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İsrnct İnönü'nün 
On yılı 

--o-
d lier Cumurbaşkanlığı seçimin. 
en sonra kabinenin istifa etme -

1.İ basyasanın gerekliklerinden bi-
t d' , ı ! ır. Başbakan General ismet n-
0% de başyasanın bu hükmüne 
b!arak çekilmiş ve Bakanlardan 
~rini değiştirerek kabinesini ye
nıden kurmuştur. 

Yarın martın dördüncü günü
~iir. Yanılmıyorsak General ln-
011ü, Başbakanlığa on yıl önce, 
~ani 1925 yıh martının dördün
e geçmişti. Bunun içindir ki, sa-

hn Generalin bu kez kabinesini 
lekrar kurması, özel bir önem 
ılllıaktadır. On yıl bir ulusun ha
~~lında bile kısa bir vakıt değil
lı·~· Kaldı ki geçmiş on yıl içinde 
llrk ulusu belli başlı bir tarih ya. 

~ınıştır. On yıl önceki durum ne 
bdi? Kurtuluş savaşı kazanılmış, 
arış imzalanmış, Cumurluk ku

tıılınu,, büyük devrimin batarı! -
llıasına doğru adım da atrlmı9tı. 
~ncak henüz ulusun her zümresi 
1• amaç, bir umut üzerinde top-
~llarnamıştı. Devrim yapmak gi-
1 büyük bir iş başarmak yoluna 

tkan bir ulusun en büyük kuvv~t 
Ynağı olan topluluk elde edıl

lııeınişti. 
Başbakanın it başına geçtiği 

b~te çok yakın günler içinde de 
lllün devrimi, hatta Türklüğün 
•arlığını tehlikeye atan bir kı
lıııldanma başlamıştı. lşte Gene -
~al lnönü bu zor günler içindedir 

0ı Y.~net.in d~menin~. e.line. aldı. 
.. ltlinkiı dagımk T urkıye ıle bu

tİİn.kü toplu Türkiye arasındaki 
'~•ılık, Başbakanın devlet çevri-
1111ndeki başarışının ölçüsüdür. 

b' General lnönü'nün tarihte hiç 
ır devlet adamına nasip olını

~~ıı. Yeri varaır. Tarihte büyük 
~el zaferler kazanan kumandan-

gelmi9tir. Gene büyük diplo
~tlar ve devlet adamları görül
~ ~~Ür. Ancak bunların hepaini 

ozünde toplayan adamlar çok 
~dirdir. Kurtuluş savaşının kah
~llıanı olan General lnönü, düş
Ilı anı yendikten sonra, kılıcını kı
l() lla koymuş; önce Mudanya'ya 
~lira da Lozan'a koşarak acu
d~tı diplomatlarile en çetin bir 
r1ııloınasi mücadelesine girişmiş -
ı'1• General lnönü'nün altı ay sü
~~ Ve görüşmeden ziyade bo
~~ınıya benziyen bu mücadele -
) Ilı bir gazeteci olarak Lozan' da 
~~ııı.dan hayranlıkla gördiik. 
~ık tarihi, cephede kazanılmış 
~f~rlerin, barıt masasında kay -
1 dıldiğini gösteren ibret verici 
i~eklerle doludur. General Jn. 'il Türkün kurtulut savatını bun
~a benzetmemek için çırpındı. 
~~Çek savaşı kazanan kendisi ol
'ıırından bunun değerini en iyi 
~1Yan da kendisi idi. Lozan 
~ 1'4ması, yalnız Türke erkin
~ "~ren, yaşamak hakkını tanı -
,ıı, ılerlemek, yükselmek imkan
~~~· hazırlıyan bir mukavele 
~ tıl, b . nel savattan &<>nra ulus
~arasında denkdetlik içinde 
\ a.lanan ilk muahededir. Bu 
lj ~ltndan da büyük tarihi değe. 
r1 "ardır. Zorla imza ettirilen ba
ı·1 ~ndlaşmalarının bugün de
~11•rilıneıi gerekliği kll:r!ıaında 
~ •ndığını gören bir lngılız ga· 
·~ e.i, geçenlerde yana yakıla, 
•/tke vaktile Lozan' da yapıl • 
ır._'1 gibi bir andlatma imzala-
~dık• diye yazıyordu. 

\ ~ephede savafı, masa batında 
~ arışı yapan General ismet 
~ tıü, bundan aonra da yeni ku
~ıı. devletin idaresini ele aldı. 
~ kısa bir ara ile ogün bugün· 
,:, ıılu~al varlığı?1ızda bata~ı • 
li1 her ıt onun elınden geçmıt • 
\' Cephede, barıf masasında ve 
~·h.t çe"irimindeki yüksek bata· 
~blh ile uluıun inanını kazanan 
\ ., akan, dün olduğu gibi yarı~ 
)~1.lilkeyi verimli yol üstünde 
t~ 11lınek ve ulusu Atatürk'ün 
liıı lerdiği amaca kavutturmak i-

leniden yüküm almıttır. 
lıiıı a.şbakanlık devlet yükümleri
t,~ eıı. ağırıdır. Yorar, yıpratır, 
\g a.t Yurtseverliğin derin kay -
~U 11>.dan kuvvet alan General in· 
~il'.. 0 n yıl önce ne kadar dinç ise 
t~İlık de o kadar dinçtir. Gerek 
' Urduğu kabinesi, gerek Ba9-

lllığa geçtiği günün yıldönu-
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YUnanisfanda isyan cıktı 
Asiler dört harp gemisini 
ve Tersaneyi ele geçirdiler 
Alinada l<anlı carpısmalar oldu .. 
Torpitolardan ikisi 

Tayyare ile 
geri alındı, teslim olmıyanlar 
bombardıman edilecek! 

~~-----...-,,_,~~ 

Hükumet vaziyete tamamen hakimdir 
Yunanistanda idarei örfiye ilan edildi 
İsyanı çıkaranlar 
Plastiras taraftarı 

zabitlerdir 
ATINA, 2 (A.A.) - Salamon ter

sanesinde bazı zabitler fesad çıkarmak 
teıebbüsünde bulunmuılardır. Hüku
met, is.yanı tamamile baatırmış.tır. Asi
ler teslim olmuştur. 

Çaldarisin beyannameai 
ATINA, 2 (Milliyet) - Dün gece 

saat sekizde çrkan ihtilal hareketi Ü· 
zerine hükumet kuvvetlerile ihtilalci
ler araıında kanb müaademe1er ol .. 
muıtur. Küıne küme Pli.stiras taraf -
tarı zabitler tersane içinde harp gemi-

-

Pire limanında bir harp gemİ•İ 

!erini itaal etmitlerdi. Bir tayyare filosu asileri bombardı • 
HükUınet bütün garnizon kuvvetle· man edecek 

rini ihtiliı.lciler üzerine aevkederek ha ATINA, 2 (Milliyet) - Bir tayya-
reketi bastırmııtır. Hemen toplanan re filosunun isyan eden gemileri takip 
Bakanlar heyeti örfi idare ilan .,ımit edeceğini ve teslim olmadıkları tak -
ve bazı tevkifat yapılmıştır. dirde bombardıman yapacağını teblii 

Gece Batbakan Çaldariı şu beyan· edilmiıtir. 
nameyi neıreylemittir: /syon nasıl çıktı? 

«Bazı çılgınlar memleketin meşru ATINA, 2 (A.A.) - Hükiimete 
hükUınetine karşı isyana t"f"bbüs ede- karşı isyan eden zabitler, gafletten ia. 
rek tersane ve harbiye mektebinde ha tifade ederek salamin teroanesile harp 
rekete geçmişlerdir. l'emilerinden 4 tanesini ele geçirme -

Hükumet gayri milli olan bu hare· ğe muvaffak olmuılardır. Çoktanberi-
keti bastırarak vaziyete hakim bulun- dir, hazırlandığı anlaıılan bu teıeb • 
maktadır. Yunan ahalisi müsterih ol • büs, Atina ve sair ıehirlerdeki askeri 
ıunlar. Şimdi hükUm.et bu mütecaviz.. garnizonların da iıyanile bir arada 
lere karşı yumruğunu göstermek ihtİ· vuku bulacaktı. Atinada zabitler, as • 
yacını duymuıtur. keri isyan ettirmeğe muvaffak olama -

Bu savatın ölülerini ve yaralılarını mışlar ve fesat erbabı, gece geç vatka 
ve silahlı kuvvetlerini takdir etmek kadar süren bir tüfek ateşinden sonra 
borcumuzdur. Kendileri milli ıükrana teslim olmuılardır. HükUınete aadık 

Plaatiraıı tamamile liı.yiktir.,. (Devamı 7 inci sahifede) 
,,,,,,,,,,., ........... ,,,,,,,,,,, .......••.••..• ,,,,,,,,,, ...................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Sar Almanyaqa döndükten sonra 

Fransa-Almanya müna
sebatı düzelebilecek mi? 
Bay Hitler Sarbrük'te söylediği bir nutukta 

bu işin devamlı surette ıslah edileceğini bildirdi 

• 

-
-

Sar'dan dönen 

SARBRUK, 2. A.A. - B. Heu ve 
Göbbela'in nutuklarından ıonra B. Hit
ler söylediği nutukta Sar'ın Almanyaya 
dönmesinden doğan sevincini bildirdik
ten sonra Alman yurdunun Sarlıların 
sadakatinden ötürü minnettarlığını be
yan etmit ve sonra, plebisitten bahsede· 

mü dolayısile kendisini saygı ile 
kutlular ve geçmi9te olduğu gibi 
gelecekte de büyük i'ler ba,ar
masını dileriz. 
. A. Şükrü ESMER 

lngUu aakerleri 

rek, Sarhların verdikleri rey ile Alman· 
yayı hür ve meaud etmeğe matuf olan 
kendi eaerine ittirak etmiı olduklannı 
ıöylemit ve demlftir ki : 

" Yarın hepimiz yeni Almanyamız i
çin ite koyulacağız zira timdiye kadar 
yaptığımız ancak bir baılangıçtır. Ken
di kendimizi anlaınaklığımız 18.zımdır, o 
zaman bütün Almanya, Sarın 15 sene 
ayrılıktan sonra Almanyaya dönmesin
den dolayı sizinle birlilcte seviniyor.,, 

Fransa • Almanya 
BERLIN. 2. A.A. - B. Hitler Sar

bruk'ta söylediği nutukta, "Sarın Alman. 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Yani Japon 
sefiri geldl 

Japonyanın Ankara sefirliğine ta• 
yin edilmit alan Bay lyemasa Toguga
va dün sabahki ekspresle Londradan 
lstanbula gelıniı ve sefaret erkiı.m ta
rafından karıılanmııtır. Bu aktam iti
matnamesini Cümhurbaıkanma takdinı 
etmek Üzere Ankaraya gidecektir. 

Bay Togugava bundan evvel Japon 
yanın Kanada sefiri idi. Japonyanın 
maruf ve aai1 bir ailesine menıuptur. 

Casus Lavrens 
-o-

Bisikletle meçhul bir 
istikamete hareket etml, 

LONDRA, 2. A.A. - lngiliz caıuı 
tetkilatmdaki hizmetlerile tanınmrı olan 
meıhar miralay Lorens, mutabuaıı a • 
mele aıfatile kayıdlı bulunduğu hava 
lutaatını terkederek biıikletle meçhul 
bir istikamete gitmiştir. 

-o--

Belediye Yergi ve resimleri 
ANKARA, 2 (Telefonla) - lçeriit· 

!er Bakanlığı Y"ni bir belediye vergi 
ve resimleri kanun projeıi hazırla .. 
maktadır. 

Willigetin geni adıdır 

Tel: { Müdür: 24318, Yazı itleri müdürü : 
idare ve Matbaa: 24310 

2431 9 

Başbakan Kabinenin 
programını bildirecek 

Yeni Meclis Reisi ile Milli Müda
faa Vekili makam-

larında tebrikleri kabul etti'er 
ANKARA, 2 (Telefonla) -

Batbakan ismet lnönü önümüz
deki hafta Millet Meclisinde ka 
binenin yeni faaliyet programı· 

nı izah eden beyanatta buluna
caktır. 

Tebrikler 

ANKARA, 2 (Telefonla) -

Büyük Millet Meclisi Ba,kanı B. 
Abdülhalik Reoda bugün Mec
listeki makamında tebrikleri ka 
bul etmi,tir. 

Milli Müdafaa Bakanı Gene· 
ral Kazım Özalp ta Vekalete gi
derek daire erkanının tebrikle • 
rini kabul etmiş ve yeni vazife
sine başlamıştır. 

Von Papen istifa ediyor 

Avusturya Nazırlarının 
seyahatinden kim mes'ul? 
Viyana gazeteleri Almanların tazyik 
politikasına başJıyacakJarını yazıyor 

Nazi ihtilal teşebbü. 
süne karııan Avustur. 
yanın sabık Roma 
•efiri Divanıharpte 
ViYANA, 2 (A.A.) -Von Pe.po. 

nin latifasından bahseden ve müte.lea· 
aını yÜrüten (Der tag) gazetNİ ıun• 
ları yazıyor: 

cVon Papenin geri alJnmaaı haberi 
teeyyÜt etmektedir. Bu, Almanyanın, 
Avuaturyanın Fransız sulh politikası -
na iltihakından memnun olmadığını 
llade edebilir ve Almanyaaın Viyana 
sefirini, Avusturya bakanlannın Paris 
ve Londra ıeya.hat]erinden meaul tut ... 
tujunu gösterir. 

Bu iatifa, Berlinde müfrit temayül
lerin tekrar batladığını da ifade ede
bilir. Bu takdirde Almanyanrn Avuatur 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Von Paperı 

F r_ansızlar bizden hangi 
çeşit mal alabiliyorlar? 

Merkez bankasında biriken parayı 
kurtarmak için müzakere yapılıyor 
Fransız Ticaret · mümessilinin beyanatı 

Fransanın, Türkiyeye ihraç ettiği 1 
mallara mukabil bizden §İmdilik mal 
almamalllndan mütevellit vaziyette ye 
ni bir değiıiklik yoktur. Fransız tüc
oarının Ciinıhuriyet Merke2 Bankaıın· 
da Türkiyeye ihraç ettikleri malın be
deli olmak lizere bloqu.§ edilmİ§ mev• 

cut para11 yüz mılyon frank kadaı dır, 
Ankarada Iktrsat Vekaleti ile Fransız 
Ticaret mümessili Bay Peııerean ara• 
aında viı.ki konupnalarda Cümhuriye\ 
Merkez Bankasında birikmit olan bu 
parayı <•l· eb;lmek İçin bir sureti tea-

(Devamı 6 ıntı aahifede) 

lnkılab kürsüsünde 

Medeni kanun alınırken 
muarızlar neler söylediler 
On senelik tatbikat bu adamların 

kafalarındaki sakatlıkları iyice gösterdi 
Eski Adliye Vekjli B. 

Mahmut Eaat dün de in 
kıliı.p enıtitiUündeki deı 
ıine devam etmiıtir. ~ 
Mahmut Eıadın dünk~ 
deraini yazıyoruz; 
«- Bayanlar, Baylar; 

Geçen dersimizde Türk 
kanunu medeniainin a -
nahatlaırondan din me • 
aeleıi üzerinde durduk. 
Bugün de bu mesele et
re.fında biraıı daha dur• 
mak istiyorum. 

Kanunu medeni hazır 
!andığı ııralarda bu pren 
aıp etrafında mevzuu 
bnhis noktalardan biri 
d• Türk müslüman Bay 
vo Bayanların Türk ol
mayanlarla evlenmesi 
meadeıi idi. O zaman 
muartz1arın arzu ettiği 
ıey, kanunu medeniye Bay Mahmul Esat- in kıliip tarihi kürsüsünde 
biı· nıadde daha ili.ve ederek, müalü- yanların müslüman erkeklerle evlen • 
man olmayanlarla evlenmenin men'i melerinl men'etmek t<ı lazımgelirıli. 
;di. Bu teklif .redde~il\Ji. K~b~I edil· Bunları yapmak mümkün olmalfiiı~ 
seydi, bu takdırde Tü' Hınatıyan be. (Devamı ~ ıncı ıahifede) 
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T AR1Ht TEFRiKA : 57 

Her hakkı mahlıudur. Yogan: Son Yemen vcıliai Mahmut NEDiM 

Yemene giden hey' eti 
askeriye ve ilk rapor 

imam Yahya gene isyan etmişti, Meh
m~t Ali Pş. boyuna asker istiyordu 
Talat bey bir müddet dütünce

ye dalc.lı, galiba gözlerinin önünde 
hala o resimler canlanmıt duruyor
du, nihayet; 

- Herhalde, dedi, çok dütün
mek ister ••• 

- Bence, dedim, çok, fakat ça
buk dL'fil,.mek ister, eğer Yemen 
resimleri gözleriniz önl.lnc:l.~ kalır• 
ıa, orasının ıslaha muhtaç olmayıp 
refah ve ıaadete ermif, mamur ve 
m edeni bir memleket olduğuı·,. i
nanacak ve artık Yemeni duşün
meyeceksiniz bile. 

- Hayır, diye cevab verdi, gö
receksiniz ki en kısa bir zamanda 
neticeye varacağız. 

Bu neticeye bir türlü varamadık. 
Talat beyin Yemen itini üzerine 

alması neticesinde Yemen heyeti 
imam Yahyanın hanımlarına pa
d işah tarafından verilen birkaç 
parçalık hediyeyi hamilen lstanbul 
dan ayrıldı. 

Bu heyet Yemene varınca imam 
Y a hyaya bittabi lstanbulun vaziye
tini uzun uzadıya anlattı. Bu su
retle imam, lstanbuldaki keşme
keş i , anarşıyi , batsı.,.lığı anlanııt. 
öğrenmiş oluyordu. Bir yandan da 
Yemende onu kızdıracak, çileden 
çıkaracak harekat eksik değildi. 

Biz lstanbulda ıslahat layihala
rı, müzakereler, resimlerle uğratır
ken günün birinde Yemenden, i
mam Yahyanın tekrar kıyam ettiği 
haberi geldi. Artık, kimseye gidip 
te; 

- 19te, gördünüz mü, dediğimiz 
çıktı mı? derneği bile zait gördüm. 

Yemen vali ve kumandanı harıl 
harıl kuvvet istiyordu. 

Bu vaziyet karfısında elbetteki 
Yemen ilk safta bir mesele olmuf· 
tu. Hükiimet bir hayli dütündük
ten sonra Yemene bir kuvvet gön
dermeğe karar verdi. 

Gene bir hataya dütünüyordu, 
Göz göre göre bu hatanın itlen
mesine tahammül edemedim, gene 
gittim, Talat beye dedim ki; 

- Mehmed Ali pafa bu İsyanı 
bastıramaz. Boşu boşuna kan döke
ceğiz. Size kaç defa bütün hüsnü
niyetine, temizliğine, azmine rağ
men Mehmet Ali paşanın Yemen
de it göremiyeceğini sebeblerile 
anlatınıttım. Oraya göndereceğiniz 
kuvvetin başında Yemende it gö
rebilecek, ciddi ve esaslı bir İf ya
pabilecek, vasi salahiyetli bir he
yeti askeriye göndermelisiniz baf
ka çaresi ve çıkar yolu yoktur b11 
itin. 

Talat bey, uzun uzadıya anlattık 
!arımı dinledi de, 

- Doğru ıöylüyorsun, arkadaş
larla bu işi görütelim ve öyle ya
palım, dedi. 

Birkaç gün sonra erkanı harbiyei 
umumiye reisi Ahmet izzet paşa 
Yemen kuvayi umumiye kumandan 
lığına tayin edildi ve yola çıktı. 

Ahmet izzet pata ile çok kıymet
li, cidden büyük bir de heyet gidi
yordu. Bu heyette Recep, Saffet, 
Kadri, Ali Fuat, Salih ve Asım bey
ler de vardı. (1) Batvekil lsm~t 
paşa harzetleri de bu heyet meya
nında idiler. 

Yemenin mukadderatını tayin e
decek olan bu heyete hep ümit bağ 
lamıt ve bilhassa. böyle güzide ze
vattan aeçilmit olmasına hep sevin
mit idik. Bu aevincimizin haksız ol
madığını bilahare vukuat ta isbat 
etti. 

Ben lstanbulda idim. 
Hareketinden evvel Ahmet izzet 

Pata ile de uzun uzadıya görüt
tük artık nikbin idim. 

Ahmet izzet pata Yemene gitti. 
Orada vaziyeti yakından tetkik 
etti. Bu tetkikatı neticesinde o da, 
evveldenberi ısrar ettiğimiz nokta
da karar kıldı ve Babıaliye Yemen
de imam Yahya ile itilaf yapmak
tan batka çare olmadığına kani bu
lunduğunu bildirdi. lstanbulda ise 

( 1) Elyevm Halk Fırka.ı Umumi 
katibi l{ütahya mebus•J B. Recep, Erzin
can mebusu B. Saffet, gen o · Kadri, 
Harp akademisi reisi gc eral Ali Fuat, 
k mund'n g:eneral 'lalın, miıtekait B. 
Aım 

bu yeni gaileden çefİt çe9it istifa
deler bekliyen bazı müfıitler gerek 
hükumet erkanı, gerek ittihat ve 
Terakki rüesası nezdinde mekik 
dokuyorlardı: 

·- imamı tiddetle tenkil eyleme
li! 

- Yemeni yakıp yıkmalı! 
Jı: B~rhamet asla caiz değildir. 

Mutlaka asıp kesmı!H. ! 
Diye hükiimeti, Ahmet izzet pa

şayı dinlememeğe, cebrü tiddete, 
zülme tetvik ediyorlardı. 

Buna mukabil biz de Ahmet iz
zet patanın doğruyu gördüğünü , en 
makul hareketi tavsiye ettiğini, 
derhal buna muvafakat edilmesi
ni söylüyorduk. Nihayet hükumet 
te Ahmet izzet patanın harekatını 
tasvip etti, 

Yemende vaziyet şu merkezde 
idi: 

Ahmet izzet pafa Hüdeydeden 
itibaren San'aya doğru yürümüt , 
Harbede ede San' aya girıniş ve ora
da mahsur olan Mehmet Ali paşa 
ile bütün arkadatlarını kurtarmı,tı. 

Fakat daha ileri gidip imamla 
çarpışmağa devam etmeği izzet 
pa,a da lüzumsuz, faydasız buTmut, 
ve bu sebeble imamla bir itilafna
me akdederek iti sulhen tesviyeyi 
daha muvafık görmüt ve bunu Ba
bıaliye teklif ve kabul ettirmitti. 

Ben o zaman mebustum. 
Mahmut Şevket paşa bir gün 

merhum Sait beyi bana göndermit· 
ti. Sait Bey; - Mahmut Şevket 
pata sizinle görütmek istiyor. Zan
nederim San'aya gitmenizi teklif 
edecek. Söylediğine göre fU arrada 
orada bulunmanız lazımmış, dedi. 

Mahmut Şevket paşayı, daveti Ü· 
zerine ziyaret ettim, bana, 

- Neden Yemene gitmiyorsun, 
dedi. 

Ben de; 
- Rahatsızım, Hüseyin Hilmi 

paşa ile Karlsbada gitmek üzere
yim, senelerle Arabiıtanda dolaf· 
manın verdiği rahatsızlıkları teda

vi ettirmek, biraz kendime gelmek 
istiyorum, deyince; 

- Şimdi Karlsbadın sırası değil. 

Rahatsızlıklarına San'anın havası 
birebir gelir .•. Hiç vakit kaybetme
den yola çık. Ahmet izzet patanın 
senin gibi ora ahvaline vakıf ve 

bilhassa imamla münasebatı iyi bir 
zata herhalde ihtiyacı vardır. Elin
den geldiği kadar orada nafi olma
ğa bak. Rica ederim, derhal hare

ket et. 
Ve biraz &0nra da; 
-Ahmet izzet pa'8 imamla bir · 

itilaf yapacaktır. Bunu sen de isti
yordun Mahmut Nedim bey, itte is
tediğin oluyor demektir. Bu itin 

tahakkukuna sen de hizmet etme

lisin, zaten de Yemen mebususun l 
Bilatereddüt; 
- Peki ,dedim, ilk vasıta ile San 

aya müteveccihen yola çıkıyorum. 

Ve gittim Hüseyin Hilmi paşayı 
buldum. Karlsbad seyahatinden 
vazgeçtiğimi söyledim. 

Hüseyin Hilmi pata vaktile Ye· 

mende valilik ettiği için ora ahvali

ni bilir ve daima alakadar olurdu. 

O, itilafnamelerle it görülemiyece
ğine kanidi; 

- imamı kendi haline bırakma
lı. imama tabi Zeydilerle m eskun 
araziyi tahliye edip sahile çekilme
liyiz. Sahilde az bir kuvvetle kala
biliriz. Çünkü Şafiilerle meskun o
lan bu arazide halk ta imama düş
man ve binaenaleyh bizimle bera
berdir. Burada sulh ve aükun kendi 
kendine az bir himmetle muhafaza 
edilebilir. Sahil elimizde oldukça 
imam da deniz rabıtasını ketmiş 
ve böy lece naçar bir vaziyette ka
larak ister istemez rahat oturma
ğa mecbur olur ki bu sayede biz de 
bir l uyli tasarruf etmi,, İnsan ve 
para c'hctinden timdiye kadar kat
landığımız yüklerden kurtulmut 
oluruz. derdi. 

(Bitmedi) 

HARİCİ HABERLER -
Londra andlaşması etrafında 

Sir Con Simon ihtimal 
·bugün Berline gidecek 

LONDRA, 2 (A.A.) - Sir John Si
mon, ağlebi ihtimal Berlin'i ziyaretin
den bir iki gün sonra Moskovaya gi
decek ve bu arada, Fransız hükumeti, 
Berlinde cereyan eden müzakerelerden 
lngiliz sefiri va11tasile haberdar edil
miş bulunacaktır. 

LONDRA, 2 (A.A.) - lngiliz ka
binesi, fevkalade bir toplantıda Sir 
Simon'un Bay Laval ile yaptığı gö
~meler hakkındaki beyanatını dinli
yecektir. Bu toplantıda kabine, Sir 
Simonun Bertin seyahatini tesbit e
decektir. Seyahatin yarın yapılmaaı, 
kuvveUe muhtemeldir. Moskova seya
hati ihtimali de görüıiilecek, fakat 
zannedİ 'diğıne göre, teferruatı Sir Si .. 
monun Berlinden dönüşünde te&bit e • 
dilecektir. 

Polonyanrn vaziyeti 
VARŞOVA, 2 (A.A.) - Gazeta 

1 
Polaka Lehistarun cereyan etmekte o
lan gö.'.üımelerde bir amil aıfatiyle o
lan rolü hakkında dün Deyli Telgraf 
tarafından neıredilen yazıyı naklede
rek diyor ki: 

cYalnız batı Avrupasını ihtiva e -
den anlaşmaların Pariı ve Londrayı 

tatmin etmediği anlatılmaktadır . işte 

hıgiltere hükiimeti mümessilinin mu • 
tasavver seyahatinin sebebini burada 
aramak icap eder. Büyük objektif ve 
elastikiyeti ile temayüz eden lngiliz 
siyasasının mahiyeti itibariyle böyle 
bir seyahatin vasi şümulü aıikardır. 
Jngiliz devlet adamının ziyaretinin, 
lngiltere ile en iyi münasebat idame 
eden Lehistan hüklımeti tarafmdan 
çok İyi görüleceğini söylemeğe lüzum 
yoktur.,, 

İngiliz donanması j Zenci tayyareci 

Akdenizde manev-·Habeşimparatorun 
ralar yapacak dan emir bek1iyor 

-o-

Bu manevralara 40 Ticar~t Zenci tayyarec iler derhal 
gemisi de işt i rak edecek 

LONORA, 2 (A.A.) - Umumi harp 
tenberi ilk defa olarak Ticaret filosu 
harp filosu ile beraber manevralara 
girecektir. Gelecek hafta, metropol fi. 
losu ile Akdeniz filosu l&panya ile A
aor adaları arasında toplanacaklardır. 
Ticare t gemileri 1,500 kliometre Üze
rine yapılarak himayeye mühtaç bir fi 
lo vazifesini göreceklerdir. Manevra -
lara 40 ticaret ve yolcu gemisi gire -
cektir. 

MALTA, 2 (A.A.) -Akdeniz filo 
au ile manevra yapmakta olan Exley 
ismindeki lngiliz tahtelbahirinde bir 
yangın ç ıkmıştır. Tahtelbahirin yanı 
batında iki gemi bulunmaktadır. Nü
fusça telefat yoktur. 

LA YAL.ET, 2 (A.A.) - Otley de
nizaltı gemisi Tunus koyunda sığına ... 

cak bir yere gelebilmittir. Bir kruva
zör onu Maltaya kadar yedekte getİ· 
recektir. 

Litvanya 
... 

Almanya ite ihtilafin 
halJioi Uluslar 

kurumundau ıstiyecek 
KAlJNAS, 2. A..A. - Almanya tar• 

fından Litvanyaya karıı alınan tedbirler 
dıı işleri bakanlığınca gözden geçiril
mektedir. Muahecıenin 11 inci maddesi· 
ne dayanarak ihtilafa müdahale eyleme
si lüzumu, uluslar kurumuna bildirilo
cektir. Alınacak tedbirler §Unlardır : 

Ticaret mukavelesinin feshi, hudud 
ticaretinin men'i Almanyadan çıkanlara 
beraberlerinde götÜTmeğe müıaade edi
len meblağın beı marka indirilmesi, Lit
vanya tebaalarına tranıit vizeıi verilme· 
meıi, radyo ve matbuat neıriyatı ile • 
leybte propaııanda ve aıkeri hazırlık
lar. 

Kazanç vergilerinin 
aleniyeti 

NEVYORK, 2 {A.A.) - Kazanç 
vergisi beyannamelerin.in elen.iyetinl 
iktiza ettiren kanun, ıiddetli ıurette 
proteato edilmektedir. Bazı mühim 
zümreler, bu tetbirin haysiyet kırıcı ve 
Amerikanlığa yaklapnaz mahiyetine 
kartı itirazı mübeyyin, kO'ngreye bir 
arzuhal göndermeğe karar venniıle1'· 
dir. 

Loit Corcun planı 
LONDRA, 2 {A.A.) - Bay Mac • 

donald, Bay Lloyd Georges'a bir mek
tup göndermi,, son söylevlerinde ana 
çizgilerini bildirdiği İşsizlere yardım 
planını bükiimete bildirmesini iıtemiı
tir. 

Bay Llyord George, cevabında ken 
disile beraber bu planın yapılmasına 
yardım eden mütehassı•larla göriile • 
ceğini ve mümkün olduğu kadar kısa 
bir zamanda planı hükiimete bildire • 
ceğini söylemiştir. 

Sterlin düşüyor 
LONDRA, 2 (A.A.) - Franaız 

frankının istikranndanberl, lngiliz li
rası, bugün en aşağı piyaıasına dü~ .. 
müı bulunuyor. Siyasal vaziyetin ha
aıl ettiği ıinirlilik, yeni İntihabat ya • 
pılmak ihtimali ve gerek Avrupa, ge· 
rek Amerikada aermayelerin çekilme· 
si uzayıp giden bu hale sebep olduğu 
,ııibi, reımi kontrol yoklufu yüzünden 
Fransız, lngiliz ve Amerikan meı_ Ji ma
kamlarının bu memleekt paralarını 
kendi kendine bir ekonomik seviyeye 
~rişmeıini bekledikleri rivayeti, dön .. 
nıektedir. 

Sun'i petrol 
LONDRA, 2 (A.A.) - Bir lngiliz 

kimya mühendisi, Kilioli Şistten, petrol 
çıkarmak usulünü bıılmuş ve ihtira be 
rahnı almııtır. Bunun fiyatı, ithoıl edil • 
len petroldan daha ucuz olacaktır. 

adisababaya gidectkler 
LONDRA, 2. A.A. - Haheıiıtan im

peratoruna hizmet teklifinde bulunınut 
olan tayyare Miralayı zenci Hobart 
Juvayan, bizzat yetiştirmit olduğu ve 
maatlarını keıeıinden verdiği 15 tane 
zenci pilotla beraber buraya gelmiştir. 
Bu haberi veren Daily Expres gazete&i
ne beyanatta bulun;ın Miralay Amerika 
zencilerinin ıon zenci imperatorluğunu 
korumak • çin açılan harbde Habeşistana 
zahir olmak iıtediklCTini ve yalnız Ha. 
bet İmparatorundan bir iıaret bekledik
lerini ıöylcmiştir. 

Miralay Juvayan, tayyareleri Ame
rikadan gelir gelmez adamlarile birlikte 
Adisababa'ya harekot edecektir. 
----- -··- ------

Diretnot gibi Motos:k .et 
PARIS, 2 (A.A.) - Hudut boyun

da Belçikadan gelmekte olan ve ben
zin haznesinde 9 tane kundaklı para
bellum tabancası ile bir otomatik tii • 
fek, bir revolver ve 300 kUI'}un bulu
nan bir motosiklet yakalanmı§lır. 

-------··-------
Fransız kadını 

Seçme ve seçilme hak
larını alamıyacaklar mı? 

PARIS, 2.A.A. -Evvela kadınlara 
belediye seçimleri için rey hakkı vennek 
mevzuubahiıti. Bu teklifi müdafaa eden 
müstakil saylavlardan Fayıat'ın teklifi 
223 reye karıı 323 rey ile talik edilmit· 
tir. 

Şimdi soayaliıt mebualardan Brak, 
reylerin hakikaten umumi olabilmeıi için 
kadınlara ne hak verileceğini sormakta· 
dır. Brak, kadınlara da erkeklere veri
len ıeçme ve oeçilme hakkını veren ka
nuni tedbirler alınma11 için bir proje ver 
miştir. 

Bu projeyi tetkik edecek olan ayanın, 
seçilme hakkında muarız olduğu gibi 
ıeçme hakkını taksim taraftan da oldu
ğu malumdur. 

İngiltere de 

Japon-Alman ithalatı ve 
işsizlik meselesi 

LONDRA, 2. A.A. - Pamuk ve ıuni 
ipek sanayilerinde son aylarde görülen 
iııizlik ve bu itsizliğin artma11 oıddi 
bir endiıe uyandrrmııtır, ve Alman Ja
pon ithalatının artmasının önüne geç
mek üzere g1İmrük tedbirleri alınmaaı 
meıelesi yeniden ortaya çıkmııtır. 

Bu ıon iki ıene içinde, ıuni ipek AJ. 
man ithalatı iki misli olmuı ve son do
kuz ıene içinde Japon ithalatı ise dört 
misli artınııtır. 

28-1-33 de bu iki sanayideki tam it
ıizlerin sayısı 20.000 ve yan iısizlerin ki 
ise binlerce idi. 1934 yılı ile 1935 arasın
da ise bu rakam iki misli artmrıtır ki 
bu, Japon ve Alınan ithalatının inkişaf 
niıılbetine tamamen uymaktadır. 

Amerikadaki haydut 
teşkilah 

NEVYORK, 2 (A.A.) - (Polgam) 
ismini taııyan haydut tetkilatı, Nev • 
york belediye reisi Bay la Guardia ,.,. 
afından sıkı takibata maruz kalacak 
tır. Bu haydut tetkilat fakir halktan 
ve bilha11a Harlem•deki zenci mahd
lesinden 1931 senesi zarfında temin 
elliği karın 100,000,000 olduğu ıs!ı. 
min edilmektedir. 

Rodezya valiıinin kanıı 
kayboldu 

KAP, 2 (A.A.) - Nort Rodezya 
valisinin karıaı Leydi Yang, 5 tayyare, 
200 yerli uker ve 170 demiryo1u m0· 

muru aramaktadır. Leydi Y ang va l;İr 
arkadaıı bundan iki gÜn evvel huıuıi 
bir tayyare ile Livinıııton'dan Lua~va
ya hareket etmif4«dir, 

ri Salamin tersanesini yeniden işgal etmişlerdir. 
ATINA, 2 ( A.A.) - Havatı Aiansı bildiriyor: . d bıı. 
Harbiye Nazırının beyanatına göre, tayyareler, İsyan halıVn e. elo 

lunan gemileri bomba.Jıman etmişlerdir. Harbiye nazırı Bay enız.lıı· 
ıun asilerle beraber olduğunu teyit e~demiyeceğini, ancak h~le~. ~=lı • 
rin elinde bulunan ve hareket etm~f olan dört gemi Ciride gıttıgı 
dirde bu husuıun tahakkuk edeceğini ilave etmiştir. , 

Taygare'er bir torpidoyu mahve~!~ 
PARIS, 2 ( A.,4..) -Atinadan Tan gazetesine gelen bir telf!r~ ra· 

'"'eye göre, tayyareler isyan halinde bulunan ve bir harp gemj/ thal• 
.. ~dan çekilmekte olan bir torpido muhribini if göremiyecek 1d. ce• 

sokmuslardır. Hülıumet, isyan halinde bulunan gemilerin itaat e '!1
1
;,, 

ye vey~ tahrip olununcaya kadar bombardıman edilmesini emretmıf 

Bayan Saylav/ara çay ziyafeti ııa 
ANKARA, 2 (Telelonta) - Bugün Ulus gazetesi. ıalonl'?r~etl 

Bayan say/avlarla ecnebi ve yerli gazeteciler ferefine bir çay ;z;ıy etİ• 
verilmiştir. Ziyafet Bayan saylavla rla gazetecilerin tanışmalarına tJ 
le olmuflur. 

Amerika elçisinin ziyafeti .. 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Amerika ıefiri bugün bir öğle sta 

feti vermiştir. Ziyafette Yugoslavya sefiri, Almanya ve ÇekosfutJa /lİ• 
masiaiıııtgliz.!!rı ile Dışanişleri Bak anlığı umumi katibi Bay Numan 
fat bulunmuşlardır. 

Iran hariciye nazırı Varşovadd 
VAR.ŞOVA, 2 ( A.A.) - Cene vreılen avdetinde buraya uğraY"" 

• H . . K. . . H b" k • . ti d • -- 111ıılfl"r ıran arıcıye nazın azımı an, ırfO resmı zıyare er e ow 
tur. Nazır, öğle yemeğini Hariciye Bakanı M. Beck ile yemiştir. 

Sir Say men 'in Berfin seyahati 
LONDRA, 2 ( A.A.) - Sir Co n Saymen, Martın yedisinde_.Pef' 

(ine gidecek ve onunda Londraya dönecektir. 

Siam Kralı tahtından vazgeçil/OT nıtJ 
LONDRA, 2 ( A.A.) - Röyter Aiansına göre, Siam kralı, KrıotJJ.: 

leparkdaki ikametgahından ikindi vakti meçhul bir tıemte müte~~ccı , 
lıen otomobille hareket etmistir. K rafın tahtından feragat edecegt ~', 
selesi hakkında Londra siya;i mahafilinde büyük bir ketumiyet gol 
terilmektedir. bil" 

BANGKOK, 2 ( A.A.) - Kralın tahtından feragati meselesine rt. 
rada pek az ehemmiyet atfedilmektedir. Ahiren Milli Müdafaa ~azı 
nın katline teşebbüs etmiş olan eş ha&tan 12 kifi tevkil edilmiştır.5 .Qlfl 

BANGKOK, 2 (A.A.) - Buraya gelen resmi maliimata göre 1 

Kralı, bugün tahtından ferağat edecektir. 

Leh - Fransız 
Dostluğu --Uluslar arası Akademi 
diplomatikte kabul reımi 

Lehiıtarun Paris elçisi Bay Raczynski 
ıçın geçenlerde beynelmilel akademi 
diplomatikte bir kabul resmi yapıldı • 
ğını ve bu toplantının iki memleket a
ra11nda samimi bir muhabbet tezahürü
ne vesile olduğunu ajanı haberleri me
yanında yazınııtık. 

Fransız ciyan hariciye encümeni reİ· 
si Bay Bcranger'nin başkanlığında ya .. 
pılan bu toplantıda, Bay Be. anger'nin 
ıahsında Leh milletini selamladıktan 
ve kendiıini tebrik ettikten ıonra, sö .. 
zünü Lehistana geçırmİf ve Avrupa • 
nın göbeğinde 400,000 kilometre mü • 
rabbaı mcsahai sathiyeli ve 35 milyon 
nüfuslu Lehistanın Avrupa sulhünün 
pekiştirilmesinde oynadığı rolü tebarüz 
ettirmiıtir. 

Bundan soıu-a her iki memleket mü
nasebetlerinin ııeçirdiği oafhalan ve 
münasebetlerdeki sıkı dostluk bağlan · 
nı tahlil etmiı ve Bay Raczynskiye dip
lomasi hayatında daima muvaffakıyet • 
ler dilem;~tir. 

Buna elçi verdiği cevapta Lebista • 
run ıulhperverane ıneıaiıinin 1924 te 
Cenevrede başladığını aöyliyerek yapı • 
lan andlaımaları hülasa etmiı ve harp 
ıonu devrinin uluslar araıı tarihçeıini 
çizmiıtir. Ezcümle demiıtir ki: 

- Lehiıtan diplomasisi Milletler 
Cemiyetinde ilci umumi karakterde te
tebbüıle kendini göstermi,tir. Birinciıi 
1927 de tecavüzi harbi takbih eden bir 
talı:rir dermeyan etti. ittifakla kabul e
dilen bu takririn Briand • Kellog 1 
misakına zemin hazırladığına ıüphe e .. 
dilemez. 

ikinci teklifi ıilô.lısızlanma konferan
ımdan adandır. Lehistan 1931 de A
sambleye manevi ıitahsızlanma hakkın
da bir muhtıra verdi. Silah imal ve ti· 
caretinin ıiddetli bir mürakabeye alın
maoı hakkındaki verdiği takriri de 
zikretmek lazımdır. 

Bay Raczynski sözü Sovyetler ve 
Almanlarla münasebata naklederek ez
ciimle demiıtir ki: 

- 25 temmuz 1932 de Sovyetlerle 
bir ademi tecavüz miıakı aktettik. AJ. 
manya ile teşriki mesai için de bir çok 
defalar mesai aarfedildi. 1934 te Hit
ler on senelik bir ademi tecavüz miıa
kı teklif ettiği zaman, ıulh politikaıma 
sadık bulunan Lehistan bu teklifi red· 
detmemeği makul gördü. 

Lehistan elçiıi bundan sonra memlo
ketinin eski dostluklara bağlı oldu • 
ğunu ve ko".'şula~ile de h?t. _g~İnme 
münasebetlerıne dıkkaıt ettığım ıoylo -
miş ve Franıanın Leh doıtluğundan 
asla ıüphe etmemesini ilave ederek sö
zünü bitirınf!ir. 

Gümrük memurları 
ANKARA, Z (Telefonla) - latan• 

bul ııümrük memurları bir koruma 
sandığı teşkil etmektedir. Sandığ~n e· 
aaı nizamnameai Gümrük \.' 9 lnhıı._,r .. 
lar Bakanlığınca hazırlanma.ktadır. 

Japonya ile 
Ticaretimiz 

ANKARA, 2 (Teelfonla) - B•~:r 
lar heyeti Japon eıyaaı haklmıdK Y •'• 
bir karamame kabul etmiııir. ,.r ,.. 
nameye göre ithali 148 sayılı k~nte.,, 
jan kararnamesi hükümlerin• ırore6-1• 
beat olduiu için sipari§ verilen 2 ı•l• 
934 tarihine kadar gümrüklere .ı 

miı ve bedelleri tamamen ödenrn~.fı:' 
tarın bir defaya mahıuı olmak 11 lı, 
serbestçe ithaline müsaade edileCeb~· 
tiı'.. ithali 148 •aydı karamamede iiJ11 
lunan ve 26-7-934 tarihine kadar g , 
rüklere gelmiı olup bedelleri tlll";..ı 
rren ödenmi! bulunan ve fakat uJll ı~· 
ihracat ve ithalat takaaına tabl tıı 1,. 
lan bir anlaımanın mevcudiyeti :~ti' 
yıaile icap eden takaı yapılın• ';;,,ı 
dan ithali mümkünıüz hale ııeleP 'tt' 

tarın mer'i kontenjan karamarne~ 
de mevcut mikdarlarda umumi b il' 
ler dahilinde istifade ettiriJer~ ,, 
kaaıız ithallerine müsaade ed!':."tol"' 
ıayet bunların taafiyeei için kluı lt • 
tenjan kalmamıı veya bu tarsd• 1'1-' 
hal edilmif olan mallar için e.ıdenl lı' 
rarnamede bulunınurna rağmen 1. j" 
rarnamede kontenjan veritıneın!fiçill 
yeniden ki.fi kontenjan verilın.ell • ,ı.• 
Gümrük ve lnhiaarlar Bakanlııın 
lahiyet verilmiıtir. 6 • 

Bu malların bedelleri evvele• ıı• • 
denmiı bulunmasından dolayı b•f 
ca döviz istenmiyecektir. __.,-

Yurdda ha~a vaıiye~.ıı 
ANKARA, 2 (A.A.) - 2-3-19~, • 

Türkiyede hava vaziyeti Ziradt 
0 

,ıı
kaleti meteoroloji enıtitüoün ~ iı:iP'.: 
nan malı'.imata ıröre, aon 24 oa• Qrla 
de Trakya, Ege mıntakalariyl• talı•' 
Anadolu ve Karadeniz ıahil. ~':İe b~' 
11run alçak tazyik ıha11 dahılırı c;tıtil' 
lunmasmdan ötürü buralarda ~. ,~· 
zü bulutlu ve kapalı geçınit h• ı•r•0 
hunetinde bir gÜn evveline ~~ tı•~ 
üç derece etrafında bir yii.k•• •tceleı' 
dedilmiıtir. Gece subunet dedeJııO"~ 
Doğu Anadolu ve Orta Ana ~ 1 b• 
Kastamonu çevreleri katıl?'•~'~r. f:ll 
de aıfınn üatünde kaydedılrn•t ıcar•ı• 
duıük sııhunet ııfınn altında da 1 el• 
20, Erzurumda 11, Kastamonu d•"'cl~ 
recedir. En yüksek sıcaklık A 

8 
ııı# 

20 derece kaydedilmiştir. Tra~~ııftıır· 
ve Manisa çevrelerine ya~ıf 0 tre •';; 
Olçülen mikdar 2 ila 6 mıtırne t ı 4 • r 
aındadır. Bugiin Ankarad'! saaf{iiıC~. 
hava ıuhuneti 11 derecedır. tre tı• 
cenuptan saniyede vasati 5 ıtıe 
la eımektedir. 

Hava raporu .,ı• 
· ve d• •• 

Sıfır hararet derecesıne ., bıl • • 
- · · d' ·ı · baroınelt • tı• aevıyesıne ın ın mıf 7411, 

1 
J 

batı ıaat 7 de 749, saat l\ts 08 ıı! 14 
raret derecesi. ıaat 7 de 1 d' cce'l 
le 9 En yukarı hararet "! , 

' '6•,. " En atağı hararet derece•! .' ı:;n Y,, , 
R .. w" Lodostan esmı~ur. ., .. 

uz ar trcfe 
kart ıüratı ganiyede 13 ıne 
mı~tır. 



1 ıııilyon ne olacak? 
Tramvay firketinin mukavelesi 

lıırııdıktan sonra firketin o muka
»eleye dayanarttk lstanbul tram • 
Ocıy yolcularından aldığı bilet para
" farkı iki millyon liraya varan pa
lb)ıı şirket geri verecek. Verecek 
Clıııma biz bu parayı fimcli ne yapa 
llQiız?. Doğrusu aldı beni bir tasa. 
llıı para lstanbulun parası. ls~n • 
bula sar/edilmeli. Amma neresine? 

- Yollarını yapalım! 
Deıek, hemen: 
- Plan yapılmadan yol yapıla-

llıcız. cevabını verirler. 
- Birkaç meydan açalım, 
Desek: 
- Plan yapılmadan meydan a

tıl.unaz. cevabını verirler. 
- Stadyum yapalım! desek ..• 
- Plan yapılmadan spor mer • 

4e2j belli olamaz, derler. Ve böy· 
lece lstanbulun imarına ait bir çi
lli çakmaya kalksak plan önümü • 
le kalkan gibi çıkar. Haksız değil· 
fıliinsız if yapılamaz, yapılamaz 
ll'lııma bu pliin ne zrıman yapıla • 
cak? O da bir meseledir. Diyorlar 
iti; eğer lçeriifler Bakanlığı lstan· 
bıı: belediyesindeki jürinin beğen
cliği (ilk proje) yi tasdik ederse 
~ııl planın yapılması üç sene süre
celımif. Ya tasdik etme:ue? .• Son
ra ne olıacak? •• 

Tasdik ettiğini kabul etsek de 
ijr •ene :uırlında bu plana kimse 
el •iiremiyecek mi?.. Ben bu (el
cleymez) liğe pek inanamam. Biz
de gün doğmadan neler doğar. 
llir de bakarsınz; planın bir taıvı
fıııın değİftirilmesine karar verir • 
ler. Onun için de bir plan yapıla
bu· ır. 

Bütün bu düfÜnceler arasında 
ıUılım yalnız ve yalnız bir şeye sap 
lıınıyor. 

Bu iki milyon lİJ'ı<JY• alınca, An-
4araya tllflnacak olan Harbiye 
'llektebinden boşalan binayı tepe • 
den hrnağa tamir edip bir güzel 
Ve biiyük hastahane yapmak. Çün
lıq latanbulda şehrin nüfusuna gö
re hastahane ve yatak adedi çok 
~ ve fakirdir. Ben Atinada bele· 
ıliyeye veya kırmızı haç teşkilatı • 
lla bağlı öyle hastahaneler gördüm 
4i; bizde neye yok diye içim sızla. 
ılı. Sanırım iki milyonun en iyi kul 
lcınılacak yeri budur. Bunun için 
efe biraz uğraşmak gerektir. Bu uğ
r0prr,ayı yeni Şehir Mecıtsinden u
'llabiliriz. Acaba çok bekletirler 
'ili? 

Münhal ıoy adlan 
Geçenlerde bir do&tum beni a

rcıııı,,. Bulamamıf. lstiyormuf ki 
kendisine bir soy adı takayım. Kıs
'llet değilmif. Böyle eşin dostun 
10.)lcıdı için beni aradıklarını gör · 
~~iümden bir kolaylık olsun diye 
~ı münhal soy adlarını ya:uı
Caiım. Şa,ılacak bir tesadüf 
'&eri olarak fÜndiye kadar bu .J. 
~'b'a kimse ilişmedi. Rahat etmek 
lıteyen ve başkasının o adı alma
ltrıı istemiyenler bunlardan birini 
•e~bilirler: 

- Topaç 
- Fırıldak 
- Cambaz 
- Hacıyatma. 
- Tutkal 
- Yapışkan 
- Balta 
- Çenger 
- Sinek 
Bunun gibi daha bir hayli el 

~eJlmemif, akla gelmemif isimler 
"'1labilirim. Taliplerin her zaman 
''!':ıirlerine amadeyim. 
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EKONOMi M A A R I F T E MAHKEMELERDE 

Ucuz yumurta 
Tarifesi 

-o-

Bugünlerde tasdikten 
gelince tatbik edilecek 

Şark demiryollan kumpanya11 • 
nın yumurta navlunlarını indirme yo
lunda verdiği karar ve bu hususta ha
zırladığı tarife tasdik için Nafia Ba
kanlığına gönderilmiştir . 

Tarife, bugünlerde tasdikten ııele
cck ve derhal tatbikine g~ilecektir. 

Oğrendiğimize göre, bazı tacirlerin 
müracaatları ve Nafia müfettişliğinin 
teması üzerine bu defa da lahana nak
liye ücretlerinde tenzilat yapılması ka
rarlaıtınhnııtır. 

Ücretler vagon başına on beş lira ka· 
dar ucuzlıyacaktır. Şark derniryollan 
kumpanyası, bir yıl içinde muhtelif ve
silelerle kavun, karpuz, odun, kömür 
ve yumurta nakliye ücretlerinde tenzi
lat yapmıı' bulunmaktadır • 

T el-aviv panayırı 
Geçenlerde ıehrimize gelen Tel-

aviv ıergisi direktörlerinden Bay 
Joffe, gelecek yıl açılacak panayıra İJ
tirakimiz için bazı mühim tekliflerde 
bulunmuıtu. 

Oğrendiğimize göre, tekliller doğ • 
rudan doğruya bakanlığa bildirilmit • 
tir. Panayırda milli bir pavyon kuru -
lup kurulnuyacağı bakanlığın vereceği 
karardan sonra belli olacaktır. 

Marsilyaya gidecek 
tüccar kafilesi 

Marsilya Ticaret Odasının ziyare -
tini iade makıadile tertip edilecek ıe
yahatin tarihi yarın tesbit edilecektir. 

Bu İf için aynlan komisyon, odada 
toplanarak seyahat meselesini görüte • 
cektir. 

Tacirler kalilesinin, nisanın ilk haf
tasında yola çıkacağı kuvvetle umulu
yor. 

Kibrit şirketi odunu bafka 
yerden alacak 

Kibrit ıirketi, ihtiyacı olan odunu 
memleket dahilinden tedarik etmek İ· 
çin Ziraat Bakanlığına müracaatta bu
lunmuıtu. 

Ziraat Bakanlığı verdiği cevapta, 
yeniden katiyat ruhsatiyesi verilemi -
yeceğini bildirmiştir. 

Kibrit ıirketi, önümüzdeki yılın 
2--3 bin metre mikaphk ihtiyacını Ru .. 
ya veya Romanyadan tedarike karar 
venniıtir • 

Af yon Uzerinden canlı 
muamele oluyor 

Son iki hafta içerisinde memleketi· 
mizden Avrupa piyasalanna mühim 
miktarda afyon ihraç edilmiıtir. 

Geçen sene afyon üzerinde pek 
canlı muameleler olmamıştı. Halbuki 
bu yıl, çok istekli ve hararetli alıt ve
riıler olacağı anlatılmaktadır. 

Bunun en mühim sebebi, Avrupa -
daki .iyon fabrikalan kartelinin elinde 
bulunan mühim miktardaki afyon sto
kunun tükenmeğe yüz tutmasıdır. Son 
bir hafta içerisinde yalnız limanımız • 
dan 60 sandık afyon gönderilmiştir. 

Afyon alımına giriıen memleketle
rin baıında ltalya, Belçika, Amerika, 
hv~ ve Norveç bulunmaktadır. Satış
ların günden güne daha çoğalacağı ve 
iyileıeceği muhakkak sayılmaktadır. 
Bu yılın fiyatları da, eıkiye nisbetle 
daha tutumludur. 

Layipzig sergisi bugün 
açı.ı, or 

Uluslar araıı Liyipzig sergiıi, bu
gün U.yipzikte açılacaktır. Bir hafta 
müddetle açık kalacak olan sergiyi gör
mek üzere memleketimizden de bir çok 
tacirler buıuıi olarak Liyipziğe gttmiş
lerdir. 

Avusturya milli ekonomisi 
ser,ısı 

10 mart 935 ten 17 ye kadar Viya • 
nada açılacak bahar panayınnda Avus
turya milli ekonomiıini gösteren bir de 
sergi bulunacaktır. 

Bu sergide grafikler ve saireden A
vusturya ekonomiıini olduğu gibi bütün 
vuzuhu ile görmek kabil olacakbr . 

Atin Elçiliğimizde jki 
akıam yemeği 

Bu hafla içinde Atinadaki elçimiz 
Ruşen Eşref Unaydın ve bayam, Yu· 
nan başkanı ve Dışanişleri bakan. ve
kili M. Çaldaria ve Madam Çaldarıs ıe 
refine elçilikte bir aktam yemeği ver· 
mittir. Yemekte Dııarıiıleri a:enel ka
tibi M. Pappaı, sıyasal ıube müdürü 
M. Rosett ive Bayanı, Dııarıiıleri ba • 
kanlığı diğer sıyasal şube müdürü M. 
Delmuzos ve bayanı, Dııarı i,.eri husu· 
si kalem müdürü M. Pipinelli, Bafba· 
kanlık yaveri ve hususi kalem müdü
rü yüzbaş: M. Genadia ve bayanı bu
lunmuıtur. Sovyel elçisi M. Kobetsky 
ve bayanı, Brezilya elçisi M. Olafie ve 
bayanı da davetliler arasında idi. 

Elçimiz ve bayanı, ertesi günü bir 
akıam yemeği daha vermiılerdir. Bun
da da Belçika elçiıi M. Nemri ve ba
yanı, ltalya elçisi M. de Ro .. i ve ba • 
yanı, Bulgar elçisi M. Neykof ve ha· 
yanı, Çekoslovak maslahatgüzarı M. 
Viçek, Yunan Dııarrigleri bakrı.nlığı 
Türkiye işleri ıubeai tefi M. v-----~is • 
ve bayanı ve elçiliğimi- 1 

Birinci 
Tahriri yoklama --Bir çok mektep} erde 
neticeler zayıf görü'.dü 

Lise ve orta metkep)erde birinci 
tahriri yoklamalar bitmiıtir. ikinci tah 
riri yoklamalar Mayısta yapılacaktır. 
Üçüncü ve son şifahi imtihan da 10 
Hazirandan 25 Hazirana kadar yapı
lacaktır. Son sınıflarda iki imtihan 
vardır. Bu yıl imtihan talimatnamesi 
değiştirildi. Yeni talimatname tatbik 
edildi. Buna rağmen ekser m~ktepler
d e birinci tahriri yoklamaların netice
leri iyi değildir. 

Millet mekteplerinde 
imtihanlar başladı 

Dünden itibaren millet mektepleri 
imtibanlanna başlanmıştır. imtihan -
lar Üç gün sürecektir. lıntihanlardan 
mıntaka müfettişleri de hazır bulıln· 
maktad:rlar. Bu yıl millet mektepleri
ne 8 bin kadar talebe devam etmişti. 
Bunlardan muvaffak olanlara millet 
mektebi ıahadetnamesi verilecektir. 

Muallimler Birliği kongresi 
lstanbul Muallimler Birliğ1, önü -

müzdeki hafla içinde bir kongre ya
pacaktır. Bir müddetten beri faaliyet
te bulunmıyan Muallimler Birliğinni 
yeniden canlanma&ı için, tetbirler alı
nacaktır. 

Kıdem zammı 
Bu yıl lstanbul muallimlerinden 500 

kadarı kıdem zammı alacaktır. Bun • 
!ardan 150 kadarı lioe ve orta mek· 
tep muallimidir. Yeni zamlar Eylul • 
den itibaren vıırilmeğe başlanacaktır. 

Üç sene menfi rapor a!an 
muallimler 

Maarif idaresi, üç sene Üst üste 
menfi rapor alan ilk tedrisat muallim ... 
)erini tasfiyeye tabi tutmağa karar 
vermiştir. Bu hususta tetkikat yapıl • 
maktadır. Tasfiye edilecek muallimle
rin listesi Hazirana kadar hazırf(ına -
caktır. 

Dame de Sion kapanıyor 
Yeni kıyafet kanununun tatbik, do 

layısile, Harbyiedeki Dam Döaiyon 
Fransız kız lisesinin kapanacağı haber 
alınmıştır. Bu takdirde, bu bina maa
rif tarafından satın alınarak, burada 
bir kız orta mektebi açılacaktır. 

Rektör hafta sonunda dönecek 
Cenevreye tetkikata giden Uni -

versite rektörü Bay Cemil bu hafta 
sonunda ıehrirnize dönecektir. 

Mekteplerde veremle mUcade!e 
gençlik teşkilatı 

V ercmle Mücadele Cemiyeti, tıpkı 
Hilaliahmer Cemiyeti gibi, mektepler· 
de gençlik teşkilatı yapmak üzere tet 
kikaıta bulunmaktad:r. Maarif idare· 
si, cemiyetle temaa ederek, bugünler .. 
de mekteplere bir tamim gönderecek
tir • 

ViLAYETTE 

Kaymakamlar 
Dün toplandılar ---

Soy adi ırı ve . Ü "us yaıım
ları işleri görüşüldü 

Kaza kaymakamları dün vali mua .. 
vini Brı.y Rükneddinin ba§kanlığında 
toplanmıştır. Bu toplantıda belediye 
ınuavini !$ay Himid de bulunmu~, ve 
soyadlarının çabuk yazılması itleri gÖ 
rü"ülmüttür. Bundan başk;ı. bu yıl için
de yapılan genel nüfus yazımı da ko
nuıulmuştur. Yazan gününde kimlerin 
iatiana auretile bulunduklan yerler -
den drşa,,ya çıkabilecekleri de gözden 
geçirilmiştir. Birinci nüfus yazımın 
daki istisnalar araflınlmaktadır. 

Yeni Takas t.eyeti iç;n 
emir ge:di 

Takas iş 'erine bakan ~ehrimizdeki 
komisyonun ilga edildiğini haber ver
mittik. Bu komisyonun yeni §Ckild teş
kili için dün telgrafla alakadarlara e
mir verilmittir. Yeni takaı heyetine 
vali muavini Bay Rükneddin reislik e· 
decek, kaınbyo, Türkofis, ihracat gÜm 
rüğü, Ziraat Bankası müdürleri ile 
Ticaret Odaaı umumi kitibi ve odadan 
diğer bir murahhas heyet te buluna
caktır. Heyet, ilk toplantısını bugün 
öğleden sonra vilayette yapacak, bi
rikmiş işleri tetkik edecel<tir. Heyetin 
meıgul olacağı qlere ait kararname· 
nin buııünlerde tebliğ edmnesi belden
mektedir. 

* Aylık verildi - Mart genel aylı
ğı dün verilmiıtir. 

--·--
Buradaki Almanlar da 

şenlik yapa"caklar 
Sarın Almanyaya ilblıalu üzerine 

gelecek cuma günü akıaını lstanbulda 
bulunan Almanlar Teutonia ldübünde 
toplanarak şenlik yapacaklardır. 

Program mucilıince evveli. Alman
yada söylenecek olan Nazis marıı rad
yo ile her tarafa verileceğinden bütün 
Alı"'""lar martı ayakta dinliyecekler ve 

.fö ııar.- ' h b" • d "' ep ır agız an marıı o. 

BELEDiYEDE 

Nümerotaj 
Bu ay bitiyor 

Bundan sonra plakaj 
işlerine başlanac k 

N wnerolaj işi bu ay sonuna kadar 
bitecektir. Gelecek aydan itibaren plii
kaj işine batlanacaktır. Plakaj iti üç 
dört ay sürecektir. 

Otomatik kapılı tramvay 
arabaları 

- Otomatik kapılı tramvay araba la.· 
.rı, dün uzun servislere çıkanlarak tec
rübe edilmiştir. Bu hafta tecrübeler 
devam edecektir. 

Ders notlarının basımı 
geç kalıyor 

Fakültelerde, ders notlarının mun
tazam bir şekilde basılmama.aı dolayı· 
sile talebe şikayet etmektedir. lınti • 
hanlar yaklaşbğı halde, hala, bir kı • 
•mı kitaplardan ancak bir iki forma 
basılmışl!r. 

inşaata müsaade edilecek 
Yeni latanbul planı yapılıncaya ka

dar §ehrimizin inşaata müaandc eclil
miyeceği yazıhnıştı. Yaptığımız tah· 
kikata göre, bu haber asılsızdır. Son 
çıkan yollar ve yapı kanunu mucibince 
inşaata müsaade edilebilecektir. 

Umumi Meciis yarın toplanıyor 
lstanbul Umumi Meclisi, yarın lop

lanacakt..-r. Yarıl'ki loplanbda birinci 
reis vekili ve münhal daimi encümen 
azalrl1.]anna y eni azalar seçilecektir. 

Esnaf cemi.1 etinde 
ihtilAf kalmadı 

Tahmil ve tabliye esnafı cemiyetin
de idare heyeti azaları arasında çı -
kan ihtilaf tamamen halledilıniıtir. A
lakadar bir zat: "umumi esnaf talimat. 
nameıine göre idare heyetinin nisain 
vardır .• çtimaları doğrudur,, demiştir. 

Üç aylıklar 
Maaş kırdırmak istiyen
lerin vizeleri de yapılıyor 

Dul, yetim ve mütekaitJerin mart, 
Nisan, Mayıs Üç ayhklarırun yE\rınki 

pazartesi sününden itibaren malmüdür
lüklerinden ve ıubelerden verilmesine 
başlanacaktır. Malmüdürlükleri nt ma

aşları kalemleri dün Eytam ve Emlak 

Banlca .. ına maaılarını kırclınnak İl4eyen
fer için icap eden vizelere baılaıruşiar
dır. Vize iti bugün de devam edecektir. 
Emlak ve Eytam Bankası da Pazartesi 

günü maaıa baılayacak, Haziran, Tem
muz, Ağustos üç aylıklarını verecektir. 

. 
iki milyon lira 

Tramvay şirketine henüz 
yeni tebligat yok 

Tramvay şirketinin Devlet Şürasında 
Nafıa Bakanlığı aleyhine açtığı dava-

nın reddedilmesi üzerine Nafıa Bal.an

lığının, ıirkele tebligatla bulunarak, ye
ni yapılacak tramvay hatlanna karşılık 
olarak halktan aldığı iki milyon lirayı. 

hükUmet namına Bankaya yatırMasını 

bildirdiği yazılmış ise de dün akıama 

kadar şirkete bu yolda tebligatta bulu
nulmamııtı. Şirket mümeasilleri Anka -

rada Nafıa Bakanlığı ile müzakereye 
devam etmektedirler. 

lniİ.İı sef:ri geldi 
Ankarada bulunmakta olan lngiliz 

sefiri Sir Percy Lon-aine dün lstanbu
la gelmiştir. 

Piyanist Bellini'oiu 
yüzüncü yılı 

Me§hur piyanist Bellininin yüzüncü 
yrldönımıü münasebetile dün akfAl'l 
Casa d'ltalia'da bir konser verilmiıtir. 

Bayan Rita Mahmut, Bay Necdet 
Demir Belliniden parçalar okwnuılar
dır. 

Union Francaise klubünde 
yeni idare heyeti 

Union Française Fran11z klübü i
dare heyeti istifa etmiı ve yapılan inti
hap neticesinde ıu zevat ııeçilmiıler
dir: 

Reiı Fransız ticaret odası reiıi Bay 

Laurent Rebaul, ikinci reiı fenerler i
daresi müdürü Bay Julien Laferriere 
ve tramvay ıirketi umumi katibi Bay 
de Courson, umumi katip Galatasaray 
lisesi muallinılc.·iıoden Bay Camille 
Bergeaud, katibi umumi muavini Bay 
Manol, veznedar Selanik bankası mü
dürü Bay Gerard Varait, veznedar mua
~ini Galatasaray liıesi muallimlerinden 
Bay Guillolot, idare müdürü Bay Les-

Günahım iki 
Kat olur 

Abdest alan adamın 
paralarını kim aıırdı? 
Beyazıtta yanım~ çifte sarayların al

tındaki mahzenlerde oturan Cemil is • 
minde kara sakallı bir ihtiyar dün po
lis tarafından adliyeye verilmiştir. 

Cemil Beyazıt camiinde şadırvan • 
dan abdest almakta olan Bay Fahret -
tinin cebinden 35 lira, 15 kuruş çal • 
maktan suçludur. 

Fakat kendisi müddeiumumilikte: 
- Yalan elendim, demiştir. Filvaki 

benim sabıkam var amma, 15 sene ev
veline ait. Ben ıimcli tövbekar oldum, 
böyle ıeyler yapmıyorum. Hem böyle 
!eyler yapsam, abdest alıp Allahın hu· 
zuruna çıkacak, dini bütün bir adamı 
mı aoyarmı? O zaman günahım iki kat 
olur. Yalnız insanlan değil, Allahı da 
gücendirmit olurum, demıiıtir. 

Müddeiumumilik bu sakallı adamı 
ıulh mahkemesine sevkebniştir. 

Cinayette eli var mı ? 
Karaca Ahmet mezarlığında öldü • 

rülen Hüsnünün öldürülmesinde met .. 
haldar olduğundan dolayı muhakeme e
dilmekte olan fınncı Osmanın durut
maıına dün ağır cezada devam edilmit· 
tir. 

Dünkü duruşmada dinlenen ıahitler
den bir kısmı polislerdi. Bunlar Osma
nm Hüsnünün ölümünde methaldar ol
duğunu karakolda ikrar ettiğine dair 
ıahitlikte bulunmuılardır. 

Duruşma gelmiyen bazı şahitlerin 
getirilmesi için başka güne bırakılmıı· 
tır • 

Kapı kilidini kırıp içeriye 
gıren adam 

Dün adliyeye Abdullah oğlu Şerel 
adında • bir adam teslim edilmiıtir. 

Bu adam Galatada Kasımbey hanın· 
da bir odada oturan Necmiyenin oda "' 
sına, kapı kilidini kırarak girmekten 
ve bazı eşya çalmaktan suçludur. 

Abdullah oğlu Şeref müddeiumumi
lik tarafından istintak dairesine tevdi 
edilmiştir. 

Rüşvet veren ecnabi 
' Sultanahmet sulh mahkemesi dün Al

bert adlı bir Yugoslavyalı hakkında 
tevkif karan vermiştir. 

Albert yanında bir iki kadın oldu
iu hal de Boğaziçinde dolaıır ve Yeni
köy civarından geçerken polislerin şüp
hesini celbetmiş, hüviyeti tetkik edil -
mek üzere k.ırakola çağırıldığı zaman 
komisere iki lira rüşvet vermek tekli .. 
finde bulunmuıtur. Bunun üzerine ko
miser hakkında bu noktadan takibat 
yapmıf ve kendisini adliyeye tevdi et· 
mittir. 

Tevfik edilen Albertin evrakı hak· 
kındaki takibata devam olunması için 
müddeiumumiliğe iade edilmiştir. 

Eroinciler hakk ı r daki 
karar kaldı 

Sekizinci ihtisas mahkemesinde epey 
bir zamandanberi devam eden ve Di
mitri Arslanidis, Yorgi lsakidis, Ma
dam Froso, Sara, Dora, Mihal, Çaço, 
Yorgi Faço, Aposlol Kiryakidis, ibra • 
him, Kemal ve arkadaşlarından mürek
kep olan eroin kaçakçılarının davasına 
dün de bakıhnrıtır. 

Dün bu dava kararının verilmesi 

bekleniyordu. Fakat görülen lüzum üze 
rine, tahkikatın derinleıtirilmesi için 
müddeiumumi daha bazı tahitlerin din
lenmesini iıtemiıtir. Duruıma başka bir 
güne bırakılmıftır. 

POLiSTE 

Eli bıçak!ı sarhoş 
Dün gece Y enicamide aşçı Meh· 

medin dük.ki.nında oturan seyyar aa -
tıcılardan sabıkalı Kuru Ahmet sarhO§ 
lukla arkadaşı Şükrüyü atçı bıçağiyle 
arkasmdan vunnuflur. 

iki zorba sabı kılı 
Kartalda sab!kalı takımından Fet

hi ile sabıkalı Osman kafaları çektik· 
ten sonra Halimin gazinosunda kav
gaya başlamıtlardır. Bunları almak 
üzere jandanna ve bekçi gelmiş, sabı
kaJı 0.Uan devriyenin aili.hına sarıl-

mış, Fethi de bekçiye yumruk vur • 
muıtur. ikisi de yakalanmııtır. 

Bir arsa yuzoııden 
Çatalcanın Muha köyünden Haıan 

ile ldri• bir arsa yüzünden kavga et • 
mi§lerdir. idris, Hasanı krı.rnından a • 
ğırca yaralam>t ve yakalanmııtır. 

Bedava maç seJr&dbrken 
kınlı kavga 

Evvelki a:ün KadıJ.öyünde Fener• 
bahçe stadındaki Fener· Galataaaray 
maçını bedava seyretmek isleyen Mu 
zaffer isminde bir ıahn sahanın bek· 
çilerinden Bayram ile kava:• etmiftlr. 
Muzafferin içeri girmesine mani ol • 
mak ioleyen bekçi Bayram ta§ atmııtır. 
buna büıbütün kızan Muzaffer yanın· 
da taşıdığı bir çakı ile Bayramı 11rb
run sol tarafından yaralamııtır. Ya
rrı.lı Bayram tedavi edilmek için Zey· 
nep Kamil hastahanesine kaldırılmıt
suçlu Muzaffer yakalanarak tahkikata 
başlanmıttır. ' 

) 

Günü~~~ 
z---- ~~J 

Dünyanın sinir 
insan her şeye olduğu ibi refa. 

ha, h:ızura ve daha ileri bir t"birle 
saadete de alısır. 

Hayatta, e,; feci şey, işte bu alı' 
kanlıktır. Halbuki insanın tabiati 
oynaktır. Gölge gibi arkamızı bı • 
rakmıyan ve bizi ta beşikten me • 
zara kadar takip eden zamanın i· 
çinde daima değişik:ikler ararız. 
Alelade bir lakir günde mesela el
li kuruş kazanırsa, bir gün gelir b 
nu bir liraya çıkarmağa uğraşır. 
Fakat kazara birden milyoner olu· 
verirse o zaman da daha ileri, da
ha yüksek eğlenceler, zevkler ara
mağa bcıflar. Mesela bazan kuma· 
ra dadanır. Onun bu iptiliisı para 
kazanmak için değildir. Belki kay_ 
bederse memnun olur. Velhasıl rcı 
hat, türkçe bir tabirle insana ba 
tar. 

Fertlerin bu değişiklik ihtiyaç • 
lannı ve arzularını cemiyetlere el 
tatbik etmek mümkündür. Onların 
da kendilerine göre ihtirasları, ar 
zuları vardır. Bazan bu ihtiraslan 
arzuların, tatmin edilse bile, kend 
leri için zaNrlı olacağım bilirler, 
fakat gene sergüzeşt/ere atılmak 
tan kendilerini alamazlar. 

Umumi harbin sonunda herkeıt 
zannetti ki bu kanlı macer'a bir 
çoklarına Usbahası olacak. Millet 
ler arhk kendilerini toplamağa b 
lıyacaklar. Refah ve saadet elde e 
menin yolunu arayacaklar. Ve har 
fen değil çekinmek, bunun İsmin 
bile ağızlarına alrLnyacaklar ... 

Harp, tarihin karanlık sahi/ele 
rine gömülmilf bir karunu vusta e 
gizişyonu gibi kalacak ve herke 
bunu yalnız uz.aktan uzağa tetki 
etmekle iktifa edecek. 

Ve bittabi bütün dünya ayni şe 
kilde düfiineceği için her yerde h 
zur ve siikiin kaim o&ıcak, insan 
lar biribirlerini yemekte11 kurtııld• 
caklar. 

Filhakika sulhün ilk birkaç se 
nesi zarfında vcu:iyet böyle oldu 
Harpten bahseden yoktu. Bütün 
milletler harbin seyyielerini temi 
lemeğe uğarşıyor&udı. Derken e • 
konomik kriz bastırdı. Filhakik 
kanlı kavga yoktu. Fakat boğa 
kavgan vardı. Birçok mallar fab 
rikadan çıkmadan ambarda çürü 
meğe mahkum oldu. Fazla istihsııl 
dünyayı boğmak istidadını göster 
eli. Bir yığın devletlerin paralan e 
ki kıymetlerini kaybettiler. Ulus 
lararası ticaret sıkı bir cendere içi 
ne girdi. Müstahsil memleketle 
mal bolluğundan, müstehlik mem 
leketler mal kıtlığından sıkıntı çe 
meğe b~ladılar. Nihayet bu iş t 
düzelmek istidadını gösterdi. E 
nomik buhran tıpkı müddetini dol 
duran bir yara gibi iyileşmeğe ·· 
tuttu. 

Artık refaha doğru gidiliyordu 
Fakat bu esnıada ortalığı başka bi 
karabulut kapladı. Bütün düny 
gene harpten bahsetmeğe koyuld 
Milletler harıl hani siliihlanmağ 
başladılar. Umumi harpten evvel 
ki hazırlıktan daha leci bir vari 
yet meydana geldi. Buna en ziya 
de önayak olanlar, silah fabrika 
törleri, ve bu fabrikatörlerin ifba 
fında bulunan ahbaplan idi. Tabi 
bu fabrilııalarda makinelere yatın 
lan milyonlar öyle oldukları yerd 
uyuyamazlardı. 

Fakat İf, böylece bir felaket 
doğru gidiyordu. Çünkü bütün m · 
tedavil paralar, gemilere, tayyare 
lere tpnklara ve saireye yahrıl 
makta idi. Bunları ya kultanmalı 
ya bu alışveriflere sed çekilmeli 
eli. 

Büyük devletler hemen toplan 
lar. ikinci sık birincisinden dah 
cazipti. Çü'nkü hem par~, h 
cana aitti. Konuştular, konuffu 
ve nihayet dağıldılar. Cenevre 
mesele ile uzun ıızadıya me,gul ol, 
du. Fakat netice bir türlü eı"de 
dilemedi ..• 

Gene silah yarışı aldı 
Bunun üzerine karrılıklı 
sıyaıaaı lxı,ladı .•• 

Fakat dünyanın huzuru da k 
tı. 

Bütün be,eriyet için temerrni e 
delim ki bu sinir buhranı bu kar!(J 
la kalsın ve bundan öteye gihne 
.in. 

Mümtaz FAi 

Süt damlası yardımını 
l'eniıletlyor 

Çocuk esirgeme kurumunun V 
cilerdeki üt damla .. udan .üt al 
nn miktarı 120 ye çıkarrlmıı ve ı 
ayı içinde 163 liralık süt verilmiıtir. 

Dün de süt damlası müdürü dolr:to 
Bay Na:um tarafından annelere çoc 
bakımı hakkında konferans verilıni 
çocuklara nasıl lapa ve tatlı veril 
ii anlatılmııtır. 

Müe11esenin çocukların dişleri 
muayen~ , etmek için de bir diı clokto 
YM'ılrr. r 
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----------- Adamdan sayılmaz mı? Temiz kan, 

... 
asıt fikir 

Etlcrımiz de, dimağımız da damarla· j 
rınıızdaki kandan gıcb alıyorlar ve gerek 
bu g alar<n pos !arını, gerekse kendi 
eskimiş zerrelerini ~ne kana döküyor 
lar. Şu halde birinin kana terketıiği fe
na, muzır bir madde diğerinin de eı· 
dasına karışır ve onu rahatsız eder. 

Faraza, yalnız ciğerleri, yalnız böb
rekleri haata olan bir adamın, bu haı· 
ta ciğerlerinden ve böbreklerinden ka· 
nına dökülen zararlı maddeler onun 
bütün mevcudiyetini, bedenini ve ruhu· 
nu zehirler. 

["ayal harelutle kaimdir. Halbuki 
at· k temiz bir kan, dimağımızda da, 
etımizde de mütemadi bir hareket ihli· 
yacı uyandırabilir. Akşam Üzeri mek· 
tepten çıkan çocukları kO§turan ve hay
k .. rtan, oyun arzusu veren, uzuvlannı 
işletmek, hareket ettirmek ihtiyacıdır. 
Kendi kendine tarikı söyleyen adam 
da sesini duymaktan ziyade seJ> çıkar
mak ihtiyaciyle mırıldanır. Hulaaa, her 
hareket bir zindelikten doğar ve bızi 
rz.hatlaşt rır ve memnun eder. 

Yalnız hard<et değil, har!kete hazrr• 
layış, bu hazırlığın ıinirlere verdigi 
'I' ırinfik e ıu eketi takibeden gevıek 
lik ve yorgunluk da tatlı bir ıeydir. A· 
vı uzerine al!lmaya hazırlanan bir kap· 
lan, sinirlerinde duyduğu kuvvet ve 
çeviklikte de asıl atıht hareketi kadar 
.• vk d.ı. ar. !(eza Jenize clmmak i.te
ycn bir yüzgeç de, bu hazırlanma a· 
nında ne kadar müteheyyiç ve memnun 
d~r. l~t• bu har<:kJt il tiyacı ve zevki 
b<r aıbhat, bir kuvvet alametidir. Bu 
ihtiyacı muhafaza ve te§dit etmek ica· 
beder. 

Seıir v &ar~ketin durduğu yerde 
hayat ve kuvvet dunnU§, hastalık baş· 
lamış demektir. 

Bizi har~k.ı~ ıevkeden baıka neler· 
dir? 

1) hür olmak. Kendini hür, serbest 
bulan arzuau ile yanar. Çocuklarınızın 
her hareketine müdahale etmeyiniz. 
Bu müdahaleler tekerrür ede ede ço· 
c:ıkta dolaynıle hareketten blı istirap, 
bir korku hioıi peyda olur. Onu çekın· 
g•n atıl yApa<1ınIZ. Hatta bir büyük
ler de aras:ra muhitin çenberinden, 
muhitin tesirlerinden azade kalsak zi· 
yatt etm.,,iz Kırda caddelerden daha 
ıerbeat yürür, kütüphanemizde yalnız 
başımıza daha etraflı düıünürüz. 

Her vakit en doat arasında, sohbet 
ve meclis ilemlerinde yaşayan insan, 
hiçbir zaman kendi kendini, aaıl hüvi
yetini bulamamıı demektir. Ne ken· 
dini dinleyebilmiı, ne de baıkaları hak· 
kında aalim bir fikir yürütebilmiştir. 

Başkalarının karııaında hotkamlığa, 
al8.yiş.e ve tefevvuk arzusuna esir ola· 
rak alelacele yürütülen muhakemede 
de, aarfedilen aôzde tam bir selamet 
ve iıabet her zaman bulunmaz. 

- (Bunlar birer meyildir, tabiatlc 
beraber doğar) demeyiniz. Tabiatin 
vermediğini biz biraz telkin edebili
riz. 

Tamamen otomatik hareketler na· 
dirdir. Ekseri fiillerimize muhakeme 
ve fikrimiz, fikir faaliyetimiz de ka
rıırr. Sporlarn çoğu, futbol, kürek, te· 
niı, av ... hepsi uzvi bir enerji ile bera
ber göriif ve tahminde doğruluğa, aÜ· 

rata, ıoğuk kaoılılığa, maharete. hula· 
ıa bir kelime ile ıinir ve fikir kudreti 
ne tabidir. 

itte ıerbesti ve hürriyet bize İyi ve 
temia düıümneyi, teairli ve kuvvetli 
hareket etmeyi temin eden sinir ve a
kıl hıfzıssrhhasının mühim bir tartıdır. 

2 - latırap. Harekete ıevkeden ıe
beplerden biri de ıstıraptu·. Bazı ııtı
raplar mahrumiyet ihtiyaç ve teessür
leriyle beraber birer kırbaç gibi İn· 
sanları ıablandırır. 
lıt:rap aranılmaz. Fakat geldiği za

man, ıstırabın ezdiği yerden göz yaıı 
ile nim beraber fııkırır. Ne kadar 
fikir eserleri ıstırap ateşinde dövülmüş
tür. Y t.lnız zihnimizi değil, adelitımı
zı da işleten baz an ıstıraptır. Birçok 
tenperver insanlar. ancak mahrumiyet 
içinde faaliyete alıfm!şlardır. Bunun i· 
çin, ııtıraba düşmekle ne fikren ne be· 
denen acze mahkUm kalınacağını zan .. 
netmemeliyiz. 

Hatta, çok asil duygular, çok yük
ıek manevi varlıklar ekeeriya ııtrrap 
içinde iken bulunur. Kitabın, mütalea· 
ıının zevkine, ancak ha.yatın şatafatlı 
sahnelerine iştirak edememek yüzün· 
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- ln atağı! Merkez her mah -
kuma bir jandarma versin .•• Benim 
burada jandarmasızlıktan imanım 
gevresin ... Karakoldaki mahkum
ların turtusunu mu kuracağım. Bir 
haftadır zındancıya döndüm billa
hi ... 

- Aman efendim ... 
- ln atağı! 
Ve i9te afağıya inmiş, yarım sa

attir bu heybetli zata derdini an -
latmağa savafıyordu. 

Fa.kat dedik a .. bu hazret, pek 
kös dinlemife benziyordu. Son ve 
tatmaz kararını derhal vermitti: 

"Arabadan inilecek ve araba E
lizize iade edilecektir. On beş se
nelik bir mahkum kelepçesiz sev
kedilemez, Nazminin bilekleri ke
lepçeye girecektir.,, 

den viıkıf olmuş ve bu suretle madde
ten ez.lirken manen yükıclmiı insan
lar vardır. 

3 - Mukavemetler. Mücadelenin 
zevki, kar~ısında gördüğümüz muka· 
vemet aebebiyledir. Bu mukavemet biz 
de gizli duran kuvvetleri meydana çı· 
karır. Vaktile ganimet hırsından ziya
de, kavga atkiyle korsanlık eden kap
tanlann maharet ve kudretleri, ancak 
mukavemıı::!'tler karıııında uz.anıp par
lamıştır. Hayat ortasında da, hayatın 
fevkine çıkmıt tefler içinde de, kendin· 
de idrak ettiği kuvveti yeni yeni mü· 
cadelelerle bileyen cevherli uzuvlar 
vardır. 

Mücadele, mücadele ıeraitinde em· 
niyetsizlik ve müsavatsızlık, ruhların 
hızını arttıran bir sebeptir .. DU.n mev .. 
kide bulunan, varlığının en derinlerin
deki dağınık kuvvetleri toplayıp birle~ 
tirerek hayatının taheserlerini yaratır. 

Bunda tehlikenin de mühim bir rolü 
vardır: Çok faik bir kuvvetle çarpış
makta hiç tat yoktur. Tehlikesiz çar
pı§mak ne feref verir ne zevk. 

Bunun içindir ki, baıladıkları bir işi 
çok kolay bularak hemen terkedenler, 
ve daha karışık kombinezonlara atılan· 
!ar nadir değildir. 

Zaten, hürriyet aıkı da geniş kuv· 
velini böyle güç itlerde istenildiği gibi 
ıarf ve tatbik edebJmek arzuıundan 
doğmuyor mu? Kendiliğinden hiçbir 
fey yapamayanlardır ki, emre, iradeye 
mahkiim yafa lar. 

Köpekleri, tavukları bahçeye, küme· 
se esir edebiliyoruz. Bu esaret altında 
rahatça yaıayıp zürriyet yetiştiriyor· 
lar. Bizden kaçmıyorlar, peşimizden 
geliyorlar. Fakat aslanı, kartalı buna 
razı edebiliyor muyuz? 

insanlar içinde de serbestlik ihtiya· 
cını duyanlar, hisleri yükıek, alınları, 
dik olanlardır. 

lıte böyle serbestliğe aşık, ıstırap· 
tan kormayacak, güçlüğe ve mikade· 
leye hırsla atılacak canlı bir mevcudi
yetin temeli ancak kusursuz bir ııhhat 
olabilir. 

His asaletini, fikir kuvvetini mutla
ka kan ve adale temizliğine bağlaya
bilir miyiz? 
Eğer bu hialer ve fikirler temiz bir 

kan, mütekallis bir adale ile beraber 
bulunmazsa. mütemes.sih kan ve a.ör
pük ette hiç bulunmaz. 
Siımani kuvvet, fiziyo)ojik aihhat 

manevi haıletlere destek olur. Onları 
yükıeltip k~natlandırır. Sıhhatsı~lık İ· 
ıe ruhta.ki büyük ı~rkları sislendir;r, kü 
çüklerini de büsbüt".in söndürür 

Dr. Muhip NURETilN 

Kari mektupları 

Y.ne Terkostan şikayet 
Ben de herkes gibi terkoı derdile 

malülüm. 
l>azetenizde ~irkete sorduğunuz su

alleri (Örünce bu ru .. aCubumu size 
yollamağı münasip gördüm. Yazmıı ol
duiunuz hak gaıpeden 4 üncü mad· 
deye ırrasıru bilmediğim bir yenısının 
ilive edilmesi li.zım geldiği kanaatin
deyim. Bu da: 

Bir çatı altın.ıa bitden fazla ıaat 
konulmamasıdır Benim altında dükka· 
nı olan bir evim var. Buraıının su ıh
tiyacını evdeki saatten ayrılan bir boru 
ile temin ediyorum. Dükkandaki ki • 
racım zanaati dolayı.sile bilhassa yazın 
fazla ıu sarfediyor. Kendiıinden aldı · 
~ ıu parası ıarfiyatına tekabül et -
mekten çok uzak. 

Hu vaziyete nihayet vermek için 
yegilne çare zannımca, dükkina konu
lacak ikınci bir saat ile bütün su sar -
fiyatını kiracıya ödetmekten ibarettir. 
bunu temin için eski şirkete müracaat 
ettim. Yukarıda söylediğim maddeyi 
kartıma çıkararak talebimi reddetti . 
!er. oelediyeye geçtikten sonra müra
caat ettim. Gene ayni feyi söylediler. 
lngiltere ve aair yerlerde otellerdeki 
banyo dairelerinde bıle ıu saatleri. Y'ar
mıı. Demek ki fazla saat bir mahzur 
değil. Kendim tahsilde olduğumdan 
bu işin peıinden katacak vaktim yok. 
Gazeteniz vaııtaıile bu sarih hakkımı 
mudafaa etmenizi çok rica ederim. 
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MüeıUi: Nazmi Şehab 
tuğu gibi karakola sürükledi. için
de, üç serserinin kapalı bulunduğu 
bir odaya tıktı; ve ancak iki saat 
ıonra kapıyı açtı: 

- Çıkın ha.kalım. 
- lkiter olun .. ıen .. sen .. ikiniz 

buraya gelin .. 
Nazmiyi ve elinde kocaman bir 

tef tutan ve boynunda yırtık bir 
torba sallanan saçı sakalına karıt
mış yarı çıplak, batı kabak ve yal
nayak bir adamı çağırmıştı. 

- Uzatın ellerinizi ! 
- Ne? Ben hu adamla el ele bağ-

lanabilir miyim? 
- Yalnız elele mi ya.. kolkola 

da ... 

Nazmi buna kat'iyyen razı ol
mak istemedi ve münakıwa .biraz 
:daha ilerleyince genci kolundan tut 

Ve ... Nazmiyi zorla kelepçeledik 
ten sonra bir urgan getirtti, bileğin. 
den dirseğine kadar yanındaki ada
mın koluna sıkı sıkı bağladı. Pen
Cefe~en gözüken takvim, 337 sene-

• • t sı emmuzunun on beşinci gününü 

Top sesleri •. 
Herkes kulak kabarttı: 
- Bu top sesleri ne? diye sor

dular. 
- Türk, Atasına olan inancı

'nı tazeliyor ..• dedim. 
Bütün pencereler açılmıştı. So

kağa uzanan başlar, belli ki, onu 
konuşuyor, ondan konuşuyorlar -
dı On beş yıl önce yer yüzünde 
en büyük sarsıntıyı yapan Kamiil 
Atatürk, bu atılan topların en kor
kunçlarile düşmanların kalasın
da gürlemişti. 

Ne mutlu bize ki, yıllar geç -
tikçe Ona bağlılığımız artıyor. Es. 
kiden her yüz bir parça top , ulu
sal gövdemizden koca bir varlığı 
koparıp götürürdü. 

Önder için atılan toplar ise her 
gümbürdeyişte havada bir kara 
bulut paralıyor. 

Bu toplarla biz, bir kağşamış 
çatıyı yıkıp bir sapa sağlam çatı 
kurduğumuzu, yeni baştan bütün 
yer yüzüne bildirmiş oluyoruz? 
Herkes bilsin ve anlasın: 

Türkiyenin 'başında "Kamiil 
Atatürk,, var. 

Salahaddin Güngör 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

17,30 inkılap 4eraleri, üniversiteden 
nakil, Sinop saylavı Bay Yusuf Kemal. 
18,30: Jimnastik, baylar için, Bayan 
Azade, 19: Muhtelif musiki eserleri 
plak ile. 19,20: Haberler. 19,40: Hava 
yen kitar, Zekeriya ve arkadaşları. 20 
10: Ziraat bakanlığı namına konfe • 
rans. 20,30: Bayan Nimet Vahit, tan 
piyano ile. 21: Macar ve Süzan Bingöl 
havaları, plak ile 21,20: Son haberler. 
21,30: Radyo orkeatraaı. 22: Radyo 
caz ve tango orkestraları. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
17,20: C.rk•ıtra konseri. 17,40: Sözler. 18: 

!.>ans. 19: Hant musiki. - Sözler. 20,10: Pl&k. 
21: Şen netriyat. 21,30: Dan' pli.kları. - Ha· 
terler. 22,30: Senfoaik Avru1-a konıeri. ·'Bath 
ve Brü · knerin eıerlerinden.) 23: Rekl.'.'ı.mlar, 
23,15: Orkeıtra konıeri, 24: Sözler. 24,05: 
Danı musikisi. 

175 K hz. M O S K O V A, 1724 m. 
11,15: Bizetnin '"' Cemile., Ot.-eraıunın adası 

tas7onu. 15: lsveçce netriyat. 16,15: Çocuk 
proırann , 17,30: Parti ne,riyaL 18,30: Kızılor 
du i : in konser. 19,30: Karı11k konser ve rfanı. 
22: Alman\.& netriyat. 23: lnıilizce. 24.05: 
Almanca. 

832 K\\z.. M U S K 0 V A, { St...lin) 3bl m. 
17: Anabol Alekıandrovdan lır.raat. 18,20: 

Moıko"a operasından nakil. 22: Dans muıi.ki 
ıi. 

686 Ku. B E L C R A O, 437 m. 1 

18,30: Dans musikisi. 20,10: Sizler, 20,16J 
Reklimlar. 20,30: Ulusal netriyat. 21: Şundan, 
1 undan. 22,30: Reportar. 23: Kan"ehane kon· 
seri. 24.05: Danı ~l&kları. 

Kbz. P R A G, 470 m. 
17: Brüno radyo orkestrau. 18,30: S(.zler. 

18,45: Plik. 18,55: Almanca ne~riyat, 20: Ha· 
berler, 20,05: Pop-iller aarlular. 20,301 Repor· 
ta•. 21: Jeremias radyrı orkestrası. 21,30: Sös• 
ler. 21,55: Aıkerı er. - S&zler. 23,20: 
Pl&k. 23,30: Orkestr ... • . nuseri. 

1040 Khz . R E N ~ E S. 288 m. 
19: 1 İyatro. 20: Pli.k , 20,30: t1a .. erler. 21,45 

f- ranuz tarlaları. 22,15: f aTıİyeler. 23: Dok .. 
tor tavsiyeleri. 23,.30: Tiyatro t-ah.id•rİ •e ha• 
(it muıiki. 24,30: Hal·erler. - C az"and. 

Khz. L E I P .t l G, 382 m . 
18.SO: Rftdyo bilmecesi. 19,50: Spor. 20: Soz 

ler., - karıtık netriyat. 22,30: Karnaval mu· 
sikisi. 23: Haberler, ve ıpor. 23,30: Haıit 
musiki. 

545 Khz. B U O A P E Ş 1 E, 550 m. 
18,30: J. Bekeffi aktamı. 20: KOylü orkeıt' 

ra11 , 20,35: s.;zıer. 21,10: Spor. 21,20: Çinıe· 
ne orkestra11. 22,20: Haberler. 22,40: 'Keıın"n 
sesi itidilince 11 adlı musikili hir reyd. 24,15: 
l az orkestraSI, 1,05: Son haberler. 

Bu DAP EŞ 1 E, (K.,a dalıa l 19,52 m. 
15: Haberler. 15,20: Nandol ReJ.ay1n idare• 

sinde opera orkestrası. 
950 Kh.z. B R E S L A l ~. 316 m 
19: Aktüalite. 19.JO: Beethoven zam,. ...... ,._ 

aid piyano bestelerinden. 20: Polonya hak1uo
da kon•erans. 20..iO: 1 arib, 4'3: lh\berıt.o ...... , 
30: Ski ıporu. 23,30: Dans. 

Y ırını<i program 
ISTANBUL: 

18: Franaı;ııca den. 18,30: 
musikisi ve muhtelif parçalar. 

Danı 
19,30: 

gösteriyordu. 1 
Genci getiren arabanın batı Ela

zize çevrili duruyordu. Babasının 
malı imit gibi içine girince büyü
cek bir zarfı jandarmaya uzattı; 

- Kelepçeyi hiç çözmiyecelesin !. 
- dedi - Al .. sevk kağıdı bu zarf 
içindedir. Haydi arabacı, çek baka- ı 
lım ... 

Nazmi yaylının tekerleklerine ha 
ka kalmıftı. Fakat durmak n~ye ya
rardı? Bata gelen dert çekilecekti. 
Çaresiz, boynunu bükerek yola dü
züldü. 

Düzüldü ama .. Sen misin bu başı 
kabak herifle kolkola bağlanmağa 
cesaret eden arılan? Va.ilah insa 
nın manda yüreği yutınuf olması 
lazımdı. Bu adam, ıiyah bir zehir
lı hayvanlar deposuna benziyordu 
Boynundaki torbanın içi yılan do
lu idi. Biri batını çıkarmıf, herifin 
kolundan uzanarak Nazminin elini 
yalamağa batlamıttı. Genç bunu 
görünce bir deli gibi, çılgın çılgın 
ve avazı çıktığı kadar haykırdı: 

-Aaaaay!. 
öbürü son derece lakayitti ve so

ğuk hayvanın başını okşuyordu. Di· 
ğerleri de bir kanarya veya bir bül- i 
bül seyrediyorlarmış gibi la~ayit 
lakayit bakıyorlardı. Gencin ondan 
korktuğunu anladıkları için gülü
fÜyorlardı da bu sırada bilek ka-

Bir aksam evvel, bizim arka
daşlaı·dan· bazılarını bir gazinoya 
davet etmişler. Ertesi gün; içlerin
den birine: 

- Yediğiniz, içtiğiniz sizin 
olsun ... Neler konuştuğunuzu an -
!atın ... diye takılacak oldum. 

Dalgın, dalgın yüzüme baktı: 
- Ne demek istediğini anlaya

madım .•. 
- Uzun etme 

ya/ette imişsiniz! .• 
Güldü: 

canım... Zi -

- Ha ... şu mesele ..• 
- Kir..-.ler vardı ziyafette ..• 
- Bir ben vardım, bir de Mu· 

zaller Ağabey ... 
- Ya Relik Hayati? .• 
- Onu adamdan saymıyo-

rum. 
- Peki, ya rakı ısmarlayan ar

kadaş .•. 
- Hangi arkadaş yahu •.• Yü -

zünü o aksam meyhanede gördük. 
Ondan ötÜrü onu da adamdan say
mıyorwn. 

-Neden? 
Bir kahkaha savurdu: 
- Bu zamanda tanımadığı 

dört kişiye, rakı ısmarlayan adam 
adamdan sayılır mı? 

Kulak Misafiri 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Osmanlıca kartılıklarını yazdıiımız keiim• 

lerin Öz türkçe mukabillerini yazarak teklimi· 

zin bot lıanelerine yerlettiriniz ve keıerek 

"Milliyet Bilmece memurluiuna., ıönderiniz. 

Bilmecemizi doiru halledenler araıında kura 
çekiyor ve kazananlara hediyeler Teriyorus ı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
9 

Müddet: Pazartesi ıünü akıama kadardır. 

Yeııi t ilmecemiz 
1 7 ' 4 5 6 7 ~ q 101\ 

•---'~---'----'·=---='*~· =llıiı:.._~ı 
1 1 1 1 1 

• 1 1 · •• ı • 
• •• ,. , 1 1 1 

ı • ı • 1 1 • .•• 

1 1 ... ili 

•ı 1 1 • 1 
1 • , •• • • 

h - •••ı • Ilı 1 ı • 1 . ı _, 

11!..L.....!',--~--~_ı ____ ~ .. 
SOLDAN SACA ı 

1 - Dava S, Nota 2. 
2 - MüteTvik olmak. 
3 - lııtma ili.er 5. 
4- idam etmek 5. 
S - Atik 4. 
6 - Nisa 5, cezire 3, 
7- H.,riç 3. Nutuk 6. 
8 - Nota 2, Az aıcak 4. 
9 - lyi 1ri7inmit adam 3, Muiber olmak 6, 

10 - E..,.Jenmemit kadın 3. 
11 - Dem 3, Te..,.em, aynı batından. 7. 

ı UKARDAN AŞACI ' 
1 - ATdet etmek 6, yama 2. 
2 - Ayı yuvası 2, aynı adı olanlar 4. 
3 - Sö:r: 7. 
4 - Fena deiil 3, aydınlık 4. 
5 Bir fark vilıiyetiıniz 3, cenitlik 2. 
6 - Rabıt edab 2, ıevıek deiil 4. 
1 - Miıafirhane 4. Bakar 4. 
8 - Nota 2. 
9 - Nota 2. Mastat td.ab 3, 

10 - lr.eiin yavruau 4, Bir büyük hayTan 4. 

1 l - Tir 2, Sayt 2, Bir kümeı hayvanı 3. 

Haberler. 19,4-0: Keman ıolo • Bayan 
Kazım. 20: Strobel ve Ali ve arkadaı· 
!arı. iki piyano ve vokal Kuvurtet. 
20,30: Senfoni numara 6 Bethoven. 
21,15: Son haberler. 21,30: Bayan Bed
riye Tüz.ün, radyo caz ve t&lli'O orkeı· 
traları. 

lınlığında bir diğeri de herifin bir 
fundalığı andıran göğsündeki uzun 
kılları yararak batını uzatıvermez 
mi? Nazmi az kalım küçük dilini 
yutuverecekti 1 

- Aman! Amaaan - diye ba
ğırdı - Beni ayır bu adamdan •.• 

öbür sesrserilerden biri haline 
acımıttı. JandarmAya ıeılendi: 

- Şeyhin koluna beni bağl .. aan ol 
maz mı? Ben şerbetliyim ... 

- Olmaz ..• 
- Ama efendi korkuyor .•• 
- Ne yapalım? emir böyle •• 
Yılanlı adam, hiç sesini çıkar

mıyordu. Sanki bu yılanlar onun Ü· 

zerinde dolatmıyorlardı. Göğsün
deki yılanın çenesinin altından ça· 
tal dilini uzattığını görünce o da 
dilini uzattı. Yılan bir kan pıhtısı
na benzeyen bu kara dili bir müd
det yaladı, sonra gene kıllar arası
na çekildi. 

Jandarma; 
- Bunlar okunup üflenmifler

dir ..• - diye mırıldandı - kork
ma bir tey yapmazlar. 

Sonra derhal dedikoduya batla
dı: 

- Bu çavut ters mi terstir. Ha
ni okumak yazmak bilse canım 
yanmıyacak. Senin kağıdı alıp, fÖY 
le bir baktı ya ... Bir fey ""ı. '- :oe 
arap olayım .. Hem • 

_. Sinema yıldıılarınııı en zariflerh,de!l 

LIANE HAID 
SEVDA GECE 

Gllzel şarkıla;ıa 
ıllılanmiş lir eser olan 

1 fi1minde 

SiL ViA S DNEY • CARY GRANT 
!\!adam Baterfüy'dan sonra beral>er çevirdiklm 

T U Z G 0 1\l' P R E N S E S Filminde 

KADIKÖY _ SÜREYYA 
AYSEL BATAKLI DA _JN KIZI 

şlamıştır. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S I G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

Ü YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 1609 

1 Dev'.et Demiryolları ve Limanları i'letme Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedelleri ile cins ve mıktarı aşağıda yazılı 

mallar 16-4-935 salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek i•· 
teyenlerin 1586,25 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü mad· 
desi mucibince İşe girmeğe m anii kanuni bulunmadığın• 
dair beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar ko· 
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
parasız olarak Ankara, Haydarpaşa veznelerinde ve mabe· 
me dairesinde dağıtılmaktadır. (1022) 

Muhammen bedeU Cinsi Mıktarı 

Delikli Bakır Antrtuvaz çu
buğu 
Bakır Boru 
Müşekkel Pirinç çubuk 

66.000 Kg. 

4.210 Metre 
100 

" 

Lira 
18.480 

2.650 
20 

1688 

Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazdı seyyar tel~· 
raf makineleri 17 -4-1935 çarşamba günü saat 15 de kapa 1 

zarf usulile Ankara' da idare binasında satın alınacaktır. , 
Bu işe girmek isteyenlerin 866,25 liralık muvakkat teı:ııı· 

nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve İ§e gir~e,· 
ğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklı • 
ler ile aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermelcı 
ri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydar

1
• 

paşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve Ankara' da Mı· 
zeme Dairesinde dağıtılmaktadır. (1047) eli 

Cinsi Mikdarı Muhammen bed 
Lira 

Seyyar telgraf makinesi 33 1 1550 

Muhammen bedeli ile cins ve mikdarı aıatıda yazılı 
malzeme 1 7 -4-1935 çarşamb a günü saat 15,30 da kapşl• 
zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yerli mal için (1856) ve Cif---: 
C. F. teslim için (784) liralık muvakkat teminat vermeletli 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4cü madde' 
mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığmil dair~: 
yanname ve teklifler ile aynı gÜn saat 14,30 a kadar Koın1' 
yon Reisliğine vermeleri lazımda. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada Ma1'1~ me Dairesinde ve Haydarpaşa da Tesellüm ve Sevk Müdür o· 
ğünde dağıtılmaktadır. ( 1 100 ) • 

Cinsi Mikdarı 

Ustüpil 55ton 

hadan indirdi bilir misin 7 ••• Ken· 
diıi Elazize gidecekti de ondan. 
Şimdi dik bir yokutu tırmanıyor• 

!ardı ve kan ter içine batan yalnak 
adam alabildiğine tef çalarak dün
yanın en pis ses ile; 

- Gagala gugala 1 
Diye bangır bangır bağırıyordu. 

Bu herhalde epey ılokunaklı bir 
tarkı veya bir ilahi olacaktı ki öbür 
serseriler ikide bir COfUP atka ge
liyorlar ve avaz avaz haykırıyor
lardı: 

- Allah Allah ! 
- Allah .. Alaaaah ! 
Herhalde bu Allahın bugün sa· 

ğırlığı pek üzerinde olacaktı. Zi
ra sathı pırıl pırıl ışıldayan bir gö
lün kenarından geçerlerken Naz
minin gırtlağından öyle acı bir fer
yat çıkıverdi ki bunu duymadıktan 
sonra artık onun herhangi yalvarıtı 
duyabileceğine akıl kestirilemezdi. 

Herif tefini kelepçeli eliyle tutu
yordu; ve tefi kaldırmak için dir
seğini kıvırınca, tabii Nazminin dir 
ıeği de kıvrılmıftı; ve bir saatten 
fazla bu vaziyette kalınca pazısı 
karıncalanmıştı. Serbest kalıı,n eliy
le orasını biraz uğuşturmak iste· 
yince bir de ne görsün! Herifin yır
tık gömleğinden çıkan sayısız bit 
1'1at:"\W~rı dizi dizi kendi koluna 

"1U7 

Muhammen bedeli 
Yerli Cif ve C. f. 

Lira Lira 
24750 10450 

JJd 
İfte bu ıefer oynatıvermlttl··· pi 

herifte ne kadar bit vardı y•~~1" 
Billah, en debdebeli devrind• 1 ol· 
aviye,,nin ne bu kadar de,,e• 
mutlu, ne de koyunu 1 1,t• 

Artık durmadan bağırıy_o!.' f ,.tJ'. 
lağmr yırta yırta, ne aöyledı~~~ ,et' 
lamadan, bilmeden ve iıtedıi'ııır" 
anlatamadan bağırıy~r, ~a~e Jıtl 
yordu. Fakat emir em1rdt. f,rıı•· 
kelepçelerle bu urgan ancak ·rclilİ 
ni madeni hapiıhanesine gı 
zaman çözüliip çıkarılacaktı. 

Maden hapiıhaneıi... . . IJir 
Burası da bir batka bela !d'beı; 1, 

başka cinsten ve sunturlu bır 1'D' 
Akrep bolluğundan hiç klj'~ı d• 
VUfuna giremiyordu. Ge~~ e rllll'' 
gündüzler gibi a vlıda geçırıYda:Va• 
dr. Sırtlarını avlu duvarına 1 rııt' mıt birkaç mahkum onu yan ata.Ol 
çağırdılar. Y danlı adam ~a'dııl1 1-
karşılarında oturan ve içlerı:Od1ol• 
kisinin bet tat oynayıfları11ı i• ıı• 
mahalle çocukları gibi pis P 1' 1ef' 
rıtarak, kaba takalar yapar~ tı· 0-
reden bir kalabalığa karıtm 1~ııit': 
rada onun bir Kürd _feyhi f berifı 
nu öğrendi. litin garıp tara .1 irle~ 
hala, yol arkadafının neye 511111ıt•~ diğini anlayamamıştı ve yarı_~1ıedl" . ler, onun kürtçe bir 'eyler ji. 
ğini duyunca gence dediler ~~İ) 

(Biftr1e<1 



ağnılar Sıvasa 
okulmıyacak 

'Ilı yolları bo:ıuyor hem 
a-ıcırtılarına 

slahammül edilmeyor 
iV AS, (Milliyet) - Sıvasın 
, ~ıllardanberi hususiyetlerinden 

1 de kağnılarıdır. Kağnılar. 
ilin etrafına serpilen köylü. 
Yegane nakil vasıtasıdır. Tar

ı. dan çıkardığı buğdayını, or
"lllardan kestiği odununu ve yap· 
1 köınürünü buğdayından ve ar-
111dan aldığı samanını hep bun

Pa:>:arlara götürür ve satar. 
e Ortalık açılıb ta köy yolları 
!thir birlettiği günden itibaren 
.aıı ıı her tarafında duyulan bir 
1 'Vardır: Kağnı gıcırtıları, gı
l Rrcır ... Her tekerlekten çıkan 
er .. , t-0plu bir halde birle,erek 

İ'&iirültü çıkarmağa batlarlar. 
.ka.lın çartıdan töyle, atağı doğ-
1 ı arkadatile kol kola verib 

~ tnak istense kağnı seslerinden 
oııutulduğu anlatılmaz olur. 

'l.Çok zaman sağdan, soldan ititİ· 
'lierkea yakasını silker geçer. 

11\ık, Elaman fU kağnılardan, yeter 

!»~ağnı sesi sevilmeyecek kadar 
""'değildir. Ama hep birden top· 
~ ır~ çekilmez oluyor. Kağnıların 
~cı fenalığı da şehir yollarını 
~den, güne harab edici olması
tb lier yıl kağnıların gelib geçti

\ıu IJ. Yolların tamir edildiğini gö-
rl. Ve bundan da içlenir .. ge· 

·tdik... Çünkü kağnılar yüzlerce 
sarfedilib düzene sokulan yol-

1 ertesi yıla öyle bir hale koyar
ki haricten Sıvasa birisi gelse 
•?Yle bir etrafı dola,sa ~uhak-

~ k ılk olarak yollardan t ikayet e
tektir. Bunu söyleyen bilmez ki 
·{.ol!ar daha yeni yapılmıttır. 

,111 onu harab eden kağnılardır. 
tııılar, yollarımızın yegane düt
ııları ... 
~elediye meclisi çok zamandan 
tı kağnı arabalarının fehre uğra
~ llıasım ve doğrudan doğruya ha
~ 'fol!arla ayrılacak pazar yerleri· 

Relrneleri itini konutacaktı. Şu
\ı devresi içtimaındaki konutma
~ arasında bir de kağnılar mesele
~ tardı. Kağnılar için, belediye fU 
~arı vermittir: "kağnılar tarın 
~~daki yollardan mezbaha ba'ın 
\ıı ı ıneydana gelerek bugünü o· 
lıI '~i satıcılara sattıktan sonra 
~iği yoldan geri dönecektir. Bu 

~len kararın yerine getirilmesine 
~ 1_!ıl~~tır. Bu suretle Giz kağnı 
~ltusiınden ,ehır yollarını ha

\. eden teke;leklerrnden kurtula-
~ız. 

Sıva.ta mahalle adları 
~Şehir meclisinin tubat devresin· 
~ konu,tuğu meseleler arasında 
\t de nıahallelere ad takma iti var 
~1 Şehirde değiten mahalle adlan-
~tra ile bildiriyorum. 
''.İikumet konağı, jandarma .da

\ Ilı, ınahfil bahçesi, yanındakı kı· 
\lar, istasyon yoluna batlangı~ 
)it il Yerler. Vali konağı, cumhurı
~alk fırkası. Liva, ve askeri 
lı, binaları, ile c~vrelı;nmis 2e
~ ltıeydanlığa (cumhurıyet mey
l.'111) cumhuriyet meydanından 
~la.yıb istaıyona kadar uza~an 
\ada (ismet pata) cumhurıyet 
~)dıı.nından batfayarak Kayseri 
\Ilı karakoluna kadar giden yola 
~(ta,lı sokak) cumhuriyet mey
~""ltıdan itibaren ismet paşa ~u
)'la bahçesi sonuna kadar nıha
~l!llen kısma da (Selç'!k_sokak) 
~ lcıaım Selçuki eserlerı~ın sıra
~ığı bir yerdir. Çifte mınareler, 
~ t!chi, tifaiye medreseleri b~-
4.ı a. olduğundan Selçuk eserlerın· 
ld. tı lı:inaye olarak "Selçuk sokak,, 
~"ıırilmittir. Cumhuriyet cadde-
1 l!ı:ı, b14layarak hamam önünden 
,~tek ismet pata caddesine çı
~ lı:ıaımlara da "Osman paşa,, 
tik hııriyet meydanında':°, batlay~
)~ • l\olfaliğa kadar da cumhur~
~t l'.a.ddeıi,, eıki Ba&dad cad~eıı 
Ilı~ lCeııeceli kısımları cumhurıyet 
~'!'danından b14layarak çatalpı
'r <;etmesi kartısındaki yolun ni
ı.ı:etiendiği kısma da valimizin 
~~ 'dı olan "Kepenek" verilmittir. 
~111ıhuriyet meydanından başla
~;tak boğazkesen fabrikasına 

ıc:r giden yol da "yazısı kabak,. 
\~ l hak yazısının askeri kışlalara 
~hn kısmına da "kı1la yolu,, 
~ . IJ.riyet meydanından başlaya
'la.ndarma dairesinin arkasında
h k 8.rlıklardan geçen ve çavuş ba-

111llına çıkan ve ta Pünzürük 
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Merzif onda bilgi hevesi 
Herkes öğrenmek istiyor. Amerikan \ 

koliejine artık eski rağbet yok 
MF.R.ZIFON, (Milliyet) - Bu- dır. 1930 senesinde meydana geti • 

rası, kafa.balık bir kasabadır. Ve rilen "Talebe kooperatifi,, yaptığı 1 
münevl e ·kri pek çoktur. Dört ilk bir nizamname ile bütün mektep • il 
mekteb, l:ıir orta mekteb ve bir de !ere örnek olmut,' hatta merhum 
Amerikan kolleji vardır. K-:>Ilej maarif müdürü "Mürteza" Bey 
"orta mekteb" derecesindedir. ve nizamnamenin birer nüshasını bü • 
talebesi ki mi .en kızdır. Orta mek - tün mekteplere nümune olarak res 
tebin aç•lr ıası ve muhtelit olması bu men göndermişti. Her mektepte ol 
mektebe rağbeti azaltmı,tır. Ve bu duğu gibi burada da bir (Hilaliah 
gün Merzifoı ıdan buraya pek az ta mer derneği) vardır. Ve birbuçuk 
!ebe gitm ıkt ·dir. Orta metkep ka- sene zarfında: 33 lira küsur kuru' 
labalıktır. C: var tehirlerden Hav- hasılat yaparak bir kısmını mer • 
za, Gümüt HacıkC'·y, Erbaa gibi yür keze, bir kısmını da mahalline sar-
dun muhtelif k.')şele; inden talebe fetmiştir. Ve son Marmara fela • 
bulunmaktac ır, Mel< ;ebin jimnas - ket..edelerine yapılan 564 kuruf 
tik muallimi Veda de ı sonsuz faa - bu hesaba dahil değildir. istiklal 
liyetlerile gü ~el bir izci, spor da - mektebi: şehrin merkezinde bulun 
ha buna mümesil tal"be kOC!',ıera - mak itibarile çok kalabal ıktır. Bu 
tifi gibi kolları vard.ı.-. izciler ya - yüzden muallimler birliği salonu 
zın ekser cumaları ı İvar köylere alınmış; ve sınıf yapılarak birliğin 
seyahat yaparlar. Soı ra her sene faaliyetine nihayet verilmiştir. 
mektep iki, üç mjsaır.ere vermek Muallim kadrosu çok sıkışıktır. 
suretile halkı ve bilhası a ç<.cuk ve- Ve bu yüzden muallimden tasar • 
lilerini mektebe yaklaflınrlar. ruf maksadile, kalabalık olduğu • 

ilk mektepler içerisinde bina iti nu söylediğim istiklal mektebi bat 
barile, en mükemmeli, Kanmusta- muallimi ve ayni zamanda maarif 
fapafa metkebidir. Diğerleri bugün memuru da bulunan Halil Koçhi-
kü asri mektep binaları ile miika- sar bir de sınıf okunmaktadır. 
yese kabul etmiyecek kadar g.eri - Çok çalışkan bir kaymakama ma 
dir. Talebe çoktur. Hatta mevct.·t lik bulunan Merzifon maarifi gün-
mekteplerin kafi gelmemesind.~n den güne ilerlemektedir. Yalnız hu 
b irçok çocuklar mekteplere alına- susi muhasebesi verimsizdir. Bu • 
mamaktadır. nun da sebebi iki kazaya sahip bu 

Bu dört mektebin isimleri: Ir- lunmasıdır. Eğer Amasya vilayeti 
fan , istiklal, Cümhuriyet, Kara • birkaç kaza ilavesi ile büyüyecek 
mustafapa,adır.Bunlardan Cümhuı- olursa, Maarif itleri daha çok yolu 
riyet üç sınıflıdır, bina itibarile çok na girmit bulunacaktır. 
biçimsiz bir mekteptir. Buna rağ. Halkın mekteplere alakası bü-
men çalışkan bir baş muallimi var- yüktür. Ve bu yüzden ilk mektep 
dır. Bina itibarile güzel mektep • ~sili görmeyen bilhassa kızlar • 
!erden KaramustafapaJa, tarihte. dan pek azdır. ilk mektebi ikmal 
ki, Merzifonlu Kara Mustafa Pa- eden her kız çocuğunun iki iti var-
şanın İsmine izafe edilmittir. Ve dır. ~ 
çok çalı,kan bir b14 muallimi var- 1 - Tezgahta çalıtmak 
dır ki, bu zat eski üatatlardan tair 2 - Bir terzi yanına girerek di-
"lskender Haki" Etgindir. kit öğrenmektir. 

irfan mektebi buranın en eski 
bir mektebidir. Ve çalışkan bir ta
lim heyeti, iyi bir başmuallimi var-

• 

Terziliğe karşı büyük bir heves 
vardır. Hemen her genç kız mev • 
cut dikiş bürolarından mezundur. 

lnegölhalkevine kavuştu 
Şimdiye kadar geciken bu işte tamam
lanmıştır güzel bir binada yaptırılacak 

lNEGöL Bu yıl açılan yeni hal
kevleri arasında bizim evimiz de ..
vardır. Yurdda halkevleri kurul
duğu yıldanberi burada bu soysal 
müessesenin açılması iateği hemen 
umumi bir tekil almıttı. Fakat bazı 
sebeblerden bu yıla kadar geri kal 
dı. 

Bu sene kaymakamımız Bay Hatim 
Günal kazamıza gelince, ilk iti 
halkevini açmak tetebbüsü oldu. 
Oç ay önce kasabanın münevverle
rini topla~ı. Maksadını anlattı ve 
hemen muvakkat olarak tubeler tef 
kil edildi ve muvakkat idare heyeti 
seçildi. Bu ilk itten sonra gelir te· 
min etmek için sinema itletildi. 
Toplanan para ile zaruri masraf
lar yapıldı. ileri yapılmasına karar 
verilen halkevi binası için de lazım 
olan paranın küçük bir kısmı bu. 
bulunmut oldu. Şimdilik halkevİ· 
miz eski Türk ocaklarından fırka
ya intikal eden binada çalıtacak 
bir müddet sonra iki bina yapılma
sı için tetebbüse giritilecektir. Kay 
makam Bay Haşimle fırka batka
nı Bay Şakirin lnegöl halkevine ya 
kıtacak bir bina meydana getire. 
ceklerine güvenimiz vardır. 

Ayın yirmi ikinci cuma günü açı
lan halkevinin kütat merasimi pek 
parlak bir tekilde geçti. Bir hafta 
önceden binanın tamir ve tefritine 
batlandı. iç ve dıt süsleri çok gü
zeldir. Şubeler için tahsis ediTen 

köprüsüne kadar olan mahallelere 
de "çavutbaşı,, taşlı sokakta Sıvaı 
saylavı Bay Raaimin eviyanından 
batlayarak lsmet pata yolunu geçib 
Osman pata yoluna karıtan ve is
met paşa mektebi bahçe duvarına 
kadar da "Hendek kenarı,, Taşhan 
dan ba,Iayarak arab şeyhin evi 
yanında nihayetlenen yola "yeni 
çarşı ulucami civarına da "ulu e
mek., uzun yoldan ayseri kapı5ı 
köprüsüne kadar da "uzun yol,. 
adları verilmittir. 

lnegöl halkevl açılırAen 

odalar da dötenerek kapılarına lev 
balar asıldı. Büyük, küçük bütün 
levhalar burada misafir bulunan 
yem yuz kurutlukların ressamı 
Bay Ali Cemale ya. dırıldı. Cuma 
günü her teY tamam olmuştu. Öyle
den sonra binanın önü insanla dol
du. Saat on İlörtte valimiz Fazlı 
Güleçle vilayet fırka batkanı yeni 
saylav Bay Sadi Konuk yanların
da bulunan zevatla geldiler. Mera
sime istiklal martile batlandı. And 
martı da okununca halkevinin a
maçlarını izah eden bir nutuk söy
lendi. Ondan sonra da muallim Ba
yan Meliha bir tiir okudu. Arkasın
dan kordelayı kesmek üzere Bay 
Fazlı Gülece maku takdim edildi. 
Değerli valimiz burada kısa bir nu
tuk söyleyerek İçtimai müessesele· 
rin küçük bir tarihini yaparak kor· 
delayı kesti merasimde bulunan 
yüzlerce kişi içeriye girerek odaları 
aıezdiler. Kendilerine salonda çay 
pasta ikram edildi. Çay esnasında 
Bay Sadi konuk Bay Fikri, Bayan 
Vahide samimi hasbühallerde bu
lundular. 

Diyarıbekirdehayvancılık 
Son senelerde arab atları ve eyi 

biniciler yetişmeğe başladı 

Diyarbekirden bir görünüf 

DlY ARBEKIR, (Milliyet ) - Diyar· 
bekir vilayetinin şimal ve cenup vi .. 
li yetleri araıında merkezi bir vaziyet te 
bulunmau, bu havalinin baıhca servet 
menbaını teıkil eden kesif hayvan sürü· 
Jerinin mev&imlerinde transit merkez ve 
güzergihmı teıkil etmektedir. Bu yüz· 
den eskiden Diyarbekirde hayvan hasta· 
lıkları yayılmıt bir bi9imde bıtlunuyor
du. Sonraları baytar idaresinin devamlı 
çalışması neticesinde .;ıı!;vet içinde mev
zii zuhur eden çiçek, barbone ve farbon 
hastalıkları oldukları y erler de söndürül· 
müı ve her yıl baJvanlara ıarbon ve bar 
bone aım tatbik edilmiştir. Vilayet hay· 
vanlanrun hastalıklardan ve bilha ssa sal 
gın bir biçimde hükmünü yapan çor (ve· 
bayi bakan) dan temizlenmit bulunma· 
11, vilayette takibi bir zaruret halini a· 
lan ve memleket varbğını yükseltmek İ· 

çin ellik (milli) dömeğimizin ( ıermaye) 
başhcaıını letkil eden hayvanlarımızın 

cinslerinin ulahı gibi büyük bir faaliyet 
gösterilmiştir. 

Islahı hayvanat kanunu ve bu sahada 

bakanlıkça verilen yöntem (direktif) ler 
dairesinde alınacak dibelek (cezri) çe • 
viı (tedbir) !erle çiftçinin buııünkü elie· 
nek alus (zirai ıerait) una uygun ve 
ıtıulıtaç bulunduğu kabiliyette hayvan 
yetiıtirerek çalıpnasını kolaylaıtırmak, 

~e istihsal kudretini arttırabilmek için 
bakanlıkça tatbik olunan on yılhk çalıı· 
ma programı esasına muvazi olarak ve 
viliyet mıntakaıının kendi hayvanları i· 
çin arzeylediği coğrafi iklim ve ekim bi
çim, zooteknik kudret ve kabiliyeti na· 
zan dikkate alınarak bet ıenede tatbik 
edilmek üzere bir nlah programı tanzim 
edilmiıti. Program mucibince nlah fa· 
aliyetine bqlanıııç olan 931 yılından iti· 
baren çalııılmıya geçilmlt ve birinci ıre· 
nel müfettiıtiiin müzahereti ve vilayet· 
!erin nakdi yardımlarına inzimam eden 
Ziraat Bakanlığının muaveneti ile timdi· 
lik 24 aygırbk olmak uzere bir ayırır de· 
poıu yapılmıftır. 

Bunun kadar mühim ve belki memle
ket v. halk üzerinde o derece dokunaklı 
olacak icraattan birisi de ıimdiye kadar 
birçok sebeplerin tesiri aıtınaa varlıkla
rından kaybeden kara 11ğırlamnızın il· 
iahı keyfiyetidir. Bu cihet te nazardan 
kaçmlmamıt ve vilayetin üç nahiyeai bi· 
rinoi nlah mıntakası olmak üzere tesbit 
ve kabul edilmiı, ve nahiyeler içinde 99 

köyde 3000 e yakın damızlığa yaramıyan 

erkek danalar ihsa edilmiılerdir. Bu mın 
takada ıerck ekim biçim vaziyeti ve ııe
rekse hayvanlarının mer'a, bakım kabili· 
yetleri müıait görülen otuz ıekiz köye 
nümune köyü adı verilmitlir. 

Vilayet hayvanlarının ayrı ayn cep· 
helerden bu suretle genel ıslahları ahka· 
mına ve Ziraat Bakanlığ ı tarafından ve
rilen önlem dairesinde salgın hastalık · 
!arla çekiı için vazife alarak köylere çı· 
kan baytarlar tarafından ayrı ayn yer
lerde damızlık kudret ve kabiliyeti ırös· 
teremiyen ayn ayrı clns erkek hayvan· 
lardan 2500 den fazla bat ihsa edilmit · 
tir. Bundan başka 15 bat ayırıra kısrak· 
lara sıfat icra edilebilmeleri için ıehadet· 
name verilmit ve yapılan tebliııat ve tef• 
vikatın müsmir neticesi olarak vili yet 
mıntakasında timıJiye kadar 150 den faz 
la halis kan Arap at kısrak ve tay nesil· 
nameye kaydedilmiılerdir. Vilayet mın· 
takasının halis kan Arap hayvanlarına 
tahsis edilmiş olma11ndan sergi ve koıu· 
lara ancak bu ıekilde tesçil edilmiı hay
vanların ıirebileceii hakkındaki tebligat 
ıimdiye katlar mühmel ve atılmıt kalmıı 
asil hayvanların meydana çıkmasına ve
sile olmuıtur. 
Yapılan eoaıılı erklerle (tesir) yalnız 

vilayet mıntakasında değil, komıu vili.
' yetlerde dahi hayvan cinslerinin 11lah ve 
çoğalmasına yardım edilmiıtir. Diyİlrbe· 

kirde 927 yılından itibaren her yıl ilk ve 
sonbahar mevsimlerinde resmi program· 
!ara istinaden at yarııları yapılmaktadır. 
ilk yıl yarıılarıiıda heveuiler adedi mah· 
dut kimselere inhisar edei'l<en müteakıp 
yıllarda meraklılar ziyadel"fU'lit ve bu 
vesile ile mühmel ellerde kalmıt hayvan· 
!ar ziyadeleımlı ve hatta dııtan cins hay 
vanlar memlekete ıetirilmiıtir. 

Y anılardan baıka 927 yılından itiba· 
ren baılayan hayvan serırileri de timdi· 
ye kadar Arap hayvanları yetiıtiren bu 
havali meraklılarını iyiden iyiye teıçi' et· 
mit ve bunun neticesi olarak baknnıız 
kalmıt asil ve kıymetli Arap hayvanları 
meydana çıkarılmııtır. 

Baytar idaresi ile vilayet yarıf ve 11-

lah komisyonunun devamlı çahıma11 ne
ticeıinde Diyarbekirde az bir zaman i· 
ıtinda kıymetli hayvanlar ve biniciler ye

tiıtirilmiıtir. 

Aydında nakış kursu 
Aydın Halkevi çalışmalarına 

bir hız verdi • 
yenı 

Aydın halkevinde nahı, kurııu 
A YlDIN (Milliyet) - Aydın mektedir. Bu derslere yirmi talebe 

halkevi h~lk dershaneleri ve kura· devam ediyor. Bunlardan batka bir 
lar tubesi, bu yıl çalıtmalarına çok çok talebeler daha. ~az~lmak için 
hız vermi,tir. Şubat ayı ba,ında batvurmutlarsa da ıkıncı devreye 
açılan ameli hesab ve bankacılık yazılmaktadırlar. 
kunu derslerini Ziraat bankası me· Şube, dün 7 eylül ilkokulası salo-
murlarından Ahmed Hamdi ver nunda merasimle bir de nakıt kur-

Lice örnek 
Kaza oluyor 

--o-

; 

Kal:anın planından başka 
bir de su projesi yapı.eh 

DIYARIBEKIR, (Milliyet) -
Diyarıbekire bağlı Lice kaz~sında 
son zamanlarda birçok yenilik:er 
viicude getirilmittir. Son yıllar çin 
de kazada 3 milyona yakın üzüm 
çubuğu, kerestelik ve meyve ağaç· 
!arı dikilmit, Hani ve Licede bele
diyelere aid fidanlıklar yapılmış· 
tır. Licenin nahiye merkezlerine 
ve bütün karakollarına telefon te
sisatı yapılmıştır. 

Licede gittikçe özlü bir varlık gö 
rülmektedir. Belediye de kazanın 
iyileşme ve güzelleşmesi için büyük 
bir gayre~ sarfetmektedir. Lice be
lediyesi kazanın planı ile su proje. 
sini fenni bir şekilde yaptırınıttır. 

Licede 500 metrelik bir kaldı
r~m bir_ çeşme, hamam, beled.ye~·e 
aıd sekız dükkan, bir mezbaha, Ha 

Lice cumhuriyet meydanında abide 

nide bir belediye dairesi bir hüku
met binası, mezbaha ve köy kanu
nuna tevfikan altnııf kilometrelik 
yol yapılmıttır. 

Licenin 40 evlik Cumayik köyü
nün çiftlik olan arazisi istiıplak e
dilmİf, muhtaç çiftçilere borçlan
ma kanununa tevfikan 1 70 hektar 
arazi verilmittir. Licenin binaları 
muntazam bir tekildedir. Kazanın 
cumhuriyet meydanı da güzel bir 
mevkide yapılmıt ve alanın ortası
na bir abide dikil mittir. 

Kaza merkezinde bir de llkınek
teb vardır. Mektebin muallimleri 
tamamdır. Kazanın suyu sailam ve 
havası temizdir. Licenln iktisadi 
vaziyeti de iyidir • . Halkın mühim 
kısmı ziraatle iftlgal eder,, Zirai 
mahsulatı 60! ve berektlidir. Lice
de bulllfıcı hastalık yoktur, Mer
kezde ve köylerde sıtıiıa IJJevcut
tul. Trahom hastalığı da var iae 
de ehemmiyetsiz bir tekildedlr. 

Licenin güzelletmeıl ve dlfer 
kazalara örnek olması için ırerek' 
belediye ve gerek kaymakamlık 
çok çalıfmaktadır. 

Akşehirde Şarlak suyu 
evlereveriliyor 

AKŞEHiR, (MiIDyet) - Teaiaatı 
ikmal edil!n ı~mız Şarlak ıuyunun 
evlere vemmenne evvelki ıüıı batlan. 
mııtır. 

Su tealıatının bir iki ve ti9 numara
lan çocuk esirgeme kurumunun gay. 
yur batkaru l1lralından mezkur kuruın 
faydasına olarak ihaleye konmuı hun. 
!ardan bir numarayı Hoca zade Bay 
Salim elli liraya ve iki numarayı da bir 
muallim on ilci buçuk liraya ve üç nu. 
marayı çocuk esirgeme kurumu baıka
nı Bay Nadir Tahıin Benderli oilu altı 
buçuk liraya almıılardır. 

Bunlardan bir numaralı çe1111e me
rasimle Bay Salimin kumaı tezgihha
nesine yapıldı. iki nutnMayı alan mual
lim cemiyete vaat ettiii çok cüz'i parayi 
vermekten kaçınmıı ve bunu da Bay 
N. T. Benderli oilu kendisine almıt
tır. 

su açmıttır. Merasime halkevi ban
dosunun çaldığı istiklal martile 
batlandı. Ayakta dtnlenen mar,tan 
sonra halkevi idare heyeti namına 
bay Vasfi Hilmi Bilge ve tube ko
mitesi naınına da muallim Sabri 
birer söylev aöylediler. Kur~ mual
limliğinl Navman tlrketl muallimi 
bayan Behice almıt ve Navman tir 
keti kurs için U9 makine verınittir. 
Kurs üç aylık devrelere ayrılarak 
devam ettirelecektlr. Birinci dev
reye 54 bayan yazılmı' ve derse 
batlanmıftır. 

) 
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e 1 !_nkilab A kürsüsünde 1 

;,mek/U/l Medenı kanun ~lınır~en 
'= muarızlar neler soyledıler 

Iv.ILLlYETin Tefrikası: 37 Nakleden: M.F. 

Kasanın içinde Kondon'un çaldıği 
mücevherler 

elmaslar ve milyonlar vardı 
Hülasa j 

[Fantoma - Hırsız namilc maruf o
lan Marten Dal hususi bir baloda ga
yet garip bir hırsrzlık vakasırun içine 
karışmıştır. Çalınan şey ev sahibi Ma
dam Koverlihin yeşil elmasıdır. Bunu 
Brina isminde bir genç kız aşırmıştır. 

nediyorum, kondon bunun üzerine 
büyük bir sıkıntıya düşmü,. Apar· 
tımanında bulunan rt\Ücevherler 
kendisini sıkmağa başlamıf. Saha 
satamaz; atsa atamaz. Bundan ma
ada paraya da ihtiyacı varmıt. E
min bir yer aramıt. Bir gün otomo· 
bili ile bir kasabadan geçerken O· 

rada müzayede ile bir ~eylet wL l~ .• 
dığını görmüş. Bu eşyaların arasın
da bir de kasa vannıf. Eski bir tip 
imiş. Fakat iyi muhafaza edildiği 
ıçın yepyeni görünüyormuf. Kon. 
don bunu derhal satın almıf. 

Maksadı şudur ; Çünkü bu yeşil eJ. 
mas Cimi Barenjer isminde bir adamın 
katledildiği gece bunun üstünde idi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol· 
duğu yerde bulunmuştu. Brina bu mü· 
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev· 
her tekrar ortadan esrarengiz bir şekil· 
de kaybolmuştur. Bunu acaba ev sahibi 
Koverlih aşırmasın. Fakat neden bu a· 
dam böyle bir hırsızlığı yapacaktır? 

işte Dal. şimdi genç kıza bir yar
dım olmak üzere Koverlihin arkasını 

takip etmiş ve onun da bir gece Cimi 
Barenjerin katledildiği dairede ayni şe· 
kikle vurulduğunu gönnüştur. 

Bir surü maceralradan sonra yeşil 
mlicevbcri bulmu bunu genç kıza tes
lim eotıniştir. Şimdi katili bulmak için 
Barenjerin masasına geçmiş, ve orada 
müthiş bir hidisc ile karşılaşmıştır. 
Fakat nihayet katilin Kondon olduğunu 
meydana çıkarmış ve onu yakalamış
tır.] 

- Ne? Evet. Şeyyy •.• Hırsız? 
Tabii tabii ..• Dün gece bulunan 
bütün mücevherleri onun çaldığı 
zannediliyordu. Herkes Fantoma
Hırsızı itham ediyor, fakat parsa
yı Kondon topluyordu. Zanneder
aem zavallı hırsız, Sumera'e bir 
tebrik mektubu gönderir artık. 

- Belki Sumers de mukabele. 
ten Fantoma • Hırsızı tebrik eder. 

- Bir hırsızı tebrik mi? Doğru
su olur iş mi? Hiç buna İnanıyor 
musunuz? 

- Ne bileyim ben? •• Neyse ... Bu 
sabah çok mes'udum. Bütun bun
ları okuyamıyacağım. Anlatın ba
kalım, bu kasa nasıl Barenjerin 
apartımanına nakledilmiş? 

- Bu, esrardır. Fakat Sumer~ 
işi aydınlattı. Zannedildiğine göre 
Kondon bundan bir sene evvel işe 
batlamıf. Öteden bir broş beriden 
bir gerdanlık çalıyor, sonra fa;ı. 
torna • Hırsızın kartlarını bırakı
yormu,. Nasılsa eline Fantoma • 
Hırsızın bir kartını geçirmif ve bu
nu teksir ettirmif. işte bu kart, o
nun yegane maskesi imiş. Polis 
F antoma • Hırsızı arıyormuş. Za
ten Kondon zengin bir adammıf. 
Hiç kimsenin bundan şüphe etmek 
aklına bile gelmiyormuf. Halbuki 
vaziyet hiç te öyle değilmif. Kon
don bir sokak süpürücüsü aylığı ile 
prensler gibi yaşamanın usulünü 
keşfetmit· Söylediklerine bakılır
sa, Nomade ismindeki yatı, ona 
ipnotize ettiği bir kadın vermit. 
Çalmak kolaydır. Fakat çalınan
ları paraya tahvil etmek zordur. 
Kondon da bunun hem zor, hem 
tehlikeli olduğunu farkettiğinden 
başka çarelere batvururmuş. An· 
ton GittJer isminde yatlı bir adam 
bulmuf. Bu adam vaktile büyük 
bir kuyumcu yanında çalışıyor • 
mu.. Sonra itinden çıkmıf. 
sefalete düşmüf. Bunun üzerine 
Kondon onu kendisine yardımda 
bulunmağa ikna etmif. 

Bir müddet her fey yolunda git
mİf, Kondon büyük bir servet aahi
bi olmuf. Fakat bundan iki ay ev
vel sıkıntı batlanııf. Çünkü polis 
onun izleri üzerinde yürüyormuf. 
O vakitler birçok mücevher çal
m•t· Bunların içinde batlı batına 
bir servet olan Mad;lm Hanover'in 
mücevheri de dahildir. 

Böyle bir mücevherin satılması 
hakikaten zor bir ittir. Ve büyük 
maharet ister. Fakat Kondon iti be
cerememif. Mademki üzerinde fÜp· 
heler do18'ıyor, iyiya be adam, laf· 
lan bulduğun fiate satsan a, fakat 
Kondon beklemit, ve mücevherin 
daha müsait bir zamanda satılması
nı emretmif. Aparhmanında bir· 
çok çalınmıt mücevherler varmıt• 
Polisin tüpheleri üzerinden azalır 
azalmaz tekrar ite koyulmu9. Ve 
Gittler' e bunların aablmaaını em· 
retıni9. Sonra gazetelerde okumut 
ki: Bir hınız, yataJdarı vasıtasile 
rneydana çıkmıştır. Bunu üzerine 
Gittler' e durmasını ve artık aatıf 
yapmamasını emretmit. Fakat 
Gittler'in vicdanı kendisini tazip 
etmeğe batlamı9. Çünkü Gittler fe
na bir adam olmak için yaratılma· 
mı~tır. 

- Tabiat bir adamı fena adam 
olmak için yaratır mı? , 

- Hayır, fakat bazılarımıza bir 
h.' ım vaziyetler ihdas eder. l~te. 

Brina alaka ile Dal'ı dinliyordu. 
- Kasa Kondonun evine nakle

dilmif. Dostumuz Kondon kasada 
garip bir fey keşeftmiş. Au, etrafı 
çerçeveli ve fransızca yazılmı' bir 
mektub iı:ıiş. 

Brina: 
- Mimi ye yazılan mektup! diye 

haykırdı. 
- Evet, Mir.~İye yazılan mek

tup ... Kon don onu L .r tarafa atmış 
ve kasanın içini mücevherle dol
durmuş. Fikri, bu kasayı polisin 
bulamıyacağı bir yere nakletmek 
imi,. Nereye götüreceğini kendisi 
de bilmiyormuf. Bu meseleyi uzun 
uzadıya düşünmÜf. 

Ertesi sabah kasanın yanına git
tiği zaman kapalı olduğunu gör
müş. Çünkü bir gün evvel, anahtarı 
çevinnifmİf. Birdenbire farketmİf 
ki kasanın nasıl açılacağına, ne gi
bi bir dalaveresi olduğuna hiç te 
dikkat etmemif. Düşünün bir kere 
kasanın içinde milyonlar pahaH.'a 
mücevherler var. Ve zavallı Kon. 
don bunun nasıl acıldığını bilmi-• yor. 

O zaman kasayı 
tehre gitti. 

satın aldığı 

.~ki , hibini buldu fakat sır.ı • 
m · '.;.-<>nenıedi. Bu ada ıı kasa • 
yı bir iki ay evvel almı'tı ve harf
leri birbirine karıştırarak hiç ki • 
litleyememitti. Çünkü içine yal -
nız kıymetsiz evrak koyuyordu. 
Buna rağmen Mimin;~ • ., .. 
nun bu sırrı ihtiva ettiği hakkın • 
da müphem bir fikrı '""'"'' • ·-· •• al 1 
de muhakkak bildiği bir 'ey var
sa oda kasayı aldığı zaman Mimi
nin mektubunu da beraber vermiş· 
!erdi. 

Kondon evine döndü, Gittler i
le beraber Miminin mektubunu tel 
kik ettiler fakat hiç bir tey elde 
edemediler. Belki bir çilingir bu i
şin içinden çıkardı. Fakat Kondon 
yabancı bir adama itimat edemi • 
yordu. 

Kasayi yapan adamı bulmak 
çok uzun sürerdi. içi içini yiyor • 
du. Daha üzüntülerinin sonu gel
memifti. Ayni gün, onunla bera • 
ber oturan Gittler polisin apartı. 
manda taharriyat }"apacağını öğ
renmi,ti. Bir tek kurtulut çaresi 
vardı: Kasayı buradan çıkarmak. 

Fakat nereye götürecekti? Kon
don onu dostlarından birinin evi
ne tafındırmağı dütündü. Fakat 
itimat edelo ileceii hiç bir dostu 
yoktu. ~\lnuıı i:,erine Git<l•r'in ak
lına Barenjer geldi. Aralarında ba 
sit bir tanıtıklıktan 1>aşka birfey 
<ılmaınasına rağmen Kondon onun 
evine telefon etti. &renjer evde 
değildi. Bekliyecek vakitleri yok
tu. Evvela kasayı göndermeğe, 
sonra izah etmeğe karar verdi. ka
sayı gönderdi. Ve ancak ondan 
sonra içi biraz rahatladı. Polisler 
geldiler. Apartımanı ellek ellek a
radılar ve özür dileyerek gittiler. 
Kondon onların haline gülmek is
tedi, fakat gülecek hiç hali yoktu. 
O kasayı tatımakla mefgulken 
Gittler Mimi'nin mektubu ile bera 
ber ortadan yok olmuftu. Zaten 

birkaç gündenberi c.; tlerin hali pek 
• gariplefIDitti. Fakat Kondon bu • 
nun farkına varaınıyaca.k kadar 
mefguldü. Gittler'in kalp hastalı -
ğı fazlalatmıftı. kaybolması ve he 
le Miminin mektubu ile beraber 
kaybolması endite verecek bir ma· 
hiyette idi. Fakat Kondon buna o 
kadar ehemmiyet vermemeğe ça
lıştı. Öğleden sonra birkaç defa 
telefonla Barenjer'in evini aradı. 
Fakat bir türlü cevap alamadı. 
Birkaç defa eve kadar gitti. Fakat 
kapı kapalı idi. Son gidi~inde pen
cerede aydınlık gördü. Yukarı çık 
tı, tam kapıya vurmak üzere idi 
ki içeri Barenjerin ya hayretten, 
yahut ta heyecandan titreyen bir 

(Başı 1 inci sahifede) 
dan ve bu tarz mua.;ır medeniyet pren
ıipleTine zıt olduğundan reddedildi. 

Maamafih o zamanki muar::zların 
noktai nazarına da, endiıeye de lü -
zum yoktu. Eaaaen kanunu medeni ç1· 
kıncaya kadar vaziyeti tutan şerıatin 
iki satırı değildi. Türk seciyesi idi. 

Bütün bu itler esaıen kanunu me
deniye yiikletilemezdi . Zira evlennıek 
iti için ailenin yüksekliği lizımdır. 

Acaba eski ıeriat hükümleri var • 
ken Türk bayanlardan müslüman ol
mayan erkeklerle evlenen yokmuydu 

Kanunu medenıden sonra bu kabil 
kadınların mikdarı arttı mı? 

Milli terbiye inkişaf ettikçe bu ra
kam daha azalmııtır. 

Eskiden Mişon Ef. Muhsin Ef. o
lur, evlenirdi. Halbuki kanunu medeni 
hakikati ortaya koymuştur. Gizliye lü
zum yoktur. 

"Bayanlar, Baylari 
(Reşit dinini İntihapta hürdür) fık

rasının dercini istemiyenler vardı. 
Sebebi de bütün Türklerin böyle bir 
kayıt karıısında Hiriıtiyan oluverme
si zihniyeti ıdi. Bu tekıif le kaıbul e
dilemezdi. O zaman 1 urk, Müslüman, 
Yahudi ve Hiristiyan olamazsa o za • 
man yahudi veya hiristiyan mü:>lüman o
lamazdı. 

Halbuki M.is!uman hukLku başka i. 
di. Yalhız müslümanların hiriıtiyan ol
mamasını iıtiyordu. Bu bir kanun mese
]esi değil, bir milli terbiye meselesi i
di. Ve böyle zr~1niyet te orta zaman 
zihniyeti idi. 

V ıcelanlara tahakkum ve tasallut im
kanı, onıan bir cebir altına koyma im
kdnı mevcut değildir. Böyle bir kayıt 
faydasızdır. l:Sir ınsan sevdiği ve inan
dığı bir dıne sülük ede.bilir. Bunu ne -
reden bileceğiz. Yapacak iş, her ıeyi 
serbest bırakarak mümkün mertebe ha. 
kikati meydana koymaktı. 

Kanunu medenı çıkalı 10 se-ne olu
yor . .ttcaba vaziyet ıeriat hükümleri 
olduğu zaman ile bugünkü zaman ara
sında ne fark vardır. Daha mı geri
yiz? Hayır, bugün daha kuvvetliyiz. 

Miras meselesi 
Diğer taraftan bir mesele de mi

ras merelesi idi. Eski Müsıüman hu • 
kukuna göre kadın bir erkeğin yansı
nı alırdı. 

l\..anunu medeni bu prensibi bırak-
h. Kız ve erkek arasında müsavat ka
bul etti. Bu prensip islim hukukunun 
prensiplerine muarız idi. 

Jsl.im hukukuna &Öre, ~rKeğin İki ka .. 
dırun bir alması Kur'an icabahdır. 
uunun değiımesi bir çok zevatı telilıa 
verdi. Musa Kaznn Hoca bunun aksi
ni iddia. ettı ve kadmlara bakmanın er
keğe borç olduğunu söyledi. 

uu da reddedildi. 
Zira bunu kaoul için ancak kadı .. 

nın erkekten dUn gÖruJdUğü bir mem· 
leket, hukuk zihniyetini tanımak icap 
ederdi. 

Araplarda kadın erkeğe nisbetle ha. 
kirdir. 

Türkiye gibi milli tarihi bakımın • 
dan kadına, anaya her zaman hürmet 
ederek musavi tanınmış bir memleket· 
te bu olamazdı. Medeni memleket pren
sibine göre de bu, olamazdı. 

oır ana ve baba oğlunu kızından, 
kızını oğ]undan daha aıağı tasavvur e
demez. Kanunu medeni insan o]arak 
kıza ve erkeğe müsavi hak tanıdı. 

Bu tanıyıı Kuranın bazı ayetlerine 
muhalif imi§. Olabilir? Endişe edile -
mez. Burada endiıe edilecek mesele 
varıa insanlık ve hak meıeleıidir. Her 
ikisi de müsavi görüldü. Kanun kabul 
edildi. 

Nafaka bah•i 
Kadına bakmak yalnız erkeğe de -

ğil, mımtaç vaziyette olan et"keğe bak· 
mak kuvvetli vaziyetteki kadma da 
düıer. 

Ailede otorite 
Kanunu medeniınizjn bir ana hattı 

daha vardır. 
Geçen denimizde de bahsettiğim 

gibi, Türk kanunu medeoisine tevcih 
edilen hücumlardan birisini bu kanunun 
ailede otoriteyi yıkması, anarıiyi ika • 
me ebnesi teıkil ediyordu. Bunun ne 
kadar sakat olduğunu söylemiıtim. 

Bence anarıi eıki fel"'.İat nikahında 
idi. Kanunu medeninin 151 - 169 a 
kadar maddeleri benim iddialarımı teyit 
eder. 

Bir madde okuyalım. 
"152 inci maddeo.ino: Koca birliğin 

reisidir. Evin intiıabı kan.,, 
"- Ve çocukların iatesi ona ait-

tir.,, 
"- Karı kanunen haiz olduğu ıa· 

lô.hiyeti istimalden aciz olursa.., 
"- Kan koca aile vazifelerinden 

birini tehlikeye ve hecalete düıürür· 
ae .... , 

"- Kan kocadan her biri müıte • 
rek hayati devamı yüzünden sıhhati, 

aeale konuJtuğunu İfİtti. Kondon 
yavatça kapıyı araladı ve dinledi. 
Barenjer telefonun batında jdi ve 
hayreti o kadar fazla idi ki kapı
nın açılırken yaptığı hafif gıcırtı
yı ititmemitti. Onun lakırdıların • 
dan Kondon, telefonun diğer ba • 
tında, bir adaıpın ona Mimi'nin 
mektubunu okuduğunu anladı. 

Kondon hiç dütünmedi bile. 
Aklına gelen ilk fikri hakikat o • 
larak kabul etmitti. Bu fikir, ka • 
sanın içinde serveti ele geçirmek 
için Gittler'in Barenjerle birletti -
ğı idi. Her zaman cebinde bulun
durduğu tabancayı çıkardı, atef et· 
ti, sonra yaptığından ürkerek, kor· 
ku ile kaçtı. 

şöhreti tehlikeye diitünce ayrı bir ev 
yapabjJirler.,, 

Şeriat hukukunda bu tarzda kayıt
lara esaslara tesadüf edilmezdi. Bil ... 
hassa 152 inci madde koca birliğin reİ· 
sidir kaydı. şerhler, kazai kararlar tet· 
kik edilsin, koca bu vaziyeti ile evin 
nazımı vazİyt!tindcdir. 

Kocanın aklın icabatı olan ~mirleri.
rıi dinlemiyen kadın bo~anma faslına .:ıit 
maddelerle her zaman hikımın onüne 
sevkedilir . 

Evin erkek reisi hakkı ile onu din
lemek mecburiyetindedir. A.:.cak bun ... 
lar aklın ve ınantığın ic ıbatı olına ... 
lıdır. 

k:rkek erkekliğe yara-?ır hiı· t:-.rzda 
hareket etmedikçe emirlerinin de ka· 
bul edilmemesi zaruridia-. Esasen bu Ji. 
~~katle idare edilir. Aksi takdirde hô.
kun, devlet ite müt1ahab eder. 

Vakıa muarızlar bu tarz• kabul et
miyordu. Ona göre mutlak surette na
zımlık kudreti erkeğe ı1e1·Jh11eli i. ~: 

Bu aiJe içinde keyfi' bir idarenin ku· 
rulmasını doğururdu. Bu ferdi bir 
müessese olurdu. Mui'sır medçıuyette 
~v.~ ........ e ı..ae~c::ı..;sı tert değil, bir camia, 
bir devlet mestlesidir. 

lYJuarızıar arasınaa başka b1r §ekil 
tavsıye eden de oldu. 

( Erktğe değil, kadına da boşama 

hakkı verıısın) dediler. Bu da redde • 
diJdı. Ne kadına, ne de erkeğ~ Joğru • 
dan ctogruya boşama hakkı veı·ilt:mez

cıı. .ou, keyfi idare teessüsüne mün ... 
cer olurdu. Erkeğe itimat edilemezken, 
kadına da itimat edilemezdi. Bırisinin 

ıuiistimaıi bahsolunca ka .... - ....ıın suiisti -
mali her halde daha az mevzuubahis de
ğildi . 

Başka şekil de tavsiye edenler oldu. 
l::Sunlara gore, {iki türafın rızası ile 
başka hir ıebep aranmaksızın boıama 
ha.<kının kabulü lazım geliyordu.) Ya· 
ni bunlar hakime gıdince derhal boşa
nacaklar . ...,u fikir de reddolundu. 

tsunun sebc.bini biraz evvel bahset
tığim prensiplerde bulabilirsiniz. 

t::.vıuık meselesi ferdi değil, cemiyet 
meselesi idi. 

.. arafeynin anlaşmasında müvazaa 
olabilirdi. Kadın erkeği, erkek kadını 
tehait edebilirdi. 

Evlenenler boşanma hakkını kendi
lerinde görmemelidir . 

Evlenmenin bir çok itleri vardırw 
Çocuk meselesi vardır. 

Çocukların hakkını düşünmek la • 
zımdır. Çocuk nafaka meselesi değil • 
dır. Çocuk büyüyec~k, yarın memleke
tin mukadderabm tutacaktır. Bun • 
ların hakkını da düıünmek lazımdır. 

Türk kanunu medenisi muasır me
deni kanunlar içinde boıanma hususun
da en ziyade kolaylık gösteren kanun
dur. 

Geçimsizlik maddesi vardır. Bu ge
çimsizııği iJeriye sürerek hakimin önü
ne çıkabılir. Fakat bunu hakim, tem, · ~ 
ve takdir edecektir • 

Bunlar takdir edilemezse, bu kadar 
kişi takdir edemiyor da bayla bayın 
mı vaziyeti takdir ediyor? 

Şeriatte olduğu grbi bir tarafa bo • 
şanma salabiyetini vermek 15 senelik 
bır bayanı bay istemediği zaman boh -
çasmı koltuğuna 11kıştırarak kapdan 
dışarı atıvermek doğru bir şey değ;(. 
dir. Hangi birimiz anamızın böy)e bir 
vaziyet karıısında kalmasına razı ola
biliriz?. Nerede kaldı ki, onlar hepimi· 
zin, milletin anasıdır. Huna razı >la -
mazdık. Bu sebepten hakimler meyda
na çıktı. 

1 arafeynin rızası ile boıanmayı tes
çil ettirmek, bazılanna göre mua11r 
medeniyetin icaba tına da uyar Fakat 
bu sakat bir düıüncedir. 

Biriai evlenme devlet meselesidir. 
Şeriatte te böyle bir §OY var. iki ta. 

raf arasında mukavele yapılır. Bir ay. 
bk evliyiz der, O ırün gelince biıt>ir -
imini terkederler. Bunun adına medeni 
evlenme deiil, iptidaiyetten de geri bir 
evlenme denilir. Muasır medeniyete de 
uymaz. 

Bu sd>eplere binaen boıanına takyit 
edileli. Bir botanına sistemi kabul edil· 
di. Botanma İç.in devletin huzuruna 
pkmalı )Azım. Orada devleti Türk ha
kimi temsil eder • 

Kanunu medeninin 1 inci 
sinde ıu kayıtları görüyoruz: 
lifzı ile veya ruhu ile temas 
bütün meseleler meridir ..• ) 

madde
(Kıuun 

ettikleri 

Kanun hazırlanm<en, adliye encü • 
meninde müzakere edilirken Türk haki· 
mine böyle vasi saJalıiyetler verilme • 
sinin doğru olmıyacağma dair bazı ze
vat ortaya çıkmııtı Bunlar Musa Ka-
2llll ve Fevzi hocalardı. 

Bunlara göre, vasi salahiyet lehli • 
keli sayıbrdı. Bilhassa boıanma itin • 
de Türk hakimi deliller ve tıdıitlerle de 
mukayyit değildir. Vaziyet kanaat ba· 
hı olursa ona ııöre hükmeder. 

Yani vazıı kanun mevkiine ıelıoiı
tir. 

Bu fikirler kabul edilmedi. Ne için? 
Bu-gün aıaiı yuk3rı iki ıittf'm var

dır: 
1 - Mukayyet hi.kim. 
2 - Serbeıt ha.kim. 

Türk hakiminin salôhiyetleri 
Kanunu medeni hazırJanırket• düıü

nüldü ve serbest hakim sistemi ercib 
olundu. Mukayyet hakim si.temleri 
suiiıtimale meydan vermesin. 

Halbuki tatbikatta mukayyet haki
min daha fazla suiistimallere meydan 
veriyor. Halbuki hakim serbest olursa, 
hükmünde eobabı mucibe gösteTecek
tir. Ne için hüküm verdiğini i.hat e 0 

decektir. Halbuki birincide kanun böy· 
le emrediyor der ve itin içinden çıkar. 

Serbest hi.kimin suüstimalabnı her 
vakit yakalamak mümkündür. Mukay· 
yet hak.imin ıuiistimallerini yakalamak 
imki.nı yoktur. 

Memleketimizde bir zamanlar fira .. 

rilerin, mübadillerin malları mevzuu 
bahıoldu. Sahipleri bırakıp gidince bun· 
lardan alacaklı adam çıktı. Hepıi ala· 
caklı. O vakitki sistemle hakim mukay· 
yet idi. 

- Gelir, filincadan alacağun var ..• 
adam burada yok. Birinci ile bu iş o
lur biterdi. 

Serbest hakim de kanuna bağlama
dıkça böyle bir şey yapamaz. Ya ha
kimi inıan halinden tecrit edeceğiz, 
bir takım maddelerin emri altlna man
ken gibi koyacağız, yahut 'l.akim mesul 
bir İnsan olarak salithiyetlere sahip o.. 
lacak. 

Cumhuriyet düşündü ve hdkimi in .. 
san tanımak ona salihiyet vermek ve 
bu sal8.hiyetleri suiistimal edcrıe ya .. 
kasına yapıfmağı muvafık gördü. 

MuarJzlar bunları dinledikten son· 
ra: 

- Güzel, dediler. Fakat Türk ı.a. 
kimi bu liyakatte midir? dediler. 

"Bayanlar, Baylar, 
"Once size şahsi kanaatimi söyle

mek isterim. 
Biz Türklere her hangi sahada o-

lursa olsun yaraıan sıfatlardan birisi 
hakim olmak sanatidir. 

Yalnız hukuk ve kanun sahasında 
değil, her sahada hakim olmaktır. Bi
naenaleyh Türk için kanun sahasında 
hakim yapmaktan daha zevkli bir şey 
bilmiyorum. Kanunlar ÇJkah seneler ol
du. Bugünkü suiistimaller hikimin mu
kayyet olduğu devirlerdeki suiistimal
]eri aş-tı mı? Şurada burada suiistimal 
olabilir. Hakim insandır. Bir şey olabi
lir. Amerikada bizden daha ileri mi
dir? 

Lort Brays bir eserinde dünyada en 
ziyade suiistimal edenlerin Amerika 
hakimleri olduğunu söylemektedir. 

Bizde dört sene müddetle kalan ad
liye müşavirleri vardır. Bunlar ayrılır
ken rapor verdiler. Raporlarında sami
miyetle söyledikleri nokta şudur: 

- Türk hakimi yeni kanunları an· 
layııta ve temi,likte dunya hakimle
rinin hiç'birisinden geri degiJdir. Biz 
her yerde bunu söylemekle zevk alaca· 
ğız,, diyorlar. 

Bu kanaat nedense bizim muarızla-
rımızda yoktu. 

Hakimlerimizin seviyesi, 
noktasından serbest hakimi 
meğe, endişeye ıüzum yoktu. 

anlayııı 
kabul et· 

V eliiy et bahsi 
Kanunu meuenımızae mühim bir 

mesele de velayet bahsidir. Bir yurttaş 
gözlerini dünyaya yumarken her hal. 
de çocuklarının mukadderatından me· 
yua olur. Halbuki bir yurttaş gözlerini 
dünyaya yumarken böyle olmamalı
dır. Arkada devlet vardır • 

Eskiden ne vardı? 
Şeriat hukukuna göre, evlerinin 

gayri menkulleri paraya tahvil olunur. 
parası eytam sandığına verilirdi. Ok... 
siız)erin parası eytam sandığına di{şün
ce arbk bir daha çıkmazdı. 

Eytam sandığına düımek bir pa. 
ranm mahvolması demekti. O zaman 
mahkeme kapılarında yetimler feryat e
derler, orada öksüzler birbirini kırar
dı. 

Kanunu medeni l:.u salahiyeti eytam 
sandıklarından aldı velilere verdi. Ve
liler analar, babalardır. 

Kanunu medeni çıkarken, eytam 
sandıklarının taıfiyeıine memur edildi. 
v zaman bir zat bu iıe ilitilmemesini 
söyledi. !skandallar çıkacağını söyledi. 
Tasfiye yapılacağı gün devletin resmi 
dairesindeki hesaplar bütün yetimle .. 
rin parasının 350 bin lira olduğunu 
gösteriyordu. Yetim parasının ne ka
dar olduğunu devlet bilmiyordu. 

icraata başlandı. 5 - 6 sene son
ra anlaşıldı. Hala da tasfiye ediliyor. 
Bu suret]e kimsesiz olan öksüzlerin de 
oır kimsesi olduğu, yani devlet olduğu 
anlatıldı • 

Bu tasfiyede 250 kadar sandık me
muru bocı:ıar hapisaneye gitti. Onların 
nazarında herkes dinsizdi. Fakat ıeriat 
önünde en mukaddeı ıbir §eyin parası
nı yerler ve hapse giderler. 

icra kanunu_ 
Bunun iki mühim ana hattı vardır: 

1 - Borç için hapsi kaldırmııtır. 
2 - Jliımsız icrayi koymuıtur. 

Bu kanunun tatbıkata konuıunda 
büyük ihtilaflardan birisi (borç için 
hapsin kalkmasıdır) bu yalnız ilmin ce
reyanlarına değil, aiyaıi, iktisadi fikir 
cereyanlarına da yol açb. 

Bugünkü medeni dünyaya mensup 
devletlerin idarelerine bakılırsa bunlar 
da borç için hapis yoktur. Biz yalnız 
borç için hapsi kabul ehnİf idik. Bunım 
ilgası muhtelif bakımlardan zaruri i
di. 

Birincisi siyasi, diğeri muasır mede
niyet balwnmdan. 

lk>rç için hapsin kalkmasına mua
rızlar telecilerdi. Ne yazık bu tefeci
lerin arkasında aklı bqında zannedi
lir adamlar ela vardır. Bunlar diyorlardı 
ki: 

- Borç için hapis kalkarsa kimse 
borç ödemez. Bu kalktığı için buhran 
olmuıtur. 

Bu fikir cereyanı hayli adam1arı da 
topladı. Ne için, bilmiyoruz. Fakat on· 
)ar yürüdüler. 

Borç için hapis, menıeini Roma hu· 
kukunda bulan bir ıistemclir. 

Romada borcu olan alacaklıya eıir 
olurdu. Garp devletlerine gidince hapis 
oldu. Biz de bu sistemi A vrupaclan al· 
dık. Onlar bunu bırakalı asır oluyor, 
Fransa 1876 da terketti. 

Bugün medeni dünyada borç için 
hapis ;yoktur. Bizde ilga edilince orta
ya bir mesele atıldı. 

Buna derhal bizde seviye meselesi 
ortaya atıldı. 

Bunu söyliyenler de tefeciler idi. 
Bir tefe<:inin Türk milletinin seviye
ıinden bahsetmeıi kac"lar acınacak bir 
teY yoktur. 

Borç için hapis .•. Avrupa için mev
zuu bahis değil de, bizde neden değil? 

Dünyanın en namuslu adamları, bor~ 
tan korkan adamla~ tefeeilerin göz tut· 
madığı Türk köylüleridir , 

Türk köylüsü kadar borcundan kol" 
ka.ıı, vakti gelmeden evvel borcunu 
veren baıka milletin köylüsü yoktur. 

Eier mesele dolandırıcılık meselesi İ· 

Von Papen 
istifa ediyor 

(Başı ı inci sahifede) tekr• 
yaya karıı tazyik polıtika~•~:ııl1ldıf 
başJanmasına intizar etme t 

Rintelen divanı har:;;4 ıeııı 
VIY ANA, 2 ( A.A.) - yapıl 

muzunda Nazi : er tarafındankla bİ 
ihtilal teşel.biısüne karı~~·1 n ,.b 
neti vataniye ile ittiham e ıbe h di" 
nazırlardan Rintelen, bu 53 Rjattl 
nı harp huzuruna Çikacaktır:f 3ıırh 
Dolfuss kabinesinde Ma•~ ıreJıl~ 
etmiı ve Bafvekil Dolfu.. • ki• ı 
zaman Romada sefir bul.unın~34 l 
iddia makamatı, Rintelenı J. erisİ 

. h t mu.ı ıç 
zarfında ve bıl assa e;n .

1 
rle te 

de Roma ve Viyanada na~• e bil eri 
ederek hükümet darbesin• te• . ıeıl< 
mekle ve bir ihtilal hü_kıiın~~h'" 
için fesatçılarla elbirliğınde 
la ittiham etmektedir. 50 vd 

Mahkeme aleni olarak ve bir 
tahit dinlenecektir. Rintelenın ba 
sene hapse mahküm ol'!1~11 :~eJı01 
retle sıyasa) hayatına batı~ •jn P• 
muhtemeldir. Eaasen Rinte e~a eJçı 
vekil Dolfuu tarafından .. R~?~ 58 yıl 
ğint tayini bir sıyasal surJU 

mııtı. . ıokİP i> 
Bu meraklı muhakemeY1 z>O" 

Viyanaya yabancı gazeteler, 
bahir göndermişler~ 

Fransızlar bizde 
Hangi çeşit 111al 
Alıyorlar? 

(Başı 1 inci sahifede) kl•dıl' 
viye bulunmasına çalı§1ı~• .,,ilY. 
Fransız ihracat tüe<:a.,nın yuıç.ııeb 
franga baliğ olan bu paraY' tİl";,d 
meleri, mukabilinde memlek•cl•"' 
mal almalarına bağlı olduğu~. eıY' 
leketimizden Fransaya ne. gı ~il< ı< 
raç edilebileceği me. .1 11 1 ·' ,.ııı• 
mektedir. Fransızlar, fr11n·1eri1'. 
zirai bir memleket olduğu'!" ı I~ 
rerek, bizden zirai ınahaulat •., ~ 
temiyorlar. Buğday, üzüm ine~;.., 
taka! gibi maddeler hem ![:.ıer" . 
hem de Fransız müatemle el•"~ 
yetişen mahsulattan olduğun 80, 
den bu kabil mallar aJmağa Y ~ 
yorlar. Türkiyeden FransaY'::.,,ı . 
rai mahsulat haricinde ınal ' tô ~il 
bileceklerini söylüyorlar. Me"'cl•"' 
den maden kömürü, kuroJD "'j,11.,ls 
bi mal alabileceklerini, lakatdıJ 
da piyasada birikmi§ mevcu 
dığını ilave ediyorlar. .,ı 

Ankarada bu vadide bat1':"'1 
konuımalar henüz bitmemiıtır• 11 Jı' 
ticaret mümessili Bay Peaıer~,.ıf 
karadan lstanbula gelmi§ ve , ı•"' 
da lktısat Vekaleti ile yap.tıgı elı y 
larJn neticesini Parise biJdı_ı:_ı:r tali 
talimat iıtemi§tir. Bekledı8" uıı•~ 
gelince konuımalara deva':ı.Ür 
çin tekrar Ankaraya gide< · 

1 
·· b. · fr•"'' · Bay Pessereau dun ızı cı,,do 

faret konağında kabul ederek j~İ 
- Bazı gazetelerin yazdığı 1111 'fi. 

kiye ile Fransa araımda IJ!evd•İi 
caret muahedesi feshedilm~§ yıl 
Muahede elan meriyettedır· ,ıı 
son vaziyet üzerine bazı f~ıeti . 
)arına karşı Türkiye ırüm. •ılı ı.of' 
tatbik edilmekte olan ten:ııla · . 
kaldırılmııtır. Vaziyet bundj,':ı~ ~ 
tir. Şimdilik bu meseleniıı ı"'' 
bir aureti tesviye bulmakla ııı• 

-- -- ... ıer 
se medeniyetin ilerlediği y _,, 
daha fazla olur. ., _.-· • 

Hele icra ve iflas kanunıı1111 ,#111 • 
1 k b d ' .... ·d e ette uhrana bais ol u.ı.ıı (ıir ı 
mek kadar ııülünç ve cahıl""e 
olamaz. ~lı" 

Buhranı mevzii telakki e. ~ 
günkü muasır ikti•adı da bıl 
mektir. . ••I 

Günün birinde bir yah~ ~· 
bir makale yazıyor, diyor ki'. )1 

- Fransacla borç için b...... . , 1 ~_, 
mamııbr.,, 11 .,..' 

Yalan! 1876 da kalkb. B~ pJ 
Sonra Fran..,da ka)(<Jlll,-

mek? ~I' 
Fransada bayanlar sayl:;ı., ,ı1 

)ar. Bugün ı urkiyede baY ··'f"'• 
oluyor. Ve kürsüde oö:ı söy11I ~ 

"Bayanlar, Baylar, . ,,- .A' 
"Bu bOrç mesele•ine daır ··yl' 

mü söylerken iki hatıraJJ11 so . .JI 
tiyorum: ~i'ıf 

Selifkeyi geziyordum. d 10 / 
bir çok mahkumlar arasın • dJlfP" 
lik bir mahkümu gördüm, ,or . ıil' 
DUDU buKtu: ~ 

- Bir aydır yatıyoruıııı dıf• 
borcum var. iki köleni:ı ""' -Jd~ 

- Kimdir köleleT? ıede 1' . 
- iki oğlum. .. Çanakk:ı.,..ıı- ;; 

diğeri istiklal haıinnde yar j .,ı.
lekete geldi. Oldü. Onlar ... pi: 
öunları verirdim. ~ıı' 

Düıününüz, böyle bir_ · ~
sibi bir tefeci hesabına Y'r'j'ı!i? 
dolayı hapiste yatmak '°.' ,. .. aJ.11. ·,, .. "" -'"' . icra kanunu hunun öC • ..,,.....- ~· 

Bir gün Eskiıehir h•P' b• .. jı 
yordum. Katiller arasında tfjÇ , 
puk bir adam duruyor. d1lııı- . tl',I 

Yanına yaklaştım, '°~iiddet11 

lenmecli. Onüne hakb· 
borcu vardır, dedi • 

- Ne kadar? ~ıl 

Bu ~~Ik def• ceıııı!,!!11~1'~ 
- Benim dükk&n"" .,-f.~r . 

dik d. v -· hasta old•J. ~ er ım. .....;um . .,.,-
ra verdik, köseleciye paraY' 

yattım. ..ı·ın )>11,r 
- Ben vereyim, d de · ııeni 
- Olmaz dedi, sen 

dersin... d" aıı ,~ 
Ne iıe ben de ver 1?'· ba.,a il 

ra (Adliye vekiline) ~ı)'~arı~11'~. ·
nun yarıırnı gÖndenıuf, .. ,,ete'"....- -~ı 
ne vereceğim diye habed r 1ıı; ı.otf Böyle namuslu a aın 
hapsedilir mi? 
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isyan çıktı 

(Başı 1 inci aahifede) 
kalan kuvvetler, t<>hrin hikim nokta· 
larını nezaretleri muhafaza altrnda bu 
lunduruyorlar. Fesat orduda tamamile 
baatınlmııtır. Bahriyede, asilerin elin
le bulunan ııemilerdea iki deatroyer teo 
lirn olmuı ve tersane ile di ğer iki ge
minin de pek yakında teslim olmalan 
beklenmekte bulunmuştur. Selanikte 
bir iıyan çıktığına dair olan haberler 
resmen tekzip olunmaktadır. 

ATlNA, 2 (A.A.) - Atina Ajanaı 
bildiriyor: Dün aqam tersanede Pli.s
tiras taraftarı zabitler bir fesat hareke 
tine tetebbüa etmiılerae de bu teşebbüı 
baatınlmlfl:ır. Hükümet vaziyete ha • 
kimdir. Bütün memlekette tam bir ıil 
kUn hüküm •ürmektedir. 

l•,,anı lıim idare etmif'I 
ATINA. 2 - Dün akşam baılıyan 

iıyan hareketi Plaıtırasa ıadık zabit • 
ler tarafından idare edilmiıtir. Bun • 
ların batında binbaıı DemNticlıe bu
l11nuyordu. 

Atinada İsyan edenler ıiddetli bir 
fiıenk aletinden aonra saat bir buçukta 
lealim olmuılardır. Ahali araamda lit
kün vardır. 

ldarei 6rliye 
ATINA. 2 (Milliyet) -Atinada ve 

iıyan çıkan mmtakalarda idarei örfiye 
ilan edilmiftir. Her tarafta devriyeler 
dolaflllaktadır. 

Telefon muhaberatı 
ATINA. 2 (Milliyet) - Atina ile 

diğer memlelı:etl!r araımdald telefon 
ıııuhaberatı inkıtaa uğraınıftır. Yalnız 
telgraf muhaberelerine müsaade edil· 
mektedir. 

ATINA, 2 (A.A.) - Atina Ajanaı, 
bazı kimaelerin tersanede, iki Efzun 
bölüğünde ve bir askeri mektepte 
ıneıru hükümet aleyhine isyan etmit ol 
duklarmı haber vermektedir. 

Batvekil Bay Çaldaria, millete hi
taben neırettiği bir beyannamede ıöy 
le cieıttm~ir: 

Hükümet, sadıkane miK:adele et • 
ınekte olan müsellah kuvvetler saye • 
•inde vatan aleyhindeki bu hareketleri 
tenkile muvaffak olmutlur. ve vaziye• 
le tamamiyle hakim bulunmaktadır. 

• • • 
ATINA, 2 (A.A.) -Atina Ajanaı, 

Baıvekil Bay Çaldarisin Yunan mille· 
tine bükümetinin vaziyete tamamiyle 
hB.kim olduğu hakkında teminat ver • 
tnİf olduğunu ancak aükU.n ve huzuru 
temin için tahrikatçılara kartı ıiddet
le hareket etmek mecburiyetinde kala 
cağını ilan ettiğini bildirmektedir. 

Malıedonya u• Trak,,ada 
SELANIK, 2. (A.A.) - Makedon· 

Ya ve Trakyada tam bir ıükim hü • 
küm sürmektedir. ihtiyaten örfi idare 
ilan edilmiıtir. Venizelao taraftarla • 
rıııdan birkaç kiti tevkif edilmiıtir. 

Samür 
ATlNA. 2 (A.A.) - Ecnebi mem

Jeketlere ııönderilecek olan bütün tel • 
&raflara samür konulmuştur r lı-h· lif 
gazeteler tatil edilmittir. Amiral Fi • 
Poldoh, hükiirnet ile bir kruvazördeki 
asiler ara1mda tavauutta bulunmuttur. 
A.ailer, cevap vermek için yarım saat 
mühlet iıtem~lerdir. 

Diuanı harp 
ATINA. 2 (A.A.) - Gazetelerin 

h.uauıi muhabirleri, yarıreami hır su
rette tevkif edilmit aıilerin divanı bar 
be aevkedileceklerini haber vermekte 
dirler. Oğleden sonra kanunu esas\ 
llleydanında muazzam bir halk kütleaı 
iıyan failleri aleyhinde ve hükumet le 
hinde bir nümayiş yapmıştır. 

Selônilıte 
SELANIK, 2 (A.A.) - Resmi bir 

tebliğe nazaran Venizeloı taraftarı O• 

lan aıkeri zevat, Atinadan verilecek 
i~"1"eti bekliyorlardı. Fakat bu işareti 
tt:tirecek olanlar tevkif edilmiılerdir. 
Yenizcloıun taraftarı olan ııazeteler 
tatil edilmiştir. 

Veni.zelosun vaziyeti 
ATINA, 2 (A.A.) - Gazetelere 

tlazaran, Girit valisi, Bay Venizell'A -
t.,o kendilerinin na.tiri efki.rı olan ga
~etelerde hükumete karşı yapılmıı o
lan tiddetli tenkitleri takip eden İsyan 
hareketi hakkındaki hattı hareketini 
ilan etmesini talep etmiştri. Tersane
de vukua gelmiş olan iıyan leşebbü • 
~Ünden başka evelpiden aakeri kolleji 
•le Atinııdaki Efzun kı•l• l"-•nda da bu 
kabil teşebbüıler yapılmııtır. 

o 

' 'T ''P ·ı "h ,, ve ,, ı e nı ; -
yellenen kelimeler 
ANKARA, 2 (A.A.) - 1Mart1915 

laribli (Milliyet) ve (Sonposta) g .z ,. 
lelerinde ( t) ve ( p) ile nihayetleııen 
kelimeler{n imlalarr hakkında aon gün 
lerde yapılmış olan değişmenin l llhsi 
bir mütaleadan ibaret bulunduğunu •e 
~İne evvelden olduğu gibi tedrioata de 
~aırı edilmeai lazım geldiğinin Külti..r 
e.•kanlığınca mekteplere tamim eclil
dağiqe dair göriilen havadisin asit yok 
llır ve bu İf için Kültiir Bakanlığrnca 
"ınektcplc.-e hiç bir tebligat ye pılma • 
lıııftır. Bu busuata kati kararlar alın· 
f'fıa11 ancak Türk dili tetkik cemiyeti· 
llin imli.da ve gramqde devam eden 
::tkilderi neticeaine bağlı olduğunu a• 
el.kadar ma~amlar nez.dinde yaptığı 

1•tkiklere i•tinaden Anadolu A.i ~n11 
tebliğe mezundur. 

Haıkevinde 
htanbul Halkeırınden: 
1 - 4-3-1935 pazarteıi günil ıaat 

(18) de Cağaloğlundaki merkez aalo • 
~"Ilı uzda proreaör Dr. Bay F ahrettin 
l(•riın tarafından (çocuklarda karakter 
;~kitafı) hakkında bir konferans veri
ltcektir. Bu konieranı hcrhese açık~ .... 

" - Yine 4-3-1935 pazartesi günü 
~at (20,30) da Gülhne ı arkı ici nJe-

1 Guzel !Jar.,tlar kısmrrn1zd a. len ı il 
ı:ı...ırı'.z aı:natörl ;ri l~rafınd?n ( TırulJ l ~ıyeaı temaıl edılecektır. Bu tem
' İll davetiyeleri ber ııün saat ( 17) 

Sar Almanyaya 
Döndükten sonra 

(Bap 1 inci ııayfada) 
yaya dönmeanin Fransa ile Almanya a
raımdaki mön .. ebetlerl devamlı l.ir 
&urette iolih edeceğini ümid ediyoruz, 
demiıtir. Berl.i.ıı, Sarın dönmesini •• 
vinçle teaid etmektedir. Büyük bir alay 
dün öğleden sonra Luıtgartten'den ııeç• 
mittir. Mel.tebler kapanmııtır. 

Alman gazetelerine göre ... 
BERLIN, 2. A.A. - Alman iıtibba

rat büroıundan ı Alman ııazeteleri, ıÜ· 
tünlarla Saıi>ruk'ta yapılan kutlulanma• 
!ardan bahaebnelıtedir. 

"Berlin looraa &'azeteoi,, ıunlan ya • 
zıyor: 

0 Hitler, Franaa tarafından Sar ara• 
ziai için yapılma11 icbar edilmit olan mÜ· 
cadeleye eald haımına elini uzatmak 
auretile merdane hareketini tekrarlıya
rak nihayet vemıi§tir. Bu hareket ale
lade bir hareket değildir. Ne Fransa, ne 
bütün dünya, kendilerine düf'!'İı meıu· 
liyetleri müdrik iseler, bunu bilmemezlik 
edemezler. 

Völkiıer Böbabter gazeteai, dünya Iİ· 
yaıası baknnından dünlrü ııünün bütün 
uluslara halledilmez diye umulan me
lelerin ıulha dokunmadan nasıl halledile 
ceğine bir miaal olduğunu söylemekte• 
clir. 

"Germaniya,, ıöyle diyor: 
" Abnanya zafer aaati çaldığı zam4n 

ıwb U"Zuıunu gösterdiyse, bu bir haki. 
icat eaeri değildir. Fakat bu, koınıusu• 
nu kinsiz, korkusuz görebileeeiini iıpat 
eden bir delildir • ., 

"Gazet dö Silezi,, uluslar arası ida .. 
resinin gayri tabii ve nihayet muTaffa· 
kiyetaizlilde neticelenecek bir idare ol
dufunu yaz.ınal<ta ve : 

" Bu, demektedir, ulu•lar ara11 kuru
rumunun hakimiyeti fikrinin biri haya
liham olduğunu İspat eder. Çünkü bu 
her iki taraf için b:ıaraf bir muameleye 
müsaade etmemektedir. 

Bütün dünya, şimdi, uluslar araaının 
Luna benzer t.İyasi t~Ki:;t;na itimad .. 
11zlık gösterilmesi istenmiyorsa, bu gl
bi teerubelerden kaçınmak lllım l"eldi
ğini görmüıtür. 

PARIS, 2.A.A. - Paria belediyesi 
dün, Sar'dan gelen ltalyan uluslar ara-
11 kuvvetleri ıerefine bir ziyafet ver· 
mittir. 

Yeni soy adı 
Alan .ar 

lf. htanbul mmtaka11 ıanatlar mek
tebi müdürü Bay Yuıuf Ziya ıoy a
dı olarak (Etiman) ı almıştır. 

Kanıırada soyadı 
KAl'lll!RA, (Milliyet) - Yeni soy 

adlarde slze buranın bazı kimselerini ta
nrtıyorum: 

Kandıra bukuk hakimi Bay Kemal 
(Ecevit), ceza hakimi Hay Sabri (Dön
dar), eski soy adı olan (Uzkan) yerine 
( l'.-ıı), ilk mektep bat oku tanı 
Hiı.mit (vunenek), Kandıra jandarma 
kumandam yuzbaşı lbrahim milli sa . 
vaıta akıncı müfrezelenude kumaııdan 
olması udsebile (Akıncı), tube reiai 
yuzbaşı Feyzı \ l.llutaı), Kandıra mu • 
hasel>eı hususiye memUTu Ali Kıza (Er-
can), kiltibi lVtumin {Sun), odacısı 

mer {Gürbuz), ekim işleri fen memu

ru Saliı.lıattin evvelce aldığı Güngör ye
rine l,;:,eJç11K), h.and.ra ilk mektep oku· 
tam ı<..eniaJ ve karısı (Akat), okutan 
Remziye (Aykut), okutan Fir<levı 
(öingoJ), okutan Zeynep (Ultav), oku
tan Niyazi (iller), Kandıra ziraat ban
kası nıemur muavını !::ııupiU l Ozer ), 
bankacı t1useyin (Oral), maliye baı

kiı.tibi B. Mahmut (Uysal), maliyeci 
lı.mail (Koca), Hakkı \:;>ıle), Meamet 
(Karadura.k.J, 'J'JKrÜ ( Yuu~zı, tanait mÜ· 

fettiıi hmaıJ ı<.ecai (Karahan), •andık 
memuru .)°'ev ket ~ tJçar >, arzuhalci ~a
it ve karısı oeıkıs (t.rdeın), eczacı Me. 
ıut (Uzutemız), 11hhiyeci Şevki (Der. 
man), tahsildar Ahmet Hakkı (Atlay), 
Kandıra muttuıü l"fJehmet ( Uzokur), 
nüfuı memuru .;>erafettin (Ozen), kati
bı Hasan (Uzer J, l\..and1radan dcgır • 
menci n.eınal (Atlaınıı), kışla ki>yden 
~ (Ta1Çı), mübaıir Ahmet (Ak
ça), Ka.nJıradan :::talina.z ve kızı N eri· 
man (Oğuzhan), ıoy adlarını aeçerek 
kendilerine almrılardrr. 

Kandırada odun ve mahrukat tüc
carı .ımet zade Niyazi ve oğulları 
lamel ve Müfitle evvelki adları olan 
(Yelkenci) iamini ~eğiştirerek (Ataç), 
soy adını almıılardır. 

Kandıra orman muhafızlarından N~ 
cip (Gürkan), umail (Solmaz), Ahmet 
(Sayı)n, Mehmet ı~yabakan). Tevfik 
(Jnal, Halim (Ateş), Ulvi (Ergene), 
Uzun ,..hmet (Aksoy), Hamdi (Akay
ıoy) bunlardan maada telgrafçı Ahmet 
(Gürpınar), müvezzi Ali (Temel), inhi-
sar idaresi kapıcısı Mehmet (Ozan), 
soy adlarını almışlardır. 

Karasıı, (Milliyet) - Kaymakam 
Şekip (Yurdakul), malmüdürü Ali (Us
tun), tahrirat katibi Ali (ince), 11tma 
mücadele doktoru '"azhar (Kıvılcım), 
poıta mÜduru Sıtkı (Türedi), beledi
ye reisi Şükrü (Saka). jandarma ku • 
ma{ı(fanı yuzbaıı Ali Rıza (Alpan), 
~arasu orman mr.ihendisi Şevket (ıs .. 
ca), gene Karaau orİnan mühendisi 
Samim (Unaal), nüfus memuru Meh • 
met -ehli (Tan), Karaau inhi.ar me • 
muru Nazmi (Tuğrul), ilk mektep baş· 
muallimi Hilmi (Coşkum), hat çavuşu 
Fuat (Tural) soy adlannı almışlardır. 

d'en sonra Alayköşkü çevirgenliğinden 
alıneıbilir. 

3 - Mart içinde Gülhane parkı için
deki Alaykötkü kıamımızda Güzel sa
natlar ıubemiz tarafından bir resim 
sergisi açılacaktır. Bu sergide resiınle .. 
rini teıhir etm"k istiycnler 3,4 ve 5 
mart günleri saat (16) dan (20) ye ka
dar eserlerini Alayki;şkü çevirgenliği • 
ne kaydettirmelidirler • 

Mh..LIYET PAZA.R 3 MART 1935 

ı,- lstanbul Gayrı Mübadiller Komisyonundan: 
11> Marmarada yflr yer aarsıntıya ut· 

rayanlara mekteplilerin yardnnı devam 
etmektedir. Hililiahmere yeniden 12532 
kuruı yatınlmııtır • 1 

'1- Tokyo bankaaı idare meclisi aza. 
undan Bay To~ Suzuki ve Bay , 
Bungo Uniumye Japonyadan gelmİ§ler 

1 ve ıehrimiz iktiaadi mahaiili ile bazı ta
maılarda bulunmuılardır. Buradan Pa- ·ı 
riıe gideceklerdir. 

'1- Evkaf müdilriyetince tamir etti • j 
rllmekte olan camilerden Salkunsöğüt· 

1 teki tarih> Zeynep Sultan camiinin ta • 
miri bitmiıtir. Beyazıt camiinin ırva ve 
kubbesinin tamiri de bir kaç güne ka
dar bitecektir • 

'f. htanbul nkaf mudüriyeti van. 
dat müdürhiğüne Yozgat ağır ceza 
mabkemeıl azaımdan Bay ilham! 
tayin edilmiı ve vazifesine baılamıı • 
tır. Varidat müdürlüğunü yekaJeten 1.
dare etmekte olan Hay Ahmet eıki 
vazifesi olan A,.U.. evkaf müdürlüğü • 
ne dönmüıtür. 

ÇAGlRIŞLAR 

Hilaliahmer Galafa 

D.Noı 

4621 

4621/ l 

4747 

4805 
4805/1 
4805/ 2 
4805/ 3 
4805/ 4 
4805/ S 
4805/8 
4805/7 
4805/ 8 
4813 

Semti ve mahallesi 

Tophane Ekmekçi bqı 

.. " - !! 

Bootancr 

" .. .. 
" .. 
" .. .. . 

U.küdar Selamım 

Sokağı No: 

Kadirler yokuşu Eski 77 mil. 
yeni 91 

.. Eski 77 mü. 
yeni 91/ 1 

Baldat caddeal Boa- 494-496 
tanci istaıyonu 
l.ı&mbey 

,. 
" 
" 
" .. .. 
" .. 

Mir oğlu 

498-500 
41 mü. 
41 mü. 
41 mü. 
41 mü. 
41 mü. 
41 mü.. 
4lmü. 
41 mü. 
41 mü. 
Yen17 
eıki69 

Cinai ve hissesi 

Abşap hane ve bahçenin 
metresi 127,50 tamamı 
D iv arla çevrilmiı ar.sa ve 
kuyu metresi 105,64 tamamı 
Uç dükkan ve bahçe 

Muhammen kıymeti 

Lira 
2128 Kapalı zarf 

1584 Kapalı zarf 

3080 Kapalı zarf 

366,50 metre ar.anın 1/6 hioaeıl 67 Açık arttırma 
402 metre arsanın 1/6 hiueıi 81 Aç* arttırma 

230 metre arsanın 1/6 hiueıi 46 Açık arttırma 
337,50 metre araanm 1/6 hi» .. I 68 Açık arttınna 
353,50 metre arsanın 1/ 6 bisseai 71 Açık arttırma 
255,50 metre llN&nm 1/6 bi11eai 61 Açd< arttırma 
281 metre araanm 1/6 biaıeal 63 Açık arttırma 
321,50 metre araanm 1/8 hiıaeıi 65 Açık al1ttırma 
384 metre arl8DID 1/8 lııi.aaesi 77 Açd< arttınna 
Ana ve baralraıı.ın 9/18 hiaseal 144 Aç* arttırma 

Yukarda evsafı yazılı emvali ıı•Y nmenkule on ıılin müddetle müzayedeye çıkanlmlf 
eden Çeı,mnba ııünü sut 14 deıı itibaren ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuttur. 

.,.. 13-3-938 tarihine tesadüf 

Satıı münhasiren Gayri Mübadil bon oıu iledir. 

Nahiye kongresi ı .!!I _______ , __ 

Hilaliahmer Galata mıhiye tubeainin ı Den •. z y o 11 arı Yugoslavya Türkleri 1935 yılı kurultayı 4 mart 1935 pa • 

zartelİ ırünü aaat 15 te tıoplanacağm • l S L E T M E S J 
dan yazılı Üyenin o gün ve aaatte ıu- ! 1 Te"'ı.-4 .. ~~eri-ı ~. .-YM~~~'-be merkezi olan Galatada Karamuıta • ...,.,.. .,..._, unuru~-'"' 
faı>ata ıokağında Boıfor hanındaki dai-
reye ııelmeleri rica edilmektedir >Han. Tel. 227404•••1 

YENi NE~RJY AT 

Büyük Gazete 
Büyük Gazetenin 19 uncu ıayuı 

bugün renkli lbir kapak ~nde fevka
lade zengin yazılarla çıktı. 

Büyük Gazete genit bir okuyucu 
kütleaini alakadar eden yazı ve reoim
lerile takdir edilmeğe layıktır. Bu aa
;rııl11. mütenevvi yazılar arasında bir çok 
meraklı ve heyetanlı hfü:!ire!!!H dair 
bol resimler ve itinalı tefrikalar ve ma
kaleler vardır. 

nüyük Gazete çok z<0ngin mükafat
lr bir müıabaka da açımı bulunmakta
dır. Gittikçe tekamül eden, memleke • 
timizin bu en ııüzel haftalık mecmua11-
nı okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

1 lş ve işçi 1 
Milliyet bu sütunda İf ve İffİ İ•ti· 
yenlere tauaıuıut ediyor. Iı rJ• işri 
iatiyenler bir melıtupla Iı büro • 
mu.za müracaat etmelidirler. 

lıci arayanlar 
Otel idareıine muktedir tecrübe 

görmüı servisten anlar, okur, yazar, 
bir müdür istiyoruz. Kendine güveni °"" 
lan Arnavutköyünde Bosfor palas ote
line muracaat etıin. Otel ıahibi lb
rahim. 

fo:ft'ul !rlialııtSf 
$ehirTiyatrosu 

111111111111111 

111.Jll 

111111111 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR 
Tiyatrosunda 

Bu gece 
Saat 20 de 

MUFETTIŞ 
5 perde komedi 
Yazan N. Gogol 

1607 
• 

Fran ız Tiyatrosunda 
Bu akıam aaat 20 de 

DEL1DOLU 
opereti oynayacaktır. 

Son hafta 
1C06 

BURSA KAPLICALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 
idare Meclisinin 28 Şubat 935 tarihli 

toplantısında verilen karar Üzerine ıir .. 
ketin sayın hiısedarlaı·, .a şağıda gösteri· 
len meseleler etrafında görüşülüp karar· 
lar alınmak üzre 30 Mart 935 cumarteai 
günü .saat 10 da Şirketin idare merke•i 
olan Bursa'da Koza hanındaki dairesin
de toplanmağa davet olunurlar. 

Görüşülecek meseleler: 
1 - Kapl.canın işletme şekli 

2 - Şirketin mali vaziyeti, 
3 - Müesıesatın kazanç t~İn ede

bihne&i için ikinci derecede bir otel ya· 
pdması, 

iDARE MECLiSi ı 

lst as. 1 inci hukuk mahkemesinden: 

Jozef Vitalisin mukaddema Sultanha· 

marn 23-27 numarada mukim. Refet Os

man zimm~tindeki 1336 lira 50 kuruş a· 

lacağına vaki itirazın rePi talebine müte .. 
1 

dair olan davasının W·2-935 tarihli mÜ· 1 

rafaasında hukuk usulu muhakemeleri 

kanununun 509 uncu maddesine tevfi .. 
kan tebliği muktezi davetiyenin müd

daaleyh Refet Osmanın ikametgihinin 

meçbuliyeti lıaıebile bila tebliğ iade e

dilmesi üzerine kanunu mezkurun 141 
İnci maddesine tevfi':tan mezkür daveti .. 

yenin ilinen tebliğine ve mürafaan1n 

22.4.935 aaat 14de bırakılmasına karar 

verildiğinden mümaileyh Refet Q,ınanın 

tayin edilen günde H. U. M. kanununun 

509 uncu maddesine tevfikan ibraz et· 

mek istediği vesaiki ile birlikte ma!ıke .. 

meye gelmediği veya bir vekil gönder .. 
mcdiği t kJ:,.. :ıe evrakJ dava gıy:l'!> 1 la 
tetkik edilc.-ck İcap eden karar•n İct::.,az 
olunacağı davetyenin teibliği mckamına 

kaim olmak üzere ilin olunur. (88J9) 

TRABZON YOLU 
VAT AN vapuru 5 Mart SALI 
saat 20 de Rize'ye kadar. (1102) 

lskenderiye yolu 
1ZM1R vapuru 5 Mart SALI 
günü saat 11 de lskenderiyeye 
kadar. (1101) 

"SAZMAŞ,, 

Sanayi ve Ziraat rv1akinaları 
Türk Anonim Şirketinden: 
1935 yılı Mart ayının 27 nci çarşam· 

ba günü saa 10 da Şirketin Bahçehpu· 
da, Taı Handaki merkezinde adi suret
te toplanacak olan heyeti umumiye içtİ· 
maına Şirketin hissedarları davet ofu· 
nurlar. 

işbu İçtimaa ittirak etmek için gerek 
aıaleten ve gerek vekalefen tirketln en 
az on hisse aenedine aablp hissedara .. 
nın mezk\ır senedatı veya bunu müs .. 
bit veaaiki yevmi içtimadan bir hafta 
eve( ıirket merkezi idaresine tevdi ile 
mukabilinde dühuliye varakası almalan 
rica oJunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - 1934 it yılı muamelat ve besaba

tına aid idare Meclisi ve Murakıb rapor· 
!arının okumnası, 

2 - Bilanço, kar ve zarar hesaplan· 
nın kabul ve tasdikı ile idare meclisi he
yetinin ibrası, ve temettüatın tevzii, 

3 - idare Meclisi azalarının hakkı 

huzurunun t"sbiti, 
4 - Murakıb İntihabr ve tahıiaatının 

tayini. 

KLEINWANZLEBEN 
TOHUM 

Türk Anonim Şirketinden: 
1935 yılı Mart ayının 28 nci perıemba 

ııünü aaat 15 de Şirhtin Bahçckapıda, 
Taı handaki merkezinde adi •urette top· 
lanacıJ< olan heyeti umumiye içtimaına 
Şirket'in hiuedarları davet olunurlar. 
l!bu içtimaa ittirak etmek için ııerek a
saleten ve gerek vekileten tirketin en 
az on buse -senedıne sahıp hissedararun 
mezkUr senedatı veya bunu müsbit ve. 

aaiki yevmi içtimadan bir hafta eve! 
Şirket merkezi idaresine te\ Ji ile muka· 
bilinde dühulıye varakaoı almaları rica 
olunm. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - 1934 it yılı muamel&t ve besaha· 

tına aid 1 dare 1adi.i ve murakıb rapor· 
larınm okumnası, 

2 - Bilanço ,kar ve zarar hesapları· 
nın kabul ve tasdikı ile idare Meclisi 
heyetinin ibraaı, 

3 - idare meclisi azalarının hakkı 

huzurunun tesbiti, 
4 - Murakıb İntihabı ve tahıisatııun 

tayini. 

lstanbul ikinci icra memurluğundanı 

Mahcuz: olup paraya çevrilmesine ka· 

rar ver.ilen maa motor bir adet Birilant 

marka Pedal makinası 5.3.935 salı gÜ• 

nü saat 10 da Sırkecide Liman dairesi kar 

şısındaki Antalya anbarında açık arttır· 

ma ile aaulacağından talip olanlann 

mezkür gün ve saatte mahallinde hazır 

bulunacak memuruna müracaatları. 
(8817) 

latanbul 4 üncü icra dairesinden: 

Jstanbul dördüncü icra memurluğun

dan satılmaıına karar verilen sandai7ye, 

maıa, ve aair ev eşyaaı 5Mart 1935 

ıah günü aaat ondan itibaren Beyoğlu 

Kalyuncu Kulluk Balık sokak 16 numa

r..ı· ı evİ':"l ö ... ;inde açık artrnna ile satlla

cagından istey""nler"tl cösteri.len gün ve 
saat•a mahallinde bul ~nm.>lan ilim olu

nur. (8781) 

Tesbiti Zarar Komisyonundanı 
Yugoslavyada mal bırakmış olan Türk tebaasına alınan 

tazminat mikdarına gÖre yapılacak tevziatın niabeti tayİn o-
lunabilmek için henüz beyanname vermemiş olanların 

/ 31-3-1935 akşamına kadar Maliye Bakanlığın.da müteşekkil 
komisyona, tasarruf vesikalarile beyannamelerini vermeleri 
ilan olunur. (1087) 

Akhisar Belediye Başkanlığından: 
Akhisar belediyesi E.!ektrik santralının ihtiyacı olan 

cem'an Bedeli yedi lira yetmiş beş kuruş muhammen kıyme· 
tinde 8916 litre motorin 96 litre vakum, 231 litre dizel 
yağlar ılOO dane 25 lik 20 dane yüzlük ve 220 voltluk ampul, 
10 dane 12 santimlik dublu te putrel ve iki metre murabbaı 
kilingirit ,iki metre murabbaı amyant iki kilo iplik amyant 
beş Kğ. eyi cins metal kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. istekli olanların 79 lira teminatı muvakkata ve 
kanunun lüzum gösterdiği evrak ile 14-3-935 tarihinde saat 
15 şe kadar Akhisar Belediyesi Encümenine müracaatları i
lan olunur. (1085) 

Tayyare Cemiyeti Sandıklı 
Şubesinden: 

Şubemiz Anbarlannda bulunan 86340 kilo Buğdayla 
49700 kilo arpa açık arttırmaya konmuştur. 14-3-935 de 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin şeraiti anlamak üzere istan· 
bul Şubesine ve arttırma için Şubemize müracaatları. 

CENUBi ANADOLU 
MADEN 

Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimizin Fethiye dahilindeki Ma. 

den iıletme teşkilatı için vezne ve ambar 

ı,lerioi görmeye mükedir memur arıyo

ruz. Fran$ızca bibnek §ayanı tercihtir. 

Kefalet ve İyi referanı matluptur. Ta

liplerin ve•ikalarile 4 ncü Vakıf Han 

4 ncü kattaki ıirket merkezine müracaat• 
Jarı ilan olunur. 

Y eniköy Sulh icra Memur· 
luğundan: 

Bir borçdan dolayi 60 adet ambalaj 

sandığı, 49 adet parça tahta, 350 adet 

yıkık iıtif tahta, 82 adet ıandık batı 5 

Mart 935 salı günü ıaat 10 da Galatada 

Havra ıokağmda 8 No. dükkanın önün· 

de açık artırma ile ıatılacağmdan almak 

isteyenlerin hazır bulunmaları ilB.n olu· 

nur. 

ISTANBUL KAUÇUK VE 
KABLO F ABRIKASI 

Türk Anonim Şirketi 
idare mecliıince hiaaedarlar ııenel lie

yetinin 20 Mart 1935 günlemecinde adi 
olarak toplanması kararlatmıt olduiun
dan esas mukavelenamenin 60 ıncı mad .. 
desi mu.::ibince hisse şahiblerinin o gün 

şaat on beşde Şirketin Fındıklıda Tram· 
vay caddesinde 137 ve 139 numaralı 

merkezini lefrifleri ve toplantıdan bir 
h·fta önce Jlerindeki hiaae senetlerini 
şirket merkezine !'evdi eyliyerek mu· 
kabilinde hisse senetlerinin adet ve nu· 
maralarmı mübeyyin birer dühuliye 
kartı &imaları rica olunur. 

Ruzname 
1 - idare Mecliai ve Murakib ra

porlarının okunması, 

2 - 193-ı yılı bilanço ve kiir ve zarar 
hesablannın tasdik ve idara mecli&i ile 
murakıbın ibrası, 

3 - 1935 yılı için murakıb veya mu· 
rakrblerin seçilmesi ve bunların ücretler\ .. 

nin tesbiti, 
4 - ilk idare mecliıinin famamen 

tecdidi, 
5 - idare Mecliiİ azalarile ınüesSii

lerin tirketle her türlü tüccari mua
melede bulunabilmelerine izin verilme· ... 

(1023) 

Dolı:tor 

Muhip Nurettın 
ll rn ı !lı n., caddesinde Türkiıe erz 

karşısında ••••llııir 

Tasfiye Halinde bulunan 
Türkiye Tütünleri mÜ§lerekülmenfaa 

REJl ŞiRKETi 
iLAN 

Tasfiye halinde bulunan Türki
ye Tütünleri Müıterekülmenfaa RE • 
JI ıirketi hissedarları 27 mart 1935 
tarihinde öğleden evvel aaat 11 de Ja. 
tanbulda, Beyoğlunda, Tünel meyda· 
runda, Metro hanında toplanacak o .. 
lan umumi heyete tasfiye memurları 
tar,.fından davet olunurlar. 

Müzakerat ruznamesi : 
1 - 1934 aeneai içindeki taıfiye 

itleri hak.kmda taafiyedarlar tarafın
dan verilen raporla murakıp raporu

nun okunması, 31 Birincikanun 1934 
tarihinde keıilen heaaplarla b'1an
çonun takdim ve tasdiki, 

2 - lngiltere büki'imetine yapılan 
müracaatin vaziyeti hakkında M M. 
Weyl ve Salem tarafından vukubulan 
tebliııat, 

3 - 31 Birincikilnun 1934 tarihine 
kadar olan zamana ait idarelerinden 
dolayı taafiyedarlann ve Mösyö Weyl 
ve Mösyö Salem'in ibrası, 

Umum heyette bulunabilmek için 
en az 30 hiNesi olan hi&1edarJarın nİ· 
hayet 16 mart 1935 tarihine kadar 
hiue senetlerini: 

Iotanbulda: OMnanlı Bankası mer
kezine, 

Londrada: 26, Throgmerten soka • 
ğında Omıanlı Bankası ıubesine, 

Pariste; 7, Meyerbeer sokağında 

Oaınanlı Bankası fubeoine, 6 ve 8 Haw 
mıann Bulvarında Unyon Parisienne 
Bankanna: 

Berlinde: Behren tr, 83 aokağında 
Mösyö S. Bleichreodere, 

Viyanada: 1, am Hof 6 sokağında 
Oeoterreicbische Crcditanatalt Fuer 
Hande! und Gewerbeye, 

Tevdi etmeleri liızım gelen lstan • 
buldaki hiaaedarlar için hiue aenetle
rinin tevdi mühleti, Türkiye kanunu 
mucibince nihayet 19 mart 1935 tari
hine kadar uzatılıruıtır. 

Hiase senetlerini tevdi edenlere: bir 
makbuz verilecek ve bu makbuzun 
gösterilmoaile umumi heyete girilebi .. 
lecektir. 

1673 



MiLLiYET PAZAR ' MART 1935 
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U M U M i, K A N S 1 Z L 1 K ve K E .M 1 K Hastalıklarına ZAAFI Şifai tesirleri Çoktur 
HASAN ECZA DEPOSU Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

Merkeziı Ankara 
Tamamı ödenmiı sermayesi: 

2,200,000 Türk Lirası 
TUrklyenln her yerinde 'ube ve muhablrlerl vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
latan bul Şubesi: Telefon 22042 

Şubesi: Telefon 43201 

1616 

Dahiliye Vekaletinden: 
Yenişehirde yaptırılan Vilayetler Evinin muhammen be

deli 13500 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni ve mali 
ıartnamede yazılı olan halıları kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. isteyenler bu husustaki şartnamesini An· 
karada Dahiliye vekaleti Eksiltme komisyonundan alabilirler. 
Eksiltme 21 mart 935 perşembe günü saat 15,30 da Dahili
ye Vekaleti Binasında toplanacak Eksiltme komisyonunda ya 
rılacaktır. Muvakkat teminat mıktarı 1012,S "Bin On iki 
l::uçuk,, liradır. İsteklilerin 21 Mart 935 perşembe günü 
ı .at 14,30 a kadar icabeden ve saikle birlikte teklif mektupla
rını Dahiliye Vekaleti Eksiltme komisyonuna vermiş olma
bn lazımdır. (1012) 1641 

İstanbul Sıhhi Müesıeseler 
Satınalma Komiıyonundanı 

Haydarpaşa Nümune Hastanesinin Mutfak için orta taz. 
gikli buhar tesisatı ve mevcut yemek kazanı ve teferrüatınm 
lamir ve montajları, Çamaşırhane için yüksek tazyikli buhar 
Luhar tesisatı Çamaşırhane malzemesinin tamir ve montajla -
rr1 mutfak ve çamaşırhanenin su tesisatı açık eksiltmeye kon· 
muştur. 

1 - ihalesi: 12 Mart 935 Salı günü saat 15 de Cağaloğlun· 
da Sıhhat Müdürlüğü binasmd aki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 5540 lira 25 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 415 lira 52 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif ve projeler 28 kuruş mukabilinde 

llaydarpaşa Nümune Hastahanesinden alınabilir. 
5 - isteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasını ve bu 

İ ;İ yapabileceklerine dair Is tan bul Nafıa Baş mühendisliğin -
den alınmış tasdikli fenni vesika, teminat makbuzu veya Ban 
J:a kefalet mektuplariyle birlikte ve belli gün ve saatten evvel 
komisyona gelmeleri. (1004) 1 ' 60 

Askeri Mekteplere 
Muallim aranıyor. 

1 - Askeri Liselerle Kırıkkaledeki San' at Mektebine ve 
Askeri Orta mekteblere aşağıdaki yazılı dersler için muallim 
alınacakchr. 
a) Kuleli Lisesi için: Felsefe, Riyaziye, Fizik, Kimya, lngi-

lizce. 
b) Maltepe As:-Ls. için (Topkapu) : Fizik, Riyaziye. 
c) Bursa As. L's. için : Fizik, Riyaziye. 
d) Kırıkkale San'at Mp.: Edebiyat, Felsefe, Musiki, Riyaziye 
i) Erzincan As. Orta Mp.: Riyaziye. 

2 - Bu muallimliklere maarif liselerinde ve orta mek
teblerinde 926 senesinden sonra muallimlik yapmış olan, ya
hut branşlarına göre okutınak selahiyetini ve kanuni vasıfla
rı haiz bulunan muallimler alınacakdır. 

3 - isteklilerden başka yerde işi olmıyanlara mektebin 
bulunduğu yerin uzaklığına ve İstekli olduğu derse göre ay
da 84 liradan 126 liraya kadar Ücret verilecekdir. Maarif mek 
teblerinde dersi olan muallimlere yine mektebin bulunduğu 
yere ve istediği derse göre okutacağı her ders saatı için bir li
radan dört liraya kadar ücret verilecekdir. Ucret mikdarını 
Askeri Liseler Müfettişliği tayin eder. 

4-Aylık ücretle tayin edilen muaJlimler haftada 15 : 20 
saat ders okutmağa mecburdur. 

5 - istekliler istidalarına aşağıdaki kağıtları iliştirerek 
Ankarada MilJi Müdafaa Vekaletinde Aııkeri Liseler Müfet
tişliğine gönderirler. 
a) F otograflı ve resmi 

mesi). 
makamca tasdikli fiş (hal tercÜ· 

b) Polis tahkikatı sonunda alacağı hüsnühal kağıdı ve ya
bancı kadınla evli olamadığını gösteren kağıt. 

c) Sıhhi hey' eti tam olan bir Askeri hastaneden alacağı tas· 
dikli sıhhat raporu. 

d) Ehliyet derecesini gösteren şahadetname, ehliyetname, 
tasdikname ve başka vesikalarının tasdikli ve fotograflı 
suretleri. 

e) Noterden tasdikli teahhüt senedi bu senede şunlar yazı
lacakdır. 

(Tayin edileceğim ........ mektebin ....... . 
dersi muallimliğinden her hangi ders senesi içinde çekilmeme· 
ği, şayet tatil zamanında çekilecek olursam en az iki ay önce 
bildireceğimi, böyle yapm~sam alacağım ücretin iki aylığını 
tazminat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin 
olunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde vazifeme 
başlamazsam yine ayni tazminatı C)deyeceğimi ve ne suretle o
lursa olsun Askeri Liseler Müfettişliğinin göreceği lüzum Ü· 
zerine her hangi bir zamanda bu vazifeden çıkarıldığım tak
dirde hiç bir hak iddia etmiyeceğimi teahhüt ederim. (1043) 
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Türkçe_ Osmanlıca_ Fransızca 

SÖZLUK 
DICTIONNAIRE TURC - OTTOMANE - FRANÇAIS 

lsmail H ami Da nismend tarafından m•vdane getiril en bu 11l~aı öz T ürk ' 
kolimeler in ş imdi ye kadar ku llanılmakıa olan Osmanlıca ve aynı zamanJa 

Ji"'ransız ca k.ar~ılıklarını RÖSCerrnektedir. 
Herkesin ve hatta ecnebilerın istifade edeceği bu SÖZLÜK intişar etmiştir, 

F 1 A T 1 100 K U R U Ş T U R 

._ ___ KANAAT KOTOPHANESlı ..... --

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlı~ındanı 

-

Çanakka':'e Jandarma Has tanesinde iş görmek üzer~ 
(125) lira ücretle bir Bakteri yolok aranmakdadır. lsteklı 
olanların bulundugu yerin Jandarma Kumandanlığına di· 
lek kağıdı ve hal tercümesile birlikde müracaat eylemeleri. 

(1031) 1663 
~ 

lsan bul Sıhhi Miiesseseler 
Satınalma Kcmisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastanesi için lazım olaıı 
20,000 Yirmi Bin kase Yoğurt açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - ihalesi 19-3-935 salı günü saat 15 de Cağolğlundıı. 
Sıhhat Müdürlüğü Binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiatı: beher kasesi 5 kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminatı 7 5 liradır. 
4 - Şartnameler Akliye hastahanesinden bedelsiz veri· 

lir. isteklilerin belli gün ve saatten evvel teminat makbuzla· 
riyle komisyona gelmeleri. (1045) 1&64 ~ 

•• 
Univeraite Arttırma, Eksiltme ve 

Pazarlık Komisyonundan• 
1 - Üniversite Tıb Fakültesi Farmakodil)amı laburatu· 

varında yapılacak olan tamir ve ilave işleri 7 .3.935 perşenı· 
be günü saat 15 de Üniversitede ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - İsteklilerin yukarıda 11özii geçen işe aid şartname ve 
planları her gün Üniversite K omisyonurda tetkik edebilirler• 

3 - Bu işe aid yapılmıt olan 1634 lira 60 kuruşluk keş: 
fin yüzde 7 ,5 nisbetinde teminatlarını isteklilerin ihale günÜ 
öğleye kadar Üniversite Muhasebe Veznesine yatırmış olnıa• 
rı lazımdır. (911) 1636 

atran kullananlar: Yalnız KANZUK 
markalı pelesenkli Katran Eksirini TERCİH~ EDiNiZ !::! 

1 ISTANBUL HARiCi ASKERi KITAAT ILANLM • ' 

Kırıkkalede San'atlar Mek- Sebzeci Saıruden alman 
tehi binası yeni tediye şartla- 31-10-934 tarih ve cilt 44 va
rma göre kapah zarfla ihalesi rak 66 umum 384077 numa· 
yapılmak üzere eksiltmeye ralı 30 3kilo 300 gram ıspa 
l;onmuşdur. Keşif bedeli ı nak 594 kilo 300 gram path
G7589 lira 35 kuruşdur. Şart· ı can bedellerinin ır.ıkta 
name ve keşif evrakı 338 ku- rı olan 21 lira 91 kuruşluk 
nışluk Maliye vezne m<l,kbuzu ayniyat tesellüm makbuzu ba
rnukabilinde Vekalet İnşaat yi tarafından zayi edilmiştir. 
Subesinden verilecekdir. lha- Mezkur ayniyatın hükümsüz 
[eai : 6-3-935 çarşamba günü olduğu ilan olunur. (1096) 
faat on birde Komisyonumuz- * • • 
da yapılacakdır. Muvakkat te 1 - lhtiyacatı Askeriye i- ' 

E
inatı ı 4629 lira 47 kuruş çin 335000 kilo ekmeklik un 

uk banka mektubu veya ma- satın alınacaktır. Muhammen 
ye vezne makbuzudur. Ek- bedeli 33500 liradır. 

ailtmeye girecekler 2490 nu- 2 - Şartname Ankarada 
ınarah kanunla şartnamede is- lstanbulda Levazım Amirlik
tenen bedelleri teminat ve tek- leri Satınalma komisyonla
Jif mektublarile birlikde ihale rında ve Tekirdağ Askeri Sa
'gilnü en ıon saat 10 a kadar tınalma Komisyonunda her 1 

~omisyonumuz Reisliğine ve· gün göre bilirler. 1 
rilmit bulunacakdır. (793) 3 - Eksiltme 20 Mart 935 . 

(810) 1849 Çarşamba günü saat 15 te Te- 1 
• * * Alpulludakl Kıtaat için 135 kirdağında Park karşısmaa 

ton unun 3.3.935 tarihinde a- Askeri Satınalma Komisyo
)ınmaımdan ıarfı nazar edile- nunda yapılacaktır. 
rek 13-3-935 çarşamba gü- 4- Eksiltme kapah zarfla 
nü saat 16 da kapalı zarfla a- yapılacaktır. 
lıRacakdır. Tahmin bedeli 5- Muvakkat teminatı 
16 2512 lira 50 kuruştur. 

200 liradır. Şartnamesi her 6 _ Eksiltmeye girecekler 
jün Komisyonda görülebilir, Ticaret odasına kayıth olduk
ırk teminatı 1215 lira olup 
isteklilerin belli saattan bir larma dair vesika gösteremeye · 
ıııaat evvel teminatları ile teklif vekil gönderenler vekaletna· 

melerini ve Şirket namına gi-
mektublarmm Lüleburgazda recekler Sirkülleri Komİsyo-
AıTceri Satmalma Komisyonu- na göstermeye ve ikametgah 
na vermeleri. (799) (l04l) kanunilerini bildirmeye mec-
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burdurlar. .. ) 

15 inci hudu.t taburundan 7 - Teklif mektupları saat 

Sigorta işlerinde ihtisas 
yapmak üzere·Avrupaya 

gitmek isteyenlere ı 
Milli Reasürans Türk 
Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz nakliye, lı ve Kollekt if amele Kaza sigortalarında Hıtiaas 
yapmak üzre Avrupaya talebe göndel' ecelotir. İsteklilerin • 
1 - Yüksek Ticaret ve lktiaat mektebi veya Hukuk Fakülteoinden mezun 

olnıa11 veyahud bir •igorta tiMe tinde memur aıfatile çalı§makda bulun• 

maıı, 

2 - 30 yqını tecavüz etmemi§ olma sı, 
3 - Askerlik hizmetini ifa eylemit bulunması, 
4 - Taluı.ili takib edebilecek derecede Avrupa lisanlarından birine vakıf 

bolunma11 ıartıtır. 

S - Y ukardaki ıartlan cami iateklil er bir müsabaka İmtihanına tabi tu
tulacaklar ve bu imtihanda mu vaffak olanlar Şirketin teıu,lp edeceği 
müddetle Avrupaya sigortacılık tahsili ve ıtaj yapmak üzre gönderi
lecelderdir. imtihanda müsavi ıartı ihraz edenlerden ecnebi lirasını 
daha kuvvetli bilenler tercih olu aur. 

hteklilerin atağıda yazılı veıilcala rı hami·Jen nihayet 1 Nİiııan 1935 tari-
hine kadar ıirke~imize müracaat eyle meleıi Jaznndır. 
a) Şirket müdiriyetine hitaben yazıl m•t bir istid'a, 
b) Mekep ıelıadetnamesi (veya katibi ad>lden müıaddak sureti). 
c) Mekıtep ıehadetnamesl olmayanların ~ııhkları •iıo..ıa ıirketinden ala· 

...Warı tasdikli bir vesika. 
d) Oç adet vesika fotoğrafı, 
e) Tercemel hal varaka11, 

Müsabakada muvaffak olub Avrup aya rldeceli olanlardan tahsili mütea• 
lcjp avdet ettiklerinde Avrupacla kald ıklarımn bir misil müddetle tiıi<etçe 
gösterilecek yerde çalııacaklarına dair bir taahhütname alınacaktır. 

Fazla .tafsilıit ve mii&abaka günün Ü öğrenmek Üzre ıirket umumi ki.l>İp· 
liğine müracaat edilebilir. 

OXVMENTHOL 
· _ÖKSÜRÜK· BOGAZ 

ZA YI - 1716 sicil No.lu arabacılık eh· 
liyetnamemi kaybettim. Y eai&I allnaca

ğından diğerinin hükmü yoktur. Muı

tala. 

14 de Komisyon reisliğine ve- Umumi Neprlyat ve Ya:zı lfleri 
rilecektir. (1095) Müdürü Etem l:zzet BENiCE 

NEDKALM.iNA 
Üniversite Arttırma ve Eksiltoıe 

ve Pazarlık Komisyonundan• 
Markası Muhammen be- Muvakkat te" 

J deli minatJ 
Undala • Duplez sistemi 880 lira 66 lira Ja 
1 - Tıp Fakültesi Fiziko terapi Enstitüsü fçin yukarJJJ• 

muhammen bedeli ve markası yazıh bir aded diatermi ~· Je 
nesi 14 Mart 1935 perşembe günü ıaat 15 de Univer11ıte t• 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konuJpı1l 

tur, ·ıe• 
2- istekliler, bu alatın şartnamesini her gün Univer111 

de görebilirler. t4 Je 
3 - Taliplerin kapalı zarflarını ihale günü saat 

üniversite Umumi Katipliğine vermiş olmaları lazımdır· 164ıı 
(1017) ~ 

Tayyare Cemiyeti Balıkesir 
Şubesindell1 1' 

Şubemiz tarafından Kurban R,,.yramında toplanaca gil 
1700 Barsak açı~ artt~rmaya konmuştur.1':'far~ın 0n?P~ ııl• 
nii saat on beşte ıhalesı yapılacaktır. lsteklilerın m~Iİ.1111 .. rcı• 
mak için lstanbul Şubesine ve arttırma için Şubemıze ınu 
caatları. (1078) 


