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Milliyet bu adı alıJ;;-o 1Williyetin yeni adıdır 

F'IATI 5 KURUŞTUR 

lskopçinanın 
Dağılması 

Yugoslav kurultayının dağıtıl
~~sı, hu dost ülkede son aylar 
Çınde daha geni' bir aiyaaal dü-
~eııe d - . b. d ogru atılmı' yem ır a ım 
&ad Yılabilir. Bu am~ca doğru bun

a.ıı .. 
ti " 0 nce atılan adım, Bay Y ev-
ç ın i• b · .d. • a,ına geçmeaı ı ı. 

Bay y t. ' .. U . k b· ev ıç ten OJ\Ce, zunovıç 

8 a ınesi i' batında bulunuyordu. 
ti~ kahine, ulusal Yugoslavya par· 
ıt11~ dayanıyordu ki, bu parti 
~ırat Aleksandr · Yugoslavya' da 
Q:lldisini diktatör yaptıktan ve 

1 ~s ayrılıklarına dayanan parti
ı~rı dağıttıktan sonra kurulm~ 
Q)t • 
l;ı. 81Yasal parti idi. Kıra! Alek-
r tıdr' ın partileri dağıtarak onla-
11~.Yerine bir ulusal parti kurmak· 
i~ ~ 111lıan,Yugoslav ulusunun birli· 
t Ilı Peklettirmekti. Gerçek Yu· 

1~s~avya çok partilerle çevrildiği 
"'' &. arda dağınık bir ulus gibi gö-
·•n" 
h UYordu. Sırpların bir siyasal 
•iltf 
h ıai var. Hırvatlar baska bir 
-a~· . 
1 

1 kurmuflar. Slovenler, Bosna-
ı ltı .. 
r f Uslümanlar batka partiler et-
r~ 111da toplanmıtlar. Bu partile-
1 'n hirbirile çarpıtmaları Yugos
a~4'yı anarfi içine atmı~tı. 

Yu l<ıral Aleksandr büyük bir 
il rtsevere yakıtan yüksek duygu 
y ',Partileri dağıttı ve Yugoslav
b &. "il demir bir el ile çevirmeğe 
r a,ıadı. Gerçek bir aralık ulusla
dıııı ~i~birile boğuşmaları durakla
İd' gıhı göründü. Ancak bu görüde 
b:ı ı. Beklenilen barıf bir türlü 
sı'Ydana gelmedi. Hırvatlar ve 

ı Ovenler önceleri oücenerek dev-
e\ . 1 ., 
d 1f erine karıtmadılar. Sonra 
a açıktan kımıldanmalar batladı. 

d .. I<ıral Aleksandr daha genit bir 
ıı~ıene doğru yürümek gerekliği
~ anladığı ve bu siyasasını çevir
ııı:k ~ükümünü Bay Yevtiçe ver
~ k U:ıre bulunduğu bir sırada 
,,arsilya'da öldürüldü. Çok sevilen 
) Çok sayılan Kırallarının ölüm 
ası i . d y 1 b. 1 ti. O Çın ,, ugoslav u usu ır et-

lıı nun ölümü batlamak üzre bu
Be~~ğu ıiyasayı geri bırakmadı. 
d 1 de ona hız verdi. Ancak ara· 
lı~n ICıralın öldürülmesile çıkan 
~ ~~~ar araıı anla,amamazlığın 
b~ "'lllası gerekti. Gerçek bu ölüm, 
da ~andan Yugoslavya, öte yandan 
(<f acaristan araıı;nda bir dilev 
111.ra~a) ortaya atmıttı. Bu iti ulus
!>. I erneği bitirince, Naip Prens 
~u "I ~iıı ' .. 0 en Kıral'ın Yugoslavya i.· 

lııe _ dutündüğü iç siyasayı yürüt
biıı tıe. koyuldu. lıte Uzonoviç ka
hllf '••nin düımeıi ile Y evtiç'in İf 
8

11 
•nıı. geçmesinin iç yüzil budur. 

~~etıenit ve demokratik bir dü
Yeı,r doğru atılmış ilk adım idi. 
le11 ıç kabinesi iş başına geçtik
dag:Jnra artık Iskopçinanın da 
ll;ı. ii llıaaı gerekti. Çünkü İ&kopçi· 
Par/~leri, çekilen Uzunoviç'in 

Ş,'•1nden olan ıaylavlardı. 
. ıtııd' • k B ~ltııd 1 •eçım yapılaca tır. u se-

leriııt karşı partiler de kendi üye
l11.r1 , .. •aylav ıeçtirmeye çalışacak
~'rııok11e~iyor. Yani Yugoslavya 
lır, 4. lasıye geri dönmüt demek
ı_., b~t!~lıror ki, Y evtiç, Yugos
lıe, in 1 tıın1 kurmakta baskı yeri
>lıruı:~~~r~a siyasası yolundan 

e .. ıatıyor. 

~~~Şükrü ESMER 

)"~.~arın bug Ü :ı Ankara
h şelı~n~eleri muhtemel 
ı·'4bak nıj:ı:de bulunmakta olan 
:'d;ı.daıı.k •met lnönü dün Heybe
~l'&.tet etr~eşi Bay Hasan Rızayı 
ııı·~tıı. ak llıtf ve biraz oturduktan 
lıttür tamı Dolmabahçeye dönn . 

da ak.anı 
ıınıeı . arın bugün Ankaraya 
h erı muhtemeldir. 
o,_y R -..,_ 

ecep Peker bu 
h liir :k§am gidiyor 
t lılıırıan ~ günden beri tehrimizde 
,~ııeı kıit'b;'Dhuriyet Halk Fırkası 

•anı A.~k 1 Bay Recep Peker, bu 
araya dönecektir. 

Sahip ve Başmuharriri ı Siirt Meb'uıu Mahmut SOYDAN 
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lJay Flandin londradan döndükten sonra Bourjet tayyare meydanında 

Hava andlaşması 

İtalya bazı kayıtlarla 
. andlaşmaya girecek 

Almanyanın sabık müttefiklerinin de askeri 
ahkamın tadilini isteyecekleri anlatılıyor 

Bay Muıısolini 
• 

LONDRA, 9. A.A. - ltalya, tam mü· 
tekabiiiyet eıaıına miistenid bir hava 
mukavelesine i~tirak etmek imkansızlı
ğındadır. Eyi haber alan mahafilin ifade
sine göre, bu kanaat, ameli sebeblere 
müateniddir, zira ltalya, ne Jtalyadan 

lngiltereye ne ele lngiltereden ltalyaya 
bava ljlıvvetleri ıevkedilebileceğine im
kan ve ihtimal görememektedir. 

Mamafih ,Italyanlar, hususi bir mec• 
buiryetten istiına edilmek tartile, mev. 
zuubahis mukavelenin Lokarno andlaı· 
mauna dahil devletler tarafında;ı imza 
edilmeoini kabul etmektedirler. 

Buna mukabil, Fransa-ltalya mütekabi
liyeti, r tal yan dip1omasisisince hiçbir 
ihtirazi kayda tabi tutulmamaktadır. 

Londranm yarı resmi ma}ıafili bu hü
kümlerin, mutasavver mukavelenin im
za11na mani tetkil ctmiyeceği kanaatin
dedirler. Yalnız, 1 talyanla_rın İngilizlere 
kartı koydukları ihtirazi kaydın, tahia
tile fngilizlerdcn de kar!ılık göreceği 
söy lenınektedir. 

Umumiyetle, Fransız-lngiliz beyanna· 
mesinin ortaya attığı meselelerin heyeti 
mecmuasını umumi bir plan üzerinde tut• 
maya çalıtmaktadır. Zira Ahnanyan.n, 
tecezzi kabul etmez bir planı kabul ve
ya reddetmesinden önce teferruatı Clli
tünmek mevsimsizdir. 

Diğer taraftan, orta ve ıarki Avrupa 
payitahtlarından alınan habe,.lere gö • 

(Devamı 6 mcr sahifede) 

A vusturyanın istiklali 
B. Süşnig diyor ki: Avusturya ne zaman 
isterse o zaman reyiama müracaat eden 
yalancı devletin arzusuna tabi olamaz 

VIY ANA, 9. A.A. - Berlinden 
terettuh etmiş gibi görünen ve Al
manyanın, Avuıturya için kendi 
mukadderatını kendi tayin etmek 
ve hatta bu hususta reyiima mü
racaat eylemek hakkını istemeğe 
mütemayil bulunduğunu bildiren 
bazı haberlere göre "Alman dev• 
Jeti, orta Avrupa ademi müdahale 
andlatmaıına iltihaka davet edil· 
diği tkdirde şarta bğlı bir cevab 
verecektir.,, 

Selahiyettar Avusturya mahafili 
bu fayialara asla itibar etmemek· 
ted irler. Bunlar, Alman diploma• 
sisinin, Almanyayı bir ademi mü
dahale andlaşmasına iştirak ettir• 
meği, Avusturya işlerine sarih bir 
müdahaleye tabi tutarak, tezada 
dü,eceğini hiç zannetmiyorlar. 

Bu münasebetle, Avusturyanın, 
korporatif bir tetekküle müstenid 
bir Alman hiriatiyan devlet şeklin
de teessüs etmekle kendi mukad-

Bay Şuşnig 

Marksist ve Hitleriyen ihtilal te
tekküllerinin temamile Avustur
ya kuvvetleri tarafından bastırıldı-

deratını tayin eylemit olduğu ve (Devamı 6 ıncı sahifede) 
====~=~=-~....,;;;;...;...,;:;;,;,;...:::.::;;,;~.= 

Posta ve Telgraf 
Umum müdürü 
B. Nazif ve telgraf işleri 

müdürü 
vekalet emrine alındılar 

BayNaiil 
ANKARA, 9 {Telefonla) 

Posta ve telgraf umum müdüril Bay 
Nazif ve telgraf itleri müdürü Ze
ki Vefa vekalet emrine alınmıtlar
dır. 

Afyon görüşmeleri 
Durdu 

-o--

İran murahhasları yeni di
rektifler almak için bu 

hafta Tahrana dönecekler 

'Afyon inhisan ırenel müdürü Bay 
Ali Sami 

Bir aydanberl devam eden 
Türk. Yugoslav. Iran afyon gö -
rütrneleri nihayet bulmuttur. Ya
pılan müzakerelerde, üç inhiıar ı.. 
daresi .arasında bir mukavele im • 
zalanması huıusunda müsbet bir 
neticeye varılamamıttır. 

Iran murahhaıları bu hafta içe
risinde Tahrana dönecekler ve ye
ni direktiflerle tekrar tehrimize ge 
leceklerdir. 

Uyuqurucu maddeler inhisarı 
genel müdürü Bay Ali Sami dün 
kendisile görüten bir muharririmi· 
ze bu hususta tunları ıöylemi,tir: 

" - Iran murahhasları hüku • 
metlerinden aldıkları direktifleri 
son konutmalarda izah ettiler. Fa· 
kat, anlatmanın ana hatları üze
rinde muhabere ile müzakerede bu 
lunmak çok vakte muhtaç olduğu 
için murahhaslar, vaziyeti mahal • 
!inde izah etmek üzere Tahrana 
gideceklerdir. Yeni direktifler al
dıktan sonra kon~malarımıza de
vam edeceğiz.,, 

Türk - Yugoslav bürosu murah
haslar terefine yarın aktam Pera
palasta bir akfam yemeği ziyafeti 
verecektir. o------

Tel: { Müdür : 2431~. Y aaı itleri müdüril ı 
idare •• ldatbaa : 24310 

24319 

'Ankarada saylav seçiminden bir intiba: Bayınclırlık işleri bakanı Bay 
, Ali reyini veriyor. 

Yeni saylavların mazba
taları hazırlanıyor 

iki güne kadar mazbatalar tamamla
narak saylavJara verilecek · 

Yeni seçilen lıtanbul saylavla
rının intihap mazbataları hazırlan 
mağa batlanmı,tır. lstanbul inti
hap teftit heyeti dün toplanarak, 
mazbataların hazırlanması itile 
metgul olmuttur. Mazbatalar iki 
güne kadar hazırlanarak saylavla
ra verilecektir. 

lnkılah dersleri 
• 

Yeni Istanbul saylavlarından 
tehrimizde bulunanlar dün dostla
rı, akrabaları tarafından kutlulan
mışlardır. Belediyeden de saylav 
ıeçilen Bayan Nakiye, doktor Ga
fip Hakkı, Bay Mehmet Ali Bele
diyede arkadaşları tarafından kut· 
lulanmıtlar.:l.ır. 

imparatorluk son çürük 
yıllarını nasıl geçirdi? 

1
Büyük devletlerin sıyasa rekabetinden 

istifade ederek tutunahiliyordu 
lnkilap enstitüsü derslerine dün de 

devam edilmİ§tir. Dünkü dersi eski 
Maarif vekili Bay Hıkmet vermittir. 

Bay Hikmetin dünkü dersini ay-
nen yazıyoruz: 

Osmanlı imparatorluğunun 
son günleri 

- Bilirsiniz ki dersimiz T üdı: dev-

1 rjminin dı§ ııyaaııru tetkiktir. 
Buna batlamadan az çok Osmanlı 

imparator]uğunun ıon zaman1arın. 
dan bahsetmek lazımdır. 

Hepiniz o vakit daha çocuktunuz. 
Osmanlı imparatorluğunun o günkü ıek 
lini ve yaşayııını bilmiyorsunuz. Os-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sömi kolı fabrikan nın mücessem görünüp; 

Memlekette um11mi 
meclis seçimi 

Sömikok fabrikası Hazi
randa bitmiş olacaktır 
Bu fabrika günde 200 ton kadar 

sömikok istihsal edecek 

Büyük Uluıı Kurultayı BCJfkanı Gen eral Kiizım Özalp Anadol d b. 
h k R 

• • u a ır se-
ya .ata çı tı. eıımımız Ba,kanı An kara istcuyonundan ayrılırken gös
terıyor. 

-o--

Beı kadın a:ıa •. 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Anka

ranın mecliM umumi ıeçimi buaün ya• 
pılmıtbr. 

Meclisi umumide bet kadın aza var
dır. Bunlar Ankarada oturan Asaf 
Derviı patanın karısı Bayan Vedia, 
Şerefli Koçhisarlı Bayan Feriha, Kızılca 
hamamın Pazar nahiyesinden çiflçi 
Bayan Refia, Keskinden çiftçi bayan 
Safiye Keokin, Haymana belediye reisi 
refikası Bayan Reyhan. 

Kayseride 
KA YSERI, 9. A.A.- Bugün viFıyetir

her tarafımla umumi meclis azalığı için 
intibah yapılmıttır. Her t;.rafda C. H. F. 

(Devamı 2 inci sahitede) 

Türkiye 19 bankasının Zongu). 
dakta kurduğu sömi antrasit fab
rikasının intaatı tamamlanmak ü
zeredir. Yapı ve tesisatın en çok 
hazirana kadar bitirileceği umul-
maktı;.dır. . 

Yeni fabrika, günde iki yüz ton 
sör..: antrasit istihsal edecektir. 

Eylüle doğru piyasaya çıkarı -
lacak olan sömi antraaitlerin hu • 
susiyeti ızgarasız mangalda yana
bilmesi, duman vermemesi, tama
men antra~it kabiliyetinde bulun -
maıı ve susuz olmasıdır. Böylelik-

le, bilhassa lstanbulda fazlasile hiı 
edilen kok ihtikarının önüne geçi
lecektir. 

Diğer taraftan gelen &on iıtatia
tikler, Zonguldak havzası kömür İl 
tihsalatının bu yıl fazlalattığını, 
yüzde 25 nisbetinde bir artış vazi
yeti bulunduğunu göstermektedir. 
Bu seneki istihsal miktarı 325 bin 
ton fazlasile, 1 milyon 650 bin to
na çıkmıttır. 

Yeni fabrikanın kurulmasile, bu 
rakamlarda lehte bir tezayüt gö • 
rü!eceği muhakkak sayılmaktadır, 

-
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TEFRİKA:38 

Her hakkı mahfuz.dur. Yazan: Son Yemen vcıliai Mahmut NEDiM 

Günün parulası: Yemen'e gidiş 
J•• •• k' var, uonuş go .• 
••••••• 1 

Lanet olsun bu karıtıklıklara • Yemen yolun· 
da. Korku ve karıııklığın sonu gelmiyecek mi 

Bu tunç çehrenin ortasında bem fey alamazdı, ve nadiren giden gür 
beyaz iki ok gibi duran bıyıklarını büz delikanlı yerine iki büklüm bir 
elinin tersile düzeltti, ha.fındaki ke iskeletle karşılafırdt. Bugün Ye
çe külahı aı'kaya itti ve yorgun mende Osmanlı imparatorluğun. 
gözlerini engin denize çevirerek dan batıra kalan birkaç yıkık kıf-
devam etti: la, hastahane, mektep ... fakat asıl 

- Ah, bu deniz, bey, hu deniz.. göze çarpan yegane yadigar koa-
Gene bu denize geldik, gene Ye • koca mezarlıklardır. 
mende kantıkhk varmıf ... Ey Alla- Yemen vadilerinin, sırtlarının, 
hın kullan bu ne bitmez tükenmez çöllerinin her noktasında bir hatı
kanşıklık böyle. Rahat nefes ala • ramız kalmıftır. Gidin, oralarda do-
mıyacak mı idik~ Bizi getiren va- latın en ıssız, en vahti bir kenarda 
pur direklerine kadar asker dolu durun, geçen bir yolcuya sorun, 
idi. Daha yol<la iken tat gibi kale- o, ıize; 
te yiyorduk. Ve kim bilir gene kaç - itte, burada,. der, falan tarih
ıene dönmemek üzere gidiyorduk. te çetin bir cenk olmuftu, furada 
Yemene gidif var dönüt yok derler fU kadar gün asilerle asker çarpış
a ... doğru ... On altı sene orada çek IDiftı, kan akmrttı, ve fUracıkta ya. 
mediğimiz kalmamıştı, artık ya,ı • tanlar, o cengin ,ebitleridir. 
mız da ilerlemitti. Dütünüyordum. Bu bitmez tükenmez dava, artık 
Bu dünyada bize rahat huzur yok kimseyi aldatmağa, hiçbir hakikati 
mu? Ömrümüz Yemen çöllerinde, gizlemeğe lüzum yoktur ki, hazan , 
cebellerinde mi geçecekti? Buna hatta ekseriya tunu bunun iltimıui-
can mı dayanır? .. On altı sene çek le, birkaç senede en yüksek maka. 
tiklerimiz yetmiyor mu? Fakat ki- ma getirilmek istenen herhangi bir 
me dert anlatabilirsin?.. İtte bu bedbahtın affedilmez hatası yü. 
Mebmetle gene beraberdik. Vapu- zünden, ve_ bu hataların hiribirini 
rumuz Porbait'te günlerle bekledi. takip etmesinden uzayıp gİtmif, se-
Kanal parası verecekmitiz. lstan• nelerle ıürm~tür. 
buldan havaleı bekliyorlannıf. Der· Paditah sofrasında nefiı bir fin-
ken asker arasında hastalık çıktL can Yemen kahvesi neye malolur
Sapır sapır dökülüyorduk. Bu hal- du, bunu kimse düfünmezdi bile ... 
le Yemene gidecek orada hamede- Çöllerde ıusuz kaldığı, susuzluk
cektik. Ne harbi? ne için? kimin i- tan dudakları çatlayarak, baygın 
çin? Zaten Yemen de evvelki gidif- bir halde kumlara serildiği zaman, 
!erimizde ititirdik, "bunun sonu ölmüf bir devenin yarılmıt kamın. 
yok,, derlerdi. Bilmem ne pata ne dan çıkardan bir avuç kanlı ve irin-
i, yaplDl'f ta halk ondan ayaklan • li suyu abıhayat gibi içen Mehmet
mıf, kabahat lstanbulda imit, der· cik orada neden canverirdi, niçin 
ler dururlardı. Peki bizim suçumuz ölüme, ölümlerin ~n beterine mert • 
ne ki birinin yaptığı bir hatayı biz çe göğüs gererdi, hunu kimse dütün 
çekelim. .• Bir gece Portaait'ten mek istemezdi bile ... 
kalktık, kanalı geçlik, Süveyşe gel· Bir gün, bütün ömrünü bize düt· 
dik. Burada da biraz bekliyecek • manlıkla geçirmit bir kabile reisi-
mitiz. Vapurun bilmem nesi bozul- nin zevcelerinden biri, ölınü, koca
muf... Mebmetle batbata verdik, smdan tikayet ederken, refikama 
dertleşmeğe batladık halimiz ne o- föyle anlatını,tr; 
lacak? diyorduk biribirimize .•. Bir - Kocam Türkleri hiç, hiç ıev
aralık ne oldu, nasıl oldu bilmiyo- mezdi, onların kanlan bize helaJ. 
rum, tutbnn; Mehmet dedim, be9 dır, derdi. Arada bir kan davası 
gidiyorum. vardı, bizim kut uçmaz kervan 

- Nereye? diye sordu. geçmez cebelimize kadar sokulan 
- Nereye olursa olaun, Yemen- Türk ~erlerini bizimkiler muha-

den ba.tka neresi olursa olıun, gi· aara etmıtler, aç ıusuz bıra~lar, 
diyorum ~--· "'.'; çarp.ifa ça.rpıfa cephanelerini de 

D 1
. . lmn•hn,. ı..ı-.. tüketmıf1erdı, bunlan nihayet esir 

e ı mı o -r-• çı ....... ~mı aldılar. Kocanım anlattı- ·· 
'd" f- .... -d k" Gö" 1 gına gore ı ım, anuu a mıyım ı... z e- otuz kisi kadar varını l 
rim kararmıt. o halle atıverdim ken _ öldürelim dem! arı • 
d. . d • y·· .. kulaç! ' If er, 
ımı enıze... uze yuze, aya Kimi. 

kulaçlaya toprağı buldum. Çml • _ K;ıelim parçalaya! 
çıplaktım. Kıyıda biraz kuruya • Kimi. ' ım, 
ynn diye bek'erken bir de baktım, -A~ım boğalım d • 
Mehmet te arkamdan gelmif, sudan ' _ B"tm' ~~.1•· 
ıkt ı euı -

ç ı. 

Günlerle serıefiJ dolattık. Asker 
kaçağı idik. Y aptığrmıza bin kere 
pf;man olmutf;uk. Fakat hazan dü
tiinür kendi kendimizi günahsız 
bulurdum, bir insana bu kadar da 
zulüm, cefa reva mı bey, sen söyle 
reva mı? 

lsmail Çavuf, - ihtiyarın adı 
lmıail'di - gene durd'!ı maziyi 
dütünür gibi bir müddet daldı, çu
valdızmı yelken bezine aaplaya 
aaplaya •nl•tın•ğa devam etti: 

- itte o gündenberi bu deniz. 
deyiz •.. Bir müddet Süvente dolat 
tık. öteberi it yaptık. Sonra bu 
kumpanyaya girdik. Kaç senedir 
Süven ile Aden arasında gidip ge
liriz. Artık Bahriahmerli olduk. •• 
Ne yüzle, nasıl mepılekete döne • 
lim? Bir türlü bunu beceremedik. 
Burada çürüyüp gidiyoruz, illetle
rin ç~idi var bizde. Bu deniz ada
mı delik detik ediyor, 

Kimi doktor veremsin diyor, ki
mi romatizma diyor kimi kemik 
haıtalığr, kalp, böbrek, sinir diyor, 
diyen diyene senin anlayacağın ..• 
biz de itte ıürünüp gidiyoruz.,, 

Bu hazin macerayı içim sızlaya
rak dinledim. 

Gözlerimin önünde bütün mazf 
canlandı ... demek ki Yemen seferi 
hıila devam edip gidiyordu. Kenar
da k~de kalmıt nice Mehmetcik
ler, Yemenin son kurbanları bala 
yatıyorlar •. 

Anadolunun dört bir tarafından 
Tapurlara yükletilerek Yemen el
lerine atılan biçare1erin haddi he
aabı mr vardı ... 

Ötene biricik erkeğini bu yola sa. 
lan yıkık yuva yıllarla Y emPnden 
hck!cdiijı h- eri bazım d, bir kara 
haber tdumde idır1 b.•..<an hiç'>ir 

Memlekette umu-
• 
mi meclis seçimi 

(Başı 1 İnci aahifede) 
namzedleri ittifakla aeçilmİ§lerdir. 

Gümiifhanede 
GUMUŞHANE, 9. A.A. - Vilayetin 

her tarafında umumi meclis intihabı bit. 
mittir .Müttefikan C. H. F. namzedleri 
bzıımirılardır. 

Antalyada 
ANTALYA, 9. A..A. - Vilayetin her 
~dan yapılaa Yilayet mediai üye -
çunııı.cle C. H. F. -etleri bzUUIU!
lardır. 

M cırcq' ta 
MARAŞ, 9.A.A.. - Vilayet umumi 

meclioi intihaJ;ı b~ viliyetin her fira. 
fmda yapılmıftır. C. H. F. namzeclleri 
müttefikan kazanmr;,lardır. Vilayetin 12 
azasından üçü kadındır. 

Maniuıda 
MANiSA, 9.A.A.. - Umumi mecliae ii· 

ye intihabı: ril~yetln her tarafında bitti. 
Her taı-a''• fırka namzetleri itt1fakla rey 
aldı~at". Mauiıa umumi mecJiıin~ üye ıe.
çimir J baılanmada..• eTTel oaylaY aeçim.l 
münasebetiyle Atatür~ün ulusumuza net 
rettikleri beyanname okunmuı ve bu be
yanname, seçimde hazır balunanlar tara
fından ayakta clinlenerek Atatürkümüzl'ln 
hakkında dakikalarca süre nte:ı:ahürat ve
rile olmuıtur. 

fzmirde 
IZMIR, 9.A.A. -;- lzmir Yiliyet mer· 

ku kazası meclisi umumi azası seçimıne 
bugÜn ulus ecinıle yap•lmı§hr. Azalık. 
!ara ıeçilenler ıunl \lır: 

~r. ~üran, eczacı Ferid, Bayan 
Ma•de Dırık . Dr. lz:ı:edin Buca, AvukRt 
Mustafa Münir, avukat Nuri Fettah, a· 
vukat Murad Cinai, avukat Ab.;..,d Şük
rü, Dr. O•man Yunu&. 

Sökede 
SOKE, 9 (Milliyet) - Bu;ün ka· 

zamızda vil.1.yct ffi ( ..:l:si uınumi ıLU'alA • 
rınrn ıcça.,,.cJeri yapıldı. F rrk.'Jnuzdan 
ka•a idare J.'y~ti ba,kam Huhisi 61, 
d">'~tor Ş~kir 9 ve doktor Arif 44 rey i
l' seı;ilm"i.terdir. 
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Sovyet Rusya 
Ve Almanlar 
Alman matbuatı Rusları 

sıkı tenkit ediyor 
BERLIN, 9 (A.A.) - Havas mu

habirinden: 
Savyet Rusyasma k~r pek teca

vüzkar bir lisan kullanan Alman mat
buab, Amerikanın, Rusyadaki diploma
tik mümc:ı.silleri arasında yaptığı deği .. 
ıiklikleri, iç ve d•t Jtyasa noktaı naza
rından mühim bir hadise aayarak, hoı 
karıılamaktadır. 

· Berliner T ag4>elat,. diyor ki: 
- Sovyetlerıe Ameri*c.l ar~ındd. .. 

ki ökonomik müzakereler Sovyetlerin 
Mütrıt iddıa!an ve Amerikan p>ıL,,Joji
sinin inkilii.bıru takdir edememeleri yü
zünden inkitaa uğramttbr. ,. 

Makalenin sahibi olan Bay Pııul Şe
fer, Moskovadaki ale§emiliterini geriye 
çekmekle, Amerika hükümetinin, Japon. 
yaya, Amerika ile Sovyetler arasııı da 
müıterek hiç bir askeri menfaat olma
dığını göstermek istemiı olduğunu tah
min etmektedir. 

Barut deposunda infilak 
ŞER, • Fransa • 9 (A.A.) - Bir 

b:\rut deposu infilak ederek, bir kit•· 
nin ölümüne ve üç kqinin ağır yara • 
lar.•t\Uma sebep olmuttur. On kilo • 
met"'lik bir ıaha dahilindeki evler ha
rap olmuıtur. infilakın sebepleri ma-
1\ım değildir. 

Yunanistanda heye 
canlı bir haber 

Venizelistlcr bir va
purla 7 b o 

sila 1ı mı i'Önderiyorlarmış? 
ATINA, 9 (Milliyet) - HükU

met taraftarı Tipoı gazetesi dün a· 
baliye heyecan verici bir tekilde 
Fransadaki Venizelistlerin Yuna· 
niıtana bir vapur ile yedi bin silah 
gönderdiklerini ve ceneral Plasb· 
rasın da (Kan)dan ayrıldığını ve 
bütün bunların Yunanistanm yarı 
elçisi Politiı tarafından hükumete 
bildirildiğini yazmıf bu vapurun 
yakalanması için hükii.met tarafın. 
dan askeri deniz tayyareleri çıka
rıldığını da ilave etmitti. Gece, ga
zetecileri kabul eden haf hakan 
Çaldaris bu gazetenin yazdıklan
nı tamamen tekzip ebnit ve bun • 
dan iki ay kadar evvel yarı elçiıi 
tarafından buna benzer bir haber 
verilmit ise de akabinde bunun 
yanlıt olduğu da bildirilmitti,, de-
mi9tir. · 

ATINA, 9 (Milliyet) - Kaçak 
ceneral Plastırasın hudutta görül
düğü hakkında bazı gazeteler ta· 
rafından verilen haberleri Make • 
donya umum valisi tekzip eylemit
tir. 

Yeni şahitler 

V enizelos işinde 
Çalınan evrak 
Bir suçlu bir avukata 20 

8':n drahmi teklif etmiş 
ATlNA, 9 (Milliyet) - Geçen

lerde Venizeloı suikasti davasına 
ait bazı evrak istintak dairesinden 
çalmmı' idi. Avukat Mureos na· 
mında birisi bu iti tahkik etmetke 
bulunan müstantiğe gelerek suikast 
suçlularından Polihronopedos'ın 
kendisini hapishaneye davet ede
rek bu evrakın ortadan kaldırılma
• ıiçin yirmi hin dırahmi teklif et
tiğini fakat kendisinin kabul et • 
mediğin söylemiştir. Müstantik 
hunları hapishanede müvacehe et
mit fakat ıuçlu inkar etmiştir. 

Balkan antla~ması konıey 
başkanlığı 

ATINA, 9 (Milliyet) - Balkan 
andlnşmasmm bir aeneyi doldurması 
do!ayıaile §İmdiye kadar Balkan kon• 
•eylerine ba§kanhk eden Yunan dış 
bak'lnı Bay Makaimoa baıkanhğ• Ro. 
manya d•ı bakam Bay Tatüleskoya dev 
redecektir. Balkan d•ı bakanlannın 
Ankaradayi konaeyinde her Balkan 
devleti dıı bakanının alfabe 11rasile 
bir, ,,. &ene batkanlık yapma&ı kararlat 
tırılm•ştı. 

Cenubi Afrika 
lngiltere bir harbe girecek 

o'ursa ae yapacak 
KAP, 9.A.A. - Mecliste bir sua 

le cevah veren B8'vekil, lngiltere
nin gir~eği bir harbe cenubi 
Afrika birliğinin de ittirak edüp 
etmiyeceği keyfiyetinin de böyle 
bir hadise kartısında hükfunet ve 
parlamento vasıtasile beyanı fikir 
edecek olan ulus tarafından karar
lttırılacağını söylemittir. 

Paris. borsasında 
PARJS, 9 (A.A.) - 8-2 tarihli bor 

aa vaziyetldir: 
Hun•ai maksatla çıkardrnıt bir ta

kım ıayialan iıtiamar eden aatıcılann 
teıiri ve Londra İptidai maddeler pi
pasas1Nlaki mii§külat dolay•aile, e& -

ham borsaamda tiddetli bir a.ksüU.mel 
hasıl olmuıtur. Bililmum esham va ez· 
cümle Fransız ranb, banka ve sanayi 
ach ınleri oldukça diifmiiftür. 

Yabancı eıham içerisinde Rio'lar 
epey ırerilemiıtir. Süveyiı Srrp istik
razları tutunmaktadır. 

Güneşte büyük bir leke 
varmış 

BERLIN, 9 (A.A.) - Benin rasat· 
hanesi, giİnefin garp kılllllnda, genİf· 
!iği 70,000 kilometre tahmin edilen 
bir leke miifahede etmi1tir. Bu leke, 
aenelerdenberi miifahede olunanlanıı 
hepsinden büyüktür. 

Rusyanın bütçesi 
Hauptman'ın lehinde şeha- Yeni merkez icra komites 

det ediyorlar 
FLEMINGTON, 9. A.A. - Ben· 

zin depolan memurlarından B. 
Balmnoner, Lindberg'in çocuğu ka· 
çırrldığı gün onun evi civarında i· 
çinde bir merdiven bulunan yetil 
bir otomobil gördüğüne ve otomo
bilin içindeki kadınla beraber bu.
lunan erkeğin, ne Hauptman, ne 
de fit olmadığına tehadet etmit
tir. 

Müdafaa fahitlerinin sonuncusu 
au olarak dinlenilen keresteci Mik
le, çocuğun kaçırılmaımda kulla· 
nılan merdivenle Hauptman'm ta
van arasında nokean bulunan tab· 
talann aynı ağaçtan yapılmıt ol· 
madığını ıöylemittir. 

Hintli talebeler 
LONDRA, 9 (A..A.) - Maaa tenis 

pmpiyonluğu maçının icra111 aı~eıin • 
de bir hadise olmuıtur. Biıhaua tam· 
piyonluğa ittirak için lngil•ereye ael -
miı olan ve bb, edebiya' ve hukuk ta· 
!ebelerinden miirek.l..ep bu!U1lll9 HindU· 
tan ekipi, diğe< miUctlero mensup ekip
lerin indikleri oteie inmek iıtemi§tİr. 

Bu otel idaroo, hiç bir ıebep gôı • 
termeksizin, Hintlı t.ılcbeyi kabul ede
.miyeciğini bilclirmiı ve kendilerine Veı· 
tendcleki baıka bir otele müracaat et • 
meleri tavaiyeJİll J" bulunmuıtur. 

Hindiotan ekipinin k3plaru, müaa• 
baka tertip heyetine tik.'iyet elmiitir• 
Bunun üzerine, tertio heyeı..i ırk farkı
nın lıatiyen mevzuu bahis olamıyacağmı 
.öylıyerek, Hintlilere de ayai hüsnü 
kabul gösterilmediği takdirde, müsaha· 
kaya iıtirik edecek olup ta, otel de otu· 
ran, bütü:ı diğer milletler ekiplerinin 
oteli t~ .. 1retmeğe d• ~vet edileceklerini 
olcl idareoine bildimıiıtir. 

Nihayet otel idaresi de noktayi na• 
zarında ısrar etmeyince, biclı.e kapan• 
nuştır. 

bütçeyi tespit etti 
MOSKOV A, 9. A.A. - Yeni se

çilen merkez icra komitesi devletin 
1935 bütçesini tespit etınittir. Va· 
ridat 65 milyar 900 milyon ve mıJs 
raf 65 milyar 90 milyondur. Mas· 
raf ve varidatta bükii.metin tekli
finden 200 milyon ruble fazlalık 
vardır. V aridattaki fazlalık muamıt 
le vergisinden ve ııovkoz varidatın· 
daki tenzilattan ve masraf faslın
daki fazlalık da LSitür esenlik, zi
raat tekniği, fiyat tekniği, yol ve 
fOSalar ınaaraflarmdan ileri gel· 
mektedir, 

Leh - Alman yakınlığı 
BE~.N,V9 (A.A.) - "Angriff,, 

gazete.-ırun &r§Ova muhabirine göre 
&,. Göring'in Polonya 11eyahati, Al • 
manya ile deTamlı bir anlaflDa )eJıi. 
ne efkarı wnnmiyedeki döniifü hızlan· 
dırmıtt•r. • 

Bialoviça<la da reisicumhur ita Gö • 
ring'in beraber çıkannıı oldukları fo. 
tograflar da, hiç Almanları 11evmiyen 
halk Üzerinde büyük bir teair J'apmıf• 
hr. Şüphesiz Polonyada Almanyaya 
diifman mahafil vardır. Fakat ebem· 
miyetleri çok büyük değildir. 

Yugoslavyada seçim 
BELGRAT, 9 (A.A) - Köylü 

Hırvat fırkası reisi Maçek, yapılacak 
olan yeni sayla• •eçıİıninde muhale • 
fet liıteainin batma geçmeği kabui et• 
mittir. 

Bir vapurun macerası 
ŞANGHA Y, 9 (A.A.) - Delhi • 

Maru vapurunun konanlar tarafın • 
d•r• zaptedildiği haberi yanlıftır. Bu 
vapur muayyen aaatte limana gelmie• 
tir. Fakat harp gemileri tarafıııda;ı 
yap.tan arattırmalar neticeainde bu
lunmut, yedeğe ahnerak limana geti
rilmi~til". 

. . . ~' ' ··"" 
' 1 - • 

Ad lige mü/ ettişleri arasında . 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Birinci umumi müfettişlik adliye f11d 

,avirliğine eski adliye mületti~lerin den Bay Tahsin, adliye mülettif lıf' 
yeti reisliğine adliye mülettişlerind en Bay Raşit, Ankara ağır ceza ırıııl}· 
kemesi reisliğine, adliye baş müfettişlerinden Bay Osman Talat taY'~ 
edilmişlerdir. 

General Kazım Özalp J zmire vardı, 
parlak karşılandı 

IZMIR, 9 (Milliyet) - Kurultay başkanı general Kiızım ôzalp b~ 
ak11am yediyi on geçe Afyon trenile buraya geldi. Fırka reiai Bay A~.1 

Doğan başkam Menemende karşıladı. Basmahane ist_,,anunda da~~· 
müstahkem mevki kumandan vekili, fırka idare heyeti, belediye reifk 
,ehir meclüi azası, vilayet mectt..i cıZası, işçi birliMeri ve binlerce h" 
tarafından karşılandı. 'l· 

General Kazım ôzcılp'ın relik asına yüzlerce buket takdim eı/ı 
miştır. Miscılirlerimi.z durakta cılkı şlanmışlardır. 

General Kazım ôzalp'ın yanın da saylavlardan Bay Kemal TIJT(1f'ı 
Bay Halit ve Bay Haydar Rüştü bulunuyordu. Bay Halid burada sP"' 
işlerile uğraşacakhr. Gazetecilere: "ôtedenberi çok sevdiğim lzmire fil 
lzmirlilere kavwştuğumdan bahtiyarım,, dedi. 

General Kazım ôzalp buradan Konyaya gidecektir. 

işsizlere 5 mtlgon lira daha 
LONDRA, 9 ( A.A.) - ônümüzdeki hafta hükii.met parlametttoY0 

vereceği bir kanun projesinde, "işsizler tahsisatına beş milyon lira ~ıt 
ha ilave edilmiştir.,, demektedir. Bu, yardım sisteminin değiştirilm~ıırl 
kar,, yapdan itirazlara hükumetin cevabını teşkil etmektedir. 

Londra konuşmaları hakkında Ro,, 
mada bir tebliğ neşredildi 

ROMA, 9.A.A. - Nqredilen resmi tebliğde deniliyor ki :" 
Londrada Fransa ile lngiltere arasında yapılan ve telerrüatiYl! 

ltalyan hükiimetine bildirilen konu şmalan mesul ltalyan mahafi!i bt; 
yük bir dikkatle takib etmişlerdir. Bu mahalil nihai beyanncımelljll 
heyeti umumiyesini,.teveccühle kar şılcımcıkta ve Almanya ile anlaştıt# 
ihtimallerini ihtiva ettiği mütalaasında bulunmaktadır. 

Karşılıklı hava yardım mİ8cıkı na gelince, ita/yanın lngiltere kaf' 
p ve lngilterenin de ltalya:f_a kcırfı olan huaıui vaziyetleri aynca te/ıt; 
kik edilmekte olduğundan ltalyanın bu misaka esa. itibariyle iftira 1 

hususundaki hcıth hareketi yakında tesbid edilecektir. 
Yine bu mahalü AvıatUTyanın İ8tikltiline ve Fran~ - ltalyan afi' 

laşmalanna karşı lngiltoerenin almış olduğu vaziyet hakkında memıııf 
niyet göstermektedir. 

M. Titülesko Balkan anlaşması 
meclisinin reisi oldu 

BiJK.REŞ, 9 ( A.A.) - Roman ya dıJ bakanı Bay Titülesko buliJP 
Balkan anlaşmcıaı meclisinin riyasetine geçmiştir. .. 

BiJKREŞ, 9 ( A.A.) - Atina mi.akının yıidönümü olan bııfdp 
Balkan anlaşmcıaı reisliğine geçen bay Titülesko halım küçük itilfıfıt' 
da rem bulunmaktadır. 

Tokad' da Atatürk'ün he11keli 
TOKAT, 9 ( A.A.) - Dün ray lav seçiminden sonra Atatürk hef 

kelinin cıçılıı resmi yapılmıştır. , 
Vali Gürelinin özlü bir nutkun dan sonra muhtelif halk mümesl~· 

silleri güzel söylevler söylemiftir. Cumhuriyet meydamnı do:Jar: 
Halk büyük bir copkunlukla Büyük ôndere olan bağlılığını tekrar 
miptir. J• 

Söylevlerden sonra geçit resmi lxrflamlf cıaker, mektepliler, h .. 
teşekkülleri, kadın erkek bütün Tokatlılar Atatürk heykelinin öııjjll' 
den geçmiş ve saygı ile selamı'amış lardır. 

Bulgaristan nüfusu 6,081,49u buld~ 
SOFY A, 9 ( A.A.) - 1934 birinci kiınununun 31 inde yapıliJll 

tahriri nüfus hakkında alınan ilk malumata göre Bulgariatanın nüfıılİ 
6,081,049 dur. _ ~ 

Bu miktar 1926 da 5,478,741 ve 1920 de 4,846,971 idi. Nüfılaf~ 
kilometre murabbaı başına kesafeti ise 59 a bulmuştUT. Ba keı zl 
1920 de 47 ve 1926 da 33 idi. Sol yanın nüfusu civan ile birlikte 19 
da 232 bin iken şimdi 330 bine çıkmışhr. 

Ecnebi paraları 
ANKARA, 9 (Telefonla) - 2430 

aayılı n!'Jamele vergisi kanununun 10 
uncu maddesi hükmüne te\lfikan oriji
nal fatııra veya menp tııJı~detnamele
rinde yazılı. ecnd>i paralarının Türk 
parasma çevrilifinde mart 1935 ayı i· 
çiııde itibara alınacak borıaamızda fote 
olan dövizleri vasati fiatları teobit edi. 
lerek alikadar makamlara tebliğ edil • 
mİ§tir. Yeni listeyi bildiriyonnn: 

Fraııaız frangı: 12,0375, lngiliz Jira. 
11: 618,50, Dolar: 0079,1795, Liret: 
9,.2941, lniçre frangı: 2,4535, Filorin: 
1,l'ZSJ, Marlı:: 1,9790, Mülga: 3,40, 
Drahmi: 83,9717, Leva: 67,4167, Kron 
Çetro.lovakya: 19,01, Şilin: 4,2525, 
Peçeta: 5,8112, Sevar: 4,2067, Maur 
parası: 4,2559, Ley: 79,0735, Dinar: 
35,0110, Yen: 2,797.S, Ru• parası: 
1090,75, Ineçı 3,1413. 

Ankara gümrük müdürü 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Ankara tahkikat hakiınliği ve 
Cumhuriyet müdei umumiliği bazı 
tikiyetler üzerine vekalet emrine 
alman Ankara gümrük müdürü Nu 
rettinin meni muhakemesine ka • 
rar verilınittir. 

icrada 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Osküdar icra muhasibi mesullüğü
ne ıahık adliye eytam müdürü Bay 
Saip tayin edilmittir. . 

Buğdayı koruma 
talimatnamesi 

ANKARA, 9 (Telefonla) 
Buğdayı koruma resmi kanununu 
tadil eden kanunun tatbik suretini 
gösteren talimatname projesi Ma
liye bakanlığınca tetkik ediliyor. 

Yalan haberler 
ANKARA, 9. A.A. - Dahili~ 

vekaleti matbuat umum müdütl 
ğünden tebliğ olunmuttur: 

Ankara ve İstanbul mentei)'l~ 
Türkiye hakkında bir takım yal~ 
haberler nefreden lnternatio. ıf 
Nevs Servis'in Türkiyede retJlll 
muhabiri yoktur, 

Arttırma, eksiltme kao\S~ 
ANKARA, 9 (Telefonlll>. 1• 

Maliye haaknlığı arttırma, e1'•iı· 
me kanunu talimatnameıinİ 
zırlamağa b8'lamıthr• 

Yüksek ökonomi fakiil' 
tesi talebeleri ,1., 

ANTALYA, 9.A. A. - AdaııJI~ 
yoluyla bugün ken~e gelen Y. dl 
ökonomi fakültesi ıon ımıf talebef~ 
35 genç kentimizin tUrlü kuruıııl 

1
.,JI 

portakal bağçelerini tetkik ederek;#,' 
leri vapurla lzmire hareket etınİP f'1 

Ticaret <ıda11 Tarafmdan gençl~~ 
fine bir öğle Y<;"'eği, mual_Iimler, b< İfı1 
tarafmdan da bır çay ziyafeti ve~ 

ık• k" I · ı· "iıııl' ı ı ometre genış ıg 
bir çıg .. ,_ 

VIY ANA, 9. A.A. - Her biri i"j~ 
lometre aeııifliğinde iki çiğ 12 k~ .~ 
ile bir kliseyi ve boş 21 ahırı yıJııl" 
insanca zayiat yoktı~. 

Biberci!~ bir katB1~,ı 
LONDRA, 9 (A.A.) - Bib"~~I' 

aindikallnın çok fazla miktard\;~~ 
ri toptan piyasaya dökm<'mek ~.ı~ı·_ 
lioJe ki.fi derecede para bu~u.,,;I~ 
zannedilmektedir. Sindika ik.i ~ I' 
sterline tahmin olunan b;ber st<> 
nı tedricen aatacaktır. 



e 

, 

r 

MiLLiYET PAZAR 10 ŞUBAT 1935 
·-------

·1.Ppa.n. 1 
G Utanacak ıey 

ltbi~f~ ı~ arkada,ım (Felek) 
llıeıı 1nmızden habersiz ayni 
oLoz';; de,mipiz. Baı lstanbulda, 
lcrııı ~. racfa olduğumuz için bunun 
ltİph ır tevarüt olduğuna kimse 

OKON~OM~I __ ş_E~~~A~A ~~ı ~~T E~-"~~~MA~H~~MEllllll~-06-R_L_E_~_EnıY_i.,,. __ ] 

e etmez. 
de~aha ıaribi ayni gün belediye
le ı,;g?zetelere geçmİf bir havadis 

l zım Yazılarımıza temas etti. 
•laııb • ah • k telo.: ll•a seyy getırme me-

-• ... Ben: 
İrüı -- lıtanbula seyyah getirmek 
ıiıırıı evvela lstanbulu bir medeni a
lltcıl '" gezip oturacağı hale sok· 

;(z! demiftim. 
vj~ '~aşım Felek te pasaport 

erırıden bahsederken: 
ıııq-;;;J' iir~yeye her gelen aeyyah 
cı v a bır lngiliz lirası vize har, 
6ııJıi~~ğe mecbıır tutuluyor. Hal
'<ıaıı: ""fka memleketler, bu işi pa
'llelı .Y?pıyorlar. Sırl seyyah çek • 

a.'~•n ... 
~ ız. bunları yazdık. Belediyede 
'<ırl Yııkarı on yu'iık nağmeyi tek-

1Yor: 
--"8 'lle/ı •• u yıl lstanbula seyyah çek-

lıılel •r~n üç dilde propaganda ri
ifıaı en baiılıp Avrupaya dağıttık, 
lıtı;,rf ~ gelecek seyyahlar için 
le ı.! !JC Y<ıpıyonız. T uring kulüp 

a'."·~e beraber çalışıyor.,, 
lı41ıı~ ııç dört satırlı havadis ar • 
ıe1.ed'!e haline geldi. Gazetenin 
11Yıııı 1Ye mahalili haberlerini top
l"'İlıi ll~eteciler bu klifeyi kelime
tq bıle yerinden oynatmadan a
l'ıı~ra gazetelerine verseler hiç te 

11 bir iş yapmış olmazlar. 
lıtanbıı1 h • k • • ~ ti' a seyya getirme ıçın 

dq ılde değil hani şu kaldırımlar-
•ııfıl,._ ecl. dil ... n, il· - .. ve y ı ogretm pana-

lqj ~rıları kadar propaganda ri
"" ~1 dağıtılsa laydaaı olmaz. Bu
d~ ~rtıpada o kadar çok o ka • 
)o ltıi•lü ve o kadar zengin yapı· 

'ar '"· b" • kil nl ı/q lıe "' ızım er o ann yanın-
ıe kağıdı gibi kalır. 

~lrıarıalım ki seyyah bu propa • 
ielıi~a risalelerini oku.ılu, kalktı, 
'eıf L Onu naaıl karfılayacağız. Ne 
Ce. ~ Oturtacağız, nereleri gezdire
~· Ha'la planını bile )'apamadı
rı,.;z lstanbulun ne tarafında ba· 
te~accı:~z. Seyyahın paraaını 
~· ek ıçın ona ne eğlence bula-

ırız. 

&eı d" lıııb e ıye pınarından kaynayan 
tır/rlere göre önümüzdeki yaz Mı 
11)/o On seyyah getirmek için çalışı
~ l'lıııış. Mısırlılar lstanbul Boğa
ı/lfıı "1ıen bilhqaaa Rumeli yakasın
)qlıa, 0ılanırlar. Boğazın Rameli 
rıı,11 ı Yİrmi yıldır balnmsız kal • 
trq 

1
'·. O kadar ki belediye hava 

lq'ı 1 
flrketine bir ihtar yapıp ora

ltıi.rı" bıı medmi ihtiyacını bi,le te-
etmem • ti" IJ lf r. 

~eıı 11 Yazıları ;yazarken kendim
lıı ~tarııyorum. Bana öyle geliyor 
llıe,· ~ta yurduma seyyah gelme • 

l ıç· )o'ııı •n menfi propaganda yapı-
'İii ."1urn gibi geliyor. Fakat ek
'>ıe11~1 • lenayı görmenin ve göster
~İle '"

1 
•Qrnimi bir gazeteci için va

ı o duır.. • ak k d" . 
~Qlııı b -..

1 
.. na ınanar en ınıı 

IJ ıı ııyorum. 

,., erı f•· h aat • h" • • · ..,. f - an teyım ı ıyı ve gu 
&;~ ty Propaganda bile istemez. 
lıı ..... ~~arıbulu iyi ve güzel yapalım. 

'"ı..:~. 
0

" 111Z kendi kendine olur. t:: Bürhan CAHlT 

<ı _lıOK~A 1 
1 lla~L . .,.aaından alınan cetveldir) 
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Brüksel sergisine 
İştirakimiz --Vaktin darlığından toplu 

gitmek mümkün olmıyacak 
Oç ay sonra açılacak olan bey

nelmilel Brüksel sergisine i,tiraki
miz için yapılan tetkikler netice • 
lenmittir. Vaktin darlığı ve daha 
bazı sebeı;ler dolayısile bu sergi • 
ye toplu bir halde gidilmiyecektir. 

Öğrendiğimize göre, sergilere 
ittirak komitesi için yeni bazı ka
rarlar verilmek üzeredir. 

Komitenin genit ve olgun bir 
tarzda çalıtmasını temin için bir 
program hazırlanacakbr. Ayrıca, 
salahiyettar kimselerin murahhas 
sıfaile bu komiteye alınmaları da 
dütünülmektedir. 

Fındık piyasası 
Fındık piyasasında sağlamlık 

devam etmektedir. Son hafta içe
risinde dıı piyasalara bir miktar 
mal yüklenmi9tir. Fiyatlar, yük
selmeğe mütemayildir. 

Afyon alımı baş!adı 
Afyon inhisarı, piyasadan af • 

yon alımına batlamıttır. Köylü ve 
tüccarın elindeki afyon stoku, pey
derpey sabn alınacakhr. 

Trakya peynirciliğinin inkişa
fına doğru 

Beynelmilel bir töhreti olan 
Trakya peynirciliğinin ıslah ve in
kitafı için tedbirler alınması takar 
rür etmitti. Bu karar üzerine öko
nomi bakanlığınca Edirneye gönde 
rilmit olan mütehassıs, tetkikleri
nin son kısmını da tamamlamıf • 
tır. 

Ökonomi bakanlığı, Trakya 
peynirciliğini ıslah, gerek dahili 
gerek harici piyasalarda sürümü
nü temin için icap eden fedakarlı
ğı yapmağa karar vermittir. 

Trakya peynirciliğinin inkitafı 
için bir tirket tetkili dü,ünülmek -
tedir. Bu tirkete büyük bir mali 
müeHesenin müzahereti de temin 
edilecektir. 

Trakyada tutun 
Trakyanın umumi tütün rekol

tesi bu yıl 553,71 kilodur. Geçen 
yılın rekoltesi 1,601,7707 kilo idi. -
Ereğlide liman için ted

kikat yapılıyor 
Ereğli limanı ve kömür havza

sında yapılacak büyük elektrik 
aantralını yapmak için Vikers Met
ropoliten tirketi namına Ankarada 
Maliye bakanlığına tekliflerde bu
lunmWJ olan Richards ve arkadat
ları Bay Robertson ve Gilbert, sa
lı günü, liman hakkında tetkikat
ta bulunmak üzere Ereğliye ve av
dette, müzakereye devam için An
karaya gideceklerdir. 

Bir Alman muianniyeıi 
radyoda konser verecek 

Evvelki gün Ankarada Alman 
sefarethanesinde bir konser ver • 
mit olan Alman muganniyesi Ba
yan Anita Oberlander pazartesi 
aktamı saat 19,30 da Ankara rad
yosunda Alman halk ,arkılanndan 
Vagnerin eserlerinden mürekkep 
bir konser verecektir. Bayan Anita 
Oberlander ,ehrimize gelecek ve 
ça,..amba aktamı 20,30 da T euta
nia' da bir konser verecektir. 

Ayasofyada sıva tamirine 
başlıyor 

Ayasofya müzesinin batı tarafı 
sıva tamirine önümüzdeki hafta 
ba9lanacaktır. Tamire müzeler mi
marı Bay KemaleUin nezaret ede
cek, tamir i'inde lstanbulun en 
mahir ustaları çalıttınlacaklardır. 
Tamirde Ayasofyanın eski renk ve 
vaziyetinin muhafazasına çalıtıla
caktır. --Koro dersleri ve temsiller 

Halkevinden: 
1 - Sömestr tatili münasebetile ka

panan koro kunumuz 10-2-1935 ta -
rihinde açılacaktır. Kayıtlı talebenin 
bu tarihte derılerine gebneleri rica o
lunur. 

2 - 11-2-935 pazartesi günü ·aaat 
20 de Gülhane parkı içindeki Alay 
ki>§künde temsil tubemiz tarafından 
(ikizler) ve (Mürebbiye) piyesleri 
oynanacak ve Bay Sel&.mi izzet tara~ 
fından (Tiyatro) mevzulu bir konfe
rans verilecektir. 

Temsil davetiyelerin; her gün sa~ 
at 17 den sonra Alay kö,kü çevirgen
liğinden alınabilir. 

Mektebler açılınca. 
-·-

Talebeııin normal derece
de görüleceği umuluyor 

Mektepler kapatıldı, herkes 
kendisine son derece dikkat edi -
yor. Fakat henüz gripli hastalar 
pek azalmadı. Her gidilen yerde 
gripten, nezleden hasta yatanlara 
tesadüf ediliyor. 

Dairelerde de hasta oldukları 
için iz;n alını~ memurlar çoğalmıt
tır. Maarif müdürlüğü hasta yatan 
fakir talebenin tedavisi için ev -
!ere doktor göndermeğe devam et
mektedir. 

Çocukları vaziyeti g'. ttikçe iyi
leşmekte o1duğu gö. üldüğü için 
pazartesi ve salı gürJeri mektepler 
açıldığı zaman mektep mevcutla • 
nnm normal derecede görüleceği 
tahmin edilmektedir. 

Holandaya afyon mu 
kaçırıyorlardı? 

Şehrimizden Holandaya afyon 
kaçıran bir tebeke, Amsterdam za
bıtasının müracaatı üzerine mey -
dana çıkarılmıştır. 

Bu tebeke tarafından Aıruıter
dama gönderilen kırk kilo afyon 
vapurdan çıkarılırken yakalanmıt 
ve şebeke mensuplarından olup da 
9ehrimizde bulunan Tanat ve Niko 
adlı iki kiti hakkında takibat ya -
pılması için vaka lstanhul zabıta
sına bildirilmittir. Bu müracaat e
hemmiyetle nazarı itibara alınarak 
yapılan araştırmalar neticesinde 
bulunan T anaf ve Niko sekizinci 
ihtisas mahkemesine verilmit ve 
muhakemelerine batlanmıştır. Suç
luların sorguları yapılmıt ve gay
ri mevkuf olarak muhakemelerine 
devam edilmesi kararile davanın 
bakılması başka güne bırakılmış -
tır. 

Kaçakçılık davaları 
Dün sekizinci ihtisas mahkeme

sinde komisyoncu Kadri Nuri ve 
arkadatlarmm duruşmalarına de • 
vam edilmittir. 

Geçen celsede Amerikadan şeh
beoderliğimiz vasrtaaile fabri a 
hesaplarının suretlerinin getirtil -
mesi istenerek d~ma düne bı
rakılmıştı. istenen evrak henüz gel 
mediği için dava bafka bir güne 
bırakılmıştır. 

Papanıu günü 
Bugün papa 11 inci Pie'nin pa

palık tahtına çıkışının yıl dönümü 
olduğundan lstanbuldaki kat.o • 
likler Pangaltide Saint Esprit ki
lisesitide bir ayini ruhani yapacak
lardır. 

İcra suiistimali --Hacizlerden alınan para-
larda mı yatırılmamış? 

icra veznesinden sahte dosya -
larla para çekmekten suçlu icra ka
tibi Kadri ile muhasebe kiitibi Re
fet ve arkadc:fları hakkınelaki tah
kikllta devam edilmektedir. 

Kadrinin İcra memııru iken yap 
tığı hacizlerden aldığı paraları ya
hrmamak suretUe işlediği auçtan 
dolayı ela ayrıca takibat yapılmak
tadır. Dün de bir haç şahit dinlen
miıtir. Bugün ele isticvap/ara de -
vam olunacaktır. 

Karacaahmedde kafası kesilen 
adam 

Karacaahmet mezarlığında ka
fası kesilerek öldürülen sıvacı Ah
medi öldürmekten suçlu fırıncı 

Kirbaç Osman hakkındaki duruşma 
ya dün devam edilmittir. Dünkü 
duruşmada bir kaç polis amme ta· 
hidi olarak, bir kaç kiti de müda
faa fahidi olarak dinlenilmittir. 
Durutma istinabe şahitleri dinlen
me&i için batka güne bırakılmıt -
br. 

Elektrik şirketi aleyhine davı 
Şirketi Hayriye elektrikçilerin

den Bay Hasanın elektrik 9irketi 
aleyhine açtığı davaya dün de Fa
tih sulh mahkemesinde devam e • 
dilmi9, lki taraf vekilleri iddia ve 
müdafaalarını yapmıtlardır. Du -
ruşma karar tefhimi için bafka gü 
ne bırakılmıştır. 

Holanda gemisi 
Kumandanı 

Dün resmi ziyaretlerde bu
lundu ve ziyaret iade edildi 

Limanımızda bulunan Holanda 
nın Hertog Hendrik ismindeki mek 
tep gemi&i kumandanı miralay Hen 
friclı dün vali muavini Bay Rük • 
nettini ve lstanbul deniz kuman • 
danı miralay Bay Talatı ziyaret et
miş-ve bu ziyaret öğleden sonra i
ade edilmiştir. Bay Rüknettin ve 
kumandanlar gemide top atılmak 
suretile kartılanmışlardır. Holan • 
da orta elçisi Baron de Harxma, 
kumandan Henfrich şerefine dün 
hususi bir <Jğle yemeği vermittir. 

Gemi kumandan ve zabitan ve 
efrat dün 9ehrimizde gezintiler 
yapmıtlar ve camileri gezmitler
dir. 

(Hacı) Adil Ardanın cenazesi kaldırıldı 

(Hacı) Adil Ardanın 

Eski mebusan meclisi reisi ve Üs
küdar tramvay ıirketi ve belediye su
lar idareıi meclisi idare bafkanı Bay 
(Hacı) Adil Ardanın evvelki gün ve· 
fat ettiğini tee.sürle yazmııtık. 

Merhumun cenazesi dün Arnavut
köyündeki yalı11ndan kaldırılarak dost
larmın ve hukukçuların omuzlarında 
olarak Amavutköy vapur iskelesine 
getirilmiı ve burada beıkliyen ŞiTketi 
Hayriyenin 64 numaralı vapuruna alı
narak Betiktnta çıkarılmııtır. 

Namazı Sinanağa camiinde kılın -
drktan sonra, cenaze gene eller üstün
de Maçka mezarlığına götürülmüş ve 
orada gömülmüttür. 

Cenazenin önünde çelenkler, önde 
yanda polis müfrezesi, arkada meriıu -
mun ailesi, Dahiliye bakanı Bay Şükrü 
Kayayı temsilen yaveri Bay Arif, Is -
tanbul vali ve belediye reiri Bay Mu
hittin Uıtündai, muavinleri Nuri Hfı
mit, htanbul belediyesi ve mu'htelif 
kurumlar erk8.nı ve mensupları, Hu -
kuk fakültesi, Mühendis mektebi pro • 
fesör ve talebesi, avukatlar, şehir mec
li<i azası ile uzak yakın dostlan bulu
nuyordu. 

Cenazeye çelenk gönderen zevat ve 
müeueseleT arasında Dahiliye bakanı 
&y Şükrü l" • • vali Muhittin Üstün-

cenazesi dün kaldırıldı 
dağ, htanbul belediyesi, htanbul ıu • 
lar ıdaresi, mühendis mektebi, hukuk 
fakültesi talebesi, Usküdar tramvay §İr· 
keti vardır. 

Defin merasim.inden sonra, esiri ta
lebesinden ve müddeiumumi muavin .. 
!erinden Bay Ahmet Feri dun hazin 
bitir h~tabe söyüyerek, merhumun fazi • 
le enni anmı:ı ve merasime iıtirik e -
denl~r ııöz ya§lan içinde ayrılmıılar • 
dır. 

Adil Arda ailesinin tefekkürü 
Sevgili büyüğümüz Adiİ Ardanın 

ölümiındcn do:ayı yaoumz.ı ortaklık e
den ve çelenk ı:önderen iç itler bakı
nı Bay Şükrü Kaya ile btanbul vali ve 
belediye reisi Bay Muhittin Ustünd>ğa 
ve lstanbul vilayeti ve belediyeıi cm· 
nına ve menıuplanna ve Usküdar .. 
Kad<köy halk tramvayları ıirketiue h
tanbul belediyeai sular idarcıine ve Şir
keti Hayriyeye ve hukuk fakülte•ile 
yük5'k mühendis mektebl talebesine ve 
ün~versite proEeıörleı-":'İte ve uzak ve 
yakın bütün dostlarına ve cenazede 
bulunanlc.r, ve hastalığı esn'liında yük .. 
sek alaka gösteren lst~nbul saylavı 
profe5Ör Bay Ne,et Ome: Jle diğer dok
torlara derin saygılarnnızı ve tetekkür
lerimizi sunarız. 

Adil Arda ailesi 

Bina vergilerinin 
Taksitleri --Umumi mecliste 7arın 

müzakere edilecek 
Bina vergilerinin ötedenberi 4 

taksitte alındığı malumdur. Mali
ye dört taksitte vergi alınmasını 
doğru bulmamış, verginin bir sene 
içinde iki defa alınmasını ve bun
ların müddetlerinin tayinin tehir 
meclisinden istemitti. Şehir mecli
si geçen içtima devresinde bu mü
racaatı reddetmif, halkın vergisini 
iki taksitte verecek vaziyette bu • 
lunmadığını ileri sürmüttür. 

Maliye eski fikrinde ısrar etti -
ğinden, mesele tekrar şehir mecli
sine gelmiştir. Bu teklif encümene 
havale edildiğinden önümüzdeki 
pazartesi günü mecliste mü,.akere 
edilecektir. Mecli&in gene eski fik
rinde ısrar edeceği tahmin edili
yor. 

Yardım sandığı umumi heyeti 
toplandı 

ölen belediye memurlarının ai
lelerine yardım sandığı, umumi he· 
yeti dün sabah belediyede, muavin 
Bay Nurinin riyasetinde toplan • 
·mıştır. Dünkü toplantıda bir yıllık 
itler görütülmüt, yeni idare heyeti 
seçilmiştir. 

Kontrolsuz eczalı pamuklar 
Son zamanlarda, şehrimizde. 

eczalı pamuk diye, bir takım kim
selerin gayri sıhhi pamuklar ya
parak p 'yasaya sürdükleri anla,ıl
mı,tır. Eczahaneler haricinde, gay
ri sıhhi bir tekilde ve kontrolsuz o 
!arak yapılıp satılan bu pamukla
rın toplattırılması ve satanlar hak 
kında tahkikat yapılması için, be
lediye sıhhiye müdürlüğü teşebbü
s.ata giritmittir. 

Tiyatro kapılarında fıstık 
satanlar 

Tiyatro kapıları önünde bazı 
seyyar satıcıların durarak tiyatro
ya gelen seyircilere fıstık ve!aİre 
sattıkları ve seyircilerden bazıları
nın bir taraftan oyun seyrederken 
diğer taraftan fıstık kabuklarile 
tiyatro salonunu kirlettikleri gö -
rülmü,tür. 

Yaya kaldırımların itgali yasak 
olduğundan tiyatro kapılarında hiç 
bir satıcının bulundurulmaması be 
lediyece emredilmittir. 

Sokak tamiratı geri 
bırakılmıyacak 

934 bütçesile yapılacak sokak 
tamirleri ve ıair ufak tefek bele
diye itlerinin henüz bazı daireler
ce neticelendirilmediği görülmek
tedir. Belediye tubeleri ellerinde
ki parayı başka itlere tah&is ettik
lerinden sene sonunda bu işler ne
ticelenemiyor. Buna imkan veril -
memek için bu sene i'lerin sene so
nuna bırakılmaması alakadarlara 
bildirilmittir. 

Ee:ed ye bir iş bUrosu açmak 
fikrirıde 

Belediye, müracaat edenlerle it
çi ve memura ihtiyacı olan! rın ih· 
tiyacmı temin etmek üzere bir it 
bürosu açmak fikrindedir. 

Bu it bürosu evvela tehir için
de, sonra da Anadolu it sahipleri 
ve müesseselerle teması temin e
decek ve it arıyanlara delalet ede
cektir. Ancak talip olanların ne 
gibi itler yapacağı ve tavs'.ye edi
ienlerin de İtçi müesseseler tarafın 
dan emniyetle tercih ve kabul et
meleri için belediye bazı tedbirler 
almağı dütünüyor. 

Eczümle it istiyenlerin vaziyet
leri, ehliyet ve kabiliyetleri de tet
kik edilecektir . 

Belediye 935 bütçesile imkan 
bulursa içtimai ehemm:yeti olan 
böyle bir teşekkül yapacaktır . 

Hava raporu 
Sıfır hararet dereceaine ve deniz 

ıeviyeaine indirilmİf barometre bu sa• 
bah: ~aııt 7 de 759, 14 le 758, hara
ret derecHi saat 7 de 9,5, 14 te 14, en 
yukarı hararet dereceei 14,5, en aşa
ğı hararet derecesi 9. 

Ruzı:ar lodostan eamittir. En yu
karı siirati 5 metreye çıkınıttır. .................. 

TAN 
MlLLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

.. ................. . 
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Grip salgını 
Gripten henüz kalkıp kalemi e

line alan kimsenin yazacağı yazı, 
tabii gTibe dair olur. Hani bazan 
sokakta, ulak, aleliide bir zabıta 
vakasına tesadüf edersiniz; o si
zin için büyük bir vakaelır. Onu gö 
zünüzle gördüğünüz için ertesi ı;ü
rrii gıvetelerde bütün tafsilatile a
rarsınız. 

- Ah, dersiniz, yazamamış. O Öy· 
le olmadı ela ıöyle oldu idi. Bu ha
vadis bu kadar mı yazıl'fr? Benim 
elime kalem geçae ieli ne yazar ne 
yazardım ..• lıte asıl okunacak ha
vadisi ihmal etmişler ••. 

Ben ele öyle olelum. V iikıa ga • 
zete~ercle bir çok yazar arkadaş
lar gribe dair uzun boylu yazılar 
yazdılar. Fakat her nedense bir de 
ben tecrübe edeyim eledim. Onlar· 
elan güzel, onlardan mükemmel 
grip yazısı yazacağımdan değil, 

belki hastalığın üzerimde bıraktı
ğı tesirden intikam almak için ka· 
leme sanlelım ..• 

Sadede gelelim: 
Hani lapanyol damözleri var -

dır. Perde açıldığı zaman birden
bire gözükmezler. Yalnız önce lw
lislerin arasınelan bir müddet Kaa 
tanyet'lerinin sesi gelir •. 

işte aslen ve neslen lspanyol o
lan bu hastalıkta da ayni cilve t>ar 

dır. Meydana çıkmadan evvel, in
sana dişlerile mükemmel bir kas
tanyet çaldırıyor. Vücudü tiril tiril 
titretiyor, çene attırıyor, onelan ırott 
ra atepi dansına başlıyor ..• 

ispanya} dansözünün bu dansı 
esnasında vücudü na&ıl kırılır dö
külürse, gribe tutulan adamın da 
vücudü kırılıyor dökülüyor •• Fakat 
aahneye değil de yatağa dökülü • 
yor ... 

ikisi ele atefli, ikisi de heyecan· 
lı ... 

Ekseriya l•panyol dansözünün 
saçında bir karanfil vardır. Bun • 
da da hem karanfil hem zencefil 
var .. Y alnı:z: şu #arkala ki bunlar 
saça takılmıyor. Çaya, ıhlamura a. 
tıhyor ... 

Beriki ayakta dönüyor, öteki 
insanı yattığı yerde döndürüyor ••• 
Velhasıl grip aşk gibi, atcfli, hum· 
malı, musibet bir hastalık. Onun 
gibi insanı gül dalına çeviriyor. Fa 
kat bereket versin bir haftadan 
fazla devam etmiyor... lhtiliitları 

olursa tabii o başka.. Onun için 
aşktan karunur gibi gripten de ko
runmak gerektir. 

Yalnız afhtan korunmak için 
gezmek, açık havada dolaşmak, 
gripten korunmak için yatağa gir
mek ocladan çıkmamak lazımdır. 

Gribin bu haline bakıp ta pek 
tehlikeli bir hastalık olduğunu zan
netmeyin. Bazan insanın kalasını 
dinlendirdiği de vakidir. .Mesela 
gripli bir adamın oturup uzun boy
lu malayani şeyler okuyarak kafa
sını yorması imkan elahilinde de • 
ğildir. Çünkü hafa ağrıtmak için 
böyle ıre}ılere lüzum yoktur. Grip 
kendiliğinden bu vazifeyi görür. 
Onun için gribe tutulan bir kims; 
Qfağı yukarı bir hafta dünya ı,eka
yiinelen, deelikoelıuundan kafasını 
kurtarır. 

Ben gazeteci olmama raf:mcn i. 
tiraf ederim ki bu hastalık c ı ı -

sında bir halta kadar gazcfel rin 
ilk sayfalarını okuyamadım. L. ı. ço> 
okuduğum yazılaı· son saylalaraa
ki öksürüğe, aksırığa, ba~ ağrısı . 
na, nezleye harfı olan ilaç ilanları 
idi. Bunlar arasında ne gariptir ba 
zan bir rüya tabirnameıinin ilanı
nı ela görüyordum. 

Sahi gripten hasta olanlar atcf 
yüksek olduğundan fazla rüya go
rüyorlar. Adem oğlu h~talığın bu 
salgın zamanuıda bundan ela isli
iade etmektm kendini alamamıv ... 

Ho, saylav/ık i~lerinin mevzı.;u 
bahis olduğu o sıralarda karıfık 
rüya gören namzet namzetleri de 
az değildi ya ••. 

Mümtaz FAiK 

Boğazda oturan Yunan 
vapuru yüzdürüldü 

Yunan bandıralı 1200 tonluk 
lyonyon vapuru Pireden Kösten -
ceye giderken evvelki gün Boğaz. 
içinde Y eniköy civarında akıntı • 
!ardan karaya oturmuqur. Alqa
ma kadar kendi vesaitile kurtulmı· 
ya çalı,an gemi, buna muvaffak o
lamamıt ve Türk gemi kurtarma 
tirketinin Büyükdere istasyoner 
Lanina vapurundan yardım iste • 
miştir. Lanina vapuru bunun üze· 
rine kaza yerine ıelerek gemiyi 
yüzdürmüftÜr. 

Yunan gemisi bugün Köatence
ye doğru yoluna devam etmittir. 

• 
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Daha bet yıl önce huraaı çıplak ve 
çorak bozkırın her hana-i bir parçası 
gibi bot ve ı .. ız bir duzlüktü. Daha 
beş yıl önce burada ne bir ağaç gölge· 
ıi, ne bir su damlası göze çarpar ve 
ııe de her tarafı yol olan düzlüklerin İ· 
çinde hendesi bir yol çizgisi görülür
dü. 

Yerden biter gibi yükıelen modern 
şehrin yanıbaıında, bu modern köy 
manzarull d"7 yılın birinde, yerden bi
ter gibi yükseliv ... di. 

Hepıi ayni uslüpta yapılmıı ak, 
düzgün, havalı ve oack köylü binala
ri e; yanıbatında daha ince, daha uı
lüplu memur evlerile, mektebi, hali, 
dia.panıeri, nahiye müdürlüğü, ziraat 
depCMu ve diğer yapılarile bu köy ku
ruıduktan sonra her it bitmit olmadı. 
lJlerin en güçü, en çetini, en zorlusu 
asıl o zaman başladı: 

fabiatla ıavaş. 
Yuz yıllardanberi ıu yuzu, ağaç 

r.•.>ı~esi görmemiş, insanla savaşmamıt 
-olan bu tal>ıat, tıpkı bir yaban atı gibi 
ona bat kaldırmış, vahıil"f111işti. Bu 
vahtı tabiati tekrar ehlileştirmek, on
da uyuşmuı olan ekim inıiyakını yeni
den uyandırmak, savaıımlar[n en zor

'lusu, fakat ayni zamanda en köklüsü İ· 
Q. Arteziyen kuyularından ıu çıkarıl
dı, ve bu suyun yardımile, ası toprak • 
tarın ağzına, yeniden ağacın gemi vu
ruıdu. 

ütün köye hakim ve bütün köyü 
k~ş bakışı seyreden bn- tepede mode
ru oıeı ;itruflı bir okul yapııı. Köy mek

,ıe.,ınin kerpiç duvarlarım, karanlık ve 
~uı>e odalarını burada aramayınız. Be
to_. yapının içi de dıtı kadar ferah ve 
gU.a.e.Ş,idir. Temiz ve muntazam ders .. 
haneler, temiz ve muntazam yemekha
neler ve gene ayni intizamla gözleri 
okşayan yatakhaneler. 

Y Üz yıllardanberi iLk defa olarak bu 
neıil, bütün geçmif nesillerinin üzeri .. 
ne çökmüş olan uyuşuıkluktan kendini 
kurtarmaya çalıtıyor. Yüz yıllardanbe
ri ıilkeyi derin bir uykuya oalıruı olan 
mistik klorü forumun nasıl tesirini ya
vaş yavaı kaybettiğini, ülkenin uyuı· 
muş uzuvlarında hayat Öz 5Uyunun na .. 
sıl yeniden dolaımağa başladığmı ve 
bu vücudün nasıl birdenbire lmrulda • 
yıp uyandığını burada, bu çocukların 
yuzlerinde, bu çocukların ten cıvıltı • 
larla öteye beriye koşuşmalarında göz· 
le görebilirsiniz. Daha on bir yıl ön
ce uir bozkrT köyünde bu okulla kartı· 
la:;abileceğinizi aklınızdan geçirebilir 
mıydiniz? Fakat aradan on bir yıl 
geçmittir ve cumhuriyet on bir yaıın • 
8adır. 

Ana.dolunun en büyük ihtiyacı oku
ladır. Böyle okulları istiyoruz, her Türk 
köyünde böyle birer yapİrun yükselme
si: bu niyalarıınızın en güzeli, fakat 

•bu rüya mutlaka gerçekleşecek, mut· 
laka. Madem ki en olmaz aanılan itleri 
olduran batmnızdadır. 

Okul ve onun yanıbaşında aağlık 
evi. Kültür kadar Anadolunun •ağlık 
özenine de ihtiyacı var. Okul ve dia • 

'4'anaer, ckvrimin ikiz iki çocuğu gibi 
elele Anadolunun içerlerine gidecdder 
ve beklediğimiz büyük yarın, raylarla 
beraber iki ray gibi yanyana ilerliyen 
bu hayat kaynaklarından fışkıracak. 

Köyün, okulun yanı batında yük • 
selen dispanseri bütün modern teıiıaata 
sahiptir. Köylünün doktordan ve ilaç
tan çekinmesi artık bir maoaldır. O, 
ıher iyiyi, her doğruyu, her zaman iyi 
ve doğru kalmış yüreğinin Öz duygu • 
sile seziyOT ve ona nerde bulursa ko.. 
ıuyor. 

Bu köyde ya§ıyan yurttaşlarımız, 
Bulgaristanın uzak, bize en uzak eya .. 
!etlerinden, Tuna kıyılarından kalkıp 
gelmitler, altnuı bet yaşındaki bir ih
tiyardan başka hiç biri, terketmiı ol • 
dukları eski yurtlarının Türk idaresin
den yabancı iıgaline geçiıini habrla • 
mıyor. Plevnede döğüıen Osman Pata· 
run top seslerini yalnız bu ihtiyar iıit· 
mi1. 93 savaıı. Ne uzak bir zaman! 

Tuna kıyılarından sökülerek Orta 
Anadolunun bo:danna dikilmiı yaşlı bir 
ağaç gibi karşnnda duran ıu ihtiyar 
fakat dinç adam, Plevne kahramanları, 

r: ; 'li ! efrika: 98 

- Söyle bakalım ..• Anadoluda 
ne var? 

Musahhih arabacının ititmesin
den ürküyormut gibi kulağına fı • 
sıldadı: 

- Otada da ca.~ kavgası var. 
Bizimki!er müthiş bir mücadeleye 
ba,ladılar. 

- Y aaa. . . Kımıldanıyoruz de
sene ... MLikemmel öyleyse ... 

Ve ~arı suratını birdenbire kızıl· 
la,tıran bir şiddetle haykırdı: 

- Ben de gideceğim ... 
- Yavaş söyle ... 
- Hem yarından tezi yok. .• 
İçinde dağları devireMilirim zan· 

nını veren bir ümit belirmişti. Fa
kat aksiliğin biri bitince biri derhal 
ba,Iıyordu. Matbaaya girip henüz 
bir kahve içmifti ki, bir Fr:-.nsız, i 
Lir hgiliz, bir ltalyan ve bir de İs· 
lanbul polisi dürüşt tavırlarla ka · , 
pılıırı açarak. önlerine çı1 •~nları i-

ikinci mevki tramvay arabası
nın 1101 sahanlılı, omll% omuza ılol
muftu. Öyle ki, biri yerinden kı • 
mı,dayacak ol1HZ, sağında ve solun
dakiler, birer yarım çark çevirmek 
mecburiyetinde kalıyorlardı. 

Tam bu •ırada biletçi, merdiven 
lxuamağında göründü: 

- Haydi baylar, bilet! •• 
Hiç kimsenin kılı bile yerinden 

oynamadı. 

Biletçi, tekrar en gür sesile: 
- Hani ya, bilet almıyanlar .. 

diye haykırdı. 
Yine aldırış eden yok. 
Nihayet, o da sormaktan yorul

muş gibi, 11on bir gayretle; biraz 
ciddi ve yarı tehditkar mırıldandı: 

- Hani ya, var mı biletsiz?. 
ilkin buna da cevap veren oi · 

mamıştı. Fakat, biletçi, çekilip gi
derken birisi atıldı: 

- Merak etme ... içimizde bi • 
letsiz değil ya, biletli bile yok .. Sen 
rahatına bak, Bay kondoktör!. 

Kulakmisafiri 

AÇIK TEŞEKKÜR 
7 Şubat 1935 perşembe günü İcra kı· 

lınan evlenme merasimimize icabet eden 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
lıtanbul ıubesi muhterem müdirlerile 
ıervis ıeflerine ve mesai arkadaılaruna, 
bizleri tel yazısile ve ıifahen tebrik Iilt· 
funu göateren bütün sevgili dostlarımıza 
açık teşekkürü bir vazife bilir, derin 
saygılarımızı sunarız. 

Faika Aldora Tevfik Aldon 

kahramanca bir müdafaadan sonra &i
lahlarını düşnıana teslim ederlerken, 
köyünün bahçesinde her ıeyden haber· 
siz oynaya<ı bir çocuktu. Hayır1 be). 
ki de, bütün ciddiyetile sabanını süren 
bir çocuk. 

Yurtlarını niçin terkettiklerini so
ruyorum. "Komitacılar!,, diyorlar. Ve 
daha fazlaaını söylemelerine hacet yok. 
tur. Bütün bir tarih faciası, yüz bin • 
terce Türkün yarım asır süren ıztırabı 
göz.Jerimin ö_..ünde canlanıyor. A'k sa
kallı ihtiyar, "binlerce dönüm arazim 
vardı, diyor, sattım, savdım, geliyo .. 
rum. Nem varıa aldılar, Türk topra .. 
ğına yirmi beş kuruıla çrktnn . ., 

Hepsi, Ana yurdun kendilerine aç • 
tığı sevgi ve ıefkat kucağından ötürü 
cumhuriyet hükümetine minpettar. An 
cak canlarını kurtarıp &'elebilmiıler ve 
itte kendilerine, evleri ve hayvanları, 
her türlü modern tesisatile bir köy ve· 
rilmiı. 

Bu kavuruk yüzler, bu temiz ve arı 
bir yüreği ayna ıgibi yankılayan gözle, 
bunlar üç lataya ırklarının yiğitlik 
destanlarını beraberinde götürmüt bir 
ulusun çocukları. Bunlar benim ulu· 
sumun çocukları. Ve ben, üıt üste ya
manarak elbiselikten çıkını§ kılıkları, 
asırlı ve topraklı ellerile bu İnsanları 

o kadar seviyorum, ki içimde mazi .. 
nin artık kapanmış yaralarını yeniden 
açan, kafamda bin türlü zıt dütünce· 
ler uyandıran bu insanlardan ayrılırken, 
yıllardanberi tanıdığım bir doıttan a.y 
rdıyormutum gibi acı duyuyorum. 

Dönüşte, otomobil, ağaçsız ve etra
fa serpilmiı koyun sürülerile &'ene bir 
bozkır manzarası içinden geçiyor. Ve 
ben bu manzarayı da seviyorum. 

Bir yol dönemecinde bu düz ve ıs
sız topraklar içinde iki çıplak tepe • 
nin arasında Ankararun modern si • 
lueti birdenbire beliriyor. Ve bekle
diğim bu manzara o kadar tezatlı ki 
bende bir an için hayret hiıai uyan .. 
dınnaktan geri kalmıyor. Bu manza • 
ra tabiata kartı insan gücünün açtığı 
çetin savaşı ne güzel anlatıyor. 

Yaıar Nabi NAYIR 

Müe,lifı: Nazmi Şahap 
terek ve bağrışarak binayı dolat • 
tıklan sonra tahrir odasına dalıver 
diler. KonutUfundan bir Ermeni 
veya bir Maruni olduğu anla,ılan 
Türk üniformalı poliı: 

- Efendi kalk! - dedi -
- Ne var? ne İstiyorsunuz? 
- Size hapiı cezası verilmittir. 

Mevkufsunuz. 
- Hapis cezası mı? 
- Anlamamazlıktan gelmeğe 

kalkıtma ... Beyoğlunda bir bandıra 
indiren siz değil misiniz? Bunun 
için beynelmilel divanıharp size 
dört hafta ceza vermiftir. 

Nazmi cevap vermedi. Yalnız 
yerinden kalkarken bu dört ünifor
malıya keskin bir bakıs attı. Fena 
halde hiddetlenmişti. Bafınl yeni 
bir belaya sokmamak için dudak • 
larını ısırdı; 

- Pekala .. - dedi -
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Bay Nafi, o akşam daireden e
ve döndüğü zaman hiç beklemedi
ği bir manzara kartısında kaldı. 
Karıaı Bayan Canan yerde serili ya 
takta sapsarı ve dimdik yatıyordu. 
Hemen içine felakete uğrıyan adam 
!arın hissi doğdu: 

- Aman karıcığım, diye yata
ğa kotlu. Fakat çoktan it itten geç 
mitti. Nafi etrafına bakındı. Ya . 
tağın bafucunda, itina ile uçları 
kazınmıt bir yığın kibrit gôrdü. 
Demek ki karısı kendisini kibritle 
zehirlemitti. 

Canan bu iti canından bıktığı i
çin yapmıt değildi. 

Hassas bir kadın olduğunı:lan, 
kocasile kavga ederken: 

- Ben kendimi öldüreyım de, 
görürsün, demişti. 

Ona da inat sözünü tutmuştu. 
Nafi kendini topladı, kaskatı 

yerde yatan karısına bir defa da
ha baktı. içinden zerre kadar m~r
hamet duymuyordu. Sadece c·~nı 
sıkılmıftı. Canının sıkıntısı da, er
tesi gün için eve rakı içmeğ3 da . 
vet ettiği arkadatlarile geçecek sa
falı bir alemin geçikmesi idı. 

Çaresiz evden çıktı. Ne yapmak 
lazım? insanın batına her zaman 
böyle teyler gelmez ki .. En doğru 
yolun gidip karakola haber ver . 
mek olduğunu dütündü. Orada da 
meseleyi anlatırken nasıl bir t ... vır 
takınmak lazım geldiğini de aklın
dan geçiriyordu. Hulasa, korkunç 
gitti, bir polis memurunu peşine ta 
karak eve gtirdi. 

Polis memuru odaya girdikten 
sonra etrafı dikkatle tetkik etti ve 
sonra bir koltuğun içine gönıüle · 
rek hükmünü verdiı 

- Azizim, dedi, bu kadın öl • 
müt. 

Bay Nafi, polisi doğru yolda ten 
vir etmek gibi halisane bir niyetle 
zihninde kısa, fakat veciz bir cüm
le aradı: 

- Zehirlenmif, dedi. 
Polis birden yerinden fırladı: 
- Nasıl, zehirlenmit mi? O 

halde igdip merkeze haber vere · 
yim, böyle vaziyetlerde ayrı tah 
kikat yapmak lazımdır. 
- Tam kapıdan çıkarken gözü :;. 
!ünün batı ucundaki kibritlere İ· 
litti. Durakladı, dütündü, elile çe
nesini tuttu: 
Hımmmm, dedi, itte bu mühim. 
- Hayır ola efendim, mühim 

olan nedir? 
- Refikanız bu kibritlerle mi 

intihar etti? 
- Bilmiyorum, &,örünüte ba • 

kı!ırsa öyle? 
- O halde hakkınızda bir za· 

bıt varakası ututacağız. 

- Aman efendim, neye? 
-Çünkü bu kibritler kaçaktır. 

Çok müteessifim ama, bu size bir 
kaç ay hapis ve bir kaç yüz lira pa 
ra cezasına da mal olacak. 

- Deme, etme .. 
- Bu, böyledir efendim. Zabı-

ta her yerde vazifesini yapmakla 
mükelleftir. Merhume için de ayrı· 
ca doktor gönderirler, muayenesi
ni yaptırır, defin ruhsatiyesini ver 
diririz. Lakin o ayrı meseledir, bu 
söylediğim ayrı mesele .• 

Nafi fatırmıttı. 
Gözleri birkibrit çöplerine, bir 

polise gidiyordu. Felakete uğra · 
yacak adamın içine kablelvuku bir 

• • • 
-Pekala .. 
Aysız, yıldızsız bir temmuz ge· 

cesi .. 
İçerenköyünden yola çıkan ka· . 

file, dar bir toseden ayrılıp tarla
lara dalarken en arkada giden az· 
gın bir boğa gibi batını sallayaralt
homurdanıyordu: 

- Peki.la .•. 
Tarlaların yumutak toprakla • 

rında güçlükle yürüyorlardı. Bas • 
tıkları yerleri eöremiyorlardı. Fa· 
kat bir an iıtikametlerini tatırma· 
dan Alemdağına doğru yürüyebil
diler. En arkada giden ayaklarını 
itleten ~otorun vızıltısı gibi kah 
dişleri arasından, kah burnundan 
nefeı alır gibi söyleniyordu: 

- Pekala ... 
Mola vermeden, ses çıkarmadan 

sigara içmek için kibrit çakmaktan 
bile çekinerek giden bu kafilenin 
adamları ertesi sabah, gün~ doğar 
ken Alemdağının en yüksek tepe
sinden lstanbula son defa olarak 
baktılar: 

Bulutlar, minareler, kubbeler ... 
Boğaz, köprü ve Boğaz sularının 
derinliklerine sağlam kökler sal • 
mı4 büyük bir nilüferin yaprakları
na benzeyen sayıaız dü,man zırhlı
ları ... 

Sonra birer birer latan.bulu flÖ • 

) 
bekleyelim ••. 

Bir takım arapça kelimeleri, 
karşılık/an olan öz türkçe kelime· 
lerle aöylemeğe kcz,.~kışırken, gü • 
lünç olacak yanlışlıklar yapıyoruz. 

Yerinde kullanılmıyan bir sö • 
zü, kullanmamı, olmak, onu yan· 
lıı kullanmaktan iyidir. 

1. Necmi Dilmen'in, cuma gün. 
kü Milliyet'te bir başyazısı çıktı. 
Bu yazıda Necmi Dilmen, bir dü • 
ğüne çağınşın dilimize çevrilirken 
ne kılıklara büründüğünü anlatı • 
yordu. ilk önce şurası iyice anla
şılmak gerektir ki: Biz, yeni bir 
dil yaratmıyoruz. Kendi dilimizi 
yabancı kelimelerin sarmaşıkların 
dan kurtarmağa uğraşıyoruz. 

T ~nç gibi su veren öz kelime
lerimiz dururken, belki yine Türk 
kökünden gelme, fakat di;imize 
uygun düşmiyen bir takım sözleri 
gelişi güzel, şuraya buraya serpiş
tirmekle türkçe yazmı;r olacağımı
rı sanmıyalım. 

Bizce her anlaşılan söz belki 
türkçc değildir. Ancak her Tiir.'ıçe 
de bizce anlaşılan söz değildir . 

Baştan sonuna kadar Kırım ko
nuşmasile yazılmış bir bitig'dcrı 
size bir kaç parça okursam, için
den kaç kelimeyi doadoğru anlayıp 
çıkarabilirsiniz? Düşünu,'..;e, Aınm 
dili de Türk anadilinin öz damar· 
larından biridir. Ayrılık, kelime • 
lerin kullanılışında ve kullanılan 
kelimelerin yerlerinin 11eçilişinde
dir. Ondan dolayı, büyük Türk kı
lavuzu çıkıncaya kadar, herkes bir 
yo/. tutup, kendi burnunun doğru
suna gider11e, ifin içinden çıkıl -
maz. Bu bir akıntıdır ki; suları 

bilmiyen ve küreğini iyi kullana • 
mıyanlar, bulunduklan yerden bir 
adım ileri gidemezler. 

Salahaddin GUNGöR 

llilliy~ı 
Asrın umdeoi " MILLlYET " tir. 

ABON~ ÜCRETLERi : 

3 
6 

12 
• 
" 

Tiirki1e içİD 
ı.. L 
4-
7 so 

14-

Hariç için 
ı.. L 
8-
14-
ıa-

Gelen evrak seri .,.erilmez.- Müddeti 
seçen oU.balar 10 kuruıtur.- Gaa•t• •e 
matbaaya ait itler için. müdiriyete mi• 
raca.at edilir. G.%etemis ili.nların meı'11o1 
liyetini kabul etmea. • 

... ! .................... . 

his gelirmit ya .. Nafi bunu karısı· 
nın ölümünden ziyade kibrit çöp· 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Ü•manlıea kartılıklarını yazdıiımıa: kelime
lerin Öz türkçe mukabillerini )'azarak teJdimi
ıı:in bot hanelerine yerlettiriniz .... keserek 
"Milliyet Bilmece memurluğuna,, sC:nderiniz. 
Bilmecemizi doiru. halledenler arasında kura 
çeki1or "Ye kazananlara hedi1eler yeri1oruz: 

Müddet puartesi ıünü akıama kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 '7 ~ q 11) 1l 

1 1 ı lııl ı . 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lt 
11 

1. 1 1 1 1 1 1 • ı 

•ı ••••• 1 

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

ı ,IJ • l!I 1 • ı • • ı• • 1 -
ı•• ' ' • 1 • 
1 ' Pli 11!1 -

SOLDAN SACA : 
1 - Kemale ermit 2, L8.tife, kalbur 41 

2 - Baliğ olmak, berrnurat olmak 7 1 

3 - Jptida, birinci 3, 

4 - T evem 4, Emmekten emir 2, 

5 - Beyaz 2, Cesur, erkek 2, 

' 
I• 
' • ·-• 
' 1 

6 - Sali.bet kesbetm.ek, taıallup etmit 10, 

7 - Bir mektep 41 Akran, emsal 2, 

8 - Uzak nidası 2, Emaal, zevç 2, 

9 - Ali.met, ca.n, deva 2, Dünya 4, 

10 - Atiki.r 5, Rabıt edatı 2, 

11 - Bedel, müli.zemet eden, na.ip S, Çehre, 

sahife, haıerattan biri 3, 

YUKARD 'N AŞAGI : 
1 - Kıraat etmek 6, Akıl, zaman 2, 

2 - Sersem 4, 

3 - Seyran, teferrüç 7, 

4 - Ak.ur, derin, hattı fiııl 2, Kahile 3, 

5 - Tersine okursan ayı J'U•••ıdır 2, Ha .. 
reket ettirmek 8, 

7 - Emmekten emir 2, Y emele 2, Bir er .. 

kek İ.ami 3ı 

8 - Rabıt edab 21 Ekmek satan 7, 

9 - Ziraat 4, Yemek 2 1 

10 - Yama 2, Geniı 41 

11 - EkUl, ıikemper•eıı: 4, Fiil 2, Li.b.lm 2, 

ZA Yl - 4713 ıicil No. lu ıoför ehliyet 

namemi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım 

dan eskisinin hükmü yoktur. Ayaspaıa 

DeğiNJJen sokak 14 No. Fahri. (7931) 

Bugünkü prograJll 
ISTANBUL , . ·ıecl"' 

17,50 lnkilap dersleri: Unıver; 8'1: 
nakil Manisa ıaylavı Hikmet, 1 19,)l 
lar için jimnastik, Bayan Aziide, d ı,ıı 
Haberler, 19,40 Zekeriya ve arka ~ 
Hava yen ki tar, 20, 10 Ziraat Baka ılİ ~ 
namına konferans: Şefik (Hayvan• (ı<ll 
baytarcılık), 20,30Mayestro Golden bl" 
koro heyeti, 21,10 Şiir, 21,20 So;.ı.,1 
herler, 21,30 Radyo caz ve ıanııo 
rası,Rapt tan. 

175 M 05 K OV A, -714 ın. 'it 
17,30: Fırka oeıriyab, 18,30: K1SJl::t~ 

proaram. 19,30: Kanıık konser. 2Z: ()S: r/I 
neıriyat, 23,0S: lnailizce netriyat. 24. 
carca netriyat. 

:ıı;t, 
832 Kbz. M O S K O V A (Stal;n) # 
17: Senfonik konıer. 22,30: Dan• .ısı" 

24: Büyük Moıkova. proaramını nakıL 

823 Khz_ V A R Ş O V A. 1345 ,.. I~ 
18: Piyano konaeri. 18,25: Sözler· ııtıS 

Operalardan havalar. 18,50: Sözler·}'l•bf 
Plitk. - Sö:ı.ler. 21: C'rkeıtra. 21,4S: (ıtıl 
ler. 22: Litvanya musikisi. 22,45: K.oll 
23: Rekliiınlar. 23,15: Dana .. 

686 Khz B E L G R A D. 437 .,. 

18: Orkestra •• popüler ıarlular. !:;e; ~ 
ler. 19,30: Almanu ders. 20: Rekl• l)l.J 
pli.klaklar. 20,15: Haberler. 20,30: .

1 neıriyat. 21: Zaareb operasından n.ak• · 

Khz. P R A G. 470 m. ;. 

16,SS: Hafif musiki. 17~:$: Çocuk ~.rj~. 
18,10: Sö:ı.ler. 18~0: Plak. 18,25: 5;>' 1.o!_ 
35, Plak. 18.55: Haberler. 20,10: Pi••· :ı!. 
Brüno radyo orkestrası. 21,15: Sözleriıs: 
Kuartet konseri. 22: Radyo piyesi. 231 

23,30: Almanc;:a haber!er, 

Khz. L E 1 P Z 1 G. 382 m. il 
18: Max Crimmin hikiyeleri, 18,20: Şlı 

.. jlO 
18,50: Sözler. 19: Almanya ve düny• 0

1
._; 

ıi. 19,20: Geçit resmi pli.kları. 20: ti• Oı 1" 
kiıları. 20,40: Sözler. 21: Haberler. 21ı\dl 
ubabelıberı (Berlin) film ıtüdyoıutta ·~ 
ler. 22: Ski haberleri. 23: Haberler· 
Danı musikisi 

50 ... 
545Khz.BUDAPEŞTE,5" 
18,40: Pl&k. 19,05ı Der•. 19,30: Tarç. 

aikiıi. 20,30: Operadan nakleni ~ 
••cARMENn operası. 22,301 Haberler· ı~ 
Hava haberi, 24,15: Çinıene orkeıtr••1• 
Haberler. 

Yarınkı program 
1 S TAN BU Lı 
llh Fransızca ders. 18,301 O~ 

ile. 19,301 Haberler. 19,40ı K...,... 
20: Konferan•. Selim Sırrı Tarca"" ' 
Bayan Jale, f8ll piyano ile. 20,551

1et· 
Lejer. Plak ile. :n,15ı Son habel" it 
30, Bayan Bedriye Tezün. !"''" 
caz ve tanıro orkeıtraaile birlikte• 

Hayat Kaza ve Otomobil 

Sigortıılarmızı Galatada Onyon Hanında Kain 
üNYON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafaıda icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayını:ı. 

Telefon : 4.4888. 815 

lerinde anladı. , 
Kendini koltuğa bıraktı. Göz • 

ya,ları ve hıçkırıklar İçinde mı • 
rıldand: 

MEKTt:PLI KIZLAR filminin uıutulmaz artisti 

DOROTEA VIEK 
- Be kadın, mademki kendini 

öldürecektin, ne diye kaçak kib · 
rit kullanıyorsun? 

SEM 

Bu gllue kadar g6rülen filmlerin en beye canlııı 

ÇOCUGU U ÇALDILAR .. _______ _ 
KAMELYA 

ALEKSANDRE D U M A. S F l L S 'in meıhur eHrl olup 

1 V O N N E P R 1 N T E M P S' ın 
Emaalııiı 11n'at debaklraneıi 1aye1inde blltliD balkı kendiılne ceııbedecek -..e batından 

ıonuna kadar bllyD.k bir allka llo takip ettirecektir. 

DUV AL rolünde P 1 E R R E F R E S N A Y ARMAND 
Bu F ranııı pbeaerini 

pek yakında S U•• M E R Sinemaıı?da 
16recek11niı 

remez oldular; en arkadaki çok has 
retli bir bakıtla dalan gözlerini ar· 
kadatlarının gittikleri istikamete 
döndürürken derin derin içini çek· 
ti. Ve ditlerini gıcırdatarak bir de
fa daha tekrarladı: 

- Pekala .•. 
Bu, henüz iki gün evvel dütman 

hapishanesinden çıkan Nazmi idi. 
Bir saniye sonra İstanbul onnu 
gözlerinden de silinmitti. 

Kekik ve pırnar kokulu bir A -
lemdağı sabahı batlıyordu. Cıvıl • 
datan klJllar, yaban çiçeklerinin, 
dağılan sisler arasında araııra göze 
vuran renkleri kafiledekilerin ne
fesini COflurmuttu. En önde giden 
yaramaz bir ke .. af gibi birdenbi
re geriye dönerek akortsuz bir ses 
ile bir mart .öylemeğe batladı: 

- Günet ufukta ..• timdi dooo· 
ğar. 

öbürleri hemen bir ağızdan ona 
katıldılar: ~ 

- Yürüüüyelim ar .. kadatlar! 
Ve bu arkadaflar dağ laf deme· 

den yürüdüler; öğleye doğru Ö • 
merli'ye vardılar. lleride bir dere 
geçtiler. Bir balkana sardılar, son· 
ra ardarda birçok köyleri dolat • 
tılar: Tepeören, Denizli, Tepe· 
köy ... 

Naipli ve E"eoğlu köyleri ara • 
undan Kıhır!ıya varınca, ormanlar 

arasında dumanları tüten kömür O• 

caklarına baka baka kahvaltı etti· 
Fakat küçükbey neye öyle hayret· 
ler. Alemdağını geçtikten tam on 
altı ıaat yol yürümütlerdi. Büyük 
bir köye geldiler. Yolda iki mola 
vermitlerdi. 

- Nereıi burası? 
- K.utçalı ..• 
- Güzel bir köy ... Bu ne? 
- Bezir yağı çıkarırlar buraııa. 
- Y aaa. . . yerler mi bunu? 
- Hem yerler, hem yakarlar. 

fakat küçük bey neye öyle hayret· 
le baktınız yüzüme? .. Burası Kut· 
çalı' dır. lıtanbulun burnu dibinde-

1 
ki bir köye kar•• fildifi sahillerine 
yeni çıkmıt bir İngiliz kadar yaban
cısınız. 

Uzun kara sakalı belindeki fi • 
tekliğe kadar sarkan siyah kalpak· 
lı bir adam, elindeki Osmanlı filin· 
tasına dayarunıf, gülerek Nazmiye 
bakıyordu. Fakat bu gülü,te biraz 
da acıyan bir hal vardı. Nazmi bu
nun farkına varmamıttı. Bir çocuk 
saflığı ile; 

- Anadolu. . . - dedi - ne 
kadar güzelae o kadar da bakım • 
sız ... Yazık( 

Kalpaklı adam ağızdolusu bir 
kahkaha atınca sordu: 

- Neye güldünüz? Anadolu de-
ğil mi buruı? 1 

~ 
- Anadolu Kadıköy ve 0~ 

dardan batlar. Fakat bu h•'ffı 
rın gösterdiği Anadoludot~ 
harpler biribirini kovalalJl

1
2 

da halk biraz dinlenmit 0 ıl"
lıtanbul çoktan buralara k• 
yılmıt olurdu. Kardetinı, r!l , 
asıl J\.nadolu daha epeyi ı~e~ 
hatlar. Yürüdükçe öyle bır '· 
dolu görecekıin ki, K~fÇll~~i ~ 
yanında küçük bir Parıı gı 
lır. 

- Nazmi! Nazmi! ~ 
Yüksek bir binanın peııC, ·· 

den kafilenin en önünde 0~ 
genç batını uzatmıt bağıtı! 

- Nazmi! Nazmi! 
- Ne var? gel··· 
- Çağırıyorlar ... BuraYll . 1 
Kara sakallı adam: (~ 
- Mutlaka bir telgraf g:gr' 

lacak ... - dedi - orası te 
nedir ... gidelim. ( 

Yürüdüler. r,'J'I, 
Otlayan koyunlara ~.ak;eıı I~ 

küp kaçan tavuklara gule . ı~ 
rafhane kapısına geldikler~jr '/ı 
kafile arkadatlarındaıı.. I ri D":,) 
büyük matrabalarla, go.:ı ~il ıU/, 
de sağdırdıkları bir keçııı• ılll ırrl 
içiyorlardı. Bir mat~a~a pı>ıl" 
verdiler. Bir nefeste ıçtı. 
rını faplatarak; Jj / 

-Bitme<> 



Sivasta kilimcilik 
~ s 

ivas köylüsünün bir zanaati de kilim-
~ ciliktir ve nefis kilimler yapılır 

Halıcılık ve kilimcilik 
ıı1 sıv · 

beri S AS, (Milliyet) - öteden. 
kaııntas hatıra geldiği zaman ar· 
Ilı~ an kendi köşe ve bucağına 
ltta 

1111 olan bir çok sanatlar da 
•ıra b' b' · · k" d E: ır ınnı ta ıp e er. 

iıııa ~~elki yazımda Sıvas halıcılı
~iıar Iraz olsun temas etmif ve in
~~lır(ını beklediğimiz halılarımızı 
s~ y il.tuna anlatmağa çalışmıftrm. 
te d ~ıınla da Sıvastaki kilimcili-

l(~ı .tınacağım. 
Çe\'t 

1 !lllcilik ve halcılık Sıvas ve 
~tınesınin ikiz yavrularıdır. Bun· 
knla her gün güzelletmesine çalı-

!\·~· olduğunu görüyoruz. 
teni 1 ~~cilik Sıvastan ziyade çev • 
~~ ıçıne aldığı köylerimizde ve 
hl 01arı~ızda kı,ın köylünün meş
~Uıı d dugu bir el sanatidir. Köylü
Iİnd e bilhaasa dayandığı ve üze-
~ .. durduğu budur. 

lııtı <ı~lü kışın, sağı solu saran ya
~l\d'Oguk elinin uzandığı anlarda 
dıığ 1 0dosının bir köteıine kur • 
ıotı:ı- te~gahlarla karısı, çoluğu, 
llıt. eıı ıle bunların başında topla-

dı~~~~lık açılıp dıtarıda it batla
lır. 8ı:un\ere kadar bununla uğra
tt &o 

11 el sanatini köylümüz kimse
:'ltettın-~dan, anlamadan, ve buna 
~l\d' Rornıeden kendi köşesinin 
~İlilrtl Varlığı ile her yıl çıkardığı 
'Ude ~r kıyas kabul ebniyecek şe
~ ~e ıl~~~eınelere götürerek, bu i
llteğ,•dıgı emeğin karfılığını gör • 
. llııÇa~ışınaktadır. 

~lli1rıı !lıın Sıvas çevresinde çıkan 
h~l ~ ?akikaten bunlar için ori
~ılır bırini kullansam yerinde 
~eçir'anırıın. Bu kilimciliği gözden 
~l\ıl ecek olursak, üç dött: çerçe ·e 

l e toplayabiliriz. 
~ .._ I>ıvar yan kilimleri, 
l .._ Perdelik kilimler, 
~ .._ Sedir kilimleri, 

S .._ [)~eme taban kilimleri, . ıı;- Japon tavan kilimleri. 
~l\ b .. tasnif daha ziyade kilimle
li~d,11Yükiük, küçüklük ve üze • 
llıılld ta.•ıdıkları renklerin taksi • 

"en çıka b' bö'I" d" ti u1.., n ır um ur. 
~ llıi d~~. Yan kilimleri : Bu 
be teıık8:er.lerinden daha zariftir 
~~ b~erınin sıralanıfı itibarile 

~ E:..,1 ır zevk verir. 
ı 1l11ıake~.de halı makamında kulla
~ııı d lizere odaların, veya salon
t tıl, dVarlarına çakılabilir. Bu -
~'I, ~a aha ziyade Şarkıtla, Kan • 
ı:adib ~a, Yıldızeli, Kürtler köyü, 

lt.r,ııı.1 ' Çotkal, ilah ... köy ve ka
• !> llda uğraşılmaktadır. 
•i· 'rdel'k •eter 11 

1 kilimler: Bu kilimler 
~ ·e dahn~klerinden yapıht itiba • 
~ıerler· a •nc:e bir yatkıdadır. Ve 
~ lııı.ı,r ~deki fekil köşe kötedir. 

•eterj ~odaların, salonların pen
t" V, n e kapılarında yer alır. 
~~~ellifYrıca kendine mahsus bir 
d 'ııııaı 'D'ardır. Kilim perdelikler 
li' bıı11i arende kaza ve köylerin-

r, arı Yaı>anlara tebadüf edi-
l s,d. 
tr- ır d" le ~ İıe h oşeme veya taban kilim-
~l diye alk arasında Ilbeyli kilim
e/dıg1 k~~ılır. Bu mütehassısın çı
Itiı':tek b·' •mler diğerlerine tekabül 
~ 11lılerj ır şekil arzetınektedir. Bu 
d~ tİİıeıı\ day~nık, ve yapılışında
ı,~ ll1ı k'I' dığerlerinden üıtün -
'itıt ilan r 1 •ınlerin Üzerlerindeki sı
de . lliire en~'. ~e?k nakı,Iar ve ~e
'İıı.~ı llYan:ızılışı ve onlar üzerın-

dedir ırılan zevk ne kadar ye-

>,dCıı,Po•n kT 
,~ ııiy 1 ıınler ise bu daha zi· 
"'-ı tııcJ,.na~ada fazla !!Öriıomez ve 

trn"'ki e e . anl(...rı!c...~ağına göre 
akı çapuıların keıilerek 

yurduna bir bakı,: Sıvaa 

yapıtmasından meydana çıkar. 
Bununla da Sıvasın Çavufbaşı, 

Ece mahallesi, ve diğer kenar ma
halleleri mefgul olur. 

Bugün üzerinde durulması ve 
ileri götürülmesi lazım gelen bir 
verim kaynağımızdır. 

Gürüm falları 

Sıvasın bağ ve bahçelerile tür· 
lü güzelliklerile sevilen kazalar • 
dan bi-ri olan Gülüm daha eski çağ 
lardanberi nasıl ki Sıvasın halıcı
lığı aratıcı bir sevgi taşıyorsa, ay • 
nl şekilde Gürüm tal ve kumatları 
da dillerde dolata gelmektedir. Ha 
la iç geçiriti · Ah Gürüm şalları .. 
diye . göğüs geçirenlere rastlıyo -
ruz. Havaların açılmasile (Milli
yet) için yapacağım seyahatte bu
ralara da uğramk ve mhallinde ay. 
rıca bu kıymetli tal ve kumatlar et 
rafında tetkikatta bulunup esaslı 
yazılarımı da oralardan yazmağa 
gayret edeceğim. 

Duman oğlu 

Yolların sesi 
Turhahn her yönü şimdi 

bir bayındırlık içinde 
ÇORUM, (Milliyet) - Bozkırlard.ı., 

mor kanatlı yamaçlarda, kızıl kıranlarda 
dolaııyoruz. 

Kızılırmak, bize bir, Çoban yıldızı gi
bi, yoldaılık ediyor. Kıvnla kıvrıla akı· 
ıında, imıl imil ıüzülüıünde memleket 
kalığını, memleket kokuıunu duyuyor, 
yüreklerimiz, bu kalık bu koku içinde 
burculana burculana, enginleıip, kı • 
vımçlaşıyor. 

ATATURK bucakları uçak a-ibi ..• 

• • * 
Toprak sıvalı çatılann, ııüngörmez 

yığınlann, mrganlann türediği bölüm
ler<le yükselmiı, aldafl'lllı yapılar ııörıi· 
yor, abayla ıoruyoruz: 

- Bu, ne yapııı? .. 
Kavruk, esmer yüzlerde bir övünç d'll· 

gaıı yayılıyor, ııı ııı, yamt veriyorlar: 

- M ekte p •••• 
• • • 

Turhalı hiç tanıyamadım. Yıllarca 
önce, tahtakuruları, sivriıinekler ve hö
bek höbek çil'kinliklerle, bende katil bir 
anak doğuran Turhal, be.belli bu baca· 
~<ndan buram buram dumanlar saçılan 
Turhal değildi. 
Gördüğüm Turhal, gözçeken, büyülü 

bir kadm gibi, insanı kendisine vur.gun 
ediyor. Her yönü, ünlıi bir bayındırlık 
içinde ... 

Dünkü acı botluk, bugün, canlı, ve • 
rimli, em ve neıeyle dolmuş ..• 

• * * 
- Sen, ne keleımitıin be ... 
- Kim, kelet? .. 
- Hadi, muhanetli:k etme, ıensin ko· 

•et··· 
Düğencideyiz. Aksak Timur'la Yıldı· 

rım'ın kabadayılığına tanık olmut Dü • 
iencide •.• 
Tavanı basık, sıvaları yoıunlaımıı bir 

odada tüneyoruz ... 
Yönümüzde 5 • 6 yaıında bir çocuk 

peydahlandı. Meğerae konoğumuzun oğ
lu imiı. Gözlerinde yengin bir ot tutu • 
ıuyordu. Duvarda Atatürk'ün bir eokiz'ı 
saygılııtırılmııtı. 

Ona soruyorum: 
- Bunu tanıyor musun? 
- Aıtatürk .. ü bilmem mi ki. .. 
- Nerden biliyorsun? 
Krzgrn kızgın, yüzüme bakıyor, göz

leri yön yön çevreleniyor. Belli ki beni 
kınayor: 

- Sen de ama kele~mi,~in be - di
yor - insan Atasını bilm~-: mi ki ..• 
Köşede cıgaraaının dumanlarını tel • 

lendiren babası lafa karıııyor: 
_ O, kirr.in oğlu? Babası Atatürk'e 
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Zeytin sineği .mücadelesi Elazizde iki yıl içinde 
başarılan işler 

Eski bakımsız kasabalarımız Cumhu
riyetin feyizli elinde şirinleşmektedir 

Bu yıl Bandırmada mücadele sayesinde 
temiz ve olgun zeytinler elde edilmiştir 

ELAZIZ, (Milliyet} - Elaziz 
ve kazaları son iki sene zarfında 
cumhuriyetimizin birçok feyizli e
serlerine kavuftu. Bu akgünleri bi
ze gösteren ünlü Atatürkümüzün 
memleketimizde dikilen abideleri
ne halkımız doya doya bakmakta 
tarihimizi yapan ve yaradanı say
gılarla selamlamaktadır. Bu kutlu 
timsallerden Elazizdekini heykel
t.raş Kenan yaptı. Mevzuu Kama! 
Atatürkümüzün 26 Ağustos sabahı 
ordularımıza taarruz emrini ver· 
dikten sonra dürbünle cepheleri ta
rassut edib bir lahza tefekküre 
daldığını gösteriyor. 

lki senenin verimli armağanların 
dan biri de Türk milletinin kültür 
kaynağı olan halkevlerinin değer
lilerinden birisinin de Elazizde ya
pılışıdır. Bu ulus ocağının plan, _in
şa· ve mimari tezyinatı tamamıle 
Elazizin kıymetli valisi Tevfik 
Gürün görüşlerine uygun bir be
dia olarak yapıldı. Açıldığı gün
den itibaren güzelliği köy ve kent 
halkının dillerinde destan halini al
dı. Muhitinin ruhlarım gıdalandı
ran orkestrasının konserleri, kü
tüphane, konferans, müsamere ve 
jimnastik salonlarile her kolun 
çalışma odaları; üstkatındadakl 
kısımdan müteşekkil Atatürk daire 
si hakkında binlerce halka izahat 
verildi. Bu medeniyet kaynağı her 
ziyaretçiye Atatürkün büyük ülkü
sü yolunda giden milletimizin nasıl 
ilerlediğini; feyizli inkılabımızın 
neler yarattığını daha neler yara
tacağım müjdeliyor. Bu ülkü mabe 
dinin karşısına abidenin etrafına 
toprak çimen tezyinati!e mücehhez 
milli bayramlar için bir de cumhu
riyet meydanı yapılıd. Burada milli 
merasimler, geçitresimleri yapıl
makta tehir bandosu muayyen gün
lerde ulusal martlar çalmaktadır. 

Elaziz kaidelerine uygun bir has
tahane yapılmasına batlanarak ve 
büyük bir kısmı bitirilerek üstünün 
örtüsü de bahara bırakılmıftır. Bu 
sağlık yurdunun yeri gibi havasının 
da güzelleşmesi için etrafının koru 
halini alması kararlattırılmıştır. 

Çok faydalı işlerden biri de ha
yata kültürlü hazırlanmak maksa
dile ortamektebe köylerden gelen 
talebeler için seneliği 600 liraya ta
lebe yurdu açılmasıdır. Gene bu va
tan yavrularının küçükten toplu bir 
terbiye alması maksadile büyük bir 
çocuk bahçeıi yapılmaya ba9landı. 
Geçen sene geç başlandığından an· 
cak etrafının duvarları yapılıp İçeri 
sinin tezyinatile ortasına dikilecek 
olan meçhul asker ve tayyare tehit
leri abideıi kaldı ki bunlar da bu 
aene ikmal edilecektir. 

Asrımızın ihtiyaçlarına gönı Ela-

zizde gençliğin bedeni verimini 
artırmak daha becerik1i nesil ye
tittirmek sıhhat kültürümüzü yük
seltmek emellerile bütün oyun ve 
sporların yapılmasına müsait bir 
•halk stadyumu inşasına başlandı. 
600 kitilik tribünleri yapılarak üstü 
ile tarafının duvarları bahara bı
rakıldı. Tam şehircilik mimarisine 
uygun olarak varlıkların toplandı· 
ğı sahaya yakın olan vali konağı 
da İyi bir değiştirme ile kübizm 
sanatına uyduruldu. 

Elazizde bu iki senenin faaliyeti
meyanında şehrin büyük caddesi
nin iki tarafına akasya dikilerek 
tutturuldu. Merhum vali Fahriyi 
de edebileştirmek için bir cadde 
bulvar haline konarak çok zarif 
olan çeımesi de tamamen parke ya
pılarak şehir merkezi arasındaki 
büyük yol haline konup Dumlupınar 
caddesi ismini aldı. Bu tekilde şeh
rin dahili yollarına verilen ehemmi
yet karada harici yolları tamir e
dilip Malatya fOsesine 15 kilomet
relik bir kısım yeniden yaptırılmıt 
tır. 

Yol kadar mühim olan köprü İt· 
!erine de kıyınet verilerek Muzur, 
Peri, Süngit, Palu, Murad ırmak 
ve çayları üstüne 15 tane yeniden 
beton köprü yapılmıttır. Gene EIA
ziz ve bavalisindeki köylüyü yur
duna 11ındırmak maksadile köyle
rin bilgi ve yaşayıf ferait imkanla
rını yükseltmek için 8 tane mekteb 
yaptınlıp bu sene de mualimleri 
tayin edilmiştir. Elazizin 11 kaza
sından Nazmiye, Mazgirtte birer 
kaymakam evile Paluda büyük bir 
köprü ve Atatürk heykeli dikilerek 
Geban, Hozat kaıalaröında mun
tazam kaideler üzerine Ataütrkü
müzün heykelleri dikilmittir. 

Baskile hükumet konağı ve bele· 
diye daireleri yapılarak Maden ka
zasına çok tirin olan betondan bir 
ilkmektep, köprü, belediye ve Ata
türkümüzün abidesi yapıİmıştır. 
Kazalarda cumhuriyetimizin uğur
lu eserlerile güzelleftirilmif, yapı
lan belediye daireleri müsamere ve 
konferanslara çok faydalı o,1,cak 
bir tekilde yapılmıttır. Nahiyeler 
den Piringit, Huhindi, Pahda da 
birer bükUınet konağı inta edilmiş
tir. 

Birçok kale harplerine sahne o
lan Harbut nahiyesinde de beledi
ye hükumet konağı yapılarak bir 
de Atatürk &bidesi meydana geti
rildi. Öz yurdumuzun her kö9eıin
de az zamanda yapılan bu kadar 
değerli i9leri gördükten sonra başa
ncısı olan Ellzizin emektar valiıl
ne inaan bin tefekkür etmekten 
kendini alamıyor. -Nadir VLKV 

• [ 

...... .. 
Elaziz halkeol 

ti Anafartalarda gönül üzerde, oğlu ta· 
nımaz mı?.. Ve gözlerimizde gönençle. 
nen panltılan okumuı gibi, kesik kesik, 
Çanal&:aleden, Sakarya'dan, lnönünden 
konuıuyor .•. 

4 • • 

lzmit yolları çok ırak •.• 
llıııt ılırıt, bir esin var. Kırandan kıra· 

na ulaııyoru.z ... 
Anağımda küçük Göbelin, alaz alaz 

yanan gözleri tine1iyor, varhğanı sıcak 
bir otun çeva·elediğinı görüyorum. 

Küçük, hı-na, bir teviye: 
- Hadi, muhanctlik etme kelet -

diyor· - Atatürk'ü kim bilmez. 

Bucak bucak, "kuı uçmaz, kervan 
geçmez" diyarlar, bize, böyle ıeı veri -
yor ... 

Cevdet BAYKAL 

Su şehrinde okul yapılıyor 
SiY AS, (Milliyet) - Vilayet 

encümeninin toplantılarında Su 
şehri ilk okulunun tamamlanma • 
sına ait konuşmalarda bulundu • 
ğunu ve bunun bir an evvel ikmal 
edilmesine çalışıldığını haber al • 
dnn. 

Okulun hemen in~asına ba,Ia
nacaktır. Binanın yapılması için 
Suşehrine lazım gelen emirler ve· 
rilmittir. Suşehri gibi çalı,kan 
halkın toplandığı bu şirin köşede 
okulun tamamlanışı kültür ocağı
na koşa gelenlerin sayısını arttı • 
racaktır. 

Bandırmada zeytin sineği ile mücadele 

BANDIRMA, (Milliyet) - Mm 
takamızda bu yıl zeytin sineği mü
cadelesine geçen seneden fazla uğ
ratılmıt ve 150,000 ağaca 10 • 15 
gün ara ile üçer defa ilaç atılmıt
tır. 

Her sene sinek dolayıaile çürü
yerek nefaset ve değerinden kay • 
beden zeytinler bu yılki mücadele 
sayesinde çok temiz ve olgun ola
rak istihsal edilmİf.lir. 

Gelecek senede yapılacak mü • 
cadele için şimdiden hazırlıklar 
balamıf ve U9ak şeker fabrikaların 

dan 30,000 kilo melas g<'tirilmİf· 
tir. 

Zeytin sineği mücadelesinde gö 
terdiği gayret ve muvaffakıyetten 
ötürü Bandırma Zira.al; fen memu· 
ru Burhan ltık vilayet makamı ve 
müdüriyet tarafından takdirname 
ile taltif edilmi'1ir. 

Bandırma ve havalitinde halkı 
bağcılığa ve ağaç yetiştimıeğe tef' 
vik ve bu hususta değerli faaliyeti 
görülen ziraat memuru Bay Bür
han Işık cidden vazifesinin eri, 
takdir ve tebrike layık bir memur
dur. 

Bandırma silo isteyor 
'(urdun bu en verimli mahsul bucağının, 
iskelesinin ihtiyaçlarını gidermek lazım , 

Bandırma 

BANDIRMA, (Milliyet) - Mınta· 
kamız,da bu yıl kqlık ekim müıait ıart
lar ile olmuıtur. Son teırin buranın tam 
ekim çağıdır. Zamanında ylljmağa bat· 
byan bol yağmurlar toprakla iıten«ı 
tavı vermiıtir. Bunu fıınat gözeten bü· 
tün çiftçiler batta ıı•celerl dalıi çaht
maık ıuretile bir buçuk ay içind• tohum· 
!arını tam ve nonnal bir tekilde ekm .. 
ye muvaffak olmuılardır . 

Tesbit edildiğine göre kazamız çev· 
resinde 200.000 dönüm baklo., buğday, 
arpa, yulaf, çavdar, ve keten tohumu e
kilmiıtir. Bilhaua, buğday ve balda e· 
kiminde geçen seneye nisbetle yüzde 
yirmi beı fazlalıil< vardır. Tarlalarda 
mahsulün ıimdiki vaziyeti gayet güzel· 
dir. 

Çi./fvi; in i•tcğ;. 
Ziraat ısanı.-ı, çiftçıaen değer fia. 

t• buğdayını almak için geçen aene SÇ· 

vğı ıubelerdeıı birisi de Bandırmada 
olacıW:b. B...a.. ı...nu ticaret odamıza 
bildirdiği ve amca gazeteler yazdığı 
balde nedense, Bandırmada mübayaa 
ıubeıi açılmadı. 

Çiftçilerimb Ziraat Banke.aı buğday· 
!arını olgun fiata alacak ümidile son 
günlere kadaT sabırsızlıkla beklediler. 
Fakat neticede sukutu hayale uğraya· 
r.ı.. ma.bıullerinı hv zamanki ıribi tüc
cara veya ikinci, üçünr.il el olara'k mad
rabazlara vcrmeğe memur kaldılar. 

Her cins olcin yetiıtinneğe elveriı· 
li çok kuvvetli ve verimli topnldara 
~lik v• her sene iç ve dıt piyaaalara 
binlerce ton mahsul çıkaran bir mıntaka· 
da, Ziraat Bankasının mübayaa mer
kezi bulunmamaaı çiftçi~.,,. için çok za· 
rarh olmaktadır. . 

Bandırma lzmire ve Kütahya hattıy· 
le Anadolun~n her kısmına bağlı, iç ve 
dı1 limanlarla münaıebatı bulunan ve 
Gönen, Karacabey, M. ~':"'.alpaf~ ~an: 
yas, Suıgurluk gibi ahalıs~nın Ç

0

0S'1 çıftçı 
olan mıntakaların .merkeznıdedft'. Bunun 
için Baı,dırma,~a mübay~ ~~-ke~ nç_ıl· 
ması mutlaka .azım, hatta buyillı: hır 1110 

tesisi münasiptir. Bandırma itkelcıinin 
ıon yedi ay içinde iç ve yabancı ülkele
re çıkardığı mahsulün m>kdarına dikkat 

ı 

lakeleırl 
' edilirae tehrimizde •llo ihtiyacının cJa. 

ha gerçekli olduğu anlatılır. Binaena • 
leyiı çiftçilerimiz bu sene, Banclınnada 
bir buğday mübayaa merkezi veya bir 
ıilo açılmasını dileyorlar .. 

Ton Kilo 

Buğday 68.28 750 
Nohut 20711 160 
Mısır 1882 126 
Yulaf 1128 360 
Burçak 1386 930 

Bakla 11329 910 
Darı 306 860 
Faıulye 122 930 
Kuıyemi 3 500 

Yekun 23863 706 

Kaşta bir cinayet 
KAŞ (Milliyet) - Fethiye made 

ninde mühendis Bay Hayriye yapı
lan suiikasttan maznun Mustafa 
ve arkadatı bunları ıuiikast!l tetvik 
ten suçlu Eıadın }ı:azapıız iıtintak. 
hakimliğinde yapılan hazırlık tahkı 
katlarına devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar 23 şahit din!enmit
tir • F ethiyeden gelmiyen bırtakım 
talı.itlerin de ifadeleri alınacaktır. 
Bunlar hakkında yapılan }plzırlrk 
tahkıkatı neticelendikten sonra du
ruşmaları yapılmak üzere Elmalı 
ağır ceza malıkemeıine sevkedile
ceklerdir. 

Suikasda uğrayan ve ba,ından a· 
ğır surete yaralanan mühendis 
Bay Hayrı Pariste tedavide oiauğu 
ve bir aya kadar ayağa kalkabile
ceği buraya gelenJıaberlerd• an
laşılmaktadır. Mühendis Bay Hayri 
Sıva• valisinin damadı idi. Memle
kete ilim ve fen ilzerine birçok 
yardımları do-kunacak olan genç 
mühendisimiz Bay Hayrinin biran 
evvel iyileşmesini dilerim. 
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lmpara:orluk son çÜrl k yıl arını nc.sıı geçiı di 
(Baş: l .nd s•h'fede) 1 Bu çok müvesvis bir adamdı. Bir 1 talya ııımtaka•ına göz d;kerdi. Bunlar 

manlı imparatorluğu Ara •. >oo.lan sahille- mi:"-"\.. ..... u ... .>•ie taJ.coe.oi Tan gazetesi hususi dilekleri idi. 
ri oa.nıJ oJduğa haıde buyuk tur ve zen- okw.aa l>U' u.urau. ı anınmıt atlelerin bundan bafka büyük devletler bır 

gin yerıeri vardır. ticarete gırme~erine kızardı. Bu Os- çek ı.ntiyaz peşinde koşarlar, hususi e-
i:..n mü!ıim milnakale yoJJarın<lan bir manh jm,:ı.u"atorluğunun geriye kalma- meuer takıp euerler ve kendHerine mın-

kaç tanesine fiten ve lıuk;.ı.Kan dka.;n • sın.ı $t:...>e.:uyet verdi. taka1&r ayırırlardı. 
di. Abdülhamidin ilk zamanlarında bir Suriyede Fransızlardaa baıJ<asına, 

Isıanbul boğazlan ıııbi. Ona filen sene kadaT harp oldu. Ondan sonra Irakta lngilizlerden baıkasına bir İm· 
lialumdı. Cenu.bl 'usyanın , 1'.ai asya- boyu:. o.mddı. Zıra Kuslar 30 sene ka- tiyaz verilırıe bu memleketler bunları 

Avusturynnın 

istik a i 
(Başı 1 inci sayfada) 

ğı hatırlatılmaktadır. . h rlıı' 

Koverlih Fransızca bilmegordu 
fakat nasıl 

run ve Orta Asyanın yol.ı.arı buraaan dar bır zaman ıçin<le çok ilerlediler. ııyasa] bir it yaparlardı. Bu vaziyet 
geçer. Buna da sebep padişahın fena olması i- içinde Trabluı harbi b~tmeden Balkan 

tfok~kan hakim olduğu Süveyt ka- di. Dana fena adam kilise iui, fenalık harbi oldu. 
nalıydı. daha az olurdu. Bu harpteki yenilme bir yenilme de. 

Bura nüfu5unun takriben yarısı Şark meselesi ğildir. Bu utanacak bir haldir. 
Türkhi. Tarıhi ile dünyanın en kabi • Bir m~ele daha vardı. Bir ulus çarpıtır, mağlüp olur. Fa-

Avurturya hiçbir v~kıl, djıİO' 
gi bir yabancı devletın keP·ye it 
reyiam teklif ve hatta t~"11 

mesini kabul etmiyecekUT· d il 
Başvekil Şu~nig esasen e 

tir ki : ~J. 
- Avusturya, ne z~ın~ll el 

isterse, ve ne zaman hukuJll 
ti geldiğine kani olursa 0• z 1 
reyiama müracaat edecekll'bııl 
aa, yabancı bir devletin bıı 
taki arzusuna tabi olamal:• 111' 

Fransızca mektup yazıyordu? liyetli milleti olan T urlderdi. Avrupalılar şat "a ne gözle bo kar- kat Balkan harbinde hıç mukavemet 
Padışah ta Mu,,luına11Jarın batıydı. Ja1 dı? l:S.unıar şark diyince Asya ve siz J\..ırkJareli kalesi düşmüı, panık ha-

Hülasa 
[Fantoma • Hırsız namile maruf o

lan Marten Dai hususi bir baloda ga
yet garip bir hmıızlık vakasının içine 
karışmıştır. Çalınan §ey ev sahibi Ma
dam Koverlihin yeşil elmas:d:ır. Bunu 
Bnna minde bir genç kız aşrrnuşhr. 

•aksadı -.;! r · Çünkli bu yeşil el
m;ıs Cimi Barin er ısm~ndc bir adamın 
katledildiği ı:ece bunun listlinde idi. 
Ve elmı>sı , parçası da cinayetin ol
duğu ye .! t.ulunmuştu. Brina bu mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtıın:ıak istıyordıı. Halbuki mücev
her tekrar ortalıktan esrarengiz bir şe
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hıbi Koverlih aşırmasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir hırs12lığı yapacak· 
tır? 

lştc Dal, şimdi genç kıza bir yar· 
dım olmak üzere Koverlihin arkas.."nı 
takıp etın'-1 ve onun da bir gece Cimi 
Barin] r"t:'I kati dildıği daire de aynı şe
kilde vuruldugunu görmüştür.] 

Gitmek üzere iken _gözleri yazı
haneye il itti. Tuhaf şey! Başını iki 
yana salladı. Gözlerini kırptı. Bay
gın adamın önünde bir kağıt, bir 
de yazı kalemi vardı. Bu kağıdın 
üzerine Koverlih kendi ince ve bi
çimsiz el yazısile bir şeyler karala
mıştı. Mektubun altındaki bir mÜ· 
rekkep damlası, Kovcrlih'in yazı 
yazarken birdenbire yuvarlandığı
nı gösteriyordu. F antoma • Hırsız 
derin derin içini çekti. Elini kafası
na götürdü. Acaba beyni yerinde 
mi idi? Acaba yeşil elmas onu çı.
dırtmıt mı idi? Hayır. Muhakeme
si işliyordu. Yazı kalemi gözünün 
önünde idi. Siyah, ince uzun bir 
kalem .. Kağıt, elini uzattığı zar--. 
ortadan kaybolmadı. Bu hakiki bir 
kağıttı. 

Cimi'nin katli ile bu cinayet a
rasında tam bir mütabehet vardı. 
Yazıhaneye doğru iğildi ve mektu· 
ha baktı. Fakat bakar bakmaz göz-

1 leri faltatı gibi açıldı. Her iki ci- 'ı 
nayetin bütün teferrüatı da biribi
rinin aynı idi: 

"Benim sevgili Mimi'ciğim!,, 
K~erlih'in mektubu da böyle 

haflıyor ve böyle devam ediyor • 
du: 

"Mektubunun yazılıt tarzı beni 
aon derece müteessir etti. Sana U· 

zun bir cevap yazmak isterdim. Fa 
kaL •• ,, 

Harfler Fantomo. Hırsızı rö7ü 
önünde biribirine girmişti. Koltuk
ta oturan adama bir baktı. Sonra 
omuzlarını silkerek tekrar, fransız· 
ca yazılmıt mektuba döndü. Kendi 
kendisine mümkün olduğu kadar 
tercüme ederek okudu: 

"Benim sevgili Mimi'ciğim, 
"Mektubunun yazılıf tarzı beni 

son derece müteessir etti. Sana u
zun bir cevap yazmak isterdim. 
Fakat dimağın semalardaki bir ev 
ve yeıil kapıdan dolayı son dere
ce karışık. • • Eğer hiç olmazsa sa
na söyliyebilseydim ki . .. ,, 

Mektup burada bir mürekkep 
daınlasile bitiyordu. Mutaarnzın 
kurşunu bu garip mektuba nihayo:t 
vermişti. 

1 
odanın her bir tarafını ayrı ayrı a
radı. Hayır, odanın içinde Kover· 
lih'in bunu bakıp ta kopye edebi
leceği hiç bir kitap, hiç bir kağıt 
parçası yoktu. 

Uzaklaşırken: 
- Zahir dedi, periler, cinler 

bunu kendisine fısıldadı! dedi. Fil
hakika böyle şey olmazdı. Fakat 
vaziyet te İçinden çıkılır gibi de • 
ğildi. 

Şaşkın bir vaziyette kapıya doğ 
ru ilerledi. Merdivenleri indi. Aşa
ğıda düştüğü yerde gözlüğünü sa
pa sağlam bir şekilde buldu. Aldı, 
taktı ve bir doktor aramağa gitti. 

Onuncu kısım 
--o--

Yeşil kapı 
Ertesi sabah saat ondu. Fanto

ma • Hırsız az fakat derin bir uy
ku uyumuştu. Karnını iyice doyur· 
du. Tuvaletini ikmal etti. Ve V est
End civarındaki yeni yapılan evle· 
re doğru ilcrlemeğe ba,ıadı. Bu ev 
ler gayet muhtetem, ytikıek evler
di. Buralarda yalnız kibar ve zen· 
gin kimseler oturuyordu. Bu evle
rin birinde en yüksek katta Raif 
Kondon mükellef bir apartman it· 
gal ediyordu. 

-Bitmedi-

Yalnız ısmen haııydı. liu ın1parator .. Afrika ınilletlerıni kastederler. O vakit linde ordu kaçmıştı. l'...omanovadan 
Juk kuvvetlidjr, zcngindır, h~, bL<.!lti- hadıse şudur: sonra Usküp bırakıup kaçılnuıtı. 
yardır. lf tamamen baı idJ.. ıJe,ilı de Her sene bir ıark miJJeti esir olur. Bundan ıonra herkeite bir ıey ha-
bir~enoire batıvermesidır. Adedi ç<>ğalır. htıkoalıni kaybetmiyen· sıl oldu. Osmanlı ımparalorluğu ÇÜ· 

Eıaıen zaaflarından biri şeriate Lag- ]er de her yıl esaret yolunda bır kaç a- riıdü. 
h ka.!Jtlasıdrr. Buna baflı katmak de • dım atarlardı. herkes Tıirkün eıki cesareti, eski 
meri. ~utün nizam arını ve !' ;,.'lt:eyı 13CO Biıyuk harbin arifesinde bir tek Os- harpçı.ıgı vardır diyordu. bal an har-
bw ka .... ar ~ene evveline b ğlam."\ktır. ntanıı unparatorluğu kalmıştı. Yani binden sonra böyle bir meziyet kalma~ 

Şenatte inan vardır. Maz:ırratı k,1- toprngında filen ecnebi asken yoktu. dığı zannediliyordu. Hiç kirn5e uluşu, 
nunları ve nizamları ona uytlurrr.ak mec· Mısır ıılvak:a Or.nanh imparatoriuguna ulusu anlamıyorlardı. 
buriyetidir. baglJ idj. Amn1a bak.:1.atle Ö)'1C uegiJ- Yani devlet çi.ırümüıtür, fakat mil-

Kapitiilasyonlan da atanııyol·du. Çün di. let sağlam duruyor diye kiırue düşün· 
kü k:.ıvvctıazdı. Hu kilv\le c aıztı.;.;ın • ..:- Bir de Habe1istnn vardı. Burası hi- memı\U. 
bebi de ıerJatc baghlrk ıdi. ristıyan, §U, bu .. tatyanları maglup et- lia kan harbuıde yenilmemızin seOe .. 

Kapı~uıisyonıar ıkiye ayı·ıl 1 r: mı§ ... Huranın kendı ul.keıi harıcınde eti bi Abdulb nıdın her şeyi kurutucu 
1 - Adli kapitülasyonlar. closıu yoktu. Y nni Habeşistandan kor- devrıdir. 
2 - iktisadı kapıtıilasyonlar. kulma•dı. 30 seneden fazla bu memlekette Ab. 
Adli kap~h.iıit.syonıarın tesıri Arabis- Ht. • ..>uki Osmanh imparatorları Müı diuhamıt her şeyı kı.1rutmuştur. iktidar 

tanda, Arna'lu.Uu.kta ve dıg ... r nıem.e • Juman o.tduğu ıçın diğLr mcmle etlere m(:vkiıne geçenıerın hepa.i. de bilgis.İ~ -
ketlerde 1htithl Çlkarrn&k istıycn ecnc - fena orı.E:iC. olduJar. lık, acemıUK gostermıttır. 
bı memurlara ba· şey ya,.,.ı!anıazdı. liu ıstısnarun kalkması li.zr.ndı. Av- Meşrutıyetten sonra orduda bir VU· 

Bundan başka ecn<!>ı.erdP:ı \ergi rupa memleketleri şark mcmıeketlerıni cut hır külle olarak mtrnleketi.ı müda. 

Diğer taraftan, AlmanY~ lı~ 
fından verilecek bu yoJJa;ı rttJ 
vahın Londra, Paris ve 0 ~ 
çok fena te!irler hasıl edece 
hakkaktır. 

,, IJnbul hltdiqnl 

~ehirTiyatrosu 

111111111111111 

l.JI 

alınnıazdı. für çok vergı.erı Tiırkler paylattıkıarı vakit hır ıeye dikkat eder· faa., ile meşgul o:acağına birbirlerile 
• d' J d' uO-r;M.mıclar, ıttihatrı, itıJilfrı d:)'C bir- _ .11•) verır 1

• er 1
• b -, ' ' ' ayyen şerait dahilinde devr. eu 1..J 

t.umrük.ere hak:m değildi. Bu yü,. "ayiaşmanın adilane olması.. bırlerı iıe çarpışmışlardır. h l'd b •• ı·, 
J ,- Hiikümet o ava ı e ır ' 1 f 

den sanayı.,1ı dcgı.I, ziraaunı c {jautir- Yant bu payların herkesm gucıi iJe Baı'il.anclan sonra Osmanlı mak iı:tiyoraa, yapıyorsa derh• 
mı.iştu. ııt :"fb;,ud.UU el ek bile .Koınao- mütenasıp olınasr. IngiJizlcr Mısırı ~i)·asası :§aya verecekti. . 
ya, • uıya u.1u il~ yapıhrdı. birdenbire alırlarsa diğeri hemen yay- Balkandan sonra Oımanh devleti Yalnız Hicaz şimendiferı 

Bir de Osmanlı padiıahırun Muı- garaya batlardı: ne sıya•a lutuyoı·du: n:> idi. Çünkü l•lam taassubll 
luman baıı. •i oması meselesi vardlJ'. - Aman efendim, ne haksızlık. A. man olmıyanların M-Lkeye "',_ · 1 - Bütün ecn.bi devletlerle bil- ..,... Zanneııilirdi ki bu bir kuvvettır. rla- daletıı:ı:hk.. · · ·· d eııııe 
l •. fenı'n 25- -:ıyoa t-Lası va-"" 300 mil.. hassa 6 büyUk devletle püruzlü mesele- ne~·e l!•rmesıne muaaa e 1..._ 

uu ..., • - U<Tle• di. Bu kendilttine bu derece 1 ri hal!ehnek. Bu şimendifer hükiimeıte ,... 
yon ka ar da kendısını dinh;e•' "«"' · hak venımedıgi için ıdi. 2 _ Mımfel'it kalmamak, müttefik fokat tarifesi Fransızlar tar• 
ta oıdct.ttUa.ıı vaı-dı. Jnguu..:erJn l\Jısırı, ıtalyanın Trab- aramak. yapclacaktr. • 

Hak.kat böyle değile!:. O ı:r.anlı lu<udrbı, 1:-ransanın Fası • almaları bir J l Bu havalinia iktisadi harelıc!S r nJ -. 3 - Kaı>itülaıyon bela~ın an <b.r- d 9 imparatorı .... ğu haricindetcı muı u ın ar ıUrı.i anJa§ma neucesıd.ir. Bu esnada da tulmak. saya verilmiş oluyordu. Bun •. 
esirdiler. Onlarda kıym t, cevher olsa Ruslara bogazların açılına., vadedil • ka Samsun • Sıvas şimendifer 
kendilerini esaretten kurtarırlardı. Bun.. mı' •tı". 4 - Kuvvetleşmek. zr Fraruızlara veriliyordu. fr 

d N S" Bu maksat)a Osmanlı imparatorlu • .J lardan medet ummak faydasız 1
• lle- Alm ... nya da iktisadi ve sıya.si saha- · · rın Osmanlı imparatorluğun<>" 

L- L, ğu her devletle müzakereye girışmiştı. _, 
kim umumi harpte bize karJı •MlrPCUen da O.iıt.anh imparatorıug'"unu istismar di\ · mektep, manastır, ha• r 

... Evvela Abnanyayı alalım: k• 

H d Mü!ılüm.anlar vardı. Bu Müs .. uman le- ederdi. varııa bina1an, bunlara ait a J d Almanya ile Osınan)ı iınpat·ator -a Va an aşması bııa Osmanlı imparatorluğuna yar rm Devletlerin siyMaları Jug·unun aradıg·ı şey ittifaktı. Almnn giden muftı. ~ 
edecek halde deg"i!Gi. '·" , ı tJ • d Buna mukabil Fransızlar Büyü.. .. ev e crın umunu üıunce- ittifakının tercihinde bir çok sebepler altıll (Başı 1 inci sahifede) Müstemleke sahibi devlC'ller de ne d h · d · · , · •.·o.t frank, yani 40 milyon · .k 

]erin en sonra uıusı ittiınceAennı tet~ vardı. Almanyanın Osmanlı İmparator.. CY. re, Almanyanın sabık müttefiklerini de kadar uzak olul'Sa olsun madem ki kik edelim. ediyorlardı. Bu .para ile alın• 
askeri ahkimın tadilini İstiyecckleri an- Osmanlı paditabı halifedir, bir gün kuv- luğunda bazı yerlerde gözü olmadığı kcri malzeme Fransadan alına 
laşılmaktadır. vetlenirse, bizi de mü•kül vaziyetle bı. Rusya: anlaşıbnasıdlJ'. Fransızlar kapitüluyonla~ 

1 ·ı· ' Son bir buçuk aıır içinde Osman- yani Rusyanın •arkı, Franıanın Su- ki~ ngı ız mahafili, böyle mevsimsiz bir rakır diye haysiyotinı," ·-'ini kırma • ' maımı istemiyorlar, gümrü .,,. 
1 ""'ç' lı imparatorluğuna en ziyade fenalık riyeyi, lngilıerenin Irak• istediği gibi d mese eyi düıünmek bile istememekte ve ğa çalıprlar ve daima küçültmeie uğ · d 10 dan 14 e çık ... ıyorla• ı. '·'"' 

her .. yden Önce, Fransız-1,;gu"'lz beynnna- eden 'uıya ır. Almanya müstemleke istemiyordu. 1 "l" l "l halli"' 
' ratırlardı. Bu malümdu. Büyük Petronun va- ngı ız ere verı en 

mesinin çerçivesi dahilinde, Almanyanın Halifelikten kfır degil, zarar ııörülü· a.İyeti ile Huslar ,...,ı. denize çıkmak is- Mar"§al Fon Birittayn ismindeki Jııgiltere ile Hakkı pata 1«•" 
silahlanması meselesinin halli gertl.tig"ini d F "" ı düf' b""tu"n Avru -, Alman elçiıi de çok idareli idi. Ordu-. yor u. ena uır esa u • • tiyorlardı. tu. 
söylemektedirler. padaki ~·-"'i kal •'ış memleketle~.>~ • Bu ya Karadenizden veya Baltık de- da bir çok Alman zabitler vardı. Bura körfezindeki arap ': 

LONDRA, 9.A.A. - ltalyanın teklifi buk ilerlediği zamanda tesadüf lkını nizinden olacaktı. Ancak Rusyanın Enver paşa da Almanları seviyor- İngiltere himayesinde idi, bun 
hava anlapnaıına, ltalya ile lngı'}terc · Abd-lh 'd' b ı· • t' du b 1 d kt" 

cı u amı 1 aşa ge ırml§ 1
' cenubu •imalinden daha zengindir. lk · · u e ece '· 

için, çoğrafya vaziyetinden dolayı, bir- ' Bnlkan harbinden M>nra lstanbula Ad d 1 T J Jcj • hİJll 
birinin toprak•.arını korumak mecburiye- )iz tekliflerine cevabını vermf n binbir tıaaden cenup tarafından çıkması daha kuvvetli bir Alman askeri heyeti gel- yorla..:;, bizn:~ 1:..:ya~tıl<-
tı. 1 · 1 b" t k 1 k d k ak • >r. D-- maku.dur. Bundan ba•ka Baltık sahil • d' 

1
_.., o maması ıç n ır pro o o oy urma mün aşa çıkarmaga uğrı& ıaı.ısllll, ....,... ' ı. Bag' dnt aimendiferini lngiliz "': .. 

tır B ı klif. L d 'd • k J --'· • · !eri donar. Karadenfade bu yoktur. '"k' 'lk M h ş k 1 • ı.,, . u e ın on ra a eyı artı ana· lin'in nokln)ı nazarını öğrcn,..,.,. ıçın on· Bu ıı ır ı a mut ev e P•ta cektik. Dicle. Fıratta.seyrüıeı_,. 
cağı zannediliyor. bet ııün kadar beklemek lazım ıeleceği- Bogazlar yolunu kapayan ölmeğe 2aman•nda kararlaıtırılmıf, nihayet auldaki petroller lngilizlere .,. 

Bu hususta ltalya ve İngiltere arasın- ni yazmakta devam ediyorlar. mahkum olan bir imparatorluktu. baıtı- Enver paşa zamanında iıe baılanmıt· caktı. ,_, 
da yeniden müzakereler olma11 muhte- Gazeteler, Sir Con Simr•'l ile B. Flan· gı kaplayan lsveç, Norveç, Danimnka, tır. Bu Almanlar farkı faal kumanda Aydın ~İmendiferleri lngilı" 
meldir. din'ia ticaret odası tarafından verilen Almanya, lngiltere karı§&bilirdi. veriyorlardı. di. Buna istedikleri gibi tek 'f" 

PARIS, 9.A.A. - Romadan Havns a- ziyafetten sonra bir gö~me yaptıkları- Rusyarun cenup tarafından çalıım•- Yani bir Alman cenerali Osmanlı ]ardı. ·""' 
jansına bildiriyor: nı zannetmektedirler. Bu münasebetle ., tibii idi. Çarlar bu sıyaaayı gütnıuş- ordusuna kumanda edecekti. Bu nÜ· Bu, lngilizlerle olan an_lat.:i 

-ı 1 h-k• ı· F 1 ·ı· 1 • )erdir. - k 1 d " 1 " ·•·!•'" ı a ya u ume ı, ransız· ngı ız an aş· 'Ovr,, gazetesi diyor kı : murte o or o•u, nwnune a ayı, numu- Bunlaruı sarih tekilde verd"'dl""' 
malarına açıl<. surette taraftardır. Ancak _ Haber aldığımıza ııöre, Sir Con Si- Aıağıya çıkmak için boğazları güt- ne taburu olacaktı. Yani zincirleme yet Osmanlı imparatorluğu a 11; 
hava andlaımasına dair ltalya hüküme- mon, B. Flandin'e hakikatte, l,ngiltere mek ıa.. \ .ıdır. Çarıar Oamaalı ımpara· fili kumanda verilmi§ti. Bunun çok temini düzeltirıe biz adliyed~ 
tine henüz hiç bir muahede taslağı tev· dıı işleri bakanlığının Almanyanın kabu· torluğunun kuvv.ı.ıeıırn.,..ini isterlerdi. faydnsı olmu§tur. haklardan vazgeçeriz). ordu .A 
di olunmamıslır. Fransa-Almanya. in- Jünii beklemediğini aöyieıniı ve ak•İ olur· Böyle bır vesile oouısa bafl<a durup Balkan harbini utanılacak surette !arın elinde olduğu için, do,,..,...

1
.,. 

giltere • Belçika ve Fransa • Almanya • sa bakanlığın hayret edeceğini ilave et- onu aindirmak isterlerdi. kaybeden ordu büyiik harpte yenildi, gilizler ve jandarma FraJJSI# ,.. 
ita.ya aralan11da iki türlü muahede akdi mi•tir n•eşa .. r .. nuenı patırtılarında da yenildi a>na •erefi ile yenildi. Ancak ı· d 'd' O n] · tO'l'lıu;. 

, • v ın e ı ı. sma ı ımpara •·.-~ 
fikrinin, lnıilterenin ltalyaya askeri bir lngiltere dış işleri bakanlığına göre ıark vılayetlerıne şimendııcr yaptırmak büyiik harbe de bu yüzden •Ürüklon- raya mukabil Arap memlek~.J 
müzaharet vadedecek kadar geniı taab- Almanya, Fransızlarla lngilizler arasında ıçia bir çok kayıtlar koymuıtardı. Eger mi,ıik. Osmanlı imparatorluğu harbe bini Fransızlara, şarkını I"' 
hütlere giritmesiıii görmek iıtiyen lngi· bir nifak sokmak ümidi ile bu l.,ühlet iı- buraya ıımendıter yapıunıa bunu Rus- girmeli mi idi, girmeme.Jj mi idi? Fa- vermiııi. 
liz efkarı umumiyesinin vaziyetinden !emiştir. ya yapması lizımdı . kat imparatorluk iatiyerek, diifünerek Anadoluya da parmak at• 
münbais bir dahili siyasa enditesinden iki nazırın usul üzerinde de konuş· Hunu ecnebiıer yaı:tığı için Osman· haı·be ııirmit değildir. başlanmı,tır. 
ileri geldiği zannedilmektedir. tuklannı zannediyoruz. B. Flandin'in Sir lıla"r Kusyaya vermezler, kendileri de Hüktimet adamlan biribirlerinden Aydın lngilizlere, Samsuı> • 

ltıılya, beş devlet -:ıra•ında müşterek Con Simon'ı Fransanın dört veya altı ta· yapamazlar, şimendifer de yapılmazdı. gizli oyun oynayarak, onu harbe sev- Fransızlara verilmiı oluym::ı;ıı 
bi rtek andlaşmayı tercih ediyor ise, bu raflı konferanslar istemediğni bildirdiği Jngılteremn ko uğu ikı ıey var- kederek harbe giriıilmiştir. Bu tabii ltalya:olar Antalyadan fl . ~~ 
andaltmayı lngiıız efkarı umumiyesine söyleniyor. Fransa, hanciye nezaretleri dı: bir hükiimet için kabahattir. Milleti la • Mekri havaliainde ıime"" 
kabul eıtirebilm~k İç.İn, lnıPliz-ltalyan arasında noktayı nazar teati•ini ve Ce- 1 - Rusyanın boğazlara gelmesi. tıor.ıfından meıuliyeti mucip bir ha - mak istemiılerdi. ~ 
yardım fartlannı teshil edecek munzam nevrede siliihları bırakma konferans•nın 2 - Daha cenupların Ruı tehdidi r•:keıtir. Osmanlı hükUıneti orada ~ 
bir prolokolun tanzimi imkanını da der- top!anmasını istemiyor. Alman~•W• veri- altında kalması. Liman Konsendera paıarun gelip le met göstenniıti. ltalyanlar 
piş eylemektedir. lecek mühlet münasebeıile lngiltere dış Hu vazıyette Oımanlı imparatorlu • lotanbulda kolordu kumandam olma· garp harbinden sonra Oıi 111U 

ltalyanın Londra sefareti bu şerait da- işleri bakanlığı ıark andlapnasını hemen ğunu Ruslara karıı tubnağa mecbur • 11 Rusya, lngiltere, Fransayı kutku - ile evveke aldıkları 12 adadal' 
bilinde dostanı mükalemelerinc devam et- imzalamak niyetinde değildir. Sir Con ııuoar. Osmanlı padiıahlarının halile !andırdı. Bunda imi! Rusya oldu. caklardı. rekat şimdi ahten. ç,J' 
mektedir. Simon, B. Flandin tark andlaflllaSının olmalan Osmanlı imparatorlanru zayıf Diğer devletler Ruayanın pefinden rı ic:>p ctt:ii halde bir iıntıY 

Alman gazeteleri ne diyor? tahakkukuna her zamandan fazla bağlı düıürüyordu. aürüklendiler. Ruslar Oamanlılann bü- yorlardı. #., 
BERLIN, 9. A.A. - Alman matbuatı, bulmuştur. Sir Simonun Londra beyana- Fransa: yÜmesini istemediğinden derhal kıya- Ruslarla Boğaz meıeleai "f 

F antoma • Hırsız kağıdı bıraktı. Fransız-fngiliz anlaımasmdan sonra bazı tından beri lngilterenia andla§II'll halı:- Rusyaıun Akdenize çıkmasından kor- met kopardılar ve: lar .,)ı.türemediler. lngili••. 
ecneoi ıı:'iiietelerinin göıtenneie batla- kındaki hislerinin nıeıud bir ıek!lde de- kardı. Osmanlı imv...-atorluğuna da 1 - idare! örfiye ilan edilse kim alenen söylemese de biribır1 Bu acayip aahiıe batına dönme mış olduğu sahırST:ı;lığı hayretie kaydet· ğişıni~ olduğunu aöylemiı ohna!ı muh- kendi memleketi için bir ıahadır der· bakacaktır? dolayı i1 ilerlemiyordu. Fa~ 

vermi.ti. Hele Barenjer'in öldü • melıtedir. temeldir. Almanyanm red cevabi verme- di. Nafia iılerindeki paralann mühim 2 - lstanbulda batında Alman O· nistan dedikleri prk viliiY 
rüldüğü zamanki bütün hadiseler Korrespondans Politik gazetesi bu sa-, •i ihtimalindl'n doğacak vaziyet hakkın- knmı Fransanın idi. ·lan kolordu. muvaffakıyetler kazandı. . 

1
,,.; 

aynen tekerrür etmitti. Hele mek- hırsızlığın bir manavradan değil lüzum- da muhatablar, kati~urette görüımek İs· Son senelerde Almanya öyle kuv • 3 - Bu takdirde bizim .efirleri • O vakii Rusların iatedık 
tubun da ayni olması hakikaten ıuz bir acelecilikten geldiği ümidini iz. tememelı:le beraber n" tekilde haTei<et e- vetleıımiı idi ki ... Ordusu ile. Fransa, m'.:ı: böyle yerde kalamaz. vilayetler'ni bir kül olaralı: ' 

har etmektedir. deceklerini bildirmektedirler .Sir Simon do ·ı I .1 .. · d tb' - Bundan sonra Oamanh İmparator· Osmanlı imparatorlufunda bl deh~etti. Barenjer de "Benim sev· . h nanmuı ı e ngı tere uzerın e ta ı· h -d· h 
1 

b ·ı JJ 
Fransanın Ber/;n sefiri o zaman Fransa ile lngilterenin bır ava ki 0 kadar kuvvetli idi ki Rusyayı luğu er ıene a ı eaap annı orç ı e Avrupalı umumi müfettit -"· 

gili Mimi'ciğim,, diye mektup yaz. BERLIN, 9• A.A. _Alman gazetele- andlaıınası yapmaları li.znn olacağı ka- elden kaçırmryalmı diye Rusların iste- kapatırdı. bir adamı *erbest bırakın~~ 
dığı zaman bir kur~un elini durdur- ri Fransanın Berlin sefirinin hafta so- naatindedir. dilderiae razı oluyorlardı. Devlet borçları için istikraz yapar- azil ve naabi. Aakerlerdi!endı r., 
muttu. O da tamamile ayni keli • nunda Paris'e giderek siyaai vaziyet bak Sir Con Saymen döndü R 1 d-'-' al ad 1 Alınan dı. Daha zengin, daha büyiiktü ama.. mek, jandarmadan ist" a • 

km LONDRA 9.A.A 1 -...:ı· us ar ....; sıyaa am ar • Mnatların bir kısmını da o sayede Ö· k haklar · tih 1 t ğe mel eri kullanmı~tı. F antoma • Hır da izahat vereceğine dair bir Paria , • - uııuız yarı rea• ya ile anlaımaya, yani garbi Almanya- '' ı ,. sa e me ı,t· 
b 1 d kud telgrafı neıretmektedirler. mi mahafilinin bildirdiğine göre, bugün b _,_ derdi. ve kısmen de muvaffak oldll , sız unu gazete er e O uğunu Halbuki, malümat almak üzere Fran- öğleden sonra tayyare ile Pariaten dönen ya ır,_ıp flll'kı kendileri alma:k ister· Nafıa iti de yapmazdı. Balkan har- Bu meselede Alman iınPat;;ı,ı 

hatırlıyordu. Yalnız bu mektupta ıız sefaretine müracat eden Ha~s mu· Sir Con Simoa, orada hiç bir siyasi gÖ· Jerd~unu bilen Fransızlar Ruslara dai- bi cınaaından sonra yeniden borç et• Oımanh imparatorluğuna 'f' 1' 
bir kaç kelime fazla vardı. Yalnız h b. · fi · bö"fl b. ah d ·· ed b ı tır mek lazımdı. mı .. - yiisd' r a ırıne se ırın e ır sey atın an ruım e u unmamıı • ma _..ı..; derlerdi. Rusların boı;.ıız1ar1 •u• · ·· 
arada bir fark göze çarpıyordu: •~farelin haberi olmadığı \ildirilmiıtir. Sir Simon, B. Flandin ile görüımedi- ~ • Lozan muahedesi yapılırken dü • Fakat.,, •• olduğu için JJI• . 
Barenjer derhal öldürülmüttü. Berlinin bombardımanı ği gibi, enflüenzadan hasta yatan B. La- almasına da göz yummağa baılamıtlar- yunu umumiye cetvelleri görüldü. lacağına yüzde 85 i olmut' 

1 
'# 

ROMA. 9.A.A. _ Havas ınuhabı'rın" • va! ile dt biıtaJ:..; görü._,,enii•tir. dı." Bundan Almanya da çok istifade et- Abdülhamit, Abdülmecit, Abdüla- Bu parçalanmalar nihaY" Halbuki Koverlih hafif bir yara ile ,--· ' · ti ı • d ı · "k ı 
d E 'd ık · f -'- Sovyetler ne dı"yor.? mıı • ziz devir enn e yapı an ıstı raz arın nıan mesel sine kalmıftır. , -• • • • • d J • b • en : uea e ç an ve nazı Jn<asıııın A ,,.., 

ıtın ıçın en sıyrı acaga enzıyor - MOSKOVA 9 ( A A ) H vusturya: faiz ve itfa akçeleri bir tarafa topla· Jngilizlere verilen iınl'' .., 
du. Dal kendi kendine söylendi: resmi gazetesi olup hava nezareti ile ya- ' · · - av as•· Bir amacı Selaniğe inmekti. Ve E- nırsa, Metrutiyet 1908 den büyük bilinde Osmanlı imparatoı;I"~.;; 

1 d b . ? kından alakası bulunan "Nasyonal Çay- jansı bildiriyor: ııe deniziade bir limana sahip olmak h b ı 1914 k d · ·ıa d ııt. "'6 
Mimi? aema ar a ır ev• yetil lung, "Gazeta del Popolo,, nun, Alp dag" ••Moskova ıazetesi,, Londra anlat· . d B . lukt iki" arp aş angıcı e a ar ıstı az- verilecek müfetlit bir e ~ ~il' • 

b . k ? B d k ·? gayeaı var ı. u ımparator a lann faiz ve itfa akçeleri biritıciden ı B 1 'Jj ı yı"n .,..e ır apı. u ne eme tı · !arını aşarak Berlin'i 6ombardman ede- maları hakkında yazdığı makalede ..,. hakim millet vardı: Almanlar, Macar· fazll'dır. 
1
u 

1 
u
1
raY_•

1
. 1ng~ z a ııralflll 

Mektubun ne batı ne kuyruğu cek kudrette dan I talyan hava kuvvetle- lahiyettar mahafilin mütalealarmı hu- ar a ngı ız en çarpış ..il 
d 1 rınin lecavüzi kıymeti "hakındaki makale- la sa etmektedir. !ar. Bu, hayret edilecek bir ıeydir. lardı. .o.ltr~ 

var 
1 

• • Bunlar imparatorluk içinde ekalli- Bunlar ordu için alınan levazım • Fak ı lngT 1 raya JP"' 
M 1 b , k sınden bahisle, diyor ki : Bu gazete, Simon · Lava! anlaşma- a ı ız er 0 rdİ· 

imi kimdı" 7• Polı"s bo"y e ır a· ı 1 yelle idiler. Yani umum nüfusun üçte dan ve dı"g"er ıeylerden ı'len' ııeliyordu. derm •· kabul eım-ltl• . - ti yan gazetelerinin buiJln neş.. sının Almanyanın dü~üncelerini daha eg·ı vı_.. dinin mevcut Olmadıg"ını so"ylu"yor- t h k" biri ile yarısı idi. Müt~baki halk Slav· Pu da i•in aakatlıg"ını gösteriyordu. p;'ru"-'u" ,·,ıer go"ru"y--•:ı. / rıya ı sara aten Alman aleyht·-ı bı' h" açık go··rmek ım' anını vereceg"ı'ıu' yaz· ' ~ .., ~ - ? 
k ' ', · r a• !ardı Balkan harbinden sonra borçlanmak Bu da n• •ıl kalkacak• du. Gere Barenjer'in gerek Ko • leli ruhiyeye tercüman olmaktı-:•r. Av- maktadır. Makalenin hasıl ettiği inli- · ~ . ·" 

'Yerlih'in muhayyel bir kimseye rupayı teskine matuf büyük bir anlaş· baa göre, Londra anlatması burada ha- Slavlar uluıal duyııularla duyııulan- tabıi bir şey addediliyordu. Almanlar Ka.,r tarafın iıtediğın• 
mektup yazarken vurulmuş olma • maya hazırlanıldığı bir sırada böyle söz- zı noktalardan ve bilhassa lngilizlerin mıılaroı. Onlarda istiklal dileği vardı. borç vermiyorlardı. "Fransaya müra· rrtile... .. • Jet 

ler çok ağır mahiyettedir. Almanya, Almanyanın genişleme emellerini şar- En yakın millet ve memleket le Sırp- caat edin,. diyorlardı. Muvakkaten pürüzlu.: fi ~J 
lan hakikaten çok garipti. Fransız ve lngiliz eiçilerinin tevdi et- ki Avrupaya çevirmek arzusu nokta • !ardı. Fransaya verilen haklar kalkıyordu. Bu yapılı .f., ııt"'J 

İn daha garibi mektupları da tikleri tebli~e henuz revab vermemiş- sından karanlık görmekte iıe de Sov· Avusturya Osmanlı imparatorlu • Franaaya gelelim: imparatorluğu Almanya~ Jll 
tamamen biribiriıine benziyordu. tir ve a'okadar d"vletlerin. ıehlikPnin yet sıyaıası Londrada vazedilen esas- iunun zaafından Sırbistan fozla istifa- Fransa ile müzakerata o vakit Ca· pılacağını ııeriye alınacai' .~ 
Fakat en harikulade olan tey •u i- münhaman Alman a tarafından. ııel.:liği- !ardan İstifade etmek emelindedir. de edecek diye korkarlardı. vit bey memur edilmişti. Uzun uzadı- yordu. Bu bir hayaldi. b~: 
dl·,· her ı"kı"ı"ı de hı'ç bı"Jmedı'kler'ı , ni •Öylemek istiyen ltalyan iddı'aları F l Bu beı devletten sonra ltalya geli- ya müzakerelerden sonra ıuna vasıl ol- Rus korkusu her şeye 

1 , ransız ar memnun mu,tu: Çünkü Balkan ittifalı:ıfl .. 
bir dille mektup yazmı~lardı. hakkındaki noktai nazarlarını biidirmele- PARIS, 9. A.A. - lıalyanın hava "'U· yor. 

5 
. d F·ı· . ele ~· A b' lılctı. Bunlan anlattıru>•Y' 

T ri temenniye fayandır. kaveJesini esas itibariyle kabul etm:f ı...--:- ltalya: urıye e, ı ııtın , garoı ra ıı-
Fantoma • Hıraız, yazıhaneyi a- PARIS, 9.A.A. _ H"'·as aı'•nsınden·. d · 1 k 1 Daha zayıftı. Onun sözü o kadar tanda ne kadar fiınendifer, yol, liman !iği Rualu yapmıştı.,. 
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~ 
Halada ölü 

l<önı ~ ur yakarken gazdan 
zehirlendiği anlaşıldı 

l<..11npa •• .1_ C·-"'- b' d Şükrün' " .. ~•iu lfı "'."'" ......... e ır e un 
45 r llne&ınde çalııan bekçi lzmirli 
1ıaı,1~a Hüseyin oğlu Ra§it yoğurt· 
ı~.:'.'.' aptesthanesinde ölü olarak bu· 
d.,;:;·rur. oıiim ıüpheH göriilm.iit. 
illan~ lllUAyeneoi yapılmıt ve hali.da 
.ı -..ıal Yakark kömürd' ·· · tı' ~''- en en m ıar o-
.... rada zeh' 1 · ··ıd····· a.nl 1 ""Itır. "" enıp o Ultll qı • 

Kavgada ağırca yaraladı 
~'l'o~hanede oturan hamal Hamdi 
•it •~te, Kara.gümrüklü Hamit 
li l~ """'1 ile kavga etmit ve Ceına-

1{ sıırette yaralamııtır. 
a;ı..., ~-ı Ali yakalannuı, tevkif ... 

...... ll'. 

iki lira alacağı olan ihtiyar 
kadın 

~i t,.~ adliyede icra aalonu önünde
lıJı le •dorda bir arabk müthit bir çığ· 
tıı.r..;rk"u" merakla oraya kOfAJllar 
illa lı 1 bir ihtiyar kadının bir ada· 
~d!:11ıtmı gönnii§lerdir. BağtrıJ 
lııı ih . alacaklı olduiu anlaırlan 
lıllı.;ı~Y~ kadmın iki lira alacağını 
~•Çın İcraya müracaat ettiğini ve 
dit\ •n çıkarken borçluııwıa rutgel· 
l~e kendiaiııi tutamıyarak onu pay 
tı:!• b"fladığı öğrenilmit. teakin o
-....,., evine ııönderilmt,tir. 

Otonıobi:de altı kilo esrar 
~ "l>lı.necı. denizyolları idaresi ı..a,. , 
ile de dıınnaı.ta olan ve toför Artin 
bit J.._, İsnıinde iki kifiye ait olan 
fııt ı.ı... olıamobilinin aalıipleri tara • 
~~ .. Pek ada •urette muhafaza ediJ. 
~~ muhafaza memurlarmm 
~iliQ . ~katini cel>etmif Te otamo • 
bt, iÇiode sıla bir arama yapıhnıt-

~ll ......_. otomobilin clötemeleri 1 

~ llıYet saldı bir surette yerl"f" 
\' 6 kilo eorar bulunmuıtur. 

llo!lıj "P~ Wı!cjkaUa bu esrann ec
Iİıı ~!eınilerine verilerek kaçırtılmak İ· 

• ._,.landığı anlatılınııtır. 

<41.:~~iAdı halı __ hı~~·z~ . Saim 
tot, "" rapcama muezzam 
lıld htaı namazı kıimıp NmMt da
liu ılı~ sonra c:mniııin kapılarını ki
ti~ ~ 1'lbnııık üzere kendi odaama 

t.t .. tstemiıtir. 
•Yrıı~~ samı f'M!linin kapıamdan 
Ilı. ---ııı 11rada içeriden tıkırblar duy
ı~:e ladağuu kapıya dayıyarak din-

~· baıLunıttrr. 
tıı... 8ir~ sonra caminin içindeki tıkır • 
~ lı &lttikçe çoialrmt. Saim bunun 
~ rrı~ ohna11 ihtimalini düıünerek 
•111-::.. P<>lia merkezine ııidip hadiseyi 

Itır. 

~~Ye gelen memurlar yavatÇ& 
t"ıtip 11 •Çnuflar ve birdenbire içeriye 
~ elet<ı.;ı. fenerlerini yıııiı:bkları za-

ltı1ı1ıe';t ·ıı- orta yerdeki büyük 
~ old . baby, yuyarlayıp iple .......ı.. 

I' ~unu gönnüılerdir. • 
!tı...:,liaıer içeriye cirin<:e birdenbire 
ı.~~ lıırıız kaçmağ'l balkınıpa da 
bt, il l.abil olanamıt ve yakalanmıt· 
Qiq"i ""un Menahem adında bir adam 
~ " ıuıl"tıhıutbr. 

1kıhp yaralan111 sarhoşlar 
Qj~ 'l' "'1ahaıı caddesinde Anııp Sabri • 
~~ ~•ndan Arnavut Kemalin dişinden 
l4~I llktığı görülmii§, bunların sarhoı • 
~t"Çerl<en yolda dütcrek yaralan· 

•nıa.ı:Jnuıbr. 

Kapıyı o.çarken 
bı~ Muhtar caddesinde güzel Y o

~ ... ~ncla oturan Yani oda ka
il.~"' ~iten cam lunlmıt ve sağ elin· 

1~fbr. 
li . Tutuşan baca 

l\lı ~azi caddoaiııde 77 ouma• 
İ(oı,:~e oturan banka memurlanndan 
d, ı<. ""'-~nun bacası tııtupnuı ;.., 

lldı:iriiluıüt tiir. 

"ıııı Ruhsatsız tabaııca 
llıııı.. "- otellerde bir arama yap • 
' '_ .. e bir otelde tüccardan Bay Mi· 
~ lıı.ı ~ af• kıtacb bir taban • 

O "nınut, elinden alımnııtır. 
8nize düslU, kurtarıldı 

!it ~:!~da Körfez caddeıin • 
'tç; , .. ...,,.,_ Alinin yalısında hia-s ~ Ya.ılarmda Maıkbule yalın~n. 
~~ "'ndan çllaırir.en muvazene.anı 

<ık .ı...u.. düımüt ise de 
tır. 

'-ı.t Hırsız misafir 
" tf .'- Mııhitlıiıı malıa.llesin{lo otu· t"' ~ lu..ı H.aticenin evine midir 
ı.. \"tıı ulenin Haticenin .,. sekia 
'ot )-..,~ılığı iddia edi.lınittir. Talı.ki· 

..... Yor. 

ıı./'ı..... Rutısatsız av 
"ı '!'de 1 Yda l.angada tramvay cad • 
~ ~ ı!: ~Uınaralı e'de oturan Şem
~'lı.ıde Çifte •• tüfeği ile Samatya 
~, ""-oı lılhaaı.,. ördek avlarken ya-

• ..,.e •v tiifcği elınden alınlDlt· 

1't %1\Yangı n zaıın6d 1.n iş 
~I>~~ Ş.,lnadebaşında Leta• 
ı,~ )etin~da Dilıiz ve Sağırlar 
til\ ' d~ aıt dairenin aobaamdan 
~""l\ed.iİ çrltığı görülmüş ve yan· 

•·._ et-ek itfaiyey<' 'ıo.ber ve -

lış ___ v_e___;lş::.....:;_çi_ I \ 
Milliyet bu sütunda İf ve İffİ. iatı· 
)lflnlere taııauut ediyor. Iı ııe ifri 
ütiyenler bir mektupla Iı büro • 
mu.sa müracaat etmelidirler. 

İşçi aranıyor 
Ehliyetnameli bir hemtireye ihtiyaç 

.... rdır. Müracaat Büyükada aanatoryu· 
mu müdüriyeti. Telefon 56-75. 

lş arayanlar 
Bir bayan kalabalrlnız aile yanında 

can yoldaılıiiı ve hafif orta ve ayak biz • 
metlerinde çalıt,mak istiyor. Adres Ge
d.ikpatada e.irci Kemal Cami aokak 12 
No. Bay Ali nezdinde Fatma. 

• • • 
26 y&§ındayım tamircilik ve ıoförlük 

yapanın. Trakya otobüsleri dııırak ma· 
hallinde berber Omer Lütfü vasıtuile 
toför Şevket. 

~~~~~~~~~-

YEN l -NE S Rl YAT. 

Büyük gazete 
Büyük Gazetenin 16 ıncı aayı11, bu· 

gün renkli bit- kapak içinde, zengin YI-· 
z;lnrla çıknuftır. 

Her aayıaında, gittikçe kıymet ka • 
znnan Büyük G.uete, Türk mecmuacı • 
lığırun en ileri Örneğidir. 

Bu aayırun muhtelif münderecab a
rasrnda, (Gazete muhbirleı-i), (Naaıl 
ku, na11l erkekle evlemneli?) isimli ya• 
zılar tavsiyeye değer. Bundan batka 
•İnema, tiyatro, spor, hikaye, kadın aa
bifeleri, telrikalar, müsabakalar vardır. 
Büyük Gazeteyi okuyuculanım:za tav • 
siye ederiz. 

Deniz yolları 
Ac.!t~.: ~ .!-~, E~l.,. 

Tel 42362 - Sirkeci Mübiirdanıııt. 
.. --·Han. Tel. 2274041-ımııl 

ıSKENDERIYE YOL~ • 
ANKARA va1>uru 12 Ş®at 
SALI günü ı;aat 11 de laken· 
deriye'ye kadar. (679) 

TRABZON YOLU 
KARADENİZ vapuru 10 Şu
bat PAZAR 20 de Ga
lata Rıhtımından kalkacak gi: 
ditte Zonguldak, lnebolu, A
yancık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireaon, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye. Dönütte bunlara ilave
ten Of'a uğrayacaktır. (647) 
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İL AN 
Şark Demiryolları ltledici kum· 

panyası Türk Anonim Şirketi Mec· 
liıi idaresi, hiasedaran fevkal' ade 
içtimaı umumiainin 15 K. ıani 1935 
tarihli toplantısında Şirketin hali 
tasfiyeye vaz'ma karar vermit ol
duğunu bildirir. 

Binaenaleyh Şirketten bir mat
lubu bulunacak olan alacakldarm 
Şirketteki haklarını ı.bat için bir 
tene zarfında ltledici Kumpanya. 
nın Sirkeci'deki merkezine müra
caat etmeleri lüzumu ticaret ka
nununun 444 üncü maddesine tev• 
fikan ilan olunur. 

Fatih icnwmdan : 
F eyziye Fatih ikinci hukuk hakimliği

nin 934-959 No. lu 19-1-35 tarihli illi.
mile yüz lira borçlu ve müıteciri oldu. 
ğu Y edikule haricinde Fatih Sultan 
Mehmed mahallesinde Silivri kapı cadde· 
ainde 1-1 mükerrer No. lu bostanın tah· 

liyesine dııir aynı yerde mukim müste
cir ve borçlu Avniye ıebliğat icra edile
mediği. ve mahalli ikameti meçhul kal

dığı gönderilen ödeme ve tahliye emir-
_ !erinin zahnna mübaşir tarafından veri· 

len mqruhattan anlaıddığmdan ili.nen 
tebliğat icrasına karar verilmiıtir. Tari

hi ilandan itibaren yirmi gün zarfında 
dairei icraya müracaat etmediği ve bu 
husuadaki itirazını dermeyan eyleme• 
diği ve borcu hakkında tetkik merciinden 

veya mahkemeden icranın bırakılmaıına 
dair karar getirilmediği takdirde muame 

lei icraiyeye devam olunacağı ilanen teb· 
liğ olunur. (7929) 

Asliye mahkemeleri ikinci yenileme bü 
roıundao a 

J. J. Hohıtraaer ve Ş.sı Ltd,. Şirketi 
tıarafından Galatada Perıembe pazantı· 
da Marikyan hanında 1 No. da oturan 
Ahmet Nazmi aleyhine açılan davanın 

yenileme muamelesi •ırasında dava olu
nan Ahmet Nazmi ikametgalınun meç
hul bulundufu mubaıirin meırulıatın· 

dan anla,ılmı9 bulunduğundan ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmit olduğun
da" tetlrikatın yapılacağı 19-3-1935 sa• 
lr ııünü saat 14 de Büroda hazır hulun· 
manız veya vekil göndermeniz, aksi tak
tirde 2376 No. lu kanun mucibince tet
ki1"'bn gıyabınızda yapılacağı lüzumu 
l<:bliğ makamına kaim olmak üzere iliın 
olunur. (7941) 

ZA YI - Tatbik mühürümü kaybettim. 
Y ~niıini kazdırae&ğımdan hükmü yok. 
4 ır. Emıne iffet 

MiLLiYET PAZAR 10 ŞUBAl 1935 

l.!:)'l At'llHUL HAlllCI ASK~RI KITAAT lLAı"ILAKJ 

İzmit için (9100) Danca 
için (2350) Tuzla için (2250) 
kilo kesme makarnanın eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muhammin bedeli (3014) 
liradır. 

Şartnamesi Eskitehirde Ko 
lordu ve İzmitte Fırka satınal 
ma komisyonunda görülür. 

Eksiltmesi 14 Şubat 935 
pertembe günü saat 14 tedir. 

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

(366) 861 

* * * 
Aşağıda cins ve mikdarları 

yazılı şeyler açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

17 Şubat 935 pazar günü 
saat 15 de açık eksiltmesi ya
pılacakdır. Tutarı (1200) 

liradır. 
Muvakkat teminatı (90) 

liradır. 
Tutulan nümune üzerine a· 

lmacakdır. Nümune İzmitte 
Fırka Satınalma Komisyonun 
dadır. 

İsteklilerin belli gÜn ve 
saatte lzmitte Fırka Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri 
ve beraberlerinde de m~halli 
ticaret odasına kayıtlı olduğu
na dair vesikalarını da bulun-
durmaları. (780) (484) 
Aded Cinci 
500 Kıl yem torbası 
600 İp yular başlığı "sapsız,, 

500 Tonar fırçası "kıl,, 
500 Alafıranga kaşağı"' 
300 Gebre 
400 Zincir yular sapı 
100 Köstek 
100 Kıl kolan 
93 Keçeli bellem• 

9 Kalem 

* • • 
879 

1 - Tahmin edilen fiatı 
on yedi bin altı yüz kırk lira 
olan iki yüz otuz iki bin tane 
muhtelif renkte makara kapa· 
lı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - İhalesi 24-2-935 pazar 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekle
rin 1323 liralık muvakkat ban 
ka mektubu veya Maliyeye ya 
tırılmış teminat karşılığında 

almacak makbuzlara arttırma 
ve eksiltme kanununun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı vesika· 
lan getirmeleri. 

4 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek is
teyenler her gün öğleden son
ra müracaatları. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
teklif mektuplarını ' 3 cü 
maddede yazılı vesikalarla bir
likte ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankara M. M. V. 
satınalma komisyonuna ver· 
meleri. (788) (595) 1031 

• • • 
1 - Kırklarelindeki kıtaat 

için 144 ton Arpa pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Arpanın beher kilosu
na 6 kuruş fiat tahmin edil
miştir. 

3 - tık pey parası 648 lira
dır. 

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

5 - Şartnamesini görmek 
İsteyenlerin her' gün eksiltme
ye gireceklerin belli gün ve 
saatte Çorludaki Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(787) (567) 939 

• • • 
1 - Kapalı zarfla isteklile

rin verdiği fiat haddi layık 
görülmediğinden 28368 kilo 
pirinç pilavlık pazarlığa ko
nulmuşdur. ' 

2 - Pazarl~ günü 14 Şu
bat 935 perşembe günü saat 
16 buçuktadır. · 

3 - İlk pey parası 575 li
radır. Muhammen fiatı 27 ku
rutdur. 

4 - Şartname ve nümune
s;ni görmek isteyenlerin her 
gün ve eksiltmeye girecekle
rin belli gün ve saatte Çorlu
daki Komisyonumuza gelme-
leri. (784) (512) 899 

• • • 
1 - Pazarlığına devam e· 

dilen yoğurda istekli çılana
dığmdan, pazarlığı 13 Şu
bat 935 Çarşamba günü saat 
14 otuzdadır. 

2 - Bağlantısı eskisi gibi-
dir. -

3 - Muhammen bedeli, 
631lira35 kuruştur. 

llk pey parası 48 liradır.' 
Şartlarını okumak isteyenler 
her gün ve pazarlığa girecek

ler belli saatte Çorludaki 
Kom. za gelebilirler. (722) 

(398) 865 

İç Ticaret Umum Müdürlüğündenı 
30 lkinciteırin 330 tarihli I.enur lıtkümlerine göre tescil edilmit olan ecnebi tir

ketlerinden (Di Gu(lyir Tayr end Raber I:kıport Koınpani - The Goodycar Tire 
and Rabb"1' Export Comp:ıny) şiık~tinin Türkiye umum vekili haiz olduğu sela
hiyete binaen bu kere müracaatıla Jüles Hagcn'i şirket namına yapacağı itlerden 
doiacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü tahıa aıfatla

riyle hazır bulunmağa aelii.hiyettar c.lmak ve kendisine verilen vekalet müddeti 
14-12-935 tarihinde hitam bulmak üzre kendi yerine ıirketin Türkiye umumi ve
kili tayin ettiğini bildinnit v• ta:rnngelen vesikayı venniıtir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüı olmakla ilan olunur. 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 1 
Müflis Mehmet Fikrinin öhtei tasar· 

rufunda bulunan Beşiktaşta Şenlikdede 

mahallesinde Ihlamur caddesinde eski 
71, yer.\ 125, 127 No. lu iki kıt'a arsa 

30 gün müddetle Birinci ihaleye konmuş 
tur. 125 No. lu arsanın meaalıesi yüz alt 

mış metre murabbaı olup metre murab· 
baı dörder liradan altryüz albrut dört 
liradır. 127 No. lu arsanın mesaheai 172 
metre murabbaı olup metre murabbaı dör 

der liradan albyÜz ıeksen sekiz liradır. 
latekli olanların yÜzde on pey akçesi ya· 
tmnalan laznndır. Birinci ihalesi 

21-3-935 tarihine raıtlıyan perl"111be gÜ· 
nü saat 14-16 ye kadar yapılacakbr. Dıı· 
ha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 

934-54 dosya No. su ile dairemize mü• 

racaat etmeleri ilan olunur. (7928) 

lııtanbul betinci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar ve 

rilen oniki bin altıyüz liralık gayrı mü• 

badiller takdiri kıymet komiayonu bo

nosunun şahirhalin 14 ne müsadif per
şembe günü saat 14-16 ya kadar Bağçe

kapıda dördüncü vakıf hanında bol"la sa• 

lonu Önünde birinci açık arttmnaıı icra 

kılınncağından almak isteyenlerin yevm 

ve vakti mezkiirda mahallinde hazır bu· 
lunaca.k memurine müracaatları ilin ulu

nur. (7915) 

İstanbul üçüncü icra memurluğundan• 
Paraya çevrilmesine karar verilen port· 

manto iki dolap ve ayna 17-2-935 tarihin 

de pazar günü uat 10 dan 10,30 kadar 

Beyoğ!unda istiklal caddesinde 300-1 ve 

312 No. lu apartımarun medhalinde bi· 

rinci P&;ık arttmna sureıile ııatılacağın

dan istiyenlerin mahallinde hazır bulu

n~cak memuruna müracaatlan ilin olu· 

nur. (7934) 

lıtanbul asliye ikinci hukuk mahkeme 
sinden : lıtanbul belediyesi tarafından 
Gı.latada Kara Muııtafapaıa sokağında 

lıtavropulo hanında vapur acenteli An

tuv' n 1 skemberi ve aaire ırleyhlerine aç
tığı tecavüz davasından dolayı Antuvarun 
göıterilen mahalden çıkbğı ve halen ika· 
metgahının meçhul olduğımdan davetna• 
menin bila tebliğ iade kılındığı mübatiri 

torafından vazrlan ıerhdeo anlaıılrnıı ve 
davacı vekilinin muvafıla kanun görü
len talebi veçlıile ilanen tebliğat icr1111• 
na karar verilmiı ve olbaptaki yeniden 
yazılan davetiye mahkeme divanhanesine 
asılmış olmakla yevmi tahkikat olarak ta. 

yin kılınan 12-3-935 ıalı günü saat 14 
:J.P. tahkikat hakimliği huzurunda hazır 
hu1 unması veya tarafınd~ bir vekili 
göndermesi ve akıi takdirde hakkında 
gıyaben tahkikatm devam olunacağı ma• 
!umu olmak üzere keyfiyeU gazete ile ilan 
olunur .(7933) 

Diş • • ,ı;imini :ı: tercihaıa 
Mine dit macununu tav· 
siye edecektir. Çünkll: 
1 • Tübleri saf kalay· 
dan •amuldllr. T erkio i 
boz mu. 

;~;ıMıt ·ii ••; INl?ll!'., 
~-~ı:{f;' ;; - - .;. ·:- ~·~~ :, ;;' .~ ~ ._ -~ . ..... ... . i • '· 

1 2 • Ağız mikroplarına :01$.: MACU.NU· 

. 

1 kartı en öldllrücll te
sirini göatr----

·./?•' ·. ~· . . · .. .. ·.HJ.\KKl_NDJ.\ , 
HER HALDE DIŞ HEKIMINIZltt FiKRiNi ALiNiZ . . 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Trabzon ve Zonguldak Sahil Sıhhiye Merkezleri ıçın 
taka biçiminde yaptırılacak iki motör ile tamir ettirilecek o
lan Trabzon ve Zonguldak Motörleri hakkında yapılan bi
rinci eksiltmede birden ziyade istekli gelmediğinden eksilt
me 18 Şubat 935 tarihinde ikinci defa yapılacaktır. 

A - Yeniden yapılacak Trabzon Motörünün inşası ve 
eski Trabzon Motörünün tamiri bedeli muhammeni 3100 li
radır. Yeniden yapılacak Zonğuldak Motörile eski Zonguldak 
Motörünün tamirinin tahmin bedeli 4985 liradır. 

B - İşbu işlere ait fenni ve ldarei şartnameler ve resim
ler İstanbul Limanı sahil sıhhiye Merkezi Levazon memurlu
ğundan parasız alınır. 

C - Eksiltme 18 Şubat 935 pazartesi günü saat 14 de 
Galatada Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı sa
hil sıhhiye Merkezinde iki motör için yrı ayn olarak yapıla
caktır. 

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

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

ratı işlerinde ehli oldukları hakkında Ticaret odasından bu 
davet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranılacaktır. 

G - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeye bat· 
lanıldığı dakikaya kadar muvakkat teminat paralarını yahr
Dll§ olmaları şarttır. (661) 

lstan bul Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğündenı 

Mercan Maliye Şubesi çevresinde olup ısSillarının oturdu
ğu yer belli olmayan binaların yerleriyle Genel bina yazı
mında konulan iradları aşağıda gösterilmiştir. Bu İradlara 
yarından itibaren On beş gün İçinde "Resmi tatil günleri 
hariç,, İtiraz olunabileceği, Bina vergisi nkamnamesinin 
29 uncu maddesi delaletiyle Hukuk usulü muhakemeleri ka 
nununun 141ve142 inci maddeleri mucibince ilan olunur. 

(670) 
Mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi Gayri Vergisi 

safi Iradı 
Issısı 

D. 
D. 

D. 

Hatun Mercan Han 27 
Hatun B.Yeni Han 31 

Kat 1 
Hatun B. -Yeni Han 24 

Kat 2 

Ka.oda 
,, Dülc

kan 
,, oda 

Lira 
36 
31 

24 

%12Ama Ali 
,, Sofya ve 

Marika· 

" " 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdürlüğündenı 

Akademimiz Yüksek Mimari Şubesi için 45 lira asli 
maaşlı inşaat malzemesi, Fizik ve kimya asistanlığı münhaldir. 
" Maaş derecesi barem kanun una göre tesbit edilecektir.,, 
Haftada 16 saat devam mecburiyeti olup bunun bir saatinde 
iktisadi inşaat usulleri dersle ini okutmak şartiyle Yüksek 
Mimari mektebi veya Mühendis mektebi mez~larından talip 
olanların Akademi Müdürlüğüne müracaatları. (668) ( 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Matbaa T eclid atelyesi İç in açık eksilbne ile 4,000 metre 

kanaviçe tela (Şırt bezi) satın almacaktır. Tel8.run eni 85 
saİıtimetre, örğüsü mevcut örneğinden biraz seyrekçe ve sert 
liği nümunenin ayın olacaktır. Eksiltme 24-2-935 pazar ~
nü saat 15 de Matbaada yapılacaktır. Eksiltmeye girmek ;-;. 
teyenler ıartnamesini görmek üzere her gün Matbaa Muha 
sebesine müracaat edebilirler ihale saatinden evvel yüzde 7 ,5 
teminat akçesi 60 §ar liranın Matbaa veznesine yatırılması 
Iazondır. (664) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundan: 

Cinsi Muhammen Bedeli 
Su Soğutma tertibatı 930 lira 
Yukarda yazılı su soğutma tertibatı 15 gün müddetle 

açık eksiltmeye konulmuttur. Eksilbnesi 18 Şubat 935 pazar
tesi gÜnÜ saat (14) te yapılacakdır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gim Komisyo na müracaatları ilan olunur • 

(453) 846 

Adapazarı Noterliğindenı 
Adapazarı Türk Ticaret Banka11 Anonim Şirketi Umum Müdürlüğü tarafın· 

dan verilib dairemin 27-5-1934 tarih ve 1117 • 234 numaraıile tasdikli vekaletn•· 

meıile mezkur bankanın Kütahyada Dere Çarıamba ormanı satıı müdürü ve vekil 

li bulunan Bay Salih'in yine bu bankanın tıalebi üzerine dairemin 30-1-935 tarih 

ve 213-14 nı.maraoını taııyan ve tarafnııı>dan aynı tarihte kendisine tebliğ olunan 

azilname ile vekaleti mezkureden azil ve haiz olduğu ıelabiyeô ref'edilmiı ve 

bundan sonra o banka nam ve hesabına o vekaletname ile it yupın,t"a •elilhiyeti 

kalmamııı olduğıı herkese mal\ım olmak üzre ilin olunur. 



MiLLiYET PAZAR IO ŞUBAT 1935 

atran kullananlar Ya•n.:;.~k~~zoK Pelesenkli Katran Eksirc • TERCİll 
l:DiNlı 

Asipirol Necati Grip, nezle. baı ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Depoıu: 
Bahçekapıda Salih Necati oe•İ 

.... Dr. l H S A N S A M I 411111! 

Gonokok Aşısı 
Belaoğukluğu ve ihtilatlanna kartı 

pek t.,.irli ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 
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iLAN 
OMNIOM ŞARK SINAi 
Anonim Şirketinden ı 

Ticaret kanununun 361 nci madde•ile 
1iriıet mukavelenamesi ahkamına tevfi
kan Omniom Şark Sinai Anonim Şirke
ti hissedarları 1935 senesi Martınının 23 
üncü cumartesi günü saat l 1 de Galata
da Ünyon hanında beıinci katta 57, 58 
ve 59 numaralı odalarda ıirket merke
zinde inikad edecek adi heyeti umumiye 
içtimaına davet olu.nurlar. 

RUZNAMEl MÜZAKERAT : 

1 - Meclisi idare raporu ile müra
lupler raporunun kıraab, 

2 - 1934 senesi muamelatına aid he
•abatın kabulü ve Meclisi ldare aza11-
nın ibrası ve ıenei mezküre netayici mua 

nıelatına dair mecliıi idarenin teklifi, 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermayesi: 

2,200,000 rurk Lirası 
TUrklyenln her yerinde •ube ve muhabirleri vardır-

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
latanbul ŞubE.al: Telefon 22042 

Şubesi: r elefon 43201 

823 c:::ı:W 

sta nbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Leyli Tıp Talebe yurdu için (640) adet kasket açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. İhale 19 Şubat 935 salı gü
nü saat 14 de yapılacaktır. Beherinin tahmini fiatı 120 kuruş 
tur. Muvakkat teminat 57 lira 60 kuruştur. Şartnameler mez
kur yurttan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte C-ığaloğlunda sıhhat müdürlüğü binasındaki ko-3 - Umuru tirketin idaresine memur 

edilen aza aidatının tayini, 

4 - Müddetleri hitam bulan azanın 
yerine intihabat icraıı, 

misyona müracaatları. (614) 1011 

5 - Ticaret kanununun 323 üncü 
maddesine tevfikan Şirketle muamelei 

ticariyede bulumnak üzre Mecliai idare 

azaama Mezuniyet iütaı, 
6 - 1935 aenei hesabiyesi için murakıb 

tayini ile aidabnm teıbiti ve murakıbın 
mazereti halinde ifayı vazife etmek üz

re diğer bir zatın tayini. 
Liıd<al elli biueye malik olub da mez

lılır içtimada hazır bulunmak iıteyen ze
vat ticaret kanununun 371 inci madde
ıine tevfikan içtima tıarihinden bir haf

ta evvel hisoe ıenetlerini §irket merkezi-

ne tevdi etmelidirler. • 
Bankalara tevdi edilecek hisse ıeneda

tı makpuzlan §İrket merkezine tevdiat 1 
mahiyetinde olarak kabul olunacaktır. 

htanbul, 9 Şubat 1935 
(imza) Meclisi idare 

BÜYÜK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertip 4 üncü Çekit 

11 Şubat 1935 dedir. 

Büyü~ itramiye: 25,000 Lira~ır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami· 

yeler ve 20.000 liralık mükafat vardır. 821 

.Tesviyeci _ve Tornacı 
alınacaktır 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Süt veren annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
Kullanıoı:ıı. Stıtllnllıll arttınr. Çocuklanıı kemiklerini kuYVetlendirir. 

"' 

~--v Jatanbul bqinci icra memurluğun

dan : Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa

Taya çevrilmesi mukarrer yemiı ıoğan 

iskelesinde 29 numaralı dükkanda bir 

kasa 12-2-35 tarihine müsadif salı günil 

ıaat 9,5 ta satılacağından taliplerin yevm 

mezkürda mahallinde bulunan memuru

muza mliracaatları ilan olunur. (7927) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Umumi Nefriyat ve Yazı işleri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alına
cakdır. isteklilerin imtihan için istida ile Ankara' da Fişenk 
Fabrikasına, lstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, İz· 
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamirhanesine müracaat
ları. (526) 902 

' 

U FACll( ~\\\,·'KUMBARADA 

DijNYA~K DA 
BuYt.iK\\~ .. ~eRVET~ .. DO ... O.AR 

• 

- 1 İstanbul Levazmı Amir· 
liii Satın Alma Komisyonu 

llanlan 

Kuleli Askeri Lisesi için 
bir aded bulatık yıkama ma
kinasının açık eksiltmesi 17 
Mart 935 de yapdacağı ilan 
edilmişdi. Bu ilandan sarfma:. 
zar edilerek bulatık makina
smın açık eksiltmesi 17 Şubat 
935 pazar günü saat 14 de ya· 
pılacaktu:. Tahmin bedeli 3100 
liradır. Şartname ve resimleri 
ni göreceklerin her gÜn ve ek
siltmeye gireceklerin belli saat 
te 232 lira 50 kuruşluk ilk te
minatlarile Topanede Satm· 
alma Komisyonuna gelmeleri. 

(760) (480) 875 

Doktor il ... ':!!?~.~~~ !!!. .. 
ı Tel: 24131 

923 

Bilumum Gümrük Komisyo11c 
Maiyet Memuru 

ve Tuccar MüstahdemlerlO 
İstanbul ithalat Gümrüğünden: 

1 - Komisyoncu, Maiyet memuru ve tüccar ınii'tJ 
demlerinin ellerindeki karnele r yeni basdırılan karnelerle 
ğişdirilecekdir. 

2 - Y enikarneler imtihan komisyonunca kayıdlafiı ,J 
zaran doldurulacak teklif ye in ha varakaları üzerine Gii1" 
ler Umum Müdürlüğün~e verilecektir. 

3 - Bu işin batarılması iç İn her Komisyoncu maiyet 
muru ve tüccar müstahdemler i matbu bir teklif varaka~~ 
26 kuruşluk pul ile birlikde im tihan Komisyonuna getı 
leri lazımdır. iP 

4 - Bu suretle bugiln bilf iil çalışanlar teshil ve ~~ti 
aid teklif ve inha varakaları Gümrükler Umum Mu 
ğüne gönderilmiş bulunacakd ır. ,.J 

6 - Alakadarların 25-1-9 35 ten 25-2-935 tarihi1!e 1<1,., müracaatları ve müracaat etm eyenlerin bittabi alal<ıı. tt 
kesmiş olduklarına hükmolun arak eski kayıdlarma göri,.ı11 
lif ve inha varakası doldurulm ayacağmdan yeni vesika " 
yacakları ilan olunur. (326) 


