedenin as.keri feraitinin 
yerine 11-10-39 tarihindeki beyanna
me ahki.ınına müstenit bir si1nhlan 
azall'Ina umwni mukavelesinin ikame· 
ıine taraftardır. 

Bu mukavele, onu imza edecek bü
tün devletlere bahtedeceği müsavi 
bir eınn;yet rej;mi dahilinde Alman
yaya da hukuk müsavatı vermiş ola
caktır. 

Fakat elzem olan emniyetin te -
mini için, Almanyanm ayni zamanda 
Avusturya istikli.lini tahtı emniyete 
alacak Tuna andlaşnuumı ve Avru -
panm ~ar~<ınc!aki arazi statükosunu 
zaman altına alan şark andla.şmaaını 
imza etmesi icap eder. 

Bundan ba~ka, Alman.tanın Ver -
ıay muahedeıindeki as.ileri Şflrtların 
yerine ikame edJecek olan \?:nmni 
ıildh. tırı nzaltma muk:ıveleGinin, ulu.ı
lar derneğin!n çerçevesi içinde ve 
hilk:nü alLıuda tanzimi meuıiıine it .. 
t;rAk etmek üzere, Cenevreye bir mü
meaılJ göndermesi li.zJmdır. Ren neh
rinin &01 &ahilinin askcrl?kten tecridi
ne ait maddeler, tamamen muhafaza 
ed lecekı;r. 

Fran&ız n~zırları, buyük gayret .. 
lerden s nra cmn:yet aahaıında ,i.nı.
diye kadar lngilizler tarafındi\n red
d e:l"le;, teminatı elde etmeğe muvaf
fak o'mar.ıış olsalardı, Al nanyaya 
yapdacak olan td.difi kabul etıniye -
ceklerd:. 

C r muharebe vukuu hali:ıde tay -
ye.re ku"fvctl"'r:nin an~•~ın y a p -~ağı 
bL skın ile r.:l>.ı~arebe iizer.ntl ti l:ıti 
te~iratı fikr "d n mülheM ol:ın B y 
Flandin ve Bay Leval, Locan""tO mua
be~esinin ha sahadaki kifayeı.:zl.iıi 
ile bu ihtiyacın tamam1anmatJ lüzu
mu h:ı.kkında B;ly Mac Dona'dı .. i!; .• 
naa muvaffak olmu~lardır. 

1-ltr türJü. hava tecavüzlerine kar·· 
tı derhal mukabelede b"lunulacak -
tır. iki memleket devlet adaınlan, 
tedafüi bir hava mukavelesi aktine 
karat ven:ıi§lerdir. Bu mukaveleye 
iltihak etmeleri, Almanya, Italya ve 
Belçikadan talep edileeektir. 

Bu mukaveleyi imza eden devlet
lerden biri, bava tarikile bir hücuma 
maruz kaldığı takdirde, diğerleri, mü .. 
tccavize kRJ'1ı hücuma uğrayan dev
lete derh ' yardun et:meği taahhüt e
deceklerdır. 

Almanya, imza etmek istemese bi
le, bu mukavelenin ehemmiyeti aıi ... 
kardır. 

n.vi'l emniyeti, bu yeni zamanlar 
aaye&İnde daha iyi temin edileceği gi
b , barış ı~lerı de daha mükemmel bir 
tarzda tanzim edilmit olacaktır. 

Bu Öyle bir neticedir ki, bununla 
Fransız ve lngiliz ınüzakerecileri, te
fahür edebilirler. 

Fransız; na:::ırları clönüyorlar 
LONDRA, 3 (A.A.) - Bay Laval, 

gaze~ilere deonittir ki: 
«- M~terek beyannamenin u -

mumi çizgileri üzerinde mutabık kal-
dık. Y alnrz, tahrir itine ait bazı 
teferrüatm ikmali kalmıştır. > 

Bay Lava!, pazartui gilnü, saat l 1 
de Pariae dönecektir. 

Bay Flandin, müzakerelerden aon
ra, gece yansı otomobil ile Londra -
dan hareket ile, Buckingham kontlu· 
ğunda, Sir Gomer Berrynin maliki -
nesine Cİbnİ~tir. 

Pazartesi aabahı tayyare ile Lon
dradan Pariae gidecektir. 

Alman teslihatı hakkıncla Fransız; 
rakam lan 

LONDRA, 3 (A.A) - Reuter a· 
jansmm haber aldığına göre, Fransız 
nazırlan tarafından, Alman tealiha
tı hakkında lngiliz nazırlarına teb
liğ edilen rakamlar, umumi erk&nı 
harbiyenin raporundan çıkarılmıt ol
mayıp, sadece bu dosyadaki esasla
ra müa.teni ttir. 

Diğer taraftan, lngilizler de, Al· 
man teslihatı hakkındaki, malUınatla
rmı Fransızlara bi&clinnitlerdir. 

Bazı mü§ahedelere göre, lngiliz -
!er tarafından verilen rakamlar, Fran 
11zlarınkinden ii&tündür. 

Tebliğ 
LONDRA, 3 (A. A.) - Ingiliz-Fran· 

llZ konutmalan bugiln ...aıt 17.45 de bit
mitllr. 

Dııarı itleri bakanlığınca netredilen 
tebliğ, lngiltere; Fransa, Almanya, Bel
çika ve ltalya araamda müıterek bir ha
va mukavelesi akdine dair teklifi ihtiva 
etmektedir. Bu mukavele, imza edenler· 
den herhangi birisi tarafından tecavüzde 
bu!unulmaıının ô .. üne .;IP!~iimcıini İı· 
tihdaf etmektedir. 

Tebliğde deniliyor ki: lngiltere hüku
meti, Fransız - ltalyan doetluğımu inki
taf ettirmek hususunda Franıız ve ltalya 
tarafından Romada yapılan beyanatı sa
mimiyetle kar,tılar. 

lngiltere, açıkta bildirmiıtir ki, ıayet 
Avuıturya'nın istiklali ve tamamlığı teh 
dit altında kalırsa Roma anlaşmuım im
za eden diğer devletlerle müzakerede 
bulunmağa amadedir. 

lngiltere ile Franıa, ne Almanya
nın ne de ıilalıları sulh muabe<lesiyle 
tayin edilmiı olan diğer devletlerin bir 
taraflı bir hareket ile mezkur v~cibeleri 
değiıtimek hakkına malik olmadılr!arı bu 
ıuıun.la mutabık kaln.ıtlardır.Fclı:at lneil 
tere ve Fransa fU buıuıla da mutabık 
kalmışlar<ltr ki, ı,ulhun tesisine en eyi 
yardım etmek çaresi Almanya He di
ğer devletler arasında umumi bir an
la,ma yapılma11dır, Böyle umumi bir 
anlaıma A vrupada emniyetin ~urulrna-

Müstakil 
Say'avlıklc-3 

Dört namzet 
(Başı ı inci sayfada) 

yeti teftiş heyeti reiıliğine §U müra
caa.tı Y"'Pmt§tır: 

Ankara vilayeti teftiş heyeti 
reialiğine 

«- 1-~şağıda ya.7-ılt programımda-
ki şartlar içinde Ankara vilayeti müs
takil mf:'busluğuna namzct~iğ!mi koy
dum. Namzetliğimi ve progr:ımnnr 
ikinci müntehiplere ve kazalar tef · 
tiş heyetlerine bild;nnenizi rica ede~ 
rim. 

Pro~'"amım şudur: 
Ben azlık mümessili değil, Türk 

ulusunun mebusu olmak istiyorum. 
Ve buna her zaman sadık kalarak 
mecliAte çalıtacağrın. 

Programımın ikinci mühim mad -
desi de cumhuriyetçiliktir. Bu reji -
min muhafazasına son nefesime kadar 
çalı~acağrm. Yurdumuzun maddi ve 
manevi menfaatine sevgili ve kıymet
li vatanımızın daha ziyade yüksel -
m.eıine var kuvvetimle çalı~acağun . .-

Dr. Taptas 
Bay Keruteciyamn beyannamesi 

Bay Kere&teciyan da Afyonkara -
hisar vilci.yeti teftiş heyeti reisliğine ,u müracaatı yapmıştır: 

« Bt1 defa yap;lan saylav aeçımı 
için v :ıayetinizden müstakil mebus .. 
ıu<:• namzetliğimi koyuyorum. Nam
zetli~imi ve programımı viliyetiniz i
kinci m:intehiplerine ve kaza teftiş 
heyet1eri reisI:klefl:ne bildirmenizi ri
ca e<l:r:m. 

ProuT.'.llllım şudur: 

1 - Ben bir Türk yurtt~ıyım. 
Bu memleketin terakkisine bütün 
kalbimle çalışmak benim emelimdir. 
Nasıl ki, kahraman askerler memle -
ketin müdafaasına çalışırlar ve ha -
yatlarmı memleket için t'eda etme .. 
ğe haz.rdırlar. 

Oyle de benim kanaatim:e benim 
g;bj cu.?r.huriyetçi yurtta~ların mem
!e:~et:n idare i~· er;n:le tekm:I kuv .. 
ve~ler:le çalışmak samimi hialer.iı:ı -
den biridir. 

2 - Ben yüce Atı=;_türk'ün tı;si~ 
cttigi cu!nhuriyetin bir ferdiyjm. Dai
ma cınnhuriyetin idaınesi ve yükse.1-
mesi için kendimce bir battı bar .ket 
ç:zmi~iındir. 

l..un1huriyetin teeısüıündenberi 
yüce Atatürk'ün yüksek kumandası 

altında ve ıaygı değer Halk Fırka
sının çizdiği devletçi, milliyetçi, la
yik, inkilapçı, halkçı programındaki 
e.saalarla on sene zarfında büyük te· 
rakkiler ve harikalar yaprlmı1 ve ya
pdmaktadır. 

Cumhuriyetin teeMüaü pek parlak 
neticeler venniı ve bu muvaffakıyet 
dünyanın her tarafına akıetmiştir. 
Ben azlık mümeuili olarak ılegil, 
ıırf müstakil bir Türle s!tuvayesi ya
ni yurlla§ı olarak namzetliğimi ko -
yuyorum. Tabiidir ki, intibabımdan 
&011ra memleketin menfaatine olarak 
düıündüğüm prensipleri Biiyiii< Mil
let mecliai kürsüsünde açıkça söyli -
yeeeğim. 

Bu programımı beğenen yurtta1 -
larunın bana rey ver..ceklerine e
minim. Ve ona göre heyetinizin ikin
ci müntelıiplerine itbu proırramnnı bil 
dirmenizi rica ederim. 

Türkiye Hiliiliahmer miicasisle -
rinden ve O&manlı bankası sabık mü
dürü 

Bec. Keresteciyan 
3 Şubat 1935 

Bay latıımat Zihninin programı 
Eskitebir vil&yeti ıaylav seçimi teftiş 

heyeti reisliğine ıu programı gönder -
mittir: 

"Bu defa yapılan saylav ıeçiminde vi
liiyetiniz namına müıtakil olarak nam • 
zetiiğimi koyuyonnn. ikinci müntehip -
!ere n kazalar teftiş heyetlerine nam -
zetliğimi ve proııramrmı bildirmenizi ri
ca ederim. 
Programım ıudur: 
vtedenberi güttüğüm mefklıre ve ga

ye J>"fİnde yürürken ensel olacak a>:lılc 
mümessili değil, ulusun saylavı olarak oe 
çilmek isl.İyorum. Mecliste de bu eayeyi 
takip edeceğim. Koyu milliyetperver 
Türk ortodokaum, Türk yurtdBfıyım. 
Cumhuriyetçi olmakla beraber, devlet -
çi, halkçı, layik inkılapçıyım. Bütün eme
lim srrf Tmklüie, Türk Cümburiyehne 
bütün kuclretimle çalı§maktır. 

_Daha küçükl~denberi bü,:üdüğüm 
Türk mekteplerınde ve Türk toprakla
nnda aldığon vatan Ye Türk duyguları
nı relıber yaparak ol.-lima ulu Onderimi
zin çizdiği hırtlar ve çizgilet" içinde vakfı 
nefoetmeği namuı borcu bilirim. 

imza: 

Bodrumlu btamat Zihni OZDAMAR 
1 ki müstakil namzet 

Dün müstakil meb'usluklara namzet
liklerinin vaz'ı dileğile btanbul heyeti 
teftigiyeıine bazı müracaatlar yapılmış
tır. Bu meyanda e.ki Moskova Sefiri Ga
lip Kemali Söylemezoğlu ile baroda 46 
ıicil numarasında Musevi yurtdaş!arı -
mızdan avukat lbrahim Nom vardır. 

ımı derpiş edecektir. Ve bu da bilbaasa 
b~~ün alakadarlar arasında ıerbeatçe 
müzakere v ............ "<Jt. ...... c.. ..... ann akdiyle 
elde edilecek ve ayni zamanda ıark 
Avrupa11nda mütekabil yardımı ve 
ol'la Avrupa için de Roma proseverba
linde derpig edilen sistemi temin eyliye 
cektir. 

Ayni zamanda hukuk muıavatın!r 

emniyet sistemi içinde teminine dair o
lan 11-12-1932 beyanatının hükiimleri
ne tevfikan bu anlaıma umumiyetle ıi
lablar hakkında bir uzlaımayı da ihti
va edecektır. Mezkur uzlaıma Alman
ya hakkında V ersay muahedesinin be· 
tinci madde•i bükumleri yeri;,e kaim 
olacaktır. 

YENi NESRIYAT 

Sıyasl\l bilgiler "l\1ülkiye,, 
Her ayın sonunda muntazam,.;1 

çrkmakta olan siyasal bilgiler 

(Mülkiye) mecmuasının 46 mcı 

sayısı özlü yazılarla çıkmış.tır. 

Bu yazılar arasında (Disiplin). 

(Kelsenin, pür hukuk ilmi), (Sos

yal müsavatsızlık ve Rusya), (Tec• 

rübi sosyoloji konferansları), (U
mumi urbanizm), (idare hukuku

nun tatbik sahası), (Memur ha -

reketleri), Fransız ökonomisinin 

ana çizgileri, (Dirije para tecrübe

si), °(Dünya ökonomisine bakıt), 
(Alejandre Alvarez), (Ga:ııdinin 

Hindistanın sosya' durumundaki 

rolü), (Ayın siyasası ve kronoloji

si) makaleleri vardır. 

Siyasal bilgileri ciddi bir etüd 

yolile araştıran ve yeni fikir hare

ketlerini adım adım takip eden bu 

kıymetli mecmuayı her münevver 

okumalıdır. 

Fran~ızcayı çabuk 
lay öğretirim 

veko-

Muallim Münir tarafından yazılan bu 
eser Anadolu Türk kitapbaneıi tarafın
dan b,.ılmıştır. Hiç fransttea bilnıiyen
ler için tertip edilen bu kitap muvn!fn
kıyclli bir eserdir. 

Fransız Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 20 de 

DELl DOLU 
Yaza. ... : Ekrem Reıit. Beıteleyen: 

Cemal Reşit. 
812 

Asliye mahkemcleri ikinci 
bürosundan. 

yenileme 

lstanhul Evkaf Müı!<irıyeti tarafından 
lzmirde hükümet caddwiııJe tifa ecza
hanesi l\ılüöiri Mustafa aJe)'hine açılan 
ta.>hi!hi kayit davasının yenilenme mu:ıı

meleai &ırasında mumaiJeyhin ikametga .. 
bmın meçhul okluğu müba§irin me~ru
hatından anlaıılmakla ilanen tebligat ic
rasına karar ver;Jmiş l>ulunduğu»dan 

tetkikatın icra krlınacağı 23 - 3 - 935 
Cumartesi s•at onda hazır bulunması lii
zumu tebliğ mak~ına kaim olmak üze-
re ilfuı olunur. (7714) 

Beyoğlıı dördüncü aullı hukuk mah

kemesinden: Sabık htanbul barosu reisi 

Avukat Lütfü Fikri terekesine ait mü

cevherat ve kitaplar 7. 2. 935 perıembe 

günü saat 14 de Kapalıçarııda htanbul 
belediyesi mezat mahallinde açık arıtr

ma ile ıatılacaktır. 

!&tekli olanların gösterilen gün ve sa

atte me-zat mahallinde hazır ":"luıımala

rı lüzumu ilan olunur. (7713) 

latanbul Dör>düncü icra Memurluğun
dan: 

Tamamına yeminli ehli vukuf tarafın

dan 6248 lira kıymet takdir edilen Sa

raçhane başında Mimar Ayas mahalle

ıinin Hoıtıor ve Saraçhane caddesinde 

ealil 7, 101 ve yeni 5, 157 No. lı altında 

dükkan içinde sarnıç ve tulumbayı havi 

kargir hanEnİn tamamı dairemizce açık 

artırmaya çıkanlnu§ olup tartnamesi 

20 - 2 - 935 günlemecinde divanhaneye 

asılarak 6 - 3 - 935 günlemecine tasla

yan Çart~a cünü ıaat 14 • 16 ya ka
dar arıtrması yapılacaktır. Artınnaya 

girebilmek için % 7,5 teminat akçesi a
lmır. Birikmit vergi, belediye resimleri 
ve vakıf icaresi mütteriye aittir. Artır
ma gilnii kesilen kıymetin % 75 ini bul

mak ıart olup aksi ihalde en oon artıra

nın taahhüdü yerinde kalmak üzere ar

tınna 15 gün daha uzatılarak 21 - 3 - 935 

günlemecine rastlayan peflembe günü 

ayni saatte ikinci ar~ırması yaprlacakbr. 

Bu artırmada da kıymetin % 75 i buluna

mazsa 2280 No. lu kanuna telvilıan ıalı§ 

geri bırakılacaktır. 

2004 No. lu icn ve iflas kanununun 

126 ncı madc!eıi mucibince İpotek ıahibi 

alacaklılarla diğer alnkadarların ve irti

fak hakkı sahiplerinin eayrimenkul üze

rindeki haklarını husuıi ile faiz ve mas-

rafa dair olan iddialarını müshil evrak· 

larile birlikte ve 20 ı-ün içinde dairemize 

bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde bak

l:ırı tapu •icillcrile ıabit olmazsa satıı 

bedelinin payla§masından hariç kalırlar. 

Daha geni§ bilgi edinmek iıtiyenlerin 

34/2690 dosya numarası ile dairemize 

müracaat etmeleri i:d.n olunur. (7706) 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Mahçuz ve paraya çevrilmesine karar 

verilen tuhafiye eıyaaı lj) • 2 - 935 pa
zar günü ~aat 16 dan itı"baren Ağalıama
mında 80 No. lu dükkiinda ıatılacağın
dan talip olanların mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müracaatJarı ilin o-

lunur. (7705) 

-- ------

' 

"' 
Ruj Venii 

Dudaklarcia 24 saat sabit kalıt: 
cazibelidir; etrafa yayılmaz sıbb1 

ve ıon moda renklerine rağmen fı1' 
ucuzdur. lJmumi deposu: ll ~ 
Hamidiye Türbesinde No. 28 ( 

Zade) Nureddin Eren ecz• alat ~ 
yat deposudur. 

Uıküdar icra memurluğundAO: 
Bir bo~tan dolayı mabçuz oM 

masına karar verilen elclltriklc ıtı' 
rik yazı makinesi 5 - 2 - 935 t~r~ 
ıadif salı günü 10 - 12 s~aıte 1 

Bahçekapıda Sirkeci caddesinOt 

cağından talip olanların yevırıİ 

da mahallinde hazır bulunacak 

müracaat etmeleri .iliın olunut· ( 

Asliye mahkemeleri ikinci 'I 
bürosundan: 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti t~ 
U•küdar'da Bulgurluda Sullaf11~ 
ğuıda mukimler Ahmet ve J'rfel" · 
sim aleyhine açılan ali\cak ıl> 
yenilenme muamelesi sırasında 
aa!eyhlerin ikametgahlnrının J11 

duğu mübaşirin metruhatındat' 
makla ilanen tebligat icrasına. 
rilmiş bulunduğundan tetkik•~' 
kılınacağı 11 - 3 . 935 pazart•1' 

de hazır bulunması lüzumu ıeb1' 
kamı-ıa kaim olmak üzere iliın ( 

1 
İstanbul Levazrm A ' 

liği Satm Alma Koınif 
llanlan 

İki numaralı Dikim ~ • 
çin bir sıyırgı1 bir ınub~ ıç
Znnba makinesiyle dörlsfi 67 
girlik bir pres 7 Mart 9 t 
şembe giinü saat 14 de' 1 ıtı 
siltme ile alınacaktır. 1 a. 
bedeli 2450 liradır. bt 
rin şartnamesini ve ka~. 
nu görmek üzere her gii" 
leden evvel ve eksiltıııe1j 
rak edeceklerin 183 lirll 
ruş teminatlariyle belli 

Tophanede ıatınalına 1' 
nuna gelıneleri. (737) 
(280) 

TRABZON yoı 
VAT AN vapuru 5 ş11b'~ 
LI günü saat 20 de Jt 
kada.r. (555) 

İhtira ilan•,, 
"Zeytinyağı çıkartmak u•_~~ 

müteferri alat" hakkında istiJt"" 

12 T. Sani 1927 tarih ve 588 {f 
ihtira beratı bu defa, mevkii 

mak üzere, ahere devrüferai 

edileceğinden, taliı• olanları"' 

iktisat hanında, Robert rerri'f' 
atları ilim olunur. 

Asliye mahkemeleri ikinci 
bürosundan: 

htanbul Evkaf Müdüriyelİ ~ 
Kumkapıda Kazgani Sadi ;,.l 
Ahmet Zeki aleyhine açılan 
dabale davasının yenilenııı• 

sırasında mumaileyhin ik.• 
meçhul ol<luğu miibaıirin ııı. 
anlaıılmakla ilinen tebligat ;er 
rar verilmit bulunduğunda" 1 

icra kılınacağı 11 - 3 - 935 ~ 
at 14 de hazır bulunmall r '11.,. 
makamına kaim olmak üı•r• ( 
nur. 

Dr. A. Kufi~ 
Karaköy Topçular caddofl f 
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1•tanbul Harici Askeri j 
Kıtaat ilanlan. 

~ Beher tanesinin tahmin fia
ta!ediyijz kuruş olan yüz bin 
ı., aİ!°rtatif çadır kapalı zarf
Pe. acaktır. Çadırlar Avru
'İııi tnali olacaktır. Şartname
llıtk 35 lira karşılığında al-
t v~ örneğini görmek iste• 
l\eıılerın her gün öğleden son
de ;e eksiltmeye gireceklerin 
ita ·3.935 perşembe gÜnÜ 
"rtı't 15 de kanun tarifatı dai
~ttnde 31750 liralık muvak
~·~eıninatlariyle arttırma ve 
llıa 1 bne kanununun 2 inci 
~desinin İkinci fıkrasiyle 
teg· cü maddesinde gösterilen 
lıı lkalarla birlikte teklif mek
~ arını ihale saatinden bir 
kaı t :vvel Ankara M. M. Ve
lla etı Satmalma komisyonu-
ı28~)rıniş bulunmaları. (76~ 

••• 
ı~ l - Açık eksiltme ile 
tıı-'.60o kilo Makarna alınacak-

lıa: - Açık eksiltmesi 7 Şu-
15 

3
935 perşembe günü saat 

3 O dadır. 
315 - Muhammen bedeli 
it ~~ liradır. Ve ilk pey para-

6 lira 25 kuruştur. 
~t 4 - Bağlantısını okumak 
)e e~enler her gün ve eksiltme 
~ IDrecekler belli gün ve saat-
?~VVel Çorluya gelebilirler. 

) (330) 858 
• •• 

A ş E 

NEOKALMİNA 
Grip - Nevralji - Baı ve dit ağrılan • Artritiam • Romatizma 

• <. • ' ,,. :'' ... 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığından1 

Hozat, Mazgirt, Kızıldiz e ve Sürtte bulunan Jandarma 
Kıt'alarında İş görmek üzere Hekim hitiyacı vardır. Bu yer
lerde !İş görmeğe istekli olan müteakit ve serbest hekimle
rin bulundukları yerin Jandarma Kumandanlığına dilek ka 
ğıtları ile müracaat etmeleri. (534) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğündenı 
Tahmin Bedeli Muvakkat teminat 

Lira Lira 
3 ton Diesel Yağı 1150 113 
2 ,, Kompresör Yağı 800 60 
750 kilos Gres Yağı 300 23 
Açık eksiltme ile mubayaası kararlaşdınlan yukanda 

yazılı Levazıma aid eksiltme muamelesi 14 Şubat tarihine rast 
layan Perşembe günü saat 15 de Çinili Rıhtım Hanının ikin 
ci katında Tahlisiye Umum Müdürlüğünde yapdacak ve 
şartnameler mezki'ir Dairede bedelsiz olarak verilecekdir. 

Eksiltmeye girecek oalnla rın peyler sürülmeğe başladığı 
dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları 
şarttır. (451) • 

~ EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 
Cinsi Kalem Tahmin edilen Teminatı 

Kıy met Muvakkate 
Lira ,. 

İhale günü 

İlıt~ - Kırklarelindeki kıtaat 
Ilı 1l'acı İçin 3600 liralık Sa
~· 9000 liralık Kuru Ot 

arlıkta alınacaktır. 
f'ı:l. .- Samanın muhammen 

Defterler 
veevrakr 
matbua 

42 2500 187,5 16Şubat 935 

t tr beher kilosu iki, kuru o
~ beher kilosu beş kuruşdur. 

bat - Pazarlık giinü 10 Şu
IS 935 pazar günü, Saman 
dtt de Kuru Ot saat 15,30 da-

• 
ic·4 - tlk pey parası saman 
s·~ ~70 lira, Kuru ot için 

liradır. 
lttı. 5 - Pazarlık Çorluda Sa-
111. alına Komisyonunda yapı• 
taktır, 

İat 6 - Bağlantısını görmek 
~. el'e~lerin her gün ve pazar
' !ta gtreceklerin belli gün ve 
~a1tte. Komisyonumuza gel-

e en. (771) (399) 
862 

••• 
di~ ~- Pazarlığına devam e
dı •il Yoğurda iştekli çıkma
b !llııdan, pazarlığı 13 - Şu -
at935ç b .... 't l · . arşam a gunu sa-

4 otuzdadır. 
di :! - Bağlantısı eskisi gibi-

t, 

63~-;- Muhammen bedeli, 
l lira 35 kuruştur. 

şa lk pey parası 4~ liradır. 
be ttlarını okumak isteyenler 
lettlgün ve pazarlı'.ra girecek
~ uelli saatte ÇorJ <l'llri Kom. 

lrelehiürler. (722) (398) 
865 

• * * 
~ ı - Keşif bedeli elli beşbin 
ltı t beş lira olan ahşap çatı 
~eınesi satın alınacakdıır. 

~. - llk pey parası 4129 
il.dır 3 • 

ls S- Eksiltme kapalı zarfla 
'a · uhat 935 cumartesi günü 4 on beş buçuktadır. 
~ - Şartnameleri 3 lira 75 
~ ~§ mukabilinde Komisyon 

S alabilirler. 
litı - Eksiltmeye girecekle
t\itı l~klif mektublarmın belli 
~fl. \'e saatten bir saat evvel 
tı~da Satınalma Komisyo-

\'enneleri. (775) (482) 
876 .... 

datı"ı:u fabrikalar mamulatın 
~ilen L.~e.r metrenin tahmin e
biı. ueaeli 36 kuruş olan 12 
~ ~'i_tre. tela ile bir metresi· 
~ ~amin fiab 35 kuruş o
~~ ı!! bin metre haki astar-
'İ. ~O. kapalı zarfla eksiltme't 2-935 çarşamba günü 
'tıe 15 tedir. İstekliler şartna· 
t~ ~Örnekleri parasız ola
lı\i8l' • M. V. Satmalma ko
tit~ 011undan alabilirler. Ek
~ li eye girecekler bin beşyü:ı: 

""' virmi beş kuruşluk 

Yukarda yazılı (42) kalem defterler ve evrakr matbua 
yaptırılacakdır. İhale yukarda yazılı günde saat 15 d~ İdare 
Encümeninde yapılacakdır. isteklilerin bu güne kadar Le
vazım Müdürlüğüne gelerek §artname -. e nümunelerini ve 
ihale giinü de saat on beşe kadar yüzde 7,5 pey akçeleriyle 
gelmeleri. ( 403) 

f IS1 A NBUL BELEDiYESi J LANLA R' ' 

Beşiktaş Belediyesinden: Bebekte Bebek bahçesinde be· 
lediye malı 109/ 1 saydı Gazino enkazı satılmak üzere acık 
arttırmaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her 
gün arttırmaya girmek için de 11,5 liralık teminat akcesi 
makbuzu ile 18-2-935 pazartesi günü saat 14 de Encüm~ne 
mÜrjlcaatları. (564) 

Istanbul Belediyesindenı 
Saylav seçimi münasebetile önümüzdeki cuma günü 

şehrin her tarafı gündüz bayraklarla süslenecek ve gecesi de 
tenvirat yapılacaktır. Muhterem halkımızın iştirakları rica o
lunur. (566) 

İstanbul Belediyesinden : Belediye kanunu-
nun 15 İnci maddesinin ô8 inci fıkrası hükümlerine göre 
muhafazası ve satılması sıhhi ve baytari şartlara tabi yenile
cek maddelerin toptan alım ve satımının Belediyenin ne· 
zareti altında muayyen mahallerde, icrası lazrmgelmektedir. 
İstanbul Belediyesince bu maksadın temini için İnşa ettiril
mekte bulunan merkezi hal önümüzdeki ilk bahardan itiba· 
ren açılacaktır. Mayıs aynıdan sonra ; her nevi yaş meyva 
ve sebzenin toptan alım ve satımı merkezi halde temerküz et· 
tirilerek şehrin diğer mahallerinde bu nevi maddelerin toptan 
alım ve satımına izin verilmiyecek ve kanunun şümülü daire
sinde giren diğer madde!er hakkında da peyderpey aynı su
retle hareket olunacaktır. Keyfiyet alakadarlar tarafından bi
linmek üzere ilan olunur. (565) 

Yeşilköy Tchum Islah tstasyo:tıu 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi 2990 lira 34 kuruş olan müessemize aid 
makine hangarı İnşası açık ek ı;iltme usuliyle münakasaya 
konmuştur. Münakasa 20-2-935 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de Vilayet Muhasebeciliğinde yapılacakdır. Ta 
liplerin cari seneye mahsus ticaret odası ve fenni ehliyet ve
sikaları ve yüzde 7 ,5 nisbetin .;e 224 lira 28 kı1ruş m .ı · akkat 
teminatın vezneye yatırddığı na dair makbuz veya banka ke· 
falet mektubu ile birlikde, ay ru gün ve saatten evvel muha· 
sebecilikdeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Talipler 
bu husustaki şartname evrakı keşfiyeyi ve projeyi 15 kuruş 
mukabilinde müesseseden alabilirler. Tafsilat almak isteyen• 
ler de Nafıa Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (531) 

muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzları ve kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde vesi
kalarla birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankara M. M. V. 
Satınalma komisyonuna ver
miş bulunmaları.(785) (544) 

••• 
1 - Kırlr1 al'e1inr!elri ln•aat 

için 144 ton Arpa pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Arpanın b~her kilosu-

na 6 kuruş fiat tahmin edil
miştir. 

3 - tik pey parası 648 lira· 
dır. 

4 - Pazarlık günü 18 Şu· 
bat 935 pazartesi günü saat 
15 dedir. 

5 - Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün eks:Itme· 
ye girecek1erin belli gün ve 
saatte Çor;udaki Satmalma Ko 
misyonuna gelmeleri. (787) 

(567) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( tlncl '\akıl Haa fatanbıal 

fht:yat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

'lürklye lı Eankaın tarafmdan leıkil olunmu,tur. İdara meclisi •• mlldürler 
he)'eU ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
Udir. 'I ürkiyenin her tarafmda (200) il geçe4 acentalann111 hepsi Türktilr. Tilr
ki> enin en miihim m6easeaelerinin vebankalannın ıigortalat'ııu icra etmekteıl..i.r. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiıı:ortalanw en iyi ıuaılıe ) apar. Hasar nıkuunda ıararları ıilr' at ve kolaylıkl. ödet. 

Telgrafı iMTiYAZ • Telefon: Ist. 20531 

htanbul Beşinci icra Memurluğundan 
Mahçuz olup paraya çevrihne•ine ka· 

tar verilen Beıiktaş'ta Teşvikiye mahal· 
lesinin Kağıthane ve Bostan sokakların· 
da kiin e.ı.i ,.:ı Te yeni 89/ 6 numaralar 
ile mürakkam ve 308/60 metre murab-
baı mahalli bavi müfrez arsaya e1ıli vu· 
kul taraiıncbn 4629 lira kıymet konul • 
muıtur. Mezkür arsa açık artırmaya va
zedilmit olup 10 Mart 935 Pazar günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık 
artırma ıuretilo satılacaktır. Artırma b1'· 
deli kıymeti mulıammenesinin %75 ini 
bulduğu takdirde ~kür arıa ahcı ü .. 
tünde bırakılacaktır. Aksi halde oon ar· 
tuanın taahhüdü balıı:i kalmak üzere ar· 
brma oıibeı gün müddetle uzablarak 25 
Mart 935 Pazartesi günü saat 14 den J6 
ya kadar yine dairemizde yapılacak olan 
açık arbrmaamda mezkür ı•yri menkul 
en çok arb..arun üıtünde bırakılacaktır. 
Artırmaya girmek iateyenler mezkür ar• 
ıarun kıymeti mııhammenesinin %7 bu· 
çuk niıbetinde pey akçesini veya Milli 
bir Bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları li:umdır. Hakla•ı tapuya 
yazılı olmayan ipotekli alacaklıl&r ile 
dij;cr oliıkadararun irtifak hakkı ıabip
lcrinin bu huklarıru ve hu•usile faiz ve 
masrafa dair olan iMialarını ilan günün· 
den itibaren yinni gün içinde evrakı 

müabitelerıle birlikte dairemize b.ıldir· 

meleri lizımdır. Akıi halde hakları tapu
da müaeççel olmıyanlann sau1 bedeli • 
oin paylaımasından hariç kalırlar. Mü
tera.kim vergi, Vakıf icaresi, tenviri ye ve 
tanzifiye reıimleri borçluya aittir, Duha 
fazı. malumat almak isteyenlerin 12 .z,. 
935 den itibaren dairemizde açık bulun· 
duTulacak oJ.au arhnna tartnam tule 
934/3791 numaralı doayaaına mürac>· 

atla mezkur doaya derununda mevcut 
araanm evsaf, mesaha vesaireıini havi 
vaziyet ve takdiri kıymet raporunu gö--
nıp anlıyabilccelderi ilan olunur. (7702) 

Asliye mahkemeleri ikinci yenileme 
büroıundan: 

lstanbul Evkıd Müdiriyeti tarafından 
Kocamuıt~a pap mahalıesinde Kirkor 
kalfa •okağında eski, yeni 15 numaralı 
arsada ıakin det.bağ esnafından Ahmet 
aleyhine açdan men'i müdahale davaıı

run yenilenme:. muamelesi sırasında müd
deaaleyhin ikametgahının meçhül oldıı· 

ğu mübaşirin meıruhatından anlaşı, • 
makia uan~n tebngat icra.sına karii'" ve• 
rilmiı hulunduğundaa tetkikatın ıcra 
k..ıınacagı l 1 • 3 • 935 pazartesi g J nü 
ıaat 14 <le hazır bulunması lüzumu teb· 
liğ makamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. • (7719) 

A aliye mahkemeleri ikinci yenil o 
iirosundan: 

h tanbul Evkaf Müdiriycti tarafından 
Bakırköyiinde O~aniye kariyesinde 
lı:ahveci Melımet aleyhine açılan bilaruh
ıat İni& ettirilen mebaniye mukataa tak
diri ve müterakiminin tahsili dava11nm 
yenilenmesi n1uameleıi sırasında muma
ileyhin ikaır.ctgalunın meçhul olduğu 

mübaıirinin meşruhatından anlaııhnakla 

ilanen tebligat icra11na karar verilmit 
bulunduğundan tetkikatın icra kılına • 
cağı 11 - 3 • 935 pazartesi ııaat 14 de 
ha.ar bulunması lüzumu tebliğ makamı· 
na kaim olmak iizeı"e ilan olunur. (7718) 

Asliye m•bkemeleri ikinci yenileme 
bürosundan: 

htanbul Evkaf Müdiriyeti tarafından 
Niıantaşında Meinıtiyet mahallesinde di
ğer bekçi G.ülciyan apartmıarunm ( 1) 
numaralı dairesinde mukim Ali Rıza a
leyhine açılan fılzuli itll'al ve alacak da
vaıının yenilenme muamelesi aırasında 
müddeialeyhin ikametgahının meçhul oJ. 
duğu miibaıirin meınıhatmdan anlatıl· 
10 .. kla ilinen tebligat icruına karar ,,., 
rilmit bub .ıduğunda.n tetkikatın İcr• kı· 
bnacağı 23 • 3 • 935 cumartesi u.at ond:ı 
hazır bulunma11 lüzuınu teblii maka • 
mına kaim olmak üzere ilin olunur. 

(7717) 

ZAYi. - Galata Gümrüiüoün 17341 
numero ve 28 • 2 - 934 tarihli ve 10161 
No. ve 29 • 12 • 34 tarihli iki kıt'a. be -
yannatne İne ait mak;Juz o;enetierini k3y .. 
uc t l im. 'f cnis:ni çık~rac~1ımdan bunla
nn hüknıü olmadığım iU.n e derim. 
Birinci Vakıf Han No. 43 Zıyaeddin Said 

(7707) 

Askeri Fabrikalar ihtiyacı için aşağıda yazılı 3 kalem 
Kereste açık eksiltme usulile alınacağından vermek isteyen
l':r bu K.e~estelerin evsaf ve şeraitini anlamak ve eksiltmeye 
g~~mek ıçın 18 Şubat 935 pazartesi günü saat 14 de Bakrr
koy Barut Fabrıkalarmda Sat malma Komisyonuna müracaat 
ları. (448) 

200 adet az çıralı Çam Ağacı 5:5,5 x 0,18 x 0,013 
6,30: 6,50 x 0,18 x 0,013 
4,30 : 4,60 x 0,16 x 0,01 ~ 

400 " " 
25 ,, " 

" .. " " 
" " 

~~~~~~-;-~~~~~~~~~~~~~871 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale
ti Hudut ve Sahil-• 

ler Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
Trabzon ve Zonguldak Sahil Sıhhiye Merkezleri için ta

ka biçiminde birer motör yeni olarak yaptırdacak ve Trab
zon ,Zonguldak adlarını taşıyan iki motör tamir ettirilecek
tir. 

A - Yeniden yapılacak Trabzon motörünün İnşası ve 
eski Trabzon motörünün tamiri bedeli muhammeni 3100 li
radır. Yeniden yapılacak Zonguldak motörüyle eski Zongul 
dak motörünün tamirinin tahmin bedeli 4985 liradır. 

B - Bu işlere ait fenni ve idari şartnameler ve resimler 
İstanbul Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım Memurluğundan 

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

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

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

kuruştur. Zonguldak motörü için 374 liradır. 
F - isteklilerden gemi inşaatı ve Dizel motörleri tami

ratı işlerinde ehil oldukları hakkında Ticaret Odasından 
bu davet yazılışından sonra alınmış bir vesika aranılacaktır. 

G - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeğe baş
ladığı dakikaya kadar muvakkat teminat paralarını yatırmıs 
olmaları şarttır. (306) 839 · 

YENiLEME iLAMI 
No. 11 Müflisin veya idare hey'eti Muameleli 

Borçlunun ismi 

934/ 56 Sobacı Hambar· 
ıum Zarukyan 

57 Y osef kalfa oğlu 

58 Şapkacı Mihal 
Yeremnimo 

74 Şapkacı Madam 
Kokino 

73 Trikotajcı Vita!i 
Bahar 

50 ElagÖZyan S O-
dabaşıyan 

55 Terzi Pavli 

Yoktur 

Avukat lmıail Agah 

Alıf ve lama.il Agah 

Avukat Alkivyadis 

Eıki idare aza11 avukat 
Avni 
Avukat Alkivyadis 

Avukat Suat Hayri 
" Rüıtem Kemal 

iflası tasfi•·e 
olmadığıı~dan kapanauıtı. 

Ticari malları taıfiye ve ıf· 
lis kapanmı~b. 
Kongurdato yapmıf ve 
mahkemece ta•dik ..dilerek 
iffiıı kaldmlmt§tır. 

Ticari malları taafive edil
mit ve dağıtılmı§ tı iflaı 

kapamnııtı. 
Ticar~ mallan ve parası 

dağıblarak ifla• kapanm•,tı 

Kongurdato yapmış ve ka
t'ileşerek ifliıo kald ı r .. . 
mııtt. 

tm•• hükmü 
nahzedilmiş ti. 

temyizce 

49 Tuhafiyeci lati
rati Poneridiı 

Te Mehmet Oltnlln 
Avukat Alkivyaclis Konıturdato yapm;ı ve ka

tileşmesi Üzerine ;; 3 ır 

kaldınlmııtı. 

lıtanbul ikinci iflaı memurluğundan ı 
Yukarda iıimleri yazılı borçlu ve mü fliılerin doayalan yanmıı ve yenileme ı 

yapılmaktadır. Geçen zabıtların alacaklılara teyit ~esi ve dosyanın ,.enilen
me itinin tekemmülü için alakadararun ellerindeki vesaik ve vekillerin vekr.kı
namelerini alarak 9-2-935 cumartesi günü ııaat 15 de dairede hazır buiunm~· 
ları gelmedikleri taktirde yenilemeyi kabul etmiı AY"ılacağı ilan olunur. (7709) 

lı __ E_M_L_A_~_, _v_E_E_Y_T_A_M_B_A_N,_K_A_s_1_ı_L_A_N_' _A __ • 1 

Eau No. 

467 

539 

Satılık Arsalar 
Mevki ve Nev'i 

lstanbul'da Rüstem paşada Mahkeme 
sokağında 32 No. lı 35 metre murab
baı Arsa. 
Hasköy'de Keremidci mahallesinde 
Hasköy caddesinde e ıki 229 yeni 203 

Depozito 
Lira 

20 

No. lı 88 metre murabaı Arsa. 11 
Yukarıda yazılı Arsalar peşin para ile satılmak üzere 

açık artırmağa çıkanlmıştır. İhale 6 Şubat 935 çarşamba 
günü saat onda Şubemizde yapılacaktır. isteyenler tafsilat 
için her gün arttırmağa girmek için de gösterilen gün ve 
saatte müracaat etmelidirler. (13) (360) 



t MiLLiYET PAZARTESi 4 ŞUBAT 1935 

HAS~N lbJJST ~· H~ARAT~ 
ANKARA- İSTANBUL - BEYOGLU 

Tıbbi Müstahzarat 
Hasan Kuvvet Şurubu küçük 

,, ,, " büyük 
,, ,, ,, 1 Kg. 

" 
Öksürük Pastilleri 

60 
100 
150 
30 

Kolonya ve Losyonlar 
90 derece haliı limon çiçekleri kolonyasile 

7uemin, leyllk, menekte çiçeklerinden ve ruh
ııuvu esanslardan ihzar edilmittir. 

Küçük cep titeai 1/24 litre 25 
Cep titeıi 1/16 ,. 40 
Küçük 1/8 ,. 70 
Orta 1/4 ,, 130 

tonya ve 
Dos:ro•ları 

Düz büyük titelerde ,. 150 
Büyük 1/2 ., 250 

" 1 " 500 

f 
Cam kapaklı titeler 1/8 ,, 130 

" .. " 1/4 " 200 
" n ., 1/2 ,, 300 

Hasan Uvantalan 100 
Nesrin Kolonyaaı 1/8 litre 35 

., n 1/4 ,, 60 

.. .. 1/2 " 100 

.. " 1 .. 200 
,, ,, • Açık ,, ile 250 
,, ,. Cam llapaklı titeler 1 /8 litre 80 
.. .. .. ,, .. 1/4 " 130 
)> ,. .. .. ,, 1/2 .. 200 

Kokulu Sabunla,. 
Ha.an tuvalet sabunları küçük 10 

" " " büyük 15 
Haaaıı tuva~t sabunu 210 Gr. 25 

,, ,, ,, 140 ,, Lüks 25 
" " ,, 250 " .. 35 

Haaan Gliserin sabunu 10 
u ,, " 15 

Hasan Gliserin sabunu gül 25 
,, ,, sabunlan Gül ve Limon kutu içinde 35 

Hasan Tılıbi sabunlar 20 

Pudra ve Sürmeler 
Jlasan Çocuk pti°drası teneke kutu 

• ,, ,, Paket 
• Talk pudrası 500 gram kutu .. Sürmesi aürmedenlikle 

• Sürme lüks aürmedenlikle büyük 

~ ~ 
/. 

20 
10 
40 
25 
40 

~SPİRİN J.I 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. AmbalaT ve komprime• 

lerln Dzerlnde halisliğlnl tekeffül 

eden EB markasını arayınız. 

Krem ve Biryantinler 
Hasan Kremi Vazo yağsız 50 
Hasan Kremi tüp içinde 20 
Hasan Biryantini yağlı 25 

,, ,, Yağlı Likid 40 
H ,, Y ağaız Arjantiya 30 
,, ,, Yağsız büyük 50 
,, ,, Yağsız Likid 50 .. " 

Yaiuz büyükler 250 Gr.Arjantina 75 

" " " " " " " likid 75 

Tıraı Levazımatı 
Hasan Tırat Sabunu 

,, ,, ,, Kremi 
Hasan Tırq bıçaklan 10 adet 
Hasan T ırat bıçakları 1 adet 

2S 
30 
45 
5 

Çiçek, Gülsuyu ve Yağları 
Hasan Çiçeksuyu 

,, ,, 
,, ,, 

Hasan Gülsuyu 

'' ,, ,, ,, -
Hasan Gülyağı balia 

" " " " ,, ,, 
Hasan Neroli Eaanaı 

" " " 
,, '' " 

Hasan Nane Ruhu 
Huan Melisa Rubu 

" 1/4 
.. 1/2 
" 1 
,, 1/4 
" 1/2 
" 1 

saf 5 Gramlık 

" 
10 

" 1 
1 

.• 5 

.. 10 

.. 
" 
" 
.. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Dit Müstahzaratı 

40 
50 
60 
40 
50 
60 

200 
375 

50 
50 

200 
375 

50 
50 

Ditleri inci gibi yapan ve dit etlerine ebedi 
bayat veren ve kanamasını meneden ve dit ağrı
ımı dakikasında durduran, ditlerin çürümesine 
mani olanı 
Hasan Dit Macunu Dantoa 

,, ,. Suyu 
,, ,, ,, Orta 
" " " Büyülı. 

Hasan dit fırçaları gayet aert ve sıhhi 
,, . ,, 
" 
" 
" ,, 
" 

,, 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 1 
" 
" 

" " > .. 
" I! ~ 
,,~ :~ 

'' 8 ;g 
"u. 
" 

20 
30 
60 

100 
17,1 / 2 

26 
35 
45 
60 
70 
95 

Saç Suyu ve Sabunları 
Saçları uzatır, kepekleri ve mikropları izale 

eder ve yumutak tutar. Dökülmesini kat'iyyen 
meneder. 
Hasan tampuanı 1 O 
Hasan saç sabunu 50 

" " " küçük 25 
Hasan Trihofil aaç suyu 125 
Hasan aaç ve elbise fırçalan çok mükemmel 125 

" ,, " " " " 
" 

,, .. " 

Nefis Yağlar 

" 
" 

150 
175 

Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ifade eder. 
Hasan Zeytinyağı 1-4 Kg. 40 

,, ,, 1-2 ,, 50 
" " 1,, 75 
" " 2 " 125 
,, ,, 6 Kg.Tenekesile 400 
,, ,, 17 u ,, 900 

Hasan Hüvil dö Parafin 75 
,, ,, ,, ,, ~ük tite 50 

Hasan Fıstık özü yağı küçük 75 

" 
,, ,, ,, orta 125 

büyük" 200 ,, ,, ,, ,, 
Hasan Hintyağı halia 25 Gr. 20 

50 " 25 
Şite 30 

,, ,, ,, 
Hasan Bademyağı 

" " 
Büyük 50 

,, ,, acı " 14 Kg. 
1-2 .. 

1 " 
2 " 

40 
40 
60 

Hasan Balıkyağı 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Glüten Mamulatı 

100 
175 

Şeker hastalığına ve zayrflamağa mahsus 
çok dakik ve ayarlıdır. Taze ve lezzetlidir. 
Hasan Glüten ekmeği 35 

,, ,, Gevreği 60 
Bademli Glüten ekmeği 60 
Glüten Makarnası 1/ 2 Kg. 60 

,, Unu 1/2 ,, 60 
,, ,, Şehriyesi 1/ 2 ,, 60 

Hasan Diyabetik Çikolatası 25 
,, ,, Kg. 450 
,. Şekeri 60 Gr. 40 
" " 100 " 70 
" " 250 " 150 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

•• 
Ozlü Hububat Unları 

Çocuklara ebedi bir hayat veren nefis ııı' 
hallebi, tatlı, çorba ve püreleri yapılan ı 't 
Hasan Pirinç özü unu 250 Gr. ~ 

,. Buğday özü nitastası ,. i 
,, irmik özü unu ,, ~ 
,, Patates özü unu ,, (Ararot) 't 
,, Arpa ,, ,, ,, t 

Türlü ,, ,, ,, t 
,, Mercimek 11 ,, 't 
,, Bezelye ,, ,, H 't 
" B. mıur " " " (Komflavur) 't 
,, Fasulye ,, ,, ,, rJ 
,, Nohut ,, ,, ,, tp 
,, Çavdar ,, ,, ,, 6 
, Yulaf badem özlü unu 500 ' 

Hasan özlü unları büyük 500 Gr. 
Hasan Brekfast bisküvitleri '/fi-

' ,, ,, ,, kiloluk kutu 

Haşaratı veFareleriöldüre 
Fayda Hasan 1/4 Litre 

" " 1/ 2 " 
,, ,, 1 ,, 
,, ,, 6 ,, 
,. ,, Büyük ambalajda safi kilosu 

1 ,, ,. Pompa 
n ,, ,, il 

Far Haaan Fare Zehir Macun 
,, ,, ,, ,, Buğday 

Hasan fare zehirleri ikisi bir arada 

Muhtelif Müstahzaratı 
Hasan Granto Prezervatif 1 aded ~ 

,. ,, ,, 6 ,, kutusu lj 
,, ,, ,, 1 ,, ipekli ~ 

'' " JJ 6 ,, u 
,, Maimukattar o iliatile 1 kg. 9iteaile 
,, ,, ,, ,, 2 kg. ,, 
,, ,, ,, " büyük damaca- 1 

nalarda kiloall } 
Hasan Setliç tozları 
Haean meyvalı gazoz tozu 

,, ,, ,, büyük tite 4 misli 
Hasan Karbonatı 100 gram 

,, ,, 25() ,, 

Jt ,, 500 ,, 
Hasan Demirhindi hulasası 

JJ H 1' Orta 
,, ,, ,, Büyük 

Hasan hasta derecesi gayet hassas 

'); 
1~ 
1 

~ 
' e: 
().' 1 . 
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·-----·--ıllm&!!m~~~· Istanbul Sıhhi Müesseseler S tıll' t 
alma Komi .. yon u Reisliğinden: 

D.f hekiaııniz tercihan 
Mine d!şmacununu tav· 
siye e decektir. Çü11kü: 
1 - Tübleri saf kala y
dan mamuldür. Terkibi 
bozmaz. 
2 - Ağız mikroplarları
na karşı en öldürllcll 
teıririoi göste~İr 

-~-

Sümer Bank 
Uşak Şeker Fabrikasından! 

Şimdiye kadar yalnız Uıık'ta SDmer Bank namıaı aatıo alın· 
makta olan tasfiye haliada Uşak Terakkii Ziraat Türk Ano· 
nim Şirketine aid hiııse senetleri l:ıuadan sonra İstanbul ve 
Ankara'daki Sümer Bank ~ubelerl tarafınden da 1atıa alına
caktır. Hisselerini utmak isteyenler oağrudan bu ıubelere de 
mllracaat ec'.ehilirler. [70561 826 

. . ..... .... ... :.. 

.-. SERMAYEDARLARA~ 
VE ZİRAAT MERAKLILARINA MÜJDE: 

Eksiltmeye konulan iş : Asabi emraz hastanesinde y~· 
pılacak Lepra pavyonu ikmali inşaatıdır. clo 

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

Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : Eksiltme. 
şartnamesi, mukavele projesi, Nafıa işleri şeraiti umumiyesl• 
fenni şartname, keşif cetveli ve projedir. 

İsteyenler bu şartnameleri evrakı 22 kuruş bedel Jfl.ır 
kabilinde asabi emraz hastan esi Baş Tabipliğinden alabilit' 
1 ~ 
er. • ı, 

Eksiltme 19 Şubat 935 sah günü saat 15 de Cağal os; iıı 
lunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapıla~ 1ı 
dır. Eksiltme açık yapılacakdır. Eksiltmeye girebilmek iç•'. 
isteklilerin 336 lira 38 kuruş m uvakkat teminat vermesi bu~. 
dan başka bu işi yapabileceğine dair İstanbul Nafıa Baş ~il 
hendisliğinden vesika ahp getirmesi lazımdır. (464) 841./ 

1 u J v L l 01:.~YOLLARI IDAR~Sı ~~~t<(I 
Mudanya - Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenzilat 15 Şubat 193' 

den başlıyacakdır. Mudanya - Bursa mesafesi için ; çocuklııl" 
dan yansı alınmak üzere ı 

Bir yolcudan 
Seyriseri, birinci ve ikinci sı
nıfta olan eşyalann tonundan 
O çüncü sınıfta olan eşyaların 
tonundan 
iki vagonla taşınacak uzun ci
simlerin tonundan 

126 

84 

1 
40 

il 
30 

ııı 
20 

210 (Asgari 5 ton ücreti ıı.• 
lmır) t 

1 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Muğla Vilayeti Köyceğiz kazası dahilinde Dalaman çiftlikleri namile 
maruf ve 10. 10. 934 tarihinde yapılan birinci müzayede ve aatıı ilanında 
verilen tafsilat dairesinde hali tasfiye de Türk Ticaret ve Sanayi Banka11nın 
tahtı tasarrufunda bulunan vasi ve gayet münbit araziyi ihtiva eden bu çift
likler merbut bulundukları ( 161) tapu •enetlerinin irae ettikleri hudut ve 
dönüm üz.erine ilan tarihinden itibaren onbef gün müddetle ve birinci ilan
da haddi layıkı bulunmadığından dolayı ikinci defa müzayedeye vazedilmiı
tir. Talip olanlar Tasfiye heyeti bililn çosu mucibince kıymeti muhammineai 
olarak (500) bin liranın yüzde yedi buçuk nisbetinıle pey akçesi ve Banka 
kefalet mektubu Türkiye Ziraat Bank asma tevdi ederek müzayedeye ittirak 
edebiHrler. Yüzde yetmiı bet nisbetin de bedel verildiği takdirde talibine iha
le olunacaktor. Fazla tafaili.t aluıak iı teyenler lıtanöul'da Taı hanında Ü· 
çüncü katta Türk Ticaret ve Sanayi Bankası tasfiye memurluğuna veyahut 
Dalaman Çiftliği idareıine ve müzayede için ancak Tq hanında üçüncü kat
ta Türk Ticaret ve Sanayi Bankaaı tasfiye memurluğuna müracaatları ilan 

Ağır cisimlerin tonundan 

İki vagonla taşınacak ağır ve 
uzun cisimlerin tonundan 
Bir vagon içinde taşınacak oto
mobil ve emsalinin tonundan 
İki vagon içinde taşınacak oto
mobil ve emsalinin tonundan 

294 (Üç tondan fazla olaJI' 
lar.) 

1
, 

420 (Asgari 5 ton ücreti ıı. 1 

lımr) , ) 
294 (Asgari 3 ton ücreti ıJı Ü 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı ahna

cakdır. İsteklilerin imtihan için istida ile Ankara' da Fişenk 
Fabrikasına, İstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lz
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamirhanesine müracaat
ları. (526) 902 

Emtia ve Yol E,yası Avropa 
A. SİGORTA KUMPANYASI MECLİSİ İDARESİNDEN ı 

Şirket hiaıedarlarmın 27 Kanunuevvel 934 tarihli fev-
kalade toplantısında tirketin hali tasfiyeye konmasına 
karar verilmi' olduğu bildirilir. Binaenaleyh tirketin alacaklılarının 
haklanru berayı i&bat nihayet bir sene zarfında Galata'da Büyük Tü
nel hnında (Hali Tasfiyede Emtia ve Yol Efyaaı Avrupa Anonim Si
gorta Kumpanyasına) müracaat eylemeleri lüzumu Ticaret kanununun 
444 ncü maddesine tevfikan ilan ounur. (7193) 

828 

olunur. (7424) • 834 ~ 

Diyarbekir Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 
Çermik kasabasında kaplı ca namile maruf Büyük ve Kü

çük hamamlara müştemil bulu ndukları Oda, Dükkan, Ahır ve 
Kahvehanenin tapuda yazılı h udut içerisindeki mevcut mül
kiyetlerinin yazılı olan 25000 lira kıymeti üzerinden bedeli
nin yarısı ihale akibinde ve diğ er yarısı 935 mayısı sonundll iki 
taksitte verilmek üzere 13 Şuh at 935 tarihine müsadif çar
ıamba günü saat 12 ye kadar kapalı zarfla arttırmaya konul
muştur. Daha ziyade malfunat almak isteyenlerin Vilayet 
Daimi encümenine müracaat eylemeleri. 842 

lınır) ~· I@ 
420 (Asgari 5 ton ücreti ıı t 

hnır) i 
Kuruş ücret almacakd11" ııı 

Fazla malfunat istasyonlardan sorulmalıdır. (497) !J()~ 

Iıtanbul Ziraat Bankasından: . 
Şubemizde çalışdırılmak üzere müsaba ile Yüksek 1•; 

caret, Galatasaray Lisesi ~icaret kısmı veya Orta . !i.Cll~. 
Mektebi mezunlarından hır kaç memurla orta tahsılını (' 
tirmiş çok çabuk yazar iki daktilo alınacakdır. Daktiloliı· 
dan bir tanesinin Fransızcası çok kuvvetli olmak lazımdır· 
teyenlerin vesikalarile Müdüriyete müracaatları. (471) ı# 

~ 
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Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


