
AN 
Milliyet bu adı alıgo Milliyetin yeni adıdır 

~ondra anlaşması 
e Almanya 

londra ·· -.. -•-1- · d 
orad . goru,me erın en sonra 
nı akı kesimlere kar'ı Almanya-

ı çi: h~r~ceği karşılığı öğrenmek i
•e· . utun gözler Beri in' in üzerine 
' •tılııı. . k 1 • ~~.. ı~tır. Almanya bu arşı ıgı 
... kllıeıden önce ince uzun düşün-
'"e t d" h' e ır. Gerçek her şey A1man-
A.l~ın Vereceği karşılığa bağlıdır. 

ıı ni b anya Avrupa'nın barışını ye
dıın~'tan kurmak için atılan bu a
birı· -~İngiltere ve Fransa ile el
da bgı ~i yapacak, yoksa iki yıl
lii,? erı Yaptığı gibi, dikine mi yü· 

ıO ,ecek 7 

Yii~·lıııanlar iki yıldan beri yalnız 
~ 'lııı ~llıekle büyük kazançlar elde 
il la.n ~le~dir. ilk önce genel barış

l'ınd erı sürüp giden savaş borçla
larıdan kurtuldular. Sonra silah
'-d~~r. Sar'ı geri aldılar. İç siya-

~· lcaı 1 haşarışları, dış siyasadaki 
lf .\ı:nslarından da daha büyüktür. 
~ llı~t ~n ulusunu bir amaç, bir u-
~ tıı b"lıerinde toplıyarak Bismarck-
' ba 1 e Yapamadığı ulusal birliği 
rı lej~ar~ılar. Almanya ancak Hitler 

bir 
1~1 atındadır ki yeni anlamda 

.\Jııı 11.s olmu9tur. Bu başanşlar 
<:id·jnlara büyük güvenç verdi. 
ı_11

1• en Yolun doğruluğuna Alman· 
dıt bnandırdı. Şimdi Stresemann 
o]d ~kanı bulunduğu vakitlerde 

;~ niıı ~11._ gi.bi, Almanya' dan elleri
·' lorıd:ıdanması isteniyor. Çünkü 
,, bir lok anl!ifmalarmın yen

1
i bikçim 

d~ A. arno olduğu anlatı ma ta
dU' lnıanya karşılıksız bu yola 
ıo:ecek mi? itte günün en büyük 

llusu 
li~.\lına.nya'dan istenilen nedir? 
~iıı lrguya kar,ılık verebilmek i
IJe 0 ?dra aııla9malarını gözönü· 
ke,t~ırnıek yetişir. Londra' daki 

1
1...,er töyle kısaltılabilirı 

da b-;- lngiltere ve Fransa arasın
la,ınır hava andlaşması. Bu and
lıav aya göre, iki devletten biri, 
~ıı.\ adan bir saldırış karşısında 
~~ aca1ı: olursa, öte taraf aaldırıta 
llıa ayana yardım edecektir. Al-

~ tağ~;a da bu andlaşmaya girmeye 
tok lnııştır. Bu çağrılışın şaşıla
'•y Yanı şudur ki, Almanya Ver

ı-' ~ınd il.ndlaşması ile silahsızlandı· 
t~te~ hava kuvvetleri olmamak 
terk tır. Böyle olmakla beraber, 
~a ııUs .~ilir ki Almanya bugün ha
en k CIJ. bakımından Avrupa'nın 
~ 11.vvetli devletleri arasındadır. 

!ııe,:- Almanya Avusturya'nm İç 
~ 1)e karışmamak için Roma' da 
lı[llı a knan protokole girmeye çağ
a il. tadır. 

,,,..._ Almanya'nın doğu andlaş-
liun~ girmesi ileri sürülmektedir. 

lilecek ara karşı Almanya'ya ve· 
'ııdJ olan nedir ? Versay 
lı~lıı.~flrıasının Almanya'yı silah
~llıa. dıran beşinci kısmın kaldı
"llıı sı Ve Almanya'nın silah ba· 
lı, li:dan beraberliğinin tanınma
.\tıı;;ı. anıacına varmış bulunan 

A..I nya İçin bunlar yetişir mi? 
'ııdı:ıanya 1926 yılında Lokarno 
IJıı-ı,, ~lrıasını imzalamakla batı sı
t~lıı.:~~. tanımış ve Fransa top
~tle\'d il.zerindeki her hangi bir 
lltıı b~n vazgeçmiş oluyor. Şimdi 

~ıııııı.,_ ır silah beraberliğinin ta
~ti11d sına karşı doğudaki dilev
~ lJdelt~n Ye hele Avusturya üze· 
eııdi 1 

• anıacından vazgeçerek 
~~ . elıJe bütün kapıları kapa-
11liı, isteyeceği kuşku götürür bir 

)\~llııu da ·· ı· l' k" A 
1 l\ı11 . soy ıye ım ı, vustur· 
~·~ıııd ıç işlerine karışmamak so
~l ola Alnıanya'nın kendisine 
i,1 ııy.,_ ~~ bir bakımı vardır. Al
A eıi11e k1Yor ki, Avusturya'nın iç 
~ ~stıı. arışmamak ile şimdiki 

.~ ı1•.lıııa.,?a 1:-akfunetinin it başında 
ıı 11lerd?a :Yardım etmek ayrı ay. 
"lı· ır A ' · · 1 . A~ ıç b· · vusturya nın ıç ış erı-

,ı ~1 llıtıı.r ır Yandan karışılmasa ve 
lı:akıı,:tlar kendi kendilerine 
A~"' Yıı.n ~ ':! ülkede ulusal sosya
ı,1 ~tur; ~ıtler'in partisi kazanır. 
teı it !la~ ':1'~ iç işlerine karışan· 
IJııı ?l11ıııa:•nın kazanmasına en-

~ 
it;; ıç ;,1 ,dır. Sonra Avusturya· 
\q dıı,, i leeı:ıne karışmamakta ne 
te:~~tta(İ gidilecektir? Yarın A-

ı 
ııe 1rıııe}' ı ar Habsburg'ları geri 
de~~~ lt: kalkışacak olurlarsa, ge-
fiıı· etlerj '1fılnııyacak? Bir takım 
d1~) (iatj~,:-\vusturyanın erkenli
~I. 11.rı k al) korumaktan anla-

~ 
'l\b' end' 11~!1 İr re.. ı amaçlarına uygun 

1 

S·~ bıta{1f ve hükfunetin iş ba-
11~ k 1 nıasıdır. 

1'"-sı, Ah:ı:ıa~ya ile Fran-
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Yüksek sıhhat 
Şurasına hazırlık 

- --- o-

Konuşulacak işler 
sında ecza 

ve ilaç fiatler:i de 

ara-

var 
Yüksek ~ıhhat şurası bir ay sonra 

Ankarada sağlık bakanı dukoı· Bay Re. 
fikin reisliği altın· 

Bunun için şim .. -
diden hazırlıklara 
geçilmi§, muhtelif i 

da toplanacaktır. 1 
mevzular üzerinde \ 
raporlar hazırlanma· \~aı ~ 
sına başlanmıştır. · \ ::11 " • 

Tel. { Müdür: 24310. Yazı iıleri müdürü : 
• lda.Te ve Matbaa: 24310 

24319 

Balkan andlaşması qı/dönümünde 

Bay T. R. Ar~sla M. Titü-
lesko -arasında telgraflar 
Dıı itleri b~kanımız diyor ki: "Müıterek güzel 
esere-en •adikane ve sarsılmaz itimadım vardır,, 

ANKARA, 11.A.A. - Balkan 
andlaşmasının imzası yıl dönümü 
münasebetiyle Romanya dış baka
nı Bay Titülesko ile dı' bakanımız 
Tevfik Rüştü Aras arasında aşağı
daki telgraflar taa~i edilmi.§tir. 

Ekselans T evlik Rüştü Aras 
Ankara 

Balkan andlaşmasının imzasının 
yıl dönümü münasebetiyle müşte

/ 

Bir meydanda toplanan ltalyan tayyarelerinin umumi görünüşü 

Y ğrendiğimize gö. 
re, sıbha,._t §ilrasın
da tetldk edilecek 
mevzular arasında 
ecza ve ilaç fiatla. 
rına .naııl:ı konulma
ması mesele&İ de var 
dır. Bay Refil< 

LJQ V dl Bu iş için, geçen-
fl j Q R QŞmQSl !erde Ankarada bir k<>ıni•yon toplan-

~ rek eserimize olan kati güven duy
gularımı ve vefakar dostluğumu 
tekrar etmeme müsaadenizi rica e
derim. 

dığı ve bir proje hazırlandığı hatırlar-

B S • F R dadır. iyi tetkiklerle meydana gelen . ımon ransayı usya bu narh projesi, yükaek sıhhat §ÔTa•ın-
daın geçtikten sonra ıon ve kaı'i 

ile askeri misak aktinden ~j:~:i~r"ın 
vaz geçirmeğe çalışmış Saylavlığı 
Alman Sovyet Rusyadan sonra A vrupada hava
ca en kuvvetli olan Fransadan endiıe ediyor 

DRESDEN, 11.A.A. - Pruaya batve• mon • Flanden müzakeı-elerİ hakkında 
kili Bay Göring söylediği bir nutukta, Ovr gao:etesinin bazı telmihlerde bulun-
Almanyanın sulh istediğini tekrarlaıma duğunu yazarak diyor ki : 
v" demiştir ki : Bu franıız gazetesine göre Bay Si-

Biz, ulu•lar kurumundan bize hukuk moıı, Alma,.yanın tark misakını\ İftiralı 
müııavatmı tanımadıklan için çekildik, etmesi şartiyle Fr&nsayı Sovyetlerle as-
yokıa bize şimdi tartlar kotulmaıı için keri bir misak akdinden va.ı:geçinneye 
değil. çalıFoakta 4or, Şimdiye kadar bu gazete 

l'>ERLIN, 11. A.A. - Korespondanı bir çok defalar diier de.-Ietleı'8 mün-
Diplomatik ııazetesi, Pariat'e yapılan Si- (Devamı 6 ıncı sahifede)_ 

Jurnal 2aı.etesinin 
yazdığı makale 

ıftımON oıı;: a t1EU1D 

LEJOURNAL 
'., ..... (W '4'•lld ••• ~· ::t!~ ••• 

PARIS, 11 (A.A.) - Türkiye Bü
yük Millet ·medieine kadmlann seçil • 
milt olmasını mevzuu babaeden Lö 
Jurnal gazetesi diyor ki : 

"Yeni Türkiye zimaındarlan çok 
parlak l>ir eser yaratacaklardır. Mem
lekete, büyük mazisine layık bir i&tik· 
bal temin etmek istiyol'lar. Her !!6Y -
den evvel uluıal duygunun ihya.ile i
l" baıladrlar. Bu O!te anaların büyük 
rolleri vardır ve m-'iste yer almıı bu 
hmuyorlar. 

Bakanlar dün toplandı 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Ba

kanlar heyeti bııgün saat on b~te top· 
landı. Görüşmeler geç vakte kadar de· 
vam etti, 

* * * 
ANKARA, 11 (A.A.) - İcra ve

killeri heyeti bugün baıvekil ismet 
lnönünün riesliği altında toplanarak 
muhtelif itlere ait kararlar vermiştir. 

Muamele vergi11i 
-o-

Hazinenin 100 bin 
Geçen sene kanlı ııakalara sahne olan Pariste Opera meydanı ı· }" • •• k" b • . . .. . . ıra ge ırı ote ı erı 

80 bın numaQışçı ki elinde mi kalmış 
P • t b •• •• k • • • ı Muanıele vetıgisiınin yanlıJ tatbikin· 

arıs e uyu numayış er :::e~=inhö7.,::en~.:ı::::;:::;. 

yapıldı fakat hadise olmadı ~;;ıi::~:~~::::::1~;~::: 
Nümayiıi Faıist aleyhtarları yapmışlar fakat 
alınan tedbir hadise çıkmasına mani olmuştur 

Geçen sene şubat ayı zarfında Sta- tüa etmek istemişlerdi. 
ııislıi rezaletinin meydana çıkması üze· Bu aene bu nümayiglerin yıl dönü
rine Pariste hayli kanşıklıklar olmııg münde yine Pariste büyük kargaıa • 
bir çok kimseler Konkord meydanın· lıklar olacağı zannediliyordu. Fakat 
da, Operg meydanında kanlı nümayiı- 6 ıubat ;yıldönümü hükumetin aldığı 
ler yaparak Fransız meclis binasoıı is- (Devamı 6 ıncı sahifede}. 

' Büyük Millet Meclisi başkanı General Ktızım Ôzalp'ın lzmire gitti-
ğini yazmıştık. Meclis başkanı lzmirde hararetli bir surette istikbale· 
dilmiştir. Bugün kendisinin karşılanmasına dair lzmir muhabirimizin 
göndeı·diği bir resmi dercediyoruz. 

sa ve İngiltere arasında büyük gö
rüş ayrılıkları vardır ve Londra 
görüşmelerinin bu ayrılığı ortadan 

1 

kaldırmıya yardım ettiği söylene
mez. 

A. Şükrü ESMER 

vücuda getiren müesseselerden muame
le vel'gisi alınır lıakkmdaki kanunun 
fJl'kaaı arasında bazı l&tisnal81' da var
dır. 

Bilhassa köylerdeki adi tuğla har
manları büyük fabrika ve toptan i
malat müeıseseıi sayılmadığından 1'öy 
kanununa gÜre muamele yapılmal<ıa -
dır. 

htanbul ve civarmclaki 5Ô ye yakın 
büyük tuğla harmanlarının ııahip!eri, 

nıüesıeaelennin fabrika olmadcğını İ· 
leriya &ürereik köy kanunundan İsti

fade etmektedirler. 
Bunlar büyük müe&1ese olduğu i

çin nıuımıele ve>ıŞİ•i vennek mecburi • 
yetindedirler." 

Bu müracaat aonunda 50 ye yakın 
•tuğla fabrikasının bir kaç seneclenb ..-i 
vergi vermemekte oldukları ve bu 
yüzden hazinenin 100 bin lira kadar 
gelirinin kaçm!·dığı bildirilmiştir. 

Vilayet tahkikata haşlamıgtır. 

Piyango çekildi 
On sekizinci tertip tayyare pi

yangosunun dö1'düncü keşi.desi dün 
Asri sin~da yapılmıştu. Dünkü 
keşi.dede 500 numara çekilmiş, İ· 
kinci derece büyük ikramiye olan 
10 bin lira çıkmıştır. 

25 bin liralık büyülı ikramiye 
ile 20 bin liralık mükiilal bugün 
çekilecek, 500 numaraya yirmi,er 
lira amorti verilecektir. 

Dün kazanan numaraların sıra· 
lanmış listesi 7 inci sayılamuda
dır. 

T1TOLESKO 
Ekselans Titülesko 

Dısarı isleri bakanı ve Balkan 
· :ındlaprıası Reisi 

Bükret 
Sulh ve aıkı teşriki mesai üzeri

ne kurulan ve timdiye kadar en 
ciddi semereleri veren Balkan and
la11masının imzasını hatırlatmakla 
bu uluslararası vesikasını bütün 
imza etmiş olanların mütahassıs bu 
lundukları sadıkane bağlılık duy
gularını çok gilzel ifade eylediniz. 

B. T evlik Rü~tü Araa 

Gösterdiğiniz yeni teaanüd tezahü
rüne hararetle teşekkür eder ve mÜf 
terek _güzel esere en sadıkane bağ

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yumurtalc rımızın nakli 
Şark demiryolları kumpanyası ücret
leri yüzde kırk indirmeğe karar verdi 

TenzilAt mart baılangıcından itibaren tatbik 
edilecek ve daha bazı kolaylıklarda yapılacak 

Sirkeci garından bir manzara 

Aldığmıız maluamta göre, Şark 
demiryollan kwnpanyası belli batlı 
mahaullerim-'z ara11ında bulunan yu. 
murtalarımızm ihracatını alakadar e
den mühim bir teşebbüse girıiı;mi~tir. 
Kumpanya, deniz yoJ.ile yapılmakta o-

lan yumurta aevkiyatını trene ı;>ekmeık 
İçin bazı te<ıbirler almağa karar ver· 
mıiştir. Vapurlarla ve Trieıte tarikile 
orta Avr4pa piyaaalarma yumurta 
gönderen tacirlerden bir çoğu da ka-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

•• 
Uç saat süren bir muhakeme 

EskiP.T.T.genelmüdürü 
Bay Fahri dün dinlendi 

Dün suçlular sorguya çekildiler. B. Fahri 
müdafaaıiamesini 7azılı olarak verdi 

Bay Fahri 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Bu
gün asliye birinci ceza mahk~e~.i~~ 
de eski posta telgraf genel mudunı 
Fahrıi, muavini Suphi ve c;ski telgraf 
itleri müdürü İhsan Cemalın muhak.,.. 

melerine devam olunmU§tur. 
Muhakeme on dörtte baıhyarak 

aaat on yediye kadar ~ oaat sünnii§
tür. lstanbul ve Ank>ara müddei umu· 
miliklel'inden gelen ve maznunların 
eaki me.hkiimiyetleri olmadığı hakkın
daki tezkereler okundu. İddia maka· 
mı isnat edilen s.uçlarm salıöt olduğu
nu Ye suçların af kanunundan sonra 
yapılnıı§ olduğu için Türk ceza kan"'" 
nunun 208 İnci ma.ddeainin tatbiki ve 
devamı muhakemeye karar verilme • 
aini i~tedi. 

Bay Fahrinin vekili Bay Hayrullah 
suçların suiistimal cünnüne mev:;ı:u t~ 
kil edemiyeceğini farzı muhal mevzu 
teşkil etse bile af kanununun meriyete 
girdiği tarihten evvel olmasına mebni 
tak.ihata imkan olmadığını müekkili 
hakkında af kanununun tatbikini is • 
tecli. 

Bay Suphi ve Bay Ihsan Cemalin 
müdafaa veiiiileri de bu tabele iştiralı 
ettiler. 

Mahkeme muhakeminin devamına 
karar vererek suçlulan sorguya çekti 
Evvela sorguya çekilen Bay Fahri ya• 
zılı olarak verd:.ği müdafaanameden 
başka bir diyeceği olmadığını söyledi 
ve müdafaanamesi o' , tlu. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
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T ARIHt TEFRiKA : 40 

Her hakkı mahfıadur. Ya.ııan: Son Yemen valisi Mahmut NEDiM 

Surigede bin bir intrika dönüyor; 
Havranda ecnebi ajanları 

1 ••••••• 

Bütün bunlara rağmen "Lehülhamd asayit 
berkemaldir,, kendimizi ne güzel aldatıyoruz 
- Arabistanı bu halde bıraktık

ça, oralan dütmnlar için açık bir 
saha, mükemmel at koşturacak bir 
meydan olacaktır. Ve biz, münasip 
zaman geldi diye oralara gözleri
mizi çevirdiğimiz zaman, bizden ev 
Tel çalıtmıŞ olanların. •. 

Talii.t paşa hiddetle sözümü kes
ti; 

- İzim ediyorsunuz, dedi, izam 
ediyorsunuz, bu kadar telifa hiç te 
lüzunı yok ••• Vehmettiğiniz tehlike 
varit değildir. 

- Bunu, dedim, Arabiıtanm 
muhte · i yerlerindeki valilerden, 
mutaııamflardan, kumandanlardan 
aldığınız raporlardan mı istidlal 
ediyorsunuz. 

Talil PAf& susuyordu, ben de
Tam ettim; 

- Aaayif berkemaldir ••• Bize 
kalp rahatı Yeren bu cüınle bence 
bilakis endite vermelidir. Asay~ 
berkemaldir, fakat mesela Cidde
den Mekkeye, yetmit küsur kilo
metrelik it!ek bir yolun açık bulun. 
maaı için bu yol üzerinde adım ba
tında bir karakol ve bu karakollar· 
da bekleyen Mehmetçikler Tardır. 
Aaayi, berkemaldir, fakat aükıin 

her bulunmalısınız. 
-Tabii can;m, tabii. .. 
Sevinçle ıordum: 
- Ne zaman? .. 
Talat p~ gülünıaeyerek yüzü

me bakıyordu. 
- Hoşwıa gitti değil mi, fakat 

bak, gene acele ediyorsun, 
- Acele etmiyorum, dedim, geç 

kaldığımızı ima etmek istiyorum. 
- Yok, yok, hiç te geç değil,.. 
Ben, merakla bu seyahatin he

men olup olmayacağını anlamak 
derdindeydim. 

- Öyle olsun, dedim, 
- Hazır mısınız? diye ııordu. 
- Hem ne zamandanberi .•. 
Ciddi bir tavır alan Talat pqa, 

bir müddet dalgın kaldı, ve yavat 
yavf konuşmağa başladı; 

- Benim için değil, fakat zatı 
,.Jıane için bu hayli yorucu bir se
fer olacaktır. Ancak düşündüm, 
devlet için faydalı bir seyahat ... 

Ş .. h . ., - up e mı var ..• 
- Siz, zatışahane için bir tehli-

kP. olmadığın; kani misiniz? 
• - Eminim. Hiçbir tehlike muta
savver değildir. 

- iyi düşündünüz mü? 
- Arabistanı evim kadar bili· 

içinde olduğu zamanlarda bile Ye
mende lutalar bea.liyoruz. Aaayİf 
berkemaldir, fakat Memaliki Mah- rim. 
rusai tahanenin bir cüz'ü olan Ne- - Emin misiniz? 
cidde ne bir mahkememiz, ne bir - Sizce bir tehlike melhuz mu. 
mektebimiz, ne bir hastahanemiz d.ur? 
vardır. Asayif berkemaldir, fakat - Bilmiyorum, ancak bu ciheti 
battan bata bir Osmanlı ıahili olan çok iyi düfiinmek, hesap etmek la
Bahnahmerin tark sahillerinde it· z1mdır, kat yapalım derken göz çı· 
leyen vapurlar hep ecnebi gemileri- k~rmayalım. 
dir, bu ~ahit bir. ucundaıı öbür ucu· - Yıllarla ıünnüt bir tecrübeye 
na kadar kaçakçıların elindedir. istinad ederek söylüyorum, korkula 
Ve bu kaçakçılar silah kaçırmakla cak hiçbir fCY yoktur. Emin olu
metguldürler. B~ topraklarda ko- nuz. 
nuşulan dil türkçe değildir. Bu top· Talat pa.p, bunun üzerine takip 
raklarda asker üç dört ayda bir edilecek yol, ve bazı teferruata da. 
~ almaktadır. Suriyede bin bir ir sualler sordu. İki yol vardı; deniz 
intrilra dönüyor, Havranda miıyo- den Süveyf kanalı yolile doğrudan 
nerler, ecnebi ajanları mekik doku- doğruya Yemen, Fakat Hüdeyde i· 
yor ar, Lübnan hali Osmanlı vata- le San'a arasındaki yol çok yorucu 
nı ortasında bir ecnebi müsteınleke- ve uzun olduğu için Hüdeydede 
sidir, Kudüs bir I>at:ta alemdir, t. bir ır :-!det istirahatle oraya gele
rak, bize yabancı hislerle mütehaa- cek \'emen imamı Yahya ile görü~
sis ııeJhlerin, mütegallibeniq cirit mek, oradan gene deniz yolile Cid
oynadıklan bir meydandır. Ve bü- deye ve Ciddeden Mekkeye gitmek, 
tün bunlara rağmen lehülbamd asa- Mekkeden Medineye ve oradan 
yİf berkemaldir ... Kendimizi ne gü- trenle Suriyeye geçmek, ikinci yol 
zd aldatıyoruz.,, d4 Haydarpatadan trenle T oros-

0 gün, Talat paf8. benden pek ao- lara, oradan otomobillerle Halebe, 
ğuk ayrıldı. Hale~ten trenle Şama ve Şamdan 

latipdat deninde, ne padişah, Medineye, Medineden Y enbaa, 
ne Babıi.li ile dertlerimizi bile açık Yenbaa'dan vapurla Ciddeye, oto
komı.,.m•zdık. Padİfalı gölgesin- mobille Mekkeye, ve Mekkeden 
den korkardı, en küçük bir mesele- ayni yoldan avdetle denizden Ye
den vehme kapılır, bin bir mana mene gidip. Yemenden Süveyt 
çıkarırdı, ya ,imdi, •imdi de mi • yolile lıtanbula dönmek. 
açık konufamıyacaktık... Müteea- Bu iki yoldan birini tercih etmek 
ıirdim, Talat pap bu teesijrümü an liı.zımdL 
lamıyor değildi, fakat, belki o da Bunları uzun uzadıya görüttük, 
çaresizlik içinde · di, bunalmıştı Nihayet T ali.t Pata. 
Ben ise tehlikeyi mütemadiyen ba: - Şimdi asıl it zatıfahaneyi bu 
gbv?"arak, her fırsatta ikaz ederek, seyahate ikna etınek ... deyince fa· 
ıran eTVel bir i' görülmesini iati- frrdım kaldım. 

yordum. Ben, bu mesele halledilmit te, 
T a1ü: P&fa ile o gün, biç arzu et- timdi teferruat tesbit ediliyor zan

mediğim bir fCkilde ayrıldıktan netmif ve sevinmiflim. Mefer, Ta
ıonra uzunca bir zaman kartılat- lit pata kendi kendine böyle bir 
madde.. feY diifünmüş, hatta henüz arkadat 

Epey zaman aoııra PAf& beni ça- lanna bile bu hususta bir fey açma-
ğırtmış, gittim, gülümseyerek, IDlf· Demek ki Talat p"a.fa, fimdi, 

- E, dedi, itte münasip zaman evvela fırkada arkadaşlarile görü. 
hulul ediyor, otur bakalım,, tecek, onların itirazlarını, mütale-

Kartı karfıya oturdum: alarmı, enditelerini, kartılayacak, 
- Bana. bir Yemen seyahati tav- bin müfkülitla herkesi ilaıa ede-

siye etmiftiniz... cek, sonra (zatışabane)ye itin na-
- Yalnız Yemen değil, bütün A- sıl arzedileceği düfünülecek, bin 

rabistan. .. Yemen, Hicaz, Suriye, , türlü hesap yapılacak, günler ge
batta lrılk.. . çecek, ve padifah bu ite razı olduk

- İfi büyüttük Mahmut Nedim tan sonra da, uzun bir seyahat pro-
bey, gramı, yolculuğım bin türlü teferru 

- Bir çırpıda hepai çıkar._ atı hazırlanacak.. • 
- Aylar sürer, Bi • ıüddet evvelki sevincim su-
- Asıl vakit isteyen Yemendir. ya dütmÜflÜ. 

Hicaza timendifer var, Suriye ke- Talat paşa ise, temin ediyordu; 
za, isterseniz timdilik fraktan yaz. - Bütün bunlar nihayet bir iki 
geçebilirsiniz. Suriye zaten yol üze- ı hafta içi .. de ol~ bit~r, merak et-
rind~dir. Birkaç günlük bir İf... 1 meyin.iz • 

- Peki, bu ıeyhati başka türlü Nikbin olmanın da bir haddi var. 
yapsak.. dr. 

- Nasıl... Ben, artık bu hasleti kaybetmit-
- Meseli._ meaeli... tim. 
Talat paşa düşünüyordu; verdiği 1 Olacak, bitecek, yapılacak, ... bu 

kararı söyleyip söylememekte bir söz'eı;e alıtllllfbm. Bunların haki. 
müddet mütereddit kaldıktan son· ki manalannı kavramıttrm. Bu an
ra; layışınu ba,kalarına his,ettirdiğim 

- Meseli, dedi, u.tı~ane böy- 2amı nlar, ban ; 
le bir seyahate çıksalar... - Çok bedb' s•n, dc:lerdi. 

- Daha iyi olur, Katki onlar 1 ı çdanıt olsaları 
-Değil n.\? dı! 
- Fakat ıiz de mutlaka bera· Talil p1;a filhakika bir a) kadar 

MlLLIYET SALI il ŞUBAT 1935 

HARİCİ HABERLER 
Rusya da 

Gene iki tren çarpıştı 
18 kişi öldü 

LONDRA, 11 (A.A.) - Mosko•a· 
dan Röyter ajanın bildiriyor: 

Riazan Ural battmda Sarat...., ya • 
kınında bir yolcu trenile bir marıan· 
diz treni çarp14Jlllfbr. Dokuz yaralı ve 
18 ölü vardır. lki lokomotif ve bir çok 
vagonlar harap olmuııtur. iki vagon 
devrildikten aonra alet alınıttır. l.tas
yon ıefi dikkatsizliğinden dolayı ad
liyeye veril.mittir. 

Yeni zeplin hava hattı 
BERLlN, 11 (A.A.) - İspanya ile 

Almanya arasında :m.zalanan bir mu. 
kaveleye göre, Fridriahafen, Baraelon 
ve s.,vil arasmda bir Zeplin hava bat
tı tesis edHecek ve bu bat için icap e
den tabsİ&ab iki menıleket verecek • 
tir. 

Roma tetkikat ens-
~ 

titüsünde 
ROMA, 11 (A.A.) - Bay Musoo

lini, eski Roma tetkikat -:nstitüsünün 
müdürünü kabul ederek enstitünün 
1934 yılı hakkındaki faaliyetim dinle· 
mittir. Bu enstitü 16 ltalyan ve 19 ec
nebi müNıeıcnin iştirakile genif lCf· 
riki me•aide bulunmuttur. Bay Mua.ao
lini bu faaliyette çok memnun olmuı 
ve eaki Roma tetkıkatınm gerek ltal. 
yada gerekse dııarda tevsii için tali· 
matlar venniıtir. 

Çığ felaketi 
KRAKOVl, 11 (A.A.) - Zaka • 

pane' den bildirildiğine göre, müthiı 
bir çığ Moraki gölü üzerinde yuvar. 
lanmıt ve gölü kaplıyan yarım metre 
kalmlığındaki buz tabakasını parçala. 
mıştır. Buzlar üstünde kaymakta olan 
patinörler kurtulmutlardır. 

Fransada feci bir kaza 
AIX-LA-CLAPEU.. 11 (A.A.) -

Evvelki gece, Koblschied yakmmda 
ki.in Lauweg maden ocağın.da suların 
bU111M1 yüzünden bir felilekt vukua 
gelmqı.ir. Amelenin tamamen telef ol
muş olmasında korkulmaktadır. 

Feci bir kaza 
LONDRA, 11 (A.A.) - Barnsley 

cıvanndaki bir maden kömür ocağın
da, dün öğleden sonra vukubulan İn· 
filak neticesinde dokuz işçi ağır su • 
rette yııralnımuıtır. Bunları henüz dı. 
ıarıyıı çıkannak mümkün olmamı}lır. 

Miting y pmak iatiyenler 
ATINA, 11 ( "lliy ) - ede 

bulunan on iki ada ılar bemtelırileine 
yapılan tazyikatı p;otesto etmek için 
bir mitinğ yapmağa t.alkınıtlar ise de 
zabıta buna müsaade etmeııait mi
tingi tertip edenleri de ~alamııhr. 

Venizelo.s davaaı suçlul11.rı 
ATINA, 11 (Milliyet) - Adliye 

bakanı V enizelosa yapılan ıuiknst,. 
tan dolayı hapiste bulıınan •uçluların 
muhakemeleri eğer kendi ellerinde ol
mıyan sebepler dolay11ile talik edi!ir • 
ıe kendilerinin serbeat bırakılacağını 
ıöylemiıtir . 

ronra bu seyahat hakkındaki ceva
bını verdi. Fakat bu cevap menfi 
idi. 

Halife ve paditahın bir Arabis
tan seyahati o zaman için çok mü· 
bim addedilebilirdi. Otuz üç sene 
sarayından bir tarafa kıpırdama· 
dan saltanat sürmüt Abdülhamit· 
ten sonra, böyle bir seyahat bir çok 

. dedikodulara da selıep olabilirdi. 
- Bwıa Arabistanm menafii o

lan, oralara bir arzı mevud nazarile 
bakan devletler ne derler? 

- Arabistandaki muhtelif fahsi
yetler bu seyahati boş görürler mi 7 

- Arabistanla hem budud müs· 
temlekelerin sahibi devletler ne dü
~ünüyorlar? 

- Eğer bunlar düşünülür, birer 
birer hesaba katılırsa, zaten böyle 
bir seyahati tasavvur edebilmek bi· 
le imkansızdır. 

Ben Talat paşanın kat'i ve cezri 
bir kıı.rarla bir hamlede bütün bu 
mülahazalann üstüne çıkarak, i'i 
bir k~1 emde halledebileceğine za· 
hip olmuftum. Vakıa bu zehabım 
uzun müddet devam edememişti, 
fakat gene bir ümiddi. 

Talat pafa, bana, zatıtahanenin 
evvela bu fikri kabul eder gibi gö-
ründüğü halde,bilahare mütereddid 
davrandı(ı bazı mülalıazalar ileri 
sürdüfü ve nihayet fırkadaki bazı 
arkadaşların da bu müddet zarfın· 
da bu fikirden vazgeçdiklerini 
söyledi ve: 

- Maamafih, dedi, büsbütün su
ya düşmü, addedilemez, ben bunun 
pe,ini bırakmıyacağım, ,imdilik 
hele biraz unutulur gibi olsun, mü· 
nasib zamanın hulülünde ... 

- Aman, diye bağırdım, aman, 
hele ,u münasib zamanı bir tarafa 
bırakın Allah afkınıza ... bu kelime 
de bir uğursuzluk var galiba .•• 

Talat pa,a gülüyordu. 
- Dil alışmıf, dedi, 

-Bitmedi-

İngilterede ---
Muhalifler hükumeti bece
riksizlikle ittiham ediyorlar 

LONDRA, 11 (A.A.) - Parlilmen· 
todaki muhaliflerin batkaru Bay 
Corç Lanaburi, mesaicilerin, gelecek 
hafta, avam kamarasında milli bükU· 
met aleyhinde ve onun ipizlik me ... 
leaindeki beceriksizliğini ve savruk • 
luğunu bilbıusa tenkit eden bir takrir 
vermeğe bazırlandıldarmı iffA ebnit • 
tir. 

Muhaliflerin, kabinenin içeriainde, 
imparatorlu"k koruma komitesine ben

zer ve ulusal kalkınma pliru hazırla· 
makla mükellef bir kol !etkilini isti
yeceklerdir. 

Kayak sporu 
Günde vasati 93 kilometre 

kat ... eden sporcular 
MOSKOV A, 11 (A.A.) - Uzak 

Şarktaki busuai Kızıl ordunun Ski ku· 
mandanları Nertcbinak ile Moskova 
arasındaki 6910 kilometrelik mesafe
yi 74 buçuk saat zarfında ve günde 
vuati 93 kilometre katetmek ıuretile 
bir cihan rekoru tesis etmişlerdir. Ski
citer, Baykal gölünün üz....ınden geç. 
mitler ve sıfırın altında 40 derece so
ğuğa maruz kalınıılardır. 

Harici kü~k haberler: 

• Nuyonal aosyaliıt fırka11 lideri .. 
rile idare müdürleri mezkur fırl<anı.ıı 
14 ve 15 tubalta Berlinde açılacak o
lan A · man otomobil seııri aalonunda 
hazır bulunmak üzere fırka tarafından 
davet edilmitlerdir. 

• Ruıyada mahkeme, düzme vesi· 
kalarla kendisine Çelyuskin keşif bo
yeti üyeıi ıüsü veren ve böylece, her 
gezdiği yerde sendikalardan ..., bUkıi • 
met dairelerinden para dolandıran dan· 
sör Lellialli K!umı dört yol hapis -
zaıına çarptırmıtlır. 

" Berlinden birlidirildiğine göre, 
Almanyada itıizlerin ~·•ı, ikinci kiı,. 
nun ayında 369,000 kiti artını§ ve 
2,973,000 olmuftur. 

• Bay RU%Yelt, me~ru bir rd<abet 
te&is edecelı:. olan tutun sanayii yaııa • 
ımı imzalamıflır. Bu yasa ile beraber, 
ıanayi nma idaresine gönderioen 
bir mektupla, bu sanatın çah§ına ve 
ödenme ıartlarmm daha geniı bir tarz 
da tetkiki emrolunmuşlur. 

* Sarrbrııkta V artburg $alon unda 
salı günü kurtuluı bayramı kutlulan • 
mııtır. Bir çok oöylevler ve ulusal ıar· 
!olar aöylcımni§tİr. 

• (Nevyork Tİmel) gazeteaine gö
re, general Smuta taratından cumar
te•i günü yapılan, Bahri muhitte lnği
liz • Ame.l~an anlapna11 teklili, biikıi
meti meımıuıı etmİ§tir • 

* Belgratta Almanya ile iktisadi ıa. 
hada tetriıki mesai yapmak için bir 
komite teşeld<ül etmiıtir. Bu komit .. 
nin teıekkülüne ticaret oda11 ilmil ol· 
muıtur. 

• Milinoda beyaelmilel bir bava 
ıergiai açılacaktır. 

* Budapeıteclen bildirildiğine göre, 
Alman • Romen ticaret muabedeıi 
müzakeratında biç bir terakki kayde • 
dilmemiıtir. Almanyaya gönderilecek 
Romen toprak mabıullerinin konten· 
jan ıni.ktarile tediyeıi lıalıkında biç bir 
neticeye vanlamamıştır. Müzakereler 
biç bir itilaf elde edilmeden bir inl<i· 
taa doğru gitmektedir , 

Hava vaziyeti 
ANKARA, 11 (A.A.) - Ziraat v .. 

kileti meteoroloji enstitüıünden aldı· 
ğıınız malümata göre, son 24 ıaat j.. 
çinde Trakya, Ege mıntakaları ile Ak· 
deniz kıyıları ve orta anadolu yer yer 
yağııh geçmiııir. 

Kuvvetli yağıı gören yerler Trak· 
ya ve Marmara layılarıclır. 

Bu gece en diııiik aülımıetler sıh • 
rın altında, Kanla 17, Erzurwnda 19, 
Sıvasta 5, Diyanbekirde 4, Malalyada 
3, Kaıtamouu ve Çorumda 1 derece • 
Jir. 

Başbakanla Ankaraga dönenler 
ANKARA, 11.A.A. -Ba~bakan ismet lnönü, beraberlerinde. Jlf 

ve iç işleri Bakanlan Tevfik Rüştü Aras ve Şükrü Kaya, Cumhrı1'!!! Halk fırkası genel katibi Receb Peker olduğu halde bu sabah •-
buldan şehrimize dönmüşler ve durakta bakanlar, saylavlar ve balı' 
lıklar ileri gelenleri tarafından karşdanmışlardır. . lıi' 

Seçim işleri dolayisiyle lstanb ula gitmif olan genel katibli/ı 
rosu da şehrimize dönmüştür. 

General Kazım Ôzalp'ın tetkikleri 
IZMIR, 11 (Milliyet) - Kurultay başkanı General Kazım. Ô~ 

bugün çocuk yuvaJını, dabağat labrikasuu gezdi. Bumuva beledıyeSl11 rafından şerefine verilen çay ziyafetinde bulundu. Akşam da fırka _ _.. 
rafından lzmir Palasta '!ereline 50 kişilik bir ziyafet verilmiştir. l'oı• 
akşam da esnaf ve işçiler birliği tarafından br ziyafet verilecektir. .. 

Odemişte acıklı bir cinayet 
IZBIR, 11 (Milliyet) - ödem işte acıklı bir cinayet olmfıftd1' 

Abdullah isminde biri eski bacanağı Süleymanı Kaymakçı köyü ka~ 
sinde tabanca ile öldürdü. Bu sırada elinde tabanca olduğu ~ 
dü1müş, çıkan kurşun kendi.sini başından yaralamıştır. 

ita/ya Habeşistana asker gönderig01 

LONDRA, 11. A.A. - Roma dan Röyter ajansına bildiriliyor~ 
Bir takım zabitleri, doktorlan ve aakerleri har;-}l olan bir .t , 

dün akşam cenubi ltalyaya müteveccihen Roma~dan hareket etm~ 
Bu zabit ve askerlerin Eritre ve ltalyan Somalisine gidecekleri tahıf. 
olunmaktadır. ~ 

Resmi mahalil, kıtaatın Habeşistana karşı her hangi bir hare 
İcrası maksadiyle gönderilmi.< '>! ukları haberini tekzip etmekte veıl' 
zamanlarda askeri 1.ııtaatın nali ve ;aire gibi harekatın muhtelif Jzıl6' 
ları değİftirmekten ve Eritre ve .Somalide İstimalden sakıt bir hıılJ;r 
gelmi11 olan siliüıları tebtil etmekten ibaret olduğunu söylemeklP 
ler. 

iki fırka seferber edildi 
ROMA, 11 ( A.A.) - Ouaibual 'i'nin cnubunda Aldile'de 

bir hadise çıkması üzerine 1911 sını lının 19 ve 29 uncu lırkalarınd' 
lerber edilmesine karar oerilmİftir. 

Nim resmi mahalil bu selerb~r lik kararının alelade bir ilıtiY"' 
biri olduğunu beyan etmektedir. Şimdiye kadar ltalyadan hiç bir 
f 2reket etn.emi~tir. Şımd.lri halde askeri harekat icrası derpif ol 
tadır. 

A4vrupa savaşa doğru mu yoksa 
barışa doğru mu gidiyor? . 

LONDRA, 11. A.A. -Alman Baıvekili Bay Hitlerin Fransız.ini 
liz tekli/atı karfısında ittihaz edeceği hattı hareket, Avrapanın harbi 
doğru mu yoksa sulha doğru mu gideceğini tayin edecektir. 

Bu sözleri söyleyen zat, Bay Steed olub bunları Londra progt ,el 
yüzünden ortaya ~ıkan meseleler hakkında Sunday Times de neŞ 
miş olduğu. bir makalede yazmıştır· 

Almanyanın londra programını kabul etmekJen imtina eyle 
nin muhtemel aebeblerin ne olacağını tetkik eden Times gazel 
eski başmuharriri bu imtina için iki sebeb görmektedir : 

En büyük Alman siyaseti ve Rus meseleai. 

Türk - Fransız ticareti 

Malımızı alanın malını 
almak; işte politikamıı ......... 
Fransanın devamlı o.aarak Türk ihracabıt' 

imkan vermemek politikasına karıılık 
ANKARA, 11 (A.A.) - Fransa i· 

le aramızda bir klering anlapnası 
mevcut bulunduğu ve Türkiyeden yüz 
ihracata mukabil Fransadan memlc • 
ketimize ancak 70 y11.11i yüzde 33 da
ha noksan ithalat yapılabileceği ma • 
Hundur. Fransada, gittikçe geniıliyen 
yerli ziraati himaye politikası, Tür • 
kiyenin ihracat iınkanlannı mütemadi
yen kıstığı için Franoanm memlekebi • 
mize fa..Ia ıat ığı m;Jiar bedeli ol...ı 
bir yekıin da Cumhuriyet Merkez ban• 
kamızda birikmittir. Fransa bu para 
ile manleektimizden mal almak mec· 
buriyetindcdir. 

Fransa'nın devamlı olarak Türk ibra· 
catına imkan vermemek politikası bil· 
mukabele bizim de takip ettiğimi:ı kar· 
ıılık politikasına nazaran kendisinin 
memlelı:et.imize aatıı imkinlarmı azalt· 
maktadır. Bu •azİYet karıumda Fransa 
iktisat nazırının görütünü 4 fubat 1935 
tarihli Paris'de çıkan ajanı ökonomik 
ve finaıuiyerden naklen af'liıya alıyo-
ruz: 

' 

"Türkiye ile ticari münaı 
üzerinde dilıkat baluımı çekmiı 
Bay Kadanı'a yazdığı mektupta, 
ıız iktisat nazırı Bay Marıando 
denıiıtir: 

Hariciye nezareti ve bu Jı içİP 
riıe gelmit olan Fransız ticaret ~ 
ıile Fransız ihracatının Tür 
uğradığı müprulata çare arıyonı111·~ 
mafıh 1935 senesinde Franaaıho. 
bika konıılmau beklenen yeni zirai 
ditler karşıaında, Türkiyenin f. ,,ı 
ya ithalatını arttırmak imk.anını F 
miyorum. ., 

Bu ıartlar içinde, vaziyete ve 
rikmit paralara bir çare bulnı.JI 
derece güç olacaktır. Bu vaziyctill 
sız ihracatçılarını siparif . , 
sevke dayanacağından cndiıe edil 
lir." 

Türiciyenin lnıırüıılrii dünya 
nı ve konjonktürü içinde hiç a~ 
yacajı politika iae, mahmrzı 
malını almaktır. 

Diğer yerlerde gece ıühunetleri hep İ •••••••••••••••••••••••••••••-.,.. 
sıfırın üstündedir. En yüksek aübu • Sivaıta çimentolu yollar 1 Sivas umumi meclisi 
netler, sıfırın üstünde lzmirde 21, Bur-
sa.da 20, derece kaydedilmiftir. SiY AS, (Milliyet) - Şehir encü SIV AS, (Milliyet) - Sıcal 

Bugün öğleden sonra aaat 14 te AJı. meni daimiıinin son toplantıların- mi meclisine aza seçimine 
karada sühunet ııfmn üıtünde 13 da verdigv i kararlardan birisi de çi- t • ·· ·· b 1 cakt Sıf,ı dereceye kadar yiilueirniftir, esı gunu at ana ır. 

Tayinlar 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Muı 

aza muavinliğine Kağızman' müddei 
umuıntsi Bay Isa tayin ed.ilmittir. 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Es
kifebir tapu miidürlüğüne eski Trab
zon tapu müdürü Be.y Münir tayin e
dilmiıtir. 

TA 
iLL YET'in yeni 
adı olacaktır. 

mentolu yollardır. Sıvaı ve çevresi- çevresinden otuz bet kiti ırı 
nin yolları her zaman tamir hisset- yer alacaklardır. ~vastan bef>1 
tirmeden ve arızalı vaziyetlerinden radan dört, Şarkışladan dört. 
kurtulması için çimentolu yollann dızeliden dört, Kaybasar~ 
bir tecrübeden geçirilerek ne gibi Divrikten üç, Gürinden iki, 
netice veriyorsa ona gör. lazrmge- ten ilört, Kansaldan dört, sıı 
len yolların bu tekilde yaı>rlmasma rinden üç aza seçilecektir. • 
karar verilmittir. . tefi 

Bu karara göre bu yıl yapılmaar Sivas kaza kongre 
düşünülen Sıvaı - Niksar arasında- SiY AS, (Milliyet) - K~ 
ki yolun yapılmasında bu tekil gresi cumhuriyet halk f~I 
kullanılacaktır. Bu yapıht iyi ne- lonnııda toplanmıştır. Bu tol'"' 
ticeler vereceği söylenmektedir. da ihtiyaçlar, dilekler üzerİll"" 

; Sivasta kllpekler öldUrUIUyor nutulmut ve yakında içtiırı~, 
1 SiY AS, (Milliyet) - Belediye pacak olan vilayet kongresııı ıJI• 
tarafından köpeklerin öldürülmesi riifülecekler arasına konın~l 
ne her hamlede devam edilmekte- Kaza kongresine ferı el 
dir. Bel .iyede kaydı olmayan kö- oğlu, Tücardan Baki, kııD 
pekleru sahiplerinden ceza alına- esanfından Süleyman Nacİ• 
r.a!lı da ilin edilmiıtir. Sarı Sözen, Rahmi ıeçildı er• 
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in ·ı· gı ız pastöriyle 

görüıürken 
~ıı İnişli binişli Londra dönü-
6i, I e ~~nımdaki kompartimana 
iti 0/l'~•z papası düşmüştü. Na
cılı6cı "B'unu bilmeden bu adamla 
ver ~ olduk. Ben görüpnesini se
~f be adamım. Lakin bizim Bay 
Ne Z<ını nden lafazan bir kişi imiş. 
/~rd Cin koridora çıksam hemen 
Ctrebiİ~~-t.utuyor ve güçlükle be
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~ ~ttrnın sebebi nedir?. 
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.,;_ • lZ ancak hakiki bir önderin 
-..,,,'il rid . ded l.Qk; erız.. im. 
~ llol' ~dı uzadıkça görüşülen mcv 
~•tık~ hadiselerine geçmıye 
~ 

1 
ı. Nıhayet lzmirin Yunanlı· 

-,. ~~lından ifgaline Loit Corc 
0 ~ oldujunu ve böylece 
oı,,.,:l'cı l~giliz!erin bize hiç reva 
lfııii.ıı T bı~ vazıyet aldıklarını aöy 
u~ D': . evile uğraştı. Ama zırva te-

;ı. 0!ıirür m .. d " ...,Qt 6o uy u. 
tııt lı ıl zııkluğundan dolayı Bul-
lltl h:ıı'!'dundan sonra konvansiyo
~ to •ne gelen sabık ekapres bi
~ıı.. ( lJaklarda gündüz yürüyor
"lıe, 
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Pııllu) önünden geçerken 

"İflqf abrikan etrafındaki güzel 
.,;::._ ~e yÜksekteki tenis kortu 
• ~--.rızan bü.b .. tü' .. " .. ·re .. u n gozunu aç-

e ~Ylece lstanbula kadar bir-
1 ... ılii. 

• • • 
'"ıil t""Q terede sözü ge~enler ara-
tıı ~an sayabiliriz. Halk
C fOAı temas edenler onlardır. 

~trı ~e saat •ekiz bu~ukta tren
"' i,. t-ci ll'Ulntn ya, lıaranlığı
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~ti M~ktebler açıldı 
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ŞEHİR HABERLERİ 1 ~Üni!:p;;:.,ı 
BELEDiYEDE 

Yeni tiyatro 
Talimatnamesi --Tiyatro sahiblerine fazla 

masraf yüklüyormuş 
Istanbul umumi meclisi, dün öğle

den sonra ıaat on dörtte, birinci reis 
vekili Bay Sadettin F eridin ba§lcanlı· 
ğında toplandı. istifa eden Yalova a. 
~ı Bay Kemalin yerine, mecliae iıti
rik eden Bay Omer Çam azaya takdim 
edildi. 

Keza, iıtifa eden Beyoğlu azasın -
dan Bay Nuri yerine, yedelderden en 
fazla rey alan Bay Sadettinin mec:ise 
aıli aza olarak ittirik edeceğine dair 
tezkere okundu ve uyııun bulnnckı. 

Bundan 10nra, ruzname mucibince 
müzakerata ııeçildi. Dün mecl>ae an:e
dilen mazbatalann ekserisi, bütçe mü
nakale yapılma~ma dair olan hesap it
leri mazbataları idi, Bunlar, tetkik e
dilmek İİzeN bütçe encümenine hava:e 
edildi. Bundan sonra, tiyatrolar hakkın
da bundan bir müddet evvel viicude 
ıretirilen talimatnamenin tureti tattHki
ne dair mülkiye encümeni mazbatası o
kundu. 

Bu mazbata üzerinde bazı münaka. 
tıdar yapıldı. Azadan Bay Suphi, Bay 
Feridun Manyui, Bay 1 smai.I Halda, 
Bayan Nakiye (ıkirlerini söylediler. 

Yeni talimatamnenin, tiyatro sahip
lerine pdr fU:a maıraf yüldediğini ile
ri ıürdüler. Talimatnamenin ne zaman 
tatbike ba1laruna11 icap ettiği de gö
rütüldü • 

Neticede, bu talimatnamenin ne ıe
tilde tatbik edi~i lazım ııeleceği hak 
kında , bir kere fen heyetinin mütalea
ımm almmaıı doğru olacağı kararla,
tınldı. 

Bunun için de, tLiınatnamenin mü
zakeresi ba§ka bir ırün~ bırakıldı. Fen 
heyeti, tiyatrolarda yapılacak yangına 
karıı fenni teı:iıat hakkında meclise i
zahat verecek, ondan ıonra meclis, ta
limatııamenin üzerinde durarak bir ka
rar verece.kur. Bu talimatnamec!c ba
zı değİıiklik yapılması muhtemel
dir. 

Şehir meclisi, perıembe ııünü saat 
ı4 te tekrar toplanacaktır. 

Elektrik ~e telefon tarifesi 
Yeni üç aylı:lı: elektrik ve telefon ta

rifesini Nafia bakan:ığı tasdik ederek, 
htanbula lıildirmiıtir. 

Tarifeler değifmcİnİ§t<r. Elektrik 
ücretleri gene resim hariç, kilaorat ba
tına ı5 kuru§, telefon ücreti de mÜl<i· 
lemeıi 10,5 kunııtur • 

OKONOMI 
, 

TL tün mahsulü ---Marmara mıntıkaıı re-
kolteıi 5 milyon kilo 
Dün alakadarlara gelen haber

lere göre, Marmara mıntalauı tü
tün piyaııaaı açılmış ve satıtlar bat
lamıştır. Bu yıl rekoltenin 5 mil
yon kilo olacağı tahmin edilmek
tedir. Vasati satış fiyatları 5().4;() 

kurut arasındadır. Yeni mahsulün 
geçen yıllara nazaran daha iyi ve 
hastalıksız olduğu bildirilmektedir. 

Oda meclisi toplanıyor 
Ticaret ve sanayi oda11 meclisi 

çartamba günü toplanacak, birik
miş ifler ve bu arada lastik - deri 
meaelesi görütülecektir. 

Bir aylık .imdn faaliyeti 
Hazırlanan son bir istati~tiğe 

göre birinci kanun ayı içerisinde 
Boğazlardan 840 gemi gelip geç -
mittir. Bunları 102 si Türk, 187 si 
İngiliz, 141 i ltalyan, 109 u Yunan 
bandıralıdır. 

Yangın sigorıa hrifssi 
Müddeti biten yangın sigorta ta 

rifeıinin nisana kadar uzatıldığı 
ökonomi bakanlığından alakadar· 
lara bildirilmittir. 

Eregıi limanı 
Ereğli limanı ve kömür havza

sında yapılacak büyük elektrik 
santralını yapmak için Maliye ba
kanlığına tekliflerde bulunmut o
lan Viken Metropoliten tirketi 
müdürlerinden Bay Richarda ve İ· 
ki arkadaşı, liman hakkında tetki
k.atta bulunmak üzere Ereğliye git
mişlerdir. Bay Richrads Ereğliden 
dönütte, müzakerata devam için 
Ankaraya gidecektir. 

Bay Mümtaz döııdu 
Marmara mıntakasında tetki -

kat yapan Türkofis tütün raportö
rü Bay Mümtaz dün 9ehrimize dön 
müttür. 

Üniversitedeki notlar 
Üniversite, fakülte talebe cemi

yetlerine bir miktar tahsisat ver • 
miştir. Bu tahsisatla, cemiyetler 
profeıörlerin notlarım baamağa 
batlamıtlardır. Hukuk fakültesi 
Talebe cemiyeti birinci sömestre 
ait bütün notları basmıt ve talebe
ye dağıtmıttır. 

................. 
F:-""~"""""'~.,...t'!";"""~~~....-.ı~------=- }\f yon say lavı 

.Dün ~h saat 11 Je, ~aY_~~ cemiyeti latanbul şubesi 10 •enea.:11-
~n, c~ıye~ ~ıtanbul reul~gını yap~ Bayan Nakiye şerefine bir çay 
zı.ya/eti. veı:m.Lftir. Bayan N_akiY_eye °?'"'zamanda bir altın madalya he
dıye eJ_ümiJür· Bayan Nak!ye~-~ay.avl~a seçilmesi dolayuile, Tayya
re cemıyeti lstanbul ,abeaı reıalıgıne, fehır meclui taralından yeni bir 
zat seçilecektir. 

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

MAHK.EMELE.RDE z· b k .., . ıraat a anlıgın-
Pasaportları tahrıf daki metruk mallar 
Eden iki sevgili 
Zürihten gizlice kaçmak 

için neler yapmış'.ar? 
ikinci ceza mahkemesinde pa -

aaport tahrifinden ve böyle bir pa
saportu kullanmaktan suçlu bir 
madam ve bir bay. 

Madam 33 Yatında Besta ismin
de bir İsviçreli. 

Bay da 31 yaşında Rudolff Öti
ger isminde yine bir lsviçreli. 

lsviçrenin Zürih tehrinde otur
makta olan Bay Rudolf evlidir. 
Fakat karısı ile arasında bir ge -
çimsizlik ba~lamıştır. Bunun sebe
bi de Rudolf'un Zürihteki gazino
lardan birinde çalıtan Madam Bea
ta ile tanışması ve bunu kendiıine 
hayat arkadatı olarak aeçtiğini bil
dirmesidir. 

Madam Beata da Rudolf'u sev
diği için iki genç Zürihten kaçıp 
evlenmek iatiyorlar. 

Rudo:f bir taraftan boşanma da
vau açar.ten d.ğer taraftan da pa -
saportunu hazırlayarak yeni nitan
lısı Madam Besta ile yola çıkıyor. 

Fakat lstanbula geldikleri za -
man Madam Bestaya ait pasapor
tun tahrif edildiği ve bir de erkek 
reımi ilave edildiği İstanbul po
liıinin nazarı dikkatini celbediyor. 

Derhal yapılan tahkikat netce
ainde bu resmin aonradan ilave e
dildiği tesbit ediliyor. Ve mahke
meye veriliyor. 

Dünkü muhakemede suçlular 
dinlenmiştir. Gerek Madam Besta 
ve gerekse Bay Rudolf dünkü cel
sede müdafaalarını yaparak demit
tir ki: 

- Zürihte iken pasaport almak 
üzere bir komisyoncunun delaleti
ne müracaat ettik. Bu adam pasa
portu yaptı getirdi. Biz de bununla 
seyahata çıktık. Fakat iş böyle de
ğilmiş .. Bizim kabahatimiz yok
tur.,, 

Bu müdafaadan sonra suçlular 
ceza kanununun 357 inci maddeai
nin 3 üncü fıkrasına göre birer ay 
hapise mahkum ve heyeti hakime 
tarafından da bu karar kendileri -
ne tebliğ edilmittir. 

Ancak mevkufen muhakemele
ri yapılan suçlular 11 ikincikanun
da tevkif edildiklerinden ve yarın 
cezalarını tamamlayacaklarından 
serbest bırakılacaklardır. 

Elmas ~açakçılığının mu
hakemesi ı aş!ıror 

Elmas kaçakçılığından suçlu 
Serkis ile 14 arkadatınııı muhake
melerine perfembe günü sekizinci 
ihtisas mahkemesinde baflanacak
tır. Suçlulardan yalnız Serkis mev
kuf bulunmaktadır. 

Ta~ebe birliği 
-o-

Dün Bayezitteki yeni 
binasına taşındı 

Milli Tür ktalebe birliği, dün 
Beyµıttaki yeni binasına taşınmış 
tır. Birlik yeni idare heyeti, önü -
müzdeki yıl için geniş bir faaliyet 
programı vücude getirmittir. Bir -
lik reiıi Bay Rükneltn Fethi, dün 
bir muharririmize demiştir ki: 

Yeni yıl çalışma programımı
zı tesbit ettik. Programı bastıraca
ğız. Bunun için hazırlıklar yapıyo
ruz. Programımızda bir çok işler 
va:dır. Milli Türk talebe birliği ga
zetesini de tekrar nefretmek için 
uğraşıyoruz . ., 

Gayrimübadillerin işleriyle 
w 

ugraşan 

komisyon devralıyor 
Gayri mübadil.ere ait iılerle me;-gul 

olan komisyon, Zıraat bankasında bulu
nan \·e metruk ma.i.!ar aatıtına dair o.. 
lan iılen devir almaktadır. 

Devir muamelesi henüz bitmemiı oı. 
duiundan k"miıyon henüz aatııa ba~· 
lanramıtbr. Satıı komiıyonunda bir a· 
zalık daha münhaldir. Bugünlerd• ye
rine, gayri mübadillerden olmak üzere 
bir kıfi tayin edilecektir. 

Zıraa.t banka••, metruk mallar satı· 
ıına dair </:an iıleri, komisyona dev,et· 
mek için, tim<liye kadar ibra etmiı ol
duj"u bu İfler için zimmetinin tanın~en 
ibra edilm6İnİ gayri mübadiller komis
:; onundilll ı-.teuıiş iıe de komiıyou bu
nu kabul etmeı.nış ve Maliye b.tkanlıgına 
muracaat elmİflİ • 

Maliye bakanlığından verilen emirde 
buna lüzum olmaclığı bildirildiginde11 
• ... ir muamcıe.ine devam edilmektedir. 

Ziraat bankasında, Dın'CUI metruk 
malların miktarı Jıenüz ma~üm değildir. 
Bununla beraber bu malların Jıenia 
aiikadarların elinde mevcut ve henüz 
itfa edıımemiı olan bono mi!rtaı mdan 
faz:a olıluia tahmin edilmektedir • 

Devir muamelesi bitiııcı: hemen &a
hta ba§lanacak ve llİl'den çok miktar
da mal aatııa çıkarıla-tınrlım bonola
rın kıymeti yÜk•elecektir. Bonolann 
yüzü timdilik 2ı kuruı on paradır. 

Bundan ıonra YlllPıiaak mal müza-
yede.erinde, müzayedeye gireceklere 
dellaliye ..-mınde yeni bir kolay!ık göa 
terilcccktlr. 

O da tudur: Şimdiye kadar yapılan 
aatıılarcla 5000 liradan fazb olan sa -
tıılar kapalı zarf usulile yapılmakta. 
idı. liet bın liraya kadar o an satıılar a
çık arttınıuılda yapıldıimd.an badema 
mÜ§lt:rİden d;?llaliye resmi ahnmakta İ· 
di. 

Yeni gelen bir emirde ıooo liradan 
yukarı oatıılar kapalı zarfla yapılacak
tır. Bin hradan az olan satrılar açık 
arttırma ile yapılacağından ancak b.n 
liraya kadar otan satışlardan dellaliye 
reımi alınacaktır . 

Bu, müzaycıde ile rruıl alruıla<ı mühim 
miktarda dellil!İ)'e resmi ver.nı!kten 
kurtarmaktadır. 

Sıhhi imdad 
Teşki · atı genişliyor 

Beled;ye ycnı yıl bütçesine 
kafi tahsisat koydu 
Belediye, ,ehirdeki sıhhi imdat 

tetkilitını genitletıneğe karar ver
miş ve bu hususta yeni yıl bütçe
aine kafi tahsiaat koymuttur. Şim
di yalnız Beyoğlu cihetinde bulu -
nan iki aıhhi imdat otomobilinden 
batka, Kadıköy tarafı, lstanbul ta
rafı için de birer otomobil alına -
caktır. 

Bundan batka, tehrin muhtelif 
mıntakalarmda yeniden sıhhi im
dat iıtasyonlan tesis edilecektir. 
En büyük istasyon Şitli - Büyükde
re yolu üzerinde kurulacaktır. Bu 
yolda sık sık vukua gelen kazala -
rın önüne geçmek için, yolda mu
ayyen meısafelerde otomatik im -
dat telefonları bulunacaktır. istas
yonlarda bir doktor, iki sıhhiye 
memuru, alatı sıhhiye ve saire ha
zır bulundurulacaktır . 

--o--
Y eDi vapurlar işlemeğe 

başlıyor 
Vapurculuk firketinhı yeni aldığı 

Aksu ve Göneysu vapunı bu hafta se
fere a!ınacaklardır .. 

Her iki geminin teıçil muamelesi 
tamamlanmıt, dahili kısımlarında yapı .. 
lan tadilat tamamile bitirilmittir. 

Bu iki vapur, Karadeniz ve lzmir 
hatlarında çalııacaktır . 

B. Keresteciyan 
Saylav olması münase
betiyle neler söylüyor 

Afyon m- t.ıöt sayi&Wığına ııeçil
mit oı- Bey Berç K.,,_teciyaa Türk
lüğe merbutiyeti ve samimi vatansever 
hialerile tarunmıı bir talııiyettir. 

Bay Kereateciy- &ayla..tığa MIÇil • 
mesi clolayısile vaki olan beyanatında de
mittir ki: 

- Ben bir müddettenlteri itten çelal. 
mittim, fakat bu müddet zarfında n . 
t.aınu hiç bir zaman unu tmaclnn, onun 
için çalı§lllak isteiini besledim. Bu 
d<fa müstakil sayia..Iığa namzetliğimi 
ko)'ılum, beni seçmelerini Afyon yurt
taflanmdaa ietedim. 

Türk cumhuriyetine sadık olan Er
menilerin, azlık teıkil ettikleri halde, 
Türklükten ayrı bir unsur addeclilme· 
meferini ötedenberi ana ederdim. H<>
pi.mizin aıözüniia DUJ'U olan Büyük Ata
türk'ün emirlerile memleketimizde ta -
bakkuk edm büyük terakkilerden ....,_ 
ra artık (azlık) ( cayri mü si imlik) ci· 
bi tabirlerin kalmadıimı ve hakiki 
Türk vatandaılığı leesıiis ettiğini ..,. 
TinçJe cöriiyorıınt. 

EYYelce Ermeni, Rum n Muoevi az
lıldarına menaup olan yurtta§lar, bun· 
dan böyle kendilerini öz Türk vatan
datı addetmeli ve memleketin rehıluna 
ve terakkisine çalıımalıdırlar. 

Beni müstakil ıaylav seçerek, ba
na karıı emniyet ve itimat gösteren 
~onlu yurttaflanma t"J"kkür ede -
run. 

llerideki faali yetime gelince: Sevgi
li memleketime, elimden geldiği kadar 
faydalı olmaia çıdışacağ..,. Vazifeme 
taallük eden itleri yakından tetkik et
mek mecburiyetindeyim. Ondan sonra 
ihtisasıma taallük eden mali ve ikliaadi 
D>e$eleler hakkında dli1W.JUl.luini IÖy· 
liyeceğim.,, 

B. Kerestecyan'ın tercümei hali 
Bay Kereıteciyan tahıfüni bitirdik

ten sonra iki sene maliyede memur ol
rnuı, ondan sonra Oımanlı bankasına 
g~rmiıtir. Bankada 40 sene muhtelif va· 
z.ifelerde bulunınut bankanın Kahire 
ve lzmir şubeleı·i muha•ebe müdiir
lü'.derini yapmıştır. 

Dünya harbinden evvel, bankanın 
htanbul merkezinde muamelat ı<ii idi, 
Harp çıkınca, Türk tebaaıı olduğu için 
banka müdürlüğiine tayin edılmit ve 
1927 senesine kadar bu vazifede kal -
mııtır. 

Bu tarihten sonra tekaüt edilmiı, 
hükU.metçe ziraat bankası müıtqarlığı
na tayin edilmittlr. 

Meırutiyetin ilanında y..,i tefd<
kül eden Hil&iahmer müeuiı azalığı 
na seçilıniı ve bu müea.eae. jçin çok fay
dalı itler ııörmüıtVr. 

Bay Kereoteciyan ten:ümei halin· 
den bahsederken diyor ki: 

- Uzun senelik memuriyet haya -
tımda bana verilen vazifeleri viedani 
bir teki!de yapmağa çalıf'bm. Tüıi< va
tandaflanma ve meslektqlarıma kar -
det muıımeleıi ettim ve onlarla uımimi 
münasebetlerde buhrndum~, 

GVMRVKLER 

Bir kaçakçılık 
Esrar kaçıran iki kişi 

salonda yakalandı 
Galata yolcu salonunda bir ka

çakcılık hidiseai meydana çıkanl
mı,tır. Albert oğlu lzak isminde bi
risi yoku kıyafetile ve elinde bir 
paket olduğu halde salondan ge -
çerken memurlar kendisinden fÜp
helenmitler ve üstünü aramak iı -
teınitlerdir. Yakalanacağını anlı • 
yan lzak, elindeki paketi yere ata
rak hemen sıvıpverınit, açılan pa· 
kette 6,5 kilo esrar bulunduğu gö
rülmüttür. 

Yapılan tahkikatta, esrarı T eo
fil nakliye vapuruna geçirmek iati
yen lzakın arkadatları toför Oha
nea ile esrarı evinde saklıyan Ma
ri yakalanmıtlardır. lzak aranmak
tadır. Suçlular, tahkikat evrakı ta
mamlandıktan sonra ihtisas mah -
kemesine verileceklerdir. 

Kurk kaçakçılığı 
Ali Rıza oğlu Bayi Muharrem ia 

minde birisi Diyarbekirden berabe 
rinde getirdiği 8 tilki derisi kürk
le gümrük muhafaza memurları ta
rafından yakalanmıttır. Derilerde 
av müdürlüğünün damgası bulun
madığı için Bay Muharrem hakkın
da takibat yapılacaktır. 

Afyon kaçakçılığı 
Bundan 5 ay evvel Felemenk liman 
larına giden F rizland vapurile su
reti mahıusada yaptırılmıt bavul 
cidarları arasına yerlef1irilmit 58 
kilo afyonun Roterdamda Madam 
Hanriyet ven Garden namına ıev
kedildiği emniyet müdürlüğü ka -
çakcılık bürosu tarafından haber 
alınmıttır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
rıhtımda (Hans Valter) vapur a
centesi vasıtasile komisyonsu Ni -
ko ve Tana, taraflarından afyonun 
gönderildiği anlatılmıt ve bu iki 

Buhran! eıi emsali 
görülmemiı buhran 

Buhran devam ediyor. ôkono
mik sıkıntı bütün dünyayı sanki 
çelik bir kıskaç içinde kıvrandı -
rıyor .• Herkes fikayetçi: 

- Buhran! Eşi emsali görül -
memİf bir buhran! •... 

Ekonomistler münakaşa edi
yor: 

Buhran; zamana ait "devri 
bir buhran mı? " 

Yoksa "uzvi,, bir buhran mı? 
Zamandan doğan yani "Cyc

lique,, bir buhran İse beklemek, 
vakit lu=mmak belki fi.lalı bir 
formül olabilir. Fakat maddeden 
doğan bir buhran ise, uzvi bir 
buhran ise vakit kazanmak deve. • h , 
nın örgücünü yediği gibi kendi 
kendUini yemek, faciayi çabuk -
/aştırmak demektir ••• 

Ekanomistler nihayet kararla
rını vermişlerdir ki bu buhran, uz. 
vi bir buhrandır. Binaenaleylı dn 
hal buna bir çare bulmak gerek
tir. Bu buhran 19 uncu asrın 
sonlarındaki 20 inci asrın başla· 
rındaki "devri buhranlar,, gibi 
milletleri refaha götüren saadete 
eriftiren bir buhran değildir. T eh· 
likeli bir feydir. Ulusları, ve on
ların ekonomilerini girdaba hi -
rükleyen bir afettir. Görülmemis 
bir ,eydir. · 

Evet, görülmemiş b!r şeydir: 
Sanayici nkıntıda, tüccar ııkıntı
da, mal aahibi sıkıntıda, alacaklı 
•ıkıntıda, borçlu nkıntıdaJır. 

Buhranın bu derecesi işitilme -
miş bir feydir. 

Fakat insanların garip bir 
tabiat; olduğunu da unutmamak 
lazımdır. Adamın neresi ağrırsa 

canı oradadır. 
Bugün mesela gribe tutuluruz; 

ve hemen deriz ki: 
- Aman müthi, hastayım. 

Bu yafQ geldim böyle hastalık gÖ>' 
medim. 

Biraz midemiz bozulur; derhal 
ıikôyet eJ eriz: 

- Aman yarabbi, böyle sancı 
hiç görmedim ... 

F erderin hayatı için varit olan 
bu gibi ağrılar ve sızılar cemi -
yet/erin hayatı için de varittir. 
Onlar Ja ayni noktai nazardan ,C
kayet ediyorlar: 

- Dünya bu kadar yaşadı. Böy.. 
le buhran görülmedi! .. 

Holbulri mesel.ti incili, Tevratı, 
Kızr'anı karqtırırsak Yusuf pey -
gamberin, yedi sene bolluk ola
cak, yedi sene kıtlık olacak diye 
tel.Cr ettiği rüya bizi bu huausta 
kafi derecede tenvir debilir. 

Geçen gün tesadüfen bir ya
bancı gazetede bundan 2000 se
ne evvel eski Mınrlılar, Yunanlı
lar tara/urdan yazılan hususi mek· 
tupların Hiyeroglil'ten tercü
melerini gördüm. Bu mektuplar
da da o zamanki vaziyetten uzun 
boylu fikayet ediliyor. Hele bir ta 
nesinde fD cümle çok nazarı dik
katime çarptı: "Zaman öyle bil
diğiniz gibi eski zaman değil. Ha
yat müfküllqti. Kimse lazım gel· 
diği kadar kazanamıyor. Çok sı
kıntıdayız ... v. ıı. v. s.,, 

Görülüyor ki insan insan olalı 
hiç bir .zaman rahat edememiftir. 
Bu, bundan 2000 sene evvel böyle 
olduğu gibi bandan 2000 sene son 
ra da gene böyle olacaktır. 

Mümtaz FAiK 

Kazalara karşı ---Tramvaylarda otomatik açı 
lıp kapanan· basamaklar 

Tramvay tirketinin, arabaların 
basamakları ve kapılarının otınatik 
bir şekilde açılıp kapanması için 
yapbğı tecrübeler iyi netice ver -
mittir. 
Şirket önümüzdeki ay batında, bu 
tanda tadil ettiği bir kaç arabayı 
umumi aeferlere çıkaracaktır. Sey
rüaeferde bu tadilibn pratik tara
fı görülürse, bütün tramvay araba
larının kapıları ve basamakları ıs
lah edilecek, arabalar yürürken bi 
nip inmek imkansız bir hale geti-
rilecektir. 1 

Devlet matbaası 
müdürlüğü 

Maarif vel<ileti devlet mırtbaa.,nı 
müdürlüğüne Bay Nail tayin edi!miş
tir. Bir müddet, matbaa müdürlüğünil 
vekileten yapan, vekalet neıriyat mü -
dürü Bay Faik Reıit Ankaraya dön
müıtür. 

Eczacılar tayyaresi 
lzmir ve lstanbul eczacdan, arala

rında para toplayarak eczacılar tayya
resi isimli bir tayyare aabn alarak 
orduya hediye etmeğe karar vermitler
dir. 

komisyoncu vapur acente sahibi ih
tisas mahkemesine verilmi•tir. 
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Propaganda işi 

Bizi niçin 
Tanım1yorlar? 

(Milliyet) in ince ve değerli muhar. 
riri Bay ( Felek) bir kaç gün evvel, 
Londradan gönderdiğ i bir yazıırnda 
Avrupalının, biz Türkleri ha!i. tannna .. 
dıklarını kaydediyor. Şu ıütundaki tÖz· 
(erim, yeni bir fey bildinniyecek, fakat 
bildiklerimizi teyit ve muhterem (Fe
lek} in mektubunu tekit edecektir • 

Büyük (Atatürk) ün yeniden ya
rattığı medeni Türkiye, batı ülke!...- -
den b:ridir. Menfaatimiz, kendimizi 
du .ıyaya tanıtmak, onların borcu da 
bw tanımaktır; madem ki yükaelmit 
hır uJuı olarak yer yüzünde yaııyor .. 
lar. 

F ilhakika, propagandl\ tetki!Mnnız 
yoktur; bu noksan bizim zaranmıza .. 
o.r. yalnız ıunu da söylemeliyiz ki, 
son yıllar içerisinde, o kadar t~arlan. 
mıf hadisat vardır ki, bunlann karıı -
sında garplı nasıl oluyor da görmemek 
için gözleriqe mil çekiyor, iıitmemek 
için de kulaklarım tzkryor. 

Türkiye, ikinci yaraclrlıımdan ıonra 
durmayıp ça!ıııyor; seyyar ıergileMmiz 
batı limanlan clolaşıyor, gençlerimiz, 
okumuşlarımız, oralara gezintiler tertip 
ed ıyorlar. Cihan ıulhünü iıtediğimiz i· 
çin, dıı iıleri bakanımız, nerede bir ih .. 
tilaf çıksa, ara bulmak için onlara ko
şar. 

Bütün bunlar, Türkiyeyi ve Türk
leri bir az tanıtmak için veıile!erdir. 
Onlar, bizi tanımakta belki mühmel 
davranıyorlar, fakat biz, kendimizi ta
nıtmakta ısrar etmeliyiz. Bunun için, 
vakit zayi etmeden teşkilat yapmalıyız. 
Seı irlerimiz, diplomatlanmrz, bulunduk
lan yerlerde konferanılar verirken, be
ri taraftan bir ikinci sınıf konferansçı
!arımız da, Avrupalının iıçi, ki tip, es
naf, tacirlerine hitap etmelidirler. Bu 
tanıttırma teıkilatı, bizi tanıyacakları 
güne kadar bütün hararetile devam et
melidir. Bir program çerçevesi içinde 
çalıtmak zamanı çoktan gelnıittir. 

* * * 
!;>u ıütunda, aize geçmiı yıllara ait 

bir oeyahat hatıramı naklederken, ba
şmıdan geçen çir~n bir hadiseyi de 
bildirmit olacağım: 1926 yılında Şarki 
Afrika da ( Mombaza) ya seyahat edi
yordum. 1 ngiliz, Fransız, BO:çi.kalı, 
( Bombay) dan itıl>aren sekiz on ııün, 
vapur yolculuğunu dostluk havaN içeri
sinde geçirrniıtik. Kimse kimseye t.e
kaddüm iddiatında değildi. Hepimiz Av
ru;>alı idik, hepimiz beyaz adam!! 

Dostluğumu:zu (Mombaza) ya ula· 
ımca, l<araJa Palas hotelinde tesit e.ı ... 
cektik. (Minto) altın madenleri.le iliti
ği olan Bay Ju:Iaux bu ülkenin yaban. 
cm değildi; birlikte vapurdan çıktık, 
onun yardunile gümrük itini süratle jk ... 
mal eyledik ve iyi birer oda bulmak en
diıesile Holle koıtuk. Ardımızdan da
ha yirmi otuz ıeyyah akın etti. Oda bu
lamamak felaket olurdu. Çünkü bu ko
ca şehirde bir Avrupalının bannabi • 
leceği ancak iki Hole) mevcuttu. Me
mur te!iı etmemizi, hiç birimizin açık
la kalmıyacağmı büyük bir nezaketle 
bildirdi. - Efendiler isimlerinizi dei
tere! •• 

Bu uzun yolculuğun yorgunluğunu 
bu konforlu hotelde mükemmelen gid.,. 
rebilecektik. Herkes iımini, hüviyetini 
kaydediyordu. Sıra bana ııelmitti. Ho
tclci hüviyet cüzdannnı muayene e
d:t'ken ben de ismimi daha deftere ya
zıp bitirmemişken onun soğuk ve yu -
kardan aşağıya hitap edenlerin seıile 
karıs!andım: - Hotelimizde ıizin için 
yerimiz yoktur. Burası yalnız Avrupa
lılara mahsuıtur., demesin mi? Herke· 
a.in gözü şimdi bana teveccüh etmişti. 

c 

( Öz dilimizle 
Satı kadın! 

Satı kadın! Saylav Satı kadın! •• 
Seni hem tanımayorum. Hem de 

çok iyi tanıyorum. Tanımadığım; 

Ankarada Bitik köyünün muhtarı o 
lan Satı kadınıdır. Yoksa epiz 
Türk kadınının örneklerinden biri 
olan seni çok iyi tanıyorum. 

Gazetelerde okudum: okuyup 
yazma öğrenmek istiyormufsun 
bunun için de kendine aylıkla bir 
öğretici tutacakmıfsın. Ey bilgisiz
liği, r.ice bilgililerin, bilgiaine de
ğişilmeyen yüksek alınlı Türk ka
dını! • • 

Sen "yazı,,yı, tarlada belleılin. 
Bitiği de Bitik adındaki köyünde, 
okudun. 

Bakılsa, kendin, bizim için bQf
lı ba·:na, bin özenle okunacak bir 
bitiğsin. 

Elden ayaktan düşmüı kocana, 
gözlerinin içine bakan yoksul ço
cuklarına yüksünmeden, sızlanma
dan ana ve babalık edişinde ne 
derin bir bilgi, ne keskin bir anla
yış, ne irişilmez bir yükseklik var. 

Ne mutlu sana ki, Türk kadını

nın değerini sezenlerin arasına düş
tün; köylüyü kurultaya sokan Ata
türk gününe yetiştin. 

Her. şeyi gören o gözler, ışıkları
nı senin küçük köyünün içine de 
saldı. Ve oradan, bir Satı kadın bu
lub ul,usun karşısına çıkardı. 

Biz senin varlığında, anaç Türk 
kadınının erlere öğüd ueren sağ
lam, sarsılmaz varlığını bulduk. 
Türk köylüsünün Bay kadını Satı 

kadın! Kurultayın kapılan sana a
çılmayıp ta, kime, kimlere açıla
caktı? 

Salahaddin GONGöR 

Bu ııes ve bu tavır onlarla benim a • 
ramda bir duvar önniiJ!•İ ben timdi 
damgalanmıştmı, rütbem inmiıti, hep -
sinden parlak, beyaz cildim kömür ka
ratma tı>havül etmiıtil.. Hotelcinin dü
rüıt ıeıi ne majik bir ıesti! 

- Çantalar burada kalsın. Bir a:z. 
dan beni almağa siz gelirsiniz,, dedim, 
bir otomobile atlayıp po!is t.omiııerine 
koştum. Komiser talaffuzumdan bir 
lngiliz olmadığuru anlayınca, - Fran
sız mısınız? Size ne gibi hizmet ede .. 
bilirim, dedi. 

Batandan geçeni anlattnn. Kanun -
larmızın yollu veya yolsuzluğunu ten
kit edecek değilim. Bir Türk ne bir 
Çinlidir, ne de bir Afrika Zencisi. Bir 
Türke Aıyalr muame!eıi de edeme.:
siniz. Şahııma karşı yapılan çirkin ha- 1 
reketin vakıt geçirilmeden tamirini 
istiyorum,. dedim. 

Ozür dilediler, telefonla hotel mü -
dürünü celp ve İfİ düzelttiler. 

Bu hatırayi nakletmektmı maksa -
clrm, lngilizlerin, biz Türkleri tanıma· 
clrklarını ve on!ara lô.yık oldukları mev
kii vermediklerini anlatmak içindir. 

Jnkilap yapan, Avrupalı olan Tür · 
kiye Türkü, dünyanın her hangi bir Y~· 
rinde layık olduğu şerefle ka,.tılan -
malıdır. Bunun temini de büyükieı·imi
ze düşer • 

E. H. Ustel 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirke ti 

Hı.:l'ik ve hayat üzerine aigorta muameleleri İcra eyleriz. 
Sigortaluı halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında 

Acentuı bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 
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Yolcu çizmesi 

Bir hekimden dinledim: 1 
- Tanıdıklardan biri hastalan

dı. Hastalığı da oldukça ağır •• Ge
çende ziya retine gitmiştim. Bak -
tım: Yanakları çökmüş, rengi bal. 
mumu gibi sararmış. Belden aşa· 
ğısı hemen hiç tutmuyor. 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
17,30: inkılap dersleri: Universiteden 

nakli. Manisa saylavı Hikmet , 19: Ba
yanlar için jimnastik, Bayan Azilde, 19,20 
Son haberler. 19,30: Şehir tiyatrosu ar
tistlerinden Bayan Semiha, fan, piyano 
ile. 20: Maliye bakanlığı namına konfe
ranı. 20,20: Demircaz. 21: Konservatu
var tarafından fransız tiyatrOsuılaan ve .. 
rilecek konserin nakli. 

175 Khz. M O S K O V A, 1714 m. 

J•ı~Jııy~i 
Asrın umdeıi " Mi L LiYET • tıt 

ABONE ÜCRETLERi: 
i<" 

Türkiye için J-1.ır•Cı:, 
LK. 13~ 

3 a7lı iı 4 -
14 

.,,.. 
6 .. 750 ..,. 

12 • 14 - ıt _.;;.--

- r.ı·••" Gelen ••ra.k reri •erilmez.- "t •• 
seçen nilabalar 10 kuruıtur.- Gas• • ... 
matbaaya ait itler iç in mildiri1at• 

1
•r 

r acaat edilir. Cazetemi:ıı: ilinlarıll ıo• 
liyetini kabul etmez. 

F 
ş 

d 
Yatakta bir yandan bir yana 

güçlükle dönüyor. Onu bu halde 
görmek bana çok dokundu. T eda
vi devresini çoktan geçirmişti. Ya
nında fazla kalamadım. Sudan bir 
reçete yazarak dışan çıkarken, 
hastanın yakınlanndan biri, sesi 
titriyerek sordrı: 

18,.30: Şarkılı konıer. 20,30: lranlr t•İrlerin 
kiiftelerinden be stelene n eaerlerden konıer. 
22: Almanca neıriyaL 23,05: Fran ın:ca neıri
yat. 24,05: Felemenkçe neıriyat. ••. t 

Cemal Reıidin orkestr• 

- Siz nasıl buldunuz? Vmit 
yok, hiç ümit yok değil mi? 

Mutat kuru tesellilere başla -
dun: 

- Tanrıdan ümit kesilir mi? 
Vücutçe biraz zayıf ama, iyi bakı
lırsa, kendini pek çabuk toplar. 
Siz kendisini mümkün mertebe üz 
meyiniz ... Falan ve füan ••• 

Sokak kapısının ardında bir 
başkası yoluma durdu; iki gözü i
ki çeşme ağlıyordu: 

Kaybediyoruz, gidiyor .. Vallahi 
gidiyor! .. 

- Hayır, canım ... Size öyle ge
liyor. Daha çok yaşar, çok iyi gün
ler gqrür. 

Kesik kesik hıçkırıklarına de
vam etti: 

- Ah, ben biliyorum. Yolcu o. 
Canım sıkıldı: 
- Hastanın üstüne 11için böyle 

şeyler yoruyorsunuz. Hem yolcu ı· 
olduğunu nereden anladınız? 

Ağlayarak: 
- Görmüyor musunuz dedi. A

yaklarına çizmelerini geçirmiş, ar 
tık durucu/ardan değil, yolcu .. 
yolcu ... 

Şaşırdım: 
- Nasıl çizme imiş o, ayakla

rına geçirdiği? 
Ağlamaktan yumruk gibi şişen 

gözlerini sildi: 
- Ayaklarının üstünde sanki 

bir ayak daha var. Görmediniz mi, 
tulum gibi şişmiş. 

- Şişmekte ne olur? 
Bana şu karşılığı verdi: 

B • " l • • d - ız ona yo cu çızmesı,, e-
riz, doktor ... Bir hasta, bu çizme -
leri ayağına geçirdi mi, çok geç
meden ahret seferine çıkar!. 

Bunca yıllık hekimim. Bu sö
zü o gün ük defa, duydum. 

Kulakmisafiri 

Khs.PRAG.470m. 
16.SS: Bratiala• radyo orkeatraaL - Muhl• 

lif. 18,05: Pli.k. - Sözler. - Pli.k. 18,50: Pi
yano konıeri. 19,10: Sözler. 19,.20: Almanca 
musikili neıriyat, - Sözler. 20,10: Şarkılar. 
20,45: Oatra•a radyo orkeılraaı. - Sözler. 21, 
40: Jereminaa orkestrası. 22,30: Hafif hava
lar. 24,20: Haberler. 

Khz, L E 1PZ1 G, 382 m. 
17,50: Halk ıarlal ... rı. - Sazler. 19,10: Ec

nebi memleket Almanlarının f&rkılarından. 19, 
50: Sözler. 21: Haberler 21,10: Neıeli neıriyat. 
23: Haberler, •por, 23,20: Orke•tra. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Bizetnin "Cernile,, opera•ının radyo için 

adapta•yonu, 19,30: Se nfonik konser nakli. 
24: İspanyolca neıriyat, 

Yarınkı program 
İS TAN BUL: 
18: Fransızca derı. 18,30: Jimnaa

tik. Baylar için: Bayan Azade. l!l,30: 

konserleri ,, 
Konııervatuvar konserlerinden •;., d 

cu konser geçen per§embe günii ~ ~ 
17,30 da verilecek ikinci orke•tr• I' . 
Bay Cemal Reıit!e beraber bir çok Jıl ıç 
kestra azasının rahatsızlanınalarl0111 h 
dolayı 12 ıubat salı günü akı•''" P · 
aktam) ıaat (21) de gene Fran•'\,; 
yatrosunda verilınel< üzere talik ecli 
fu. ~ 

Haber aldığımıza göre, bu akt' 11 
ki orkestra konseri bu ıeneniıı ~ ; 1 

gm konseri olllcaktır. Konıere V~ 
dan gelen nefesli sazlar mualliınl Jıf 
konservatuvar haricindeki bir Ç'1 , 
metli sanatkarlar iştiriık edece~ ~ıf' 
Bethofenin meflıur Kuruyulan o•~ 
rii ile, halkımızın pek iyi tanıdı.ğı. fr 
lemin Bitmemiı ıenfonisi ve ikı . f 
ıız moder~ beateki.nnın eıerJerJ 
lınacaktır. 1 f •' 

Bu müstesna konserin htanb• ti 
yoıile de kısmen nakil ıuretile o•I 
dileceği haber alınmıştır. ./ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:-'· 
Bu perşembe akşamı S A R A Y ainemasınds 

Senfoni Beethoven numara (2) plak i
le 19,30 Haberler. 19,40: Bayan Sa
bahat ıan. Piyano ile. 20: latanbul krz 
lisesi muallimi Bayan Ce<nile tarafın
dan maarif baaknlığr namına konfe
raıu. 20,30: Balalayka orekatrasr. 21, 
20: Son haberler. 21,30: Radyo orkea
lraııı. 22: Radyo caz ve tango orıkeıtra-

TUNÇTAN VÜCUTLAR 
EDDİE CANTOR'un muhteşem ve eğlenceli eseri başlıY~ 
ZENGİN DEKORLAR - GÜZEL MELODİLER - NEŞE - EGLEN 

BROADWA Y'ın en güzel kadınları - Tamauıeıı 
renkli bir şaheser 

fliveten: BABA NOEL renkli SİLL Y SENFONİ 

Şehzadebaşı HİLAL ve MİLLİ sinemaları 
Mlldiriyetlerl, dlln gllndüı ve gece blltll• nanslarind a 

A y s E L 
(BAT AKLI DAMIN KIZI) 

TAMAMEN TÜRKÇE VE ŞARKİLI MEMLEKET FiLMiNi 

gllrmeie koşan ve yer bulamayıp avdet mecburiyetinde 
kalan yllzlerce mllıteriye beyanı itizar ederler. 

Gündllz: 2, 112 • 4, 112 • 6, 112 gece 8, 1 /2 da 

t 

' 

,... Sinemacılık T aribinde Misilsiz Bir Hadise 
Bütün dtınyanın allkadar ol<!uiu, herglln gazetelerde atıtunlarla tafalitını okuduiunuı: bir bı; 

disenin filnıi, bazı kanuni mecburiyetler karıısında hadise kahramanlannın iıml ve k11man meYııı•. 
ıeldi Amerika'dan ve Avrupa'nı:ı herhangi bir ıehrinden evvel, birinci defa olarak 1 P EK ıiıl' l 

··çôCİ.JGUMU ÇALDILAR 
1 

filmi yapan kumpanyaya 250 bin dolarlık bir davaya aebıb olan Franıııca sözlü, 
bllyük Paramount filmi. Bat rollerde 

MEKTEPLi KlZLı\R filminin unutulmaz yıldızı DOROTHEı\ Vlll:CK 

Yarınki Çarşamba akşamı Büyük vala olarak 1 P E K 

SUMER SİNElVIASININ 
ALEKSANDRE DUMAS FİLS'in 6lmeı ıaheseri 

LA DAM O KAMELYA 
filminin ilk iraetl mnnaıebetile 

y ARIN AKŞAMKi GALA MÜSAMERESİ için yerlerinizi evelde n aldırınız. 
811 büyük aşk romanı, beaapsıı .eyircilerin kalplerinde biı va tesir izlerini bırakacaktır, 

YVONNE -PRlNTEMPS; MARGUERITE GAUTIER rolnnde unutulmaz hatıralar bırakacaktıt· 
PIERRE FRESNA Y, ARMAND DUY AL rolüatı pek mükemmel o•namaktadır. 

bı-.eten: FOX JURNALı Telefon 42861 ~ 
--~~~!!!!!!!!!!~~-----~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;._~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~!!!!!!'!!!!~~--~~!"!!!!!!!~~!"!!!!!!!~!!!!!!!!!!!"!!!!!!!~~ 

il r f 1 ika: 100 _ Bonmarte bebekleri gibi du- Ma,rabalılar telatla merdiven· memleket kurtarmak azmile kafile- la gibi duran frengi dispaJl,e 

Telefon ı 4.4887 • 814 J 

Derhal yükler indirildi; ve millet 
ıüt içmek illetine tutulduğu için 
ma,rabasını 

Kapan bir evin kapısına dayan-

dı. fak 
Nefe ile kotutmutlard~;. at 

hayretle durakladılar. Bırı; 
_ yahu bu evlerde kimseler 

yok ... - diye bağırdı -
Bir ikinci bağrış buna cevap ol

du: 
- Bu kapıya kocaman bir kilit 

takmıtlar ... 
-Buna da ... 
Nazminin akrabası Süleyman, 

gözkapaklarını büzerek miyop göz
lerini .etrafta dolattırdı: 

- Ben göremiyorum .. - de
'di- Siz arayın bakalım, tüten ba
"ta yok mu hiç? 
' 

Nazmi Şahap 
Kıaa bir sükUıı oldu. Sonra sırtı

nı bir çam gövdesine dayamıt du
ran Nazminin; 

- Bir tane var ... nah turada ... -
dediği duyuldu -

Genç kolunu yirmi adım ötede 
diğerlerinden epey büyük ve iki 
katlı bir eve doğru uzatmı,tı. Maf
rabahlar derhal o tarafa kotuftu
la~. ~azı;ııi de onlarla beraber git
mı,tı. lkınci kata dıtarıdan bir mer 
diven uzatdmı,tı. Bir tarafında cı
lız bir köpek ve öbür tarafında kö
pekten daha ufak bir boynuzlu hay
van oturuyordu. kisinin de gözleri 
garip bir tevekkülle adeta camlaş
mıştı. 

K ",::ıek havlamaıh, öbür hayvan 
ise azmi boynuzlarını çektiği 
hal ~ kah mı '>ynatınamıştı; 

ruyorlar ... - dedi_ Fakat çocuk- den çıktılar. O zaman bu cinnet ye karıtmıttı. Batını ağır ağır sal- ni göstererek; . 1ılt 
lar ... hayret! buna dikkat ettiniz dekoru içinde en acıklı ve iğrenç layarak; - Frengiye kartı tiddetlı ,tı 
mi? bir sahnesile karfıla,tılar. - Geç kalmıtız .. - dedi - Az- cadele yapıyoruz ... - diY0 

- Bir manda... Zemini toprak bir odanın bir ta- rail bizden evvel geçmit buradan.. Ben üç senedenberi yüzd~ {ıı" 
- Vallahi bir manda... rafında bir ocak vardı. Bunda yağ- Yerdeki ölüdür. Kadın da ölmüt. muvaffak olduğumuza eJJ11:2 
- Vay anaaam ... mandaya ba- lı bir çam kütüğü çıtırdayarak ya- Görmüyor musun? gözleri cam gi- yazık muharrir efendi ki 

kın çocuklar. nıyor ve bir teneke parça11 üstüne bi. mızda pek az kalıyorsull"fJ 
Hakikaten insana hayret veren konınut sekiz on mısır tanesi; "çat! • • • • • size kazayı battan bap d? lı~ 

bir haldi bu ... Köpekten cılız, boy- pat!,, patlayarak öteye beriye sıç- - Ölmemit olsa bile, bu hale bilseydim, görecektiniz ~J 
nuzlan vücudundan büyük bir man rayordu. Odanın tam ortasında yü- geldikten sonra tedavi edilemez. panser vazifesini müke 
da .•. biri; zü gözü çıban içinde ve karnı tit - ??? rette yapmıf bulunuyor. ef 

- Belki buraya mahsus bir cins- bir çocuk aırtüstil uzanmıftı. Bir kö - Frenginin üçüncü devresi... Herhalde bu kaymakaJJI 
tir .. - diyecek oldu_ 9ede bir haur parçasının üstünde i- - Ya memedeki çocuk? nin Yenicepazar taraflarıll"ı~·· 

Gülüttüler. Şimdi Nazmi merdi- se genç bir kadın yatıyordu Ve kun - O da .. bunları ölülü dirili bu- hiç dütmemit olacaktı ... 1119 
' 

vene sarılmıf, ikinci kata çıkıyordu. daktan yeni kurtulmuf bir çocuk rada kurtlara, kutlara terketmek- ' 
Bir taraftan da bağırıyordu. açık göğsüne bir kene gibi yapıfmıt ten batka elden ne gelir... . . · ' Jı 

- Heeey! Kimse yok mu bu ev- fapır fUpur memesini emiyordu. ürkerek ve onları uyandırmak- Bir hafta sonra, ÇankI): ~ 
de? Kadının da göğsü, yüzü, memeleri tan çekiniyorlarmıt gibi parmak- tarafından gelen bir Y~? de~ . . . . . . 

- Bacmı ! Nerdesin? uyuyor mu
sun? 

Gene ses veren olmamıttı. Genç, 
- U ğlan ... Bir etkıya inine mi 

düttük yoksa? 
Diye söylenerek kapısı açık bir 

odaya dalınca büyük bir korku il~ · 
gürledi: 

-Aaay! .. 
- Ne oldu? 
- Çocuklar kotun! 

çıban içinde idi ve burnunun altı- larının ucuna basarak çekildiler; ve katarı, reji binasının öllıl~ıf.ııı 
na yakın kısmında büyücek bir de- herbiri tesadüfen bir cüzamlılar çip Tat hanın yanından, tı 'f0rv. 
lik gö_ze çarpıyordu. tekkesine uğramıt bir eski devir gır, mühendis hanına ulat1

• ;tep 
Uzun boylu, elmacık kemikleri insan~ tetıhitile irkilerek frenginin En öndeki arabadan N~z~dıl· 

çıkık~ kalın katlı bir genç, yanın'Y yüzde yüz muzaffer olduğu bu et· Süleymanın indikleri g~rıılı,.t1f' 
da duran kısa boylu, gen it omuzlu, siz köyden kop kota uzaklattılar · zetecinin sol kolunda b~r de ıı;ı 
yusyuvarlak arkadatına sordu; ile bir pardesü ve sağ elın .,; (. 

- Ne duruyorsun? muayene et- iki.gün sonra misafir ettiği kafi- ta vardı. Süleyman ise IJlll 1ıit~ 
sen e doktor? leye kasabasını gezdiren Safranbo. sız battaniyesinden bozıJI" ııo11 

Bu. Gülhane hastahanesinde si- lu kaymakamı Giran köyde bir ziya toyu omuzlarına atını~ "6.,rı~ 
tajını yeni bitirmit bir tabibti. Pa- fet veriyordu. Uzakta içine üç ko- altına kavaf iti kötü bır e 
ra kazanmak enditeıile değil, fakat lordu alabilecek kocaman bir kıt· tası sıkıttırmıftı. Jİ / 

- BittflC 



~aranlık odalar 
~ıl aydınlatıl r 
~ 4$;' , ............... ...... 

~~!~N~~~N o~!)L~~ 
Şttı ORA Yl lYl BlR 

~~~J.~t-.;!;~ .. ':1-zı.~. 
ıı.rı;r çiftin ülküıü güzel bir a • 
)tııj an ~~lup yerletmektir. Hele 
dt liİvgılıler, yeni evliler arasın

~ dilen: kaygusu ilk apartman der-
,.t ttleri ~ar. Tabii bu kayguda ön· 
'• ılir flit tarafı hiç te c«•u< .ıegıı· 

S..ırililer batbata ve~iyorları 
tird; Seninle derler, fÖyle Cihan. 
lelı, k~e~a.Takıimde güzel, yük· 
l\ıı. [) uç~cük bir apartman bulu • 
'lıldı b-nıze kartı, bol günefli, bol 
dıııı ır apartman. Orada ıankl 
~tlld~ uzak, inıanlardan uzak, 
~İQ 'ki ırıbi bir yuva kurarız. Bizim 
~Q 1 oda, bir mutbak, bir de 
8-o!J:~ati .. Bir hizmetçi buluruz. 
~ tı gelir, akfamları gider. 
pltt khaJı da değildir. Böyle bir a
~biİ;nı 30 liraya kadar bulmak 
ı, v ır zannederim. Fazla ne pa
ı_ treliın. Oraya vereceğimiz faz-

Paray d b" k" .. k ley~ ı arttırır sene e ır uçu 
p ~t Yaparız ... 

tj e~oıeler dehtettir, enfestir. Ye· 
~Y lerin konuttukları ilk aile 
~ıt~'U böJle bir yuva aramaktan 

r, 

ı·y~'~at vaktaki bayan koluna •em 
ıp, Yı takar, bay 0 taraflarda bir 
htta1'"an tedarikine çıkar. Evde..:i 
ltdak·ın Çatfıya, daha doğrusu çar
tiıruı~- hesabın eve hiç uymadığı 

tur ... 
~İğj V_et. bayanın da bayın da iste
il n~tbı güzel aydınlık evler, apart 

er 'ıt ar Vardır. Fakat bunların ya -
r) liiıt ~anatılır gib\ değildir. En kö

~ ı· an kırmızıdır. Hiç olmazsa 
o 

,. 

~raya. kıymak lazımdır. 
~' albuki bir apartmana altmıf 
kı,v·İrınek demek, elektriği,hav~ 
~ ~-~ e, kapıcı ücreti ile, odunıı ı
~~ıtıü~ü ile aNI yukarı ıekaen 
llıekr n lırayı gözden çıkarmak de
~id· ır. Bayan bunun farkında de

p trd. Değildir ama bay bunu he -
e er. 

tioı~!hayet ikiıi de bütün ıokakları 
t0,::-ı 1rlar. Bir çok apartmanları 
'Pa~:ler, gezerler ve lstedikled bir 
~ ı· illan öyle zannettlikleri gibi 

t ır~Ya tutamıyacaklarına kana· 
etırirler ... 

'~ liraya istedikleri gibi apart
tı~ dar ~ardır. Vardır ama onla -
~I a bır kusuru vardır. Mesela biı 

lı arı güzeldir, enfestir, aydın -
· i ~· Fakat neylersin ki odanın 
~ b~ karanlıktır. Arka taraftadır. 
ll~t tek pencereıi vardır. 

'idi tr tek pencere hazan fena de· 
ın r. Fakat akıiye bakın ki kar
' ~ Yeni bir apartman yapılmıf· 
~11 Uva.r gibi odanın aydınlığını 

lllaktadır. 
itte b 

dıı. ayanın canını sıkan nokta r, 

~t ~kat bunda o kadar ııkılac-..k 
~ il:rt:r Yoktur bayancıjtım. O oda· 
~le~ olduğu gibi bırakırsanız el
~nlılt ena. olur. Karanlık olur. Ka· 
~t h k~alan (fakir akraba) g:bi 
'\ ~ea ~t görmemelidir. Onların 
~dı ndılerine göre bir güze il iği 
:"ııinr. Fakat marifet bu gi.ızelliği 
~Yı edebilmektedir. Karanlık bir 

t, ti aydınlatmak pek ala kabil
e İle? .. . 

<:.lek . 
lctr"k trıkle demiyeceğiz. Çünkü 
k le kuyuyu bile aydınlat • 

!lıı. otlaydır. Fakat bu hem maa
t t .. ıı.r, hem de tabii görünmez. 
! ~n sabah aktam elektrik 

~1: tıee b~?. Buna can mı daya -
~ı:r11r ktrikın kilovatı ne kadar 
~ teç· llıusunuz? 17 kurufu biraz 
lıı ltilikt>'or .. Şimdi anladınız mı e-

'ıııı:r e odanın her gün aydınla
l>ıı aeağını? 

~' 11.rı İçin odaya koyacağınız et 
'-iQ~ :.uvarlarının rengine ve sa
,~ 1kkat edin. 

~· ~ı~ odaları ııörmütsünüz
lı.. 'dtt, Dı:ıya çift kalın perdeler 
~ r Varlara arabeaek veya 
~..,tıı.re~e kübik kaatlar, kon-

. · Çındaki etyalar koyu renk 
~ lliit .. 
1 ... ~-~"bu aüaler, etyalar, karan
"'d· '""'r11. lı · '- tr. O ıç te yakıtmıyan teY • 
>, di~ıı.n için biıhaaaa bu nok
~ "1~1 11.t etmek lazımdır. 
~ lı4tıu' duvarlarda böyle biçim
~ 'Git" llt lllı var? Hemen bun • 
ı~ ""-~~hEier yatlı boya ıizin i
!11.~ l'lltl olmazsa odayı açık 
~~ı \boyaya boyatın. Eğer 
~ İntib:r•:ı;ine açık renk düz 

'tıl 'lltere p ın .• 
,~."-t11.~e ılyah istor asmayın. 
~· ~erj ını~ perde tül perde ol
'' 111,11.ı\ "d.ykı süsler de mine be-
~r ~a •• oksa çift çatallı per-

' 11111 ren · · b" b"t'· k · gını us u un a-

lar da açık renk olmalıdır. Mesela 
böyle odalarda limon ağacından 
yapılmı9 açık renk mobilye daha 
çok ya.kıtır. 

Sonra tavanın bilhassa beyaz 
olmasına itina edin. Eğer tavan H· 

va ise burasını beyaz renge bada
nalatın. Eğer ahtapsa, yine üzerine 
beyaz bir boya geçmek daha mu
vafık olur. 

Böyle odalarda yerdeki halıla
ra bile dikkat etmek lazımdır. Yer 
mesela parke iıe ve burasını yatak 
odası yapacaksanız, zemine bir kaç 
tane tiftik postekiıi atmak muva
fık olur. Aksi takdirde seccadele
rinizi veya halılarınızı açık renk -
ten intihap edin. 

Bundan batka odaya koyacağı
nız ~.ynanm büyük olmasına ve 
buııı n pencerenin kartısına konı• .a 
tllıa bilhassa itina etmek lazımdır. 
Çünkü bu takdirde ayna pencere
den aldığı ziyayı aksettirir. Ve o
dayı hem daha geni9 hem de da - , 
ha aydınlık gösterir. 

lfte size karanlık odaları aydın
lık yapmanın usulü .. 

Haydi bayancığım artık dudak 
büküp endi9e etmeğe hacet yok! 
Evin:z aydmlaııJı gitti ... 

• 

1 
Şarap lekesi 

Hanımefendi iki gündür alet 
püskürüyordu. Ama hanımefendi
nin yerinde siz de olsanız kızardı
nız. Kızılmıyacak fey değil ki efen
dim. Bakın meseleyi size de anlata
yım da siz de hanımefendiye hak 
verın. 

Evvelisi ak9am beyefendinin ye
meğe davetlileri vardı. Hanımefen
di mutfağa girdi, ahçıya emirler 
verdi. Sonra gümüt takımları çı
kardı, 9imdiye kadar kullanmağa 
bir türlü kıyamadığı sofra örtüsü
nü peçeteleri çıkardı. Beyefendi 
gitti bira aldı, (aman büyük hanı
mın kulağına gitmesin) farap aldı. 

Davetliler yediler, içtiler, eğlen
diler ... 

Buraya kadar kı::.:ılacak, hiddet
lenecek bir fey yok. 

A,ıl kıyamet misafirler salona 
geçip te hanımefendi sofrayı kal
dırmak için yemek odasına girdiği 
zaman koptu ... 

O canım, yepyeni, gıcır gıcır ke-

1 

IFal<dleB9 mal\Ymat 
ten sofra örtüsüne yer yer, ta.rap 
dökmenıitler mi? .. Sonra peçetele
re 9araplı ajtızlan silip kırmızıya 
boyamam19lar mı? 

Haydi ıiz olun da hiddetlenme
yin. 

Misafirler gittikten sonra hanı
mefendi bir fasıl zavallı beyefen
diyi payladı. Neyse beyefendi "ben 
zinle, İspirto ile silersin bir teY kal
maz" dedi de hanımefendi yatı9tı. 

Yalnız benzinle, ispirto ile değil 
ellerine geçen bir çok feyle sildiler, 
oğu9turdular hatta yıkadılar ... ba
na mısın demedi. Oıtelik bir de yep 
yeni örtüler eıki suratı bağladılar. 
Yer yer soldular, sarardılar. 

Aman hanımefendiciğim hep 
kabahat sizde. Misafirler 9arap 
döktü ise beyefendi ne yapsın? Ne 
var bağırıp çağıracak? Hep kaba
hat sizde. Hiç şarap lekesi benzinle 
çıkar mı? .. Lekenin üzerine biraz 
tuz dökseydiniz. Lekeden eser mi 
kalırdı acaba? .. Neyse bu seferlik 

Tayyörlerin 
gllzelllğl 

······-.. -······-··················-· BU SENE KOSTOM 
TAYYÖRLER HER YER
DE GöZE ÇARPIYOR 
VE ÇOK HOŞA GlDlYOR 

·-·-·······--······--··················-Bu aene en çok kostüm tayyör
lerin moda olduiunu elbett>e duy
muıunuzdur. Evet tayyörler yine 
modayı istila etmeğe baıladı. Hem 
de ne tayyörler •.• Bunu istediğiniz 
kumaıtan yaptırabilirsiniz. 

Ekose mi seviyorsunu.ı;, ç~ıili 
tayyörler mi hO§unuza lfİdiyor? Ka
reli kumaılara mı baJ11.lıyorsunuz? 
Dü:z rengi mi tercih edersiniz. iste· 
diğinizden yaptırabilirsiniz. 

Y alnı: bir tek biçim tayyôr.ln 
modası kalmamıştır. O da erkek ce· 
ketıne ben::ycn kül rengi fanile ce· 
ketler .. Hoş ona da zaten tayyar de
rneğe bin şahit ister. Çünkü bu da
ha çok erkek ceketine benzer. Yal
nız altında pantalon yerine etelılilı 

vardır. 

Biln1cm Marlene r; trich'in bu 
hıyafette çekilmiş Fotoğraflarını 

gördünüz ,. Ü? Gördün üzse iıte o 
biçim tayyörler hiç moda değildir. 
Zaten bir kadına da böyle bir tay
yör yakıfır mı hiç? 

OOzallll)ln çok 
gOzel bir çaresi 

GOZEL OLMAK lSTlYORSA
NIZ HER GON MUNTAZAM 
BiR SURETIE RAHATÇA 
GOZEL BiR UYKU ÇEKiN ... '' ,, ' .......... , ........... ..... 

Bayanlar, bayancıklar ! 
Size bugün gayet mükemmel 

bir güzellik wulü tavsiye edece -
ğim. Eminim ki bu tavsiyem hepi
nizin hoşuna gidecek. Hepiniz bu
nu can kulağile dinliyeceksiniz. Ve 
derhal tatbik edeceksiniz .. 

Şimdiye kadar bu sütunlarda 
size bir çok güzellik usulleri söy
ledim. Yok Lilian Harvey ne yapı· 
yormu9, yok Jan Harlov ne itler 
karıttırıyormut? Kim na.ad hare • 
ket ediyormut? 

Eminim ki bütün bunlar bir ku· 
!ağınızdan girmit öbür kulağınız
dan çıkmıttır. 

Hiç dikkat bile etmemitıiniz -
dir. Hot bunları bana bile aoraa -
nız tekrar size anlatmamın imki· 
nı yoktur ya •.. Benim de bir kula • 
ğımdan girdi, öbürkisinden çıktı. 

Şimdiye kadar güzel, sıhhatte 
olmak için jimnastik yapmak ve 
mideyi çok bot bulundurmak tav
siye ediliyordu. Elbette evinde 
radyosu olanlar pilavı bolca atıf· 
tırdıktan sonra Bay Selim Sırrıııın 
radyoda verdiği konferanları din -
lemi9sinizdir. Belki içinizde üsta
dın tavsiyesi mucibince yere uza
nıp silindir gibi yuvarlanan titman 
lar da vardır. 

Fakat benim tavsiye edeceğim 
bu kadar zor iş değildir. Onun i
çin lakırdıyı ağı:ı.da fazla gevele -
miyelim de sadede gelelim: 

Güzel olmak için tavıiyem fU
dur: 

Bolca, güzelce, rahatça uyuyun. 
Evet, hepimiz uyku uyuruz. Fa

kat vücudümüzün, güzelliğimizin 
bu uykudan icap eden iıtifadeyi 
temin etmesine de dikkat etmemiz 
lazımdır. 

Bilirsiniz ki ötedenberi insanın 
24 saatini üç tane sekize taksim e
derler. 8 saat uyku, 8 saat çalışmak 
sekiz saat istirahat, gezmek ve sa
ire ... 

Fakat hayatta kim elinde saati 
ile böyle hayatını kronometre altı
na almıttır? Kim buna riayet eder? 

Vakıa ak9am 10 da yatıp sa -
bahleyin 6 da kalkmak çok iyi bir 
teydir. Fakat kim buna riayet ede. 
bilir. 

Onun için uyku zamanınızı iyi· 
ce tesbit edin. Ve uykuya hazır -
!andığınız zaman hiç bir teyle met 
gul olmayın. Bet hissimiz arasında 
gözlerimiz en çok yorulan uzuv
larımızdır. Onun için uyku eına
aında gözlerimize tam bir huzur 
vermemiz lazımdır. Bunu temin 
etmek te gayet kolaydır. 

Yatacağınız zaman perdeleri i
yice kş.payın. Yatak odasının per
delerinin siyah olmasına dikkat e
din. Pançurlarıruz varsa onları da 
kapayın. Çünkü sabahleyin p.fakla 
beraber gözünüze girecek ziya si
zi fevkalade rahatsız eder. 

Odanızda gece lambası, kandil 
veya mumu bulundurmayın. Ço -
cuklarınızı da böyle aydınlıkta u
yumağa alı9tırmayın. 

Odanızın sokağın gürültüsün -
den uzak biı: yerde olma.ama dik -
kat edin. Çünkü kulaklar da her 
türlü gürültülerden müteenir o -
lur. Kaydettiği tesirler uykunuzun 
sağlam olmasına mani te,kil eder': 

Gözünüzü kapadığınız zaman 
itinize, gücünüze ve hele paranı
za veya paraaızlığınıza dair hiç biı 
fey dütünmeyin. 

1 \ 
artık olan oldu, bir daha aklınızda 
bulunsun da ne 'bu kadar hiddet
lenip canınızı üzersiniz, ne de bir 
sofra örtüsünden olursunuz. 

Bazı kadınlar vardır ki gece ya. 
tağa girdiler mi bin bir tey kurar
lar. 

- Yine derler, dün ııece 1aba
ha kadar 9unu kurdum, bunu kur -
dum. Uykum kaçtı. 

Şiıe erl kristalleri 
Temizlemenin asulil 

Aman efendim siz hiç Meliha
nın yatak odasına girdiniz mi? GB
ya bayancığım pek tıktır. Fakat 
tuvalet masasının üstünü görmeyin 
bir sürü tife.. Hepsi bof. GBya 
kristal diye saklıyor. Fakat içleri 

öyle piı, öyle pis ki ..• 
Şunların içini temizlemek mil

bareğin aklına gelmez; onları öyle 
olduğu gibi bı~akır. Halbuki evle
rinde a9ağı yukarı her gün omlet 

pi9er. lyiya be hatun fU yumurta
ların kabuklarını titelerin içine 

doldurup ta ılık su ile bir çalkala

sana ... Hepsi tertemiz, gül gibi, ba

har gibi olur. 
Fakat yapmaz, ıerde temhf'llik 

var. 

Evet bunlar gelinlerini kurarlar, 
kaynanalarını kurarlar. Uzaktaki 
kuakrabalarını kurarlar, ve tabii 
öyle uykudan hayır gelmez. Böyle
lerinin rüyaları da karıtık olur. 

Onun için yatağa girdiğiniz za 
man hiç bir tef dütünmeyin. 

Dütüncelerinizi bir diıiplin al
tına almağa Uğr&fın. Kendinizi 
"hiç bir tef dütünmemeğe., mec • 
bur tutun. 

Gece giyeceğiniz geceliklerin 
de uyku üzerinde büyük tesiri var· 
dır. Bu geceliklerin genİf bol olma. 
aı lazımdır. Bu itibarla ııecelik en
tarisi, pijamaya müreccahtır. 

iyi uyumak için akp.m yemek -
:.:rini hafif yeyin. Alkol almayın. 
Hamur işi, çok et yemeyin. Aktam 
yemeklerini hafif sebzevatla ge -
çiftirmek dııha muvafık olur. 

Mide fazla dolgun olursa ıon -
ra fena rüyalar görürsünüz, terler
siniz, Rahat edemezsiniz, bütün 
bunlar kalbi yorar. 

Güzel olmak istiyen bayanlar 
hemen rahat, iyi uyumağa bakın. 
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ondon eline tabancayı almış bağı
rı_ ordu: Çekil ordan! Çekil ordanl 

Hülasa 
ı Fa torna - Hırsız namile maruf o

l -ı ar en Dal husus! bir baloda ga
Y< t np bir hırsızlık vakaaının içine 
kar ınrştır. Çalınan !ey ev aahibi Ma
dan Kov rlibln yeşil dmas:dır. Bunu 
Briıu isminde bir genç kız apmuştır. 

Ma\G;odı şudur: Çünkü bu y fil el
mas Cimi B..ırinjcr isminde bir adamın 
katledildiği gece bunun üstünde idi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
duğu yerde bulunmuştu. Brina bu ~.ü: 
cevheri tekrar elde ederek lı:enw.inı 
Jnırtarınıık istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortalıktan esrarengiz bir şe
kilde kaybolmu~tur. Bunu acaba ev aa
hibl Koverlih atınna•m? Fakat neden 
bu adam böyle bir lunızlıcı yapac~
tıri 

lıte Dal. şimdi genç kıza bir yar
dun olmak üzere Koverlihin arkasmı 
takip etmiş ve onun da bir gece Cimi 
Barinjer'in katledildiği daire de aynı c
lr:ilde vurulduğunu görmüştür.] 

Kondon gülerek kendisine baktı. 
Dal devam ediyordu: 
- içeri ıı:irerlten kapınıza hay

ran kaldım. Dünyada semalardaki 
bir evin yeoil bir kapısı olmaaı ka
dar münaaebetli bir şey yoktur. 

- Ne kaıdediyorsunuz? 
- Hiç! Fakat Barenjer mesele-

ai için buraya ıı:elirken, ıemalarda 
bir ev ve bir yeşil kapı gördüilüm 
za ıı hayret etmekten kendimi 
alamadım. Mimi de sizin evinizde 
ol m? 

Kondon: 
- Hayır, dedi, ~ğer onu arayor

ıanız yanlış kapı çaldınız. 
- Fakat siz &aliba fransızca bi

liyorsunuz. (Genç adam masanın 
ü:ı:erinden bir kitap aldı) "öldüren 
adam,, Klod Farer çok iyi.bir mu
harrirdir. Ha aklıma gelmıtken ıo
rayım, polis si:ıi isticvap etmeği hiç 
aklından geçirmedi mi? 

-Ne derneğe? 
- Bilmiyorum, öyle ya yüksek 

ev aade ıi2in eviniz değil ki ... Ye
til kapı da sade ıude yok. Sonra 
polis Barenjerin cesedinden elde 
edilecek delailden birinin doğruca 
ıinn apartımanınıza geldiğini bil
miyor. 

- Bir delil mi? ne delili? 
- Küçük bir ye,il elmas parçasİ· 

le çi:ıilmit bir delil, bir iz. 
- Oh! ( K.ondonım yüzü bir müd 

det ıimaiyah oldu. Bu meçhw :Uy~
retçiye dilıkatli dildUJ.tli ~ı.) Nı
c;in açık kon.._mayorsunuz, dıye sor 
clu. 

- Açık kon~ealı bir •ey yok. 
Yalımı zannederim ki ıemalardaki 
bir eT fula bir tcY ifade etmez. Fa
kat semalardaki bir ev, Yetil bir 
kapı ile beraber daha ziyade ınini
dudır. Fakat hir y~il elmas par
çaaınm iıü bir iDMDJ semalardaki 
yqil kapılı bir eye ııötürü:rae o za
man mesele daha ba.,ka hir tekil 
alır, 

Kondon aesai:ı Te .-fkın dunıyor-
thı. Surah aertle.-i,ti. End~li 
hir nazarla muhatabım ıüzdü. 

- Si:ı kim oluyorsunuz, diye aor
du. Polis hafiyesi mi? 

- Polis hafiyelerinden korkar 
mısınu. Mösyö Kondon? 

- Y oo ! fakat mademki i,i bu 
kadar biliyorsunu:ı: ıize bari bir fCY 
dalıa söyleyeyim: Bahsettiğiniz ye
,il elmas parçası heni değil, belki 
batka bir kimseyi mes'ul edecek 
mahiyettedir. 

- Sahi mi? 
F antoma - Hnsrzm gözlerinde 

bir ,.dtı peyda o)JDUfta: 
- Öyle ise, dedi, polia sizin apar 

tımanınızda tahamyat yaparsa ba
s&zin için tehlikeli bir fCY detil mi
dir? 

- Hayır. Canım ııkılır o kadar .. 
yoksa mümanaat etmem. 

Kondon ııene aük\inetini üzerine 
abmtb: 

- Yoksa aiz, diye aordu, ıiz de 
polis misiniz? 

- Hanır canım ne münaaebet? 
Ba tahmin Fantoma - Hıraı:ı.ı u. 

zan uzun güldürıniiftü. hi.•e etti: 
-4 Evinizde taharriyat yapılma

aına demek miimana•t etmenini:ı:? 
demek kendiniz için tehlikeli bir 
fey görmüyoraunuz? Dün meseli. 
ayni fikirde olabilir midiniz? 

- Doğru? ne demek iatiyorsu
ııuz? 

- Zannedenem biliyorsunuz 
M. Kondon ! Dün polis evinizde 
lalıar:;.at yapsa idi çok canınız aı
lı:ılacaktı. Polis yetil elmas parça
sını evinizde bulacaktı. Bugün o 
t~blike kalmadı. Sebep gayet basit: 

Y "'il elmas parçası artık sizin 

yanınızda değil! on!Jn için hiçbir 
endifeniz yok! 

Kondon ıayet lakayid bir eda 
ile si}ylenen bu lakırdıları dinlediği 
zaman hayret içinde kalmıştı. Fan
toma-HIHlz gene ayni likaydı ile 
cebinden bir fCY çıkardı. Bu yetil 
elmasın parçuı idi. Elinde törle 
bir salladı. Beriki ağzı açık bir Ta
ziyette buna bakıyordu. Sonra dal
gınlığa uğradı. ve ırayriihtiyari bir 
surette bir tarafa gözlerini dikti. 
Zaten Dal da bunu bekliyordu. 

Kondon duvarın bir k*sini Ör· 
ten duvar kağıtlarına bakıyordu. 
Bir saniye sonra gözleri gene Dal'ın 
elindeki mücevhere dikildi. 

- Bunu, dedi, nereden aldınız? 
F antoma - Hırsız esraren&İz bir 

ta vırla cevap verdi: 
- Bu benim ıırrımdır. Ne der

siniz tuna? 
Kondon hayreti bırakmış fÜphe

ye dü~müştü: 
- Bunu bana tekrar satmak mı 

iıtiyoraunuz? Size metelik bile ver
mem. 

- Fakat belki hediye etsem ka
bul edersiniz ..• 

Fantoma - Hıruz yetil e!ması 
masaya doğru uzattı: 

- BuYlJrun, dedi. Sizin olsun .• 
Kondon elması titrek ellerile al

mıştı. Dikkat'e muayene etti. Son 
ra •iddetle masaya çarptı. Gözleri
ni kaldırdı. Hem merakla hem de 
istihfafla bakıyordu; 

- Bu, dedi, adi bir cam parça11 .• 
- Evet, fakat arzu edilen tesiri 

yaptı. 

Fantoma - Hırsız ayağa kalktı o 
danın bir ucuna gitti. 

-Bu duvar kağıtları çok güzel! 
dedi, on altıncı asır tezyinatı mı 
bunlar? ... Müaade eder miainiz ..• 

Kondon boğuk bir haykırqla ye
rinden fırladı. Yüzü yemyetil ol
muftu. 

- Uzakl~ın oradan! Uzakt....m 
oradan ... derhal derhal ... 

- Niçin? 
Dal masumane bir bakışla bak

tı: 

- Duvar ki.ğıtlarını:ı:a bakmak 
ıi:ıin canınızı mı sıkıyor; diye söy
lendi. 

- Çekilin oradan çekilin yoksa .. 
Kondon bir göz çekti. içinden 

koakocaman bir roTelver çıkardı. 
Dal süklınetle silaha baktı. Son

ra adamın hali tabiisinden çıkmıt 
yüzünü süzerek: 

- Aman yarabbim! dedi. Bü
tün bu asabiyet duTar kağıtlarını
zı takdir ettiğim için mi?. 

Duvar kağıdını kaldırdı. Mey
dana çok güzel iflenmit bir tahta
dan duvar çıktı. Dal'in nazarında 
kağıdın artık hiç ehemmiyeti kal
mamıttı. 

Şimdi elile duvarı yokluyordu. 
- Üzerime her zaman ruvelve:r 

dikmeseler artık. dedi. içim ukıl
mağa başlıyor. 

Kondon bir küfür aavurdu. E
lindeki ıilah tehditkardı. Fakat zi
yaretçisi buna hiç ehemmiyet ver
miyordu. 

- Şaka ettiğimi mi zannediyor
sunuz?. diye homurdandı. Uzak -
lqınız. Yahut ... 

Sert bir gürültü oldu. Duvarın 
tahtası birden bir yerinden açıldı. 
Bir delik meydana çıktı. Kondon'
un ağamdan boğuk bir çığlık çık
tL 

Fantoma - Hırsız: 

- Hakikaten dahiyane bir fikir. 
diye mırıldandı. Bir kasadan çok 
daha emniyetli. Kasa çabucak bu
lunabilir. Fakat nerede arayaca -
fmı bilmiyen hiç bir hırsızın bunu 
bilıneaine imkan yok. 

Kondon bağırdı: 
- ölmek mi iatiyorawıwı ıiz?. 

Bu ruvelYeri görüyor mmunuz? 
Dal batını !&kayıt bir tavırla ar 

kaya çevirerek: 
- Evet, görüyorum. dedi. Fa

kat ıiz beni öl-'ürmiyec2ksiniz. 
Kondon, cesedimin Yetil kapı

ıı olan semalarda bir evde bulun
ması sizin hiç te işinize gelmez. 
Poliıe çok şeyler izah etmek mec
buriyetinde kahrsmı:z. 

Elini deliğe aoktu. Kondon acı 
bir çığlık kopardı ve ona doğru a
tıldı. Ruvelveri kafasına dayadı. 
Eğer bir saniye daha ge;se idi Fan 
toma • Hırsızın kafası muhakkak 
delinecekti, fakat Kondon'un ko
luna sert bir darbe indi, tabanca 
yere düşüt. Bu müdafaa usulünü 

MiLLiYET SALI H ,,UBAT 1935 

80 bin nümayişçi 
(Başı 1 ine: sahifede) 

tedbirler •ayesinde sükünetle geçİf
tirİlmiftİr. 10 f'lbatta da ba;zı karııık
lıkler -1 cuc ihtimal tlahil nde görül· 
m f .,. bu- lıcrfl da tedbirler elın· 
m '"· Dün ııelen telgraflardan öfren
dili,,.;u na ......... ao bin lıiıi nümayiı
yaptıjı halde bir hiidi•e it. ydedilme
miıtir. 

Telgrafları aıağı yazıyoruz;: 

PARIS, 11 (A.A.) - 10 tubnt 934 
hadiselerinin yıldonümü tamamile ••
kin geçmiıtir. Matbuatın e miyet
li kısmı bundan dolayı memnuniyet 
ııetiriyor. Sosyalist ve komüniıt raze· 
teler, !afizme karıı bir tezahür addet· 
tikleri bu ııünün (yiic liii)ni tebarüz 
ett:rmcktedirler. Sağ cenah gazetele
ri iıe kızgın görünüyorlar. Mesela 
krallık taraftarı ( Akıı.iyon F ranııe;ı;) 
ııazeteai bu teo:ahüratm hUkUnıetçe il
ham edildiğini zannederek diyor ki: 

- 6 ,ubat, ulusun, ku~anlar ala
nmda, içten ııelen bir saygı, teulıürü 
idi. Halbuki, dün, ulus mnrile hareket 
etmittir. 

Muhafaza.kar (Eko dö Pari) iç il
leri bakanına çatmakta ve hükümeti, 
6 fUbatta, vatanseverlerden esirgediği 
müaaad.ek&rbğı (müşterek cephe)ıııln 
S0,000 niL-lıayiıçiaine k~ bezletmit 
olmakla ittiham etmektedir. 

Büyii.k matbua!J temsil eden (Pöti 
Parizyen), kımtııklıta aebebiyet vere
cek sok- k nümayiıleailıt a1ıt1larm bü
kıimetçe yaıak edilm~ olmuından do
layı memnuniyet ırö.teriyor. 

Bu gazetelerin fikrince, hükfunet, 
Cumhuriyet meydanına çelenk bırak
mak hususunu, münferit efha• ile, e
hMmniyetsiz heyetlere haretmif ol · 
malda çok u&lu hareket etmittir. 

60,000 den fazla nüınayitçinin re
çit resmi yapmalanna rağtqen, bütün 
ırün, en ufak bir hadise dahi kayde -
dilmenüftir. 

(Pöti Jumal)a cöre, kalabalık 
80,000 kitiyi bulmuftur. 

Radikal · Sosyafüt (Övr) ı:azetesi 
fÖyle diyor: 

- Fllfizme karıı yapılan dünkü nÜ· 
mayiı aealiz, düzenli ve azametli o) .. 
muttur. Cuınhuriy l fırkasının, Cum
huriyet ın<;ydanma akını, durıun fa
kat kudretli bir denizin dalgalanııı an
dırmııtır. Dün, Cumhuriyeti koruma 
idiyelinin ırünü idi. 

Sosyalist ( Populer) ııazeteıı.i, bü -
tün bir yüzü kaplayan (Fesatçılar du
nın) batlıiı altındaki y&JUaıncla: 

- Paris halkı, f&fÖzme yol verme
mek hakkmdalr.i azmini bir kez daha 
iabat etmiıtir. diyor. 

Toplanan kalabalığı 100,000 talı -
min eden bu ııazete, niiaıayİJe dair 
uzun tafsilat vennekted.ir. 

Ayni ııazete, aluuı.n fevkalade in
zibat tedbirleri aayeainde halkın bu 
azametli ve heyecanlı teo:ahiiratııu i.h
lil edecek hiç ha hidiae çıkmadığını 
da kaydetmektedir. 

Komüniat (Üm&ııite) sazeteai de 
nümayiŞ<;ileri 100 bin tahmlıı etmekte 
Ye fapt çetelerinin tehdit rine, çok 
kuvvetli bir kar"lılı: t.,.kil eden bu a
z-etli nümayifin intuamını takdir et 
ml!'l<tedir. 

Balkan andlaşması 
Yı.dönümünde 

(Ba'Jl 1 inci ahi!c<K) 
!ılık v" en ııarsıl~ itiqıadllll bu
lundr; teminatiyle mukabel et
meldt' bahtiyarlık biaaeylerim. 

Yüksek bir aalihiyetle deruhte 
ettiğiniz Balkan anla9ına11 ri ase
ti dolayısiyle samimi Te hüraıetkar 
tebriklerimi bu ınünaad>etle anıet· 
mek iıterim. Bu yüksek aelahiyeti
nize hepimiz tazimde buhınmakla 
bahtiyarız. 

T evlilt. Rü,tü ARAS 

Balkan itiUilı 11e K~üJı •. iıiıl 
P ARiS 11 - 'Balkan anl-.ma

ıının yıldönümü münasebetile E
cho de Pariı &azetesi, bu anla.,ma
nın Sovyet Ruayanm Te Türkiye -
nin te•viki ile tahakkuk ettiğini . 
söyliyerek diyor ki: 

" Bugün F ~ itilaf 
ve Balkan itil~:il'e faydalı suret
te hareket edememektedir. ve kü
çük itilaf ta, eğer Sovyet Rusya bu 
kembinezondan hariç bırakılacak 
oluna, harekahm Balkan itili.fına 
uyduramaz. 

M. Titüleako'ııun kiiçük itilif 
batkanlığını ifa ettiii bir aırada, 
Balkan itilifma da başkanlık et -
meıi hatırlatmağa değ-:r bir ~ -Y
dir.,, 

Fantoma Hır11z zayıf ve utangaç 
görünüfii sayeainde her :ııaman mu 
vaffakiyetle bıqanrdı. Sakin bir 
aeale: 

- Siz hakiki Te büyük bir be
laamız. dedi. Sizi ne yapacağımı 
ben de bilmiyorum. 

Sizi pek ala pencereden a9ağı 
atabilirdim. Fakat insan aemalar
dan dü9erse kafasının parçalanaca 
ğı muhakkaktır. 

Kondon ağzını açtı. Aklına bir 
habra gelmitti. Garip ziyaretçisi
ni tetkik etmeğe koyuldu. Bu 11ra
da Dal eğildi, yerden ruvelveri al
dı. Yüzünün çizgileri birden de -
ğifmi,ti. Sert bir ifade almrttı, Bağ 
gözlüklerin arkasında biraz evvel 
tatlı tatlı bakan gözleri tehditkar 
bir hal almıştı. 

-Bitmedi-

Hava antlaşması 
(Bap 1 inci sahıftde) 

hasıran Fransız temayüllü siyaset:er at
fetmittir. Bu uıul alakadar devletlerin 
efk3.rı umumiyesinde kolayca ihtiraz ve 
ıuilefehhümler uyaııdırııbilir. Fakat bu
nunla lnri iz ve Franaızların. diier dev
letler h nüz vaziyetlerini tasrih etmedrn 
yeni miWakerelere girifn\İt olduklarına 
işaret edilmek istenlliyorsa bu, onların 
niyetleri hakkında şüphele'r uyantlırabi
lir. A!manya nasal bir siyaset ta~ı;İb ede
ceğini daha tasrih etmemiştir. Halbuki 
bir çok memleketlerde oldukça ileri gi
den r.ir takım düşünceler serdedilmeye 
batlanm ştır. Londra eıerinin muvaffak 
olabilmesi için Paris ve Londradan başl.a 
Bcrlin, Roma, Prağ, Varıova, Moskova 
hükumetkrinin de letriki mesaiıi ta
zım geldiği göz önünde tutulmalıdır ve 
bu kadar muhtelif menfa.atları telif ede
bilmek için itimad ve huluı hava11 ya
ratmak l&zundır. 

F ransanın hava kuvveti 
BERLIN, 11. A.A. - Aiınad iıtihba

rat bürosundan ı 
" Münhener Nüyeate Nahribten,, ııazc· 

lesi Fransız matliuatının ln&iliz hava or
du•unun kifayetsizliği ve Franıız hava 
ordusunun fena vaziyeti hakkındaki ya· 
zılannı tenkid etmekte ve demektedir ki: 

" - Fransız ve lnııiliz han ordula
rının fena ve kilayetıİ;z vaziyette olmak 
iddialarını çürütmek için, bu ordulara 
bir bakIJ yetitir. Son iıtatiatiklere göre, 
Fransız hava ordusunun 2060 tayyaresi 
vardır. Bu adedde, ihtiyat, tecrübe ve ta
lim tayareleri dahi değildir. 

Fransa, seferberlik halinde S.400 tay
yareye sahibdir. Buna, havacılık sanayii· 
nin muazzam in1& kabiliyetini de ilive el 
mek lizundır. 

Sovyet Rusya müıteına, hiçbir Av
ru[Ja devleti bu rakama yetitemez. 

Fransa, bütün çarelere bat vu11rak aı· 
keri havacılığın harb kal:ıiliyetinl, l!ıki 
tayyareleri faaliyet daireai daha geniş ye 
nilerile değiıtirerek, arttmnaia çalrıı
yor. 

Eskilerin de ihtiyata bırakmaktadır. 
Fransa, aaffıharb tayareleri olarak E
cho de Paris'nin feryadlarma hak verdir
miyecek derecede mükemmel tayyarelere 
sahibdir. 

Sivil tayyarecilik 
LONDRA, 11.A.A. - Lon • a anla · 

malannı tetkik için iıçi fırkıuııun yaptı
fı toplantıda söz alan Bay Lanıburi de
miştir ki : 

" Sivil tayarecilik uluılararaıı mura• 
kabeye tabi tutulmalıdır. Hava misakı
nın manasını lAyilıiyle anlıyamıyorum. 

Fakat ıunu katiyetJe söylemeliyim ki, 
lnııiliz işçisi hav harbuım tamamiyle kal
dınlmasına taraftardır. 

MemerJe vaziyet 
LONDRA,, 11.A.A. - Avam kaınara

unda, bir mebus, dıt itler& bakanında 
AlmanylUUJl Memel'de uyiun bir hükü
met yapılması hakkındaki iddialannı ln
riltcrenin müaaid bir tek.ilde tetkik edip 
etmediğini aormuıtur. 

Sir Saymen, cevab olarak, lnciltere 
biikümetinin, bu lıüsuıda Fransa ve ltal
ya biikim>etleri ile muhaberede olduğunu 
bildirmiıtir. 

Y 11murtala rımızın 
Nakli -

(Başı 1 inci sahifede) 
ra yolunu ten:.ih etmek vaziyetinde 
buluıı.duklanııı, ancak -~ lunlarm çok 
aiır olduğunu ıerek Türkofi~, rerek 
lnmıpanyaya bildirmiılerdir. Tüccar, 
vapur nakliyatında itina röcterilme
meainden ötedenberi ıikayetçi vaziyet
tedir. 

Şark denıiryalları k11111panyaıı bü. 
tün bu vaziyetleri röz önünde tuta -
rU, yumurtadan alınan a: !un ücreti
ni yüzde 40 nisb tinde indirmeie ka
rar vermİJtir. Şirket direktörü Bay 
Pa.ıı.at, dün bu iş için Nafıa baı mü -
fettişi Bay S..lihaddiıı.le ıörii§mil§tür. 
Yapılan tenzilat, mart başlanıııcından 
itibaree muteber tutulacak, bu arada 
daha bazı kolaylıklar da ıöcterilecek
tlr. 

Göri>ttüiümüz )'WDurla tacirleri, 
) • o ta ihraca•-·xm naYlun ücretle
rinin indirilmeaile çok iatıifade cörece
li kanaatinde bulundulllannı, vasoa 
baıma alınacak navlunun 130 liraya 
indirilmeaile bu ne'tic-in elde edile
bileceğini söylemiılerdir. 

Üç saat süren 
Bir muhakeme 

• (BaJI l inci sahifede) 
Bay lhaan Cemal tahriri müdafaa

ama ilaveten ıuç eaaamı teılı:il eden 
Devlet ıüraaı kararının h•r maddesi· 
ne ayn cevap nnnek ıuretile hakika· 
tin mahkeme huzurunda tavzihine ça
lı1&caiını söyledi ·-e bir aaat süren he
yecanlı müdafaaaınm sonunda kendi. 
&İnin ikinci derecede bir müdür oldu· 
ğunu, icra aalihiyetini b.aiz olmadığı
nı ve esasen prensip itibarile bu ıual· 
lete muhatap olmamuı lazım ı:eld;i!i
ni ııöyled.i. 

Bay Suphi de bir hayli aüren müda· 
faanamesinde kendisinin umum mü -
dür Yekaletinde bulunduğu zaman bu 
itin ne tarzda ve naaıl tekemmül etti· 
ğİ etrafında izahat verdi. Ve buııün 
mahkemeye gelıneaini icap ettiren su• 
ça esas t~I ettiğini aöyliyen komis
yon teıkili teklifini tatbikte ve tetki
kinde bayındırlık bakanı Bay Alinin 
bu noktai nazarı bila.bara kabul ede
rek komisyon t<Jokil ettirdiğini ve bu· 
nun da komİ6yon teıkili hakkındaki 
fikrinin muaip olduğunu aöyliyerek bu 
işe ait dosyanın posta idaresinden celp 
ve tetkik edilmeıı.i talebinde bulundu. 

Mahkeme evrakın olnmmaeı için ya
rın aaat on dörtte muhakemeye de -
vam edilm.esine karar verdi. 

(MÜTEFERRİK 

Ergene yükseldi 
Şark demiryo u gene 
bozu:ma tehlikesinde 
Avrupa postalarının dünden iti-

baren aktarmasız olarak itliyece
ği tahmin ediliyordu. Fakat, Şark 
ı>emiryolları idareıine gelen son 
malumat, hattın Yunan arazısinde
ki kısmında yapılan tamiı;fltın ha
vaların müsaadesizliği yüzünden 
henüz bitirilemediğini göstermit· 
tir. Hasara uğrayan rayların yeni
den döfenınesi iti en çok bir hafta 
İçerisinde ve muhakkak surette ta
mamlanacaktır. 

Bir habere göre tamir edilen kı
sımda bugün bir tecrübe treni iş -
letilecek ve hatta kontrol yapıla -
caktır. 

Diğer taraftan devamlı yağmur
lar yağmaaı yüzünden Mericin Er
gene kolu yükaelmeğe baflamıştır. 
Suların birdenbire iki metre kadar 
artmaaı, ana hatb tehdit eden bir 
vaziyette görülmüttür. 

Mericin de bir miktar kabardı
ğı yoluna haberler gelmektedir. 
Yükselme devam ederse batbn su 
altında kalacağından endite edil
mektedir. 

POLIST• 

Fıııdıklıda yangın 
F mchldıda, htanbul kumandanlığı 

kararıiıhı bahçe kıunında münferit bir 
halde bulunan ahıap binanın, üat J...h 
yaıımııtır. 

' Parmağı kesildi 
Aamaaltıocla Altın kcaik ıeker fah

riKaımda çalıfBD 11 yaılanncla Eftim 
iııminddô çocuk perıcmbe giiaü te· 
iı:er makinesine sağ elinin üç panna
ğuu kaptırmak ıuretile ağır auret:te ) a· 
ralammıhr. Çocuk Cerrabpaf8 basta • 
neıı.ine &önıleri:erek tahtı teda.-iye 
alınnuıtır. 

Merdivenden duşmuş 
Çarpkapıda Y ol&eçen banmda 5 

n-acla oturan terlikçi Abdullah oğ
lu ınnail hamın ikinci kat merdive -
ninden diifer ... yaralanmııtır. 

Tel koptu 
Enelki ııün Kabataıta tramvay 

teli kopmuı ve kontak yapmıı iıe de 
biç hir zarar venncmİ§tİr. 

Kontak 
F ....... Nbçeclen Ka!amı_,a ıitmekte 

alan a- Alinin kullae.tıığı 27 
numarııılı tramvay arabası altmd.n k<.o
tak ,._ıı ise de cereyan dert.al xe
ıildiii için bir ter olmamıı•ır. 

Aya sof yadaki hafriyat 
Ayu«ya miizeainin ~caindeki 

halriyata devam eclilmd<tedir. Diğer ta
raft&.D, müze idaresi de Ayuofyarun 
prp lo~cla tmnirat yapmaia karar 
nnniıtir . 

Bu luaım çok barap olduiundan 
müzeler iclareıi derhal tamire baılıya
caktır. Aıı.caı. vekaıetten tahıisat b~k
lenmdltedU. 

Ayu& zamanda havaların düzelmesi 
de tamirat içia :az- olduğundan tah
siaat celince iç luımılarııı tamiri ikmal 
edilec* ve iUduJıarda cia dıt k111m
lann tamiri bitecektir • 

B-dan ~ Ayaa<ılyarun iç ve dıı 
kısımlan da iyice badana eciilec•ktır. 
Bu badana için de projeler ha~ıı·lan -
IDlftır. 

Bil badana Ayasofyanı'\ eski ahen· 
ğiıı.i bozmıyacaktır . ---Baytar müdürü 

Ziraat bakanlığı ile baytar itle
ri hakkında teınu etmek üzere An
karaya gitmİf olan Viliyet baytar 
rüdürii Etem EleYlioğlu ve beledi
ye baytar müdürü Esat Evaen ev
•elki gün lstanbula dönmütlerdir. 

Aydın hattı 
Hükümetçc satın alınacak olan Ay

dın hıırtb hakkmda Nafia bakanhii!e 
miizakueye iiritmit ..:an firket mü
dürlerinden Bay Adeane Aıı.karadan h
taıı.bu!a relmiftir. 

Müzakerat henüz bitınemİJtir. Bay 
Adeane müzakereye devam için yarın 
Aakaraya gidecektir . 

Hava raporu 
Sıfır hararet derecesine ve deniz ıe

viyesine indirilmit barometre bu sabah 
aaat 7 de 758,5, 14 t• 762.5, hararet de
recesi 7 de 3, 14 d 1.5, en yukarı dere
ceıı.i 3.5, en &f'liı 1.5. 

Rüzııar yıldızdan esmiıtir "" yukarı 
ıürati saniyede 12 metreye çıkmııbr. 

Soyadı alanlar 
• Saylavlığa aeçilen, lotanbul bele. 

diyesi daimi encümen azasından Bay 
Mehmet Ali ıoy adı olarak Yörükeri 
kabı>: etmiıtir . 

* Merhum General Haaan Şevki o
ğulları, Nizaınettin ş.,...ı.;, Mehmet Ali 
Şevki, (Türkiye cumhuriyeti Mıur el
çiai) ve Ahmet Kemal Şevki, (Alhan) 
ıoy adını almıılardır. 

* Mütekait posta ve telııraf vezne. 
darı Ziya ve ailesi, oğulları: diı heki
mi Cemal Ziya ve refika11, poıta ve 
telgraf Veznedarı Fahrettin Ziya, posta 
ve te:graf memurlarından Muhtar Zi. 
ya ve Emin Ali (Elitez) ıoy adrnı al
mışlardır. Ve nüfusa kaydettirmiı
lerdir. 

HABERL~ 
Bir gönül 
Faciası 

Karasevua ı ..,., adı:Jll 
genci tcprağa gön°~c 

ÇORUM, (Mi liyet) - ~ 0ı 
nın bir Kargın köy~, k?,'j1;i, 
Nono su vardır. Y eşıl goı 
gün bakışları, lüle lüle ,~r· ;eı 
ince uzun boyu, bütün koY cııı1· 
lılarını bir mrhlatız gibi.~ ~ 
çekmektedir. Nono ile go:ı ı.t 
lenler, yanaklarının ı;aııı:ı 1 

ni &örenler, kendilerini ·ıc 
saymakta, günlerce hülyası 
tatlı, avunmaktadır ... 

Nononun bu, dillf're deıl•f 
liği yönlerine yayıla yayıla e 
vi bir töhret peydahlanıı•~!' 
hnngi bir delikanlı genç 11 

evleneceği vakit: 

- "Nidem, Nonoya ben\~ 
ki .. ,, diye dudak büzmekte, 
ğilse Nonoya benzer bir 
bulmağa çalı,maktadır. Ve 
mek fazlaki her gencin k 
bir ate' olan Nonoya akıll ~ 
duğürlerde gelmektedir. ~ 
aradığını bulamadığını, :ıe 
ğil, parasız, filiz gibi, bütÜll ô9 
sinin olan bir delikanlıya ç 
mak dilemektedir. ~ 

Ve günün birinde, köyliileoı'· 
rin hayreti içinde bu da olu~, 
no gönlünün sevdiğine var~ 
ki yıl süren evlilik hayatı ~ 
topu ıibi bir oğlan, bir kı:ı, 
rusu da oluyor ... Genç kadı':J 
tini, bahtiyarlığını evinin 1 dtf• 
tatlı çatısı içinde bulmakta 

Bununla beraber etraftaJI 
tık terbiyeıi kıt ipkluın. . ~ 
ve yayvan sesleri de kesiJırııf 
sjlmit değildir. Ve bunlar J 
da Huan oğlu HüSEYIN f' 
kara sevdalı Yardır ki, Non_'.'.. 
lahza görebilmek için, Kerv
otuz ilci difini söktürmeye r ~ 

Hüıeyin, güzel Nonoya. 
cana yakın görünebilmek iı;iJI 
tik muskaları alıyor, varını, 
genç kadının ayakları aluıı' 
yor, hatti ağırlığınca lira. ,,Jf 

kalkı9ıyor ... Bu, iıtelı:leri, l:>I'". 
rer neticesiz ve lesiniz kalıf" 

Kara ıevda ile alev ale"'·dl 
tutuşan &şık, kalbinin git gı 
tan bu, iyi olmaz yaraaınJl 
ancak Nonoyu öldürmekte 
yor.? 

Kafasında beliren bu, bitr~ 
çeşit kalıplara, biçimlere ,'.:j• 
kıyor, (mademki, diyor,~ 
miyor; niçin ya4uın, .. lyi ~ J 

san aeTdiği, auıllDI için İç_': 
ği bir kadım öldürebilir nıı · 

Hüseyin kafasındaki gıd 
cık bu, aorıuları içine aıi":'J 
mekten çok uzaktır. Ve ü'-J 
tık, kendisini bir teviye r~ 
güzel kadının yefil, hüly~ id" 
gün gözlerini kapaınağı ıY ~ 
ye ta&arfamı9tır. Şimdi her jllİ 
nonun komfularına gitme• 
gizli, silik bir gölge ııibi 
mektedir. 

lki gün önce, ıece Non~ 
sini görmeğe gitmit-•• bir s1 
çük yavrusunun ağladıi~}, 
gibi olmut··· Yusuf oğlu .Ali 
genci yanına alarak ıoka~':f, 
Ne kadar yürüdüler biliodl'd 
denin yıldııaız karanlığın • 
el ıilalı seai, feryatlar, ha'"~' !la 
acı acı yükıelmit··· kotuP. 
ler Yusuf oğlu Aliyi a,,,. 
yıkık bir bahçe duvarını • 
çalıtırken yefil gözleri k~ 
nan Nonoyu ve üstünde 
bulmutlar... . 

Şimdi güzel Nono ve ~ 
toprak olmuttur. Köy 1'1' 
genç kadının mezarını . , 
kn çiçeklerile bezemi,terdi" 

Hüseyinse, cumhuriyet ~ 
melerinin idil pençesine~ 
dibnittir. Ve bafka bir• ;it' 
lanacaiı günlerin aayısJJJI 
tü saymakla !Defguldür. 

ALACA'nın Kargınlı~ 
herkeı büyük bir yas balf 

Küçülr haberler 

* \fereın mücadelesi b 
yıl:ılı: kongreoi bir martt• 
yapılacalrtır . 

• Sıhhi mücaaeıeler .,, 1""'J 
muhaoebe batkitibi ~. 6'. 
verıite vezneclarbiına taytJ' 
tir - /;). 

• Rayiıtag meclisi -:.':ııo _, 1 

Brawn Alınanyaılan ht.aı"'""' j!Y., 
tir. Dr. Brawn bu ~~e bİ' 
Teutonia Alman klübun ~j 
rans yerecektir. . ~·ı 

• Verem mü~del~. ,.ye" J 
Almanyaya •iı>arıı <;1~1 1 ~ ı 
emaye rozetler tehr~e 1 e "''.iır 
zetler kurum üyelern•e ;bili,,.~ 
!ere ufak bir ücret pıul< 
lecektir. 



Piyango çekildi 
De- kazanan numuala

.rıa sıralanmıı listeıi 
10 bin lira kazanan 

15432 

4 bin lira kazanan 
5009 

.! bin lira kazanan 
898 

1 bin lira km:tumn 
23933 

Bin lira kazanarlar 
36o4 24909 

500 lira kazananlar 
Z90s 7216 9910 12853 13884 

l4950 16383 19828 19942 20072 

ııııı 150 lira kazananlar 
&114 &447 4454 6308 6778 6802 
~ 9733 9766 11243 12855 13022 
~ 13399 15171 16341 16965 18416 
~ 19801 20346 20945 22044 22065 

23s.ts 
100 lira kazananlar 

1356 1362 1411 1415 2913 2984 
4063 4478 5639 5646 6406 
8174 9095 10154 i0248 10990 

ll435 11496 11729 12088 12279 
14862 15062 15318 17067 1746S 
17675 18061 19245 19569 19597 
21075 21456 22381 22713 23187 

ita 50 lira kazananlar 
~1 636 727 921 1055 1391 
•ite 1557 1691 1790 1945 2022 

~=:!::!=::: 
18o3 4161 4416 4694 4722 4761 
~ 4945 4972 5289 5522 558& 
!-1tt 6761 6803 5945 5972 6312 
71ao 6364 6850 6856 6953 7405 
~ 7500 7602 7757 7975 8324 
•1.,. ~ 8810 8842 8926 9049 
l~ ......., 9555 9852 10067 10408 
:~ 110543 10917 10981 11057 11096 

1920 12254 12389 12608 12749 
I~ 13108 13120 13410 l(.W88 13560 
~ ~3Sss 13911 13927 14239 14290 
"ia3 4109 14640 14825 14876 15083 
~ 15188 15220 15255 15275 15689 
'!l68 162ss 16322 16571 16588 16954 
:~ı ~7342 17532 17892 17897 17899 
&sğl 8261 18296 18309 18349 18461 
~ 18608 18734 18837 19097 19357 
~1172 19849 19925 20197 20245 20330 
ıı'6i 21238 21250 21253 21321 21333 
~ 22022 22063 22372 22490 23011 

23743 24165 24259 24721 

30 lira kazananlar 
66 

l17 124 203 229 424 583 
tJ 775 799 881 890 930 
ısa: 998 1202 1472 1480 1499 
~ 1716 17b"7 1834 1871 1927 
~ 2219 2429 2647 2739 2804 
~ 3104 3156 3233 3285 3291 
·~ 3378 3797 3847 3906 4012 
~ 4143 4236 4460 4617 4650 
.... 4773 4791 4830 4919 5167 
~ 6100 6193 6303 6310 6392 
!&ile 6610 6704 6758 61148 6864 
ltaı 6959 6995 6998 7070 7181 
""' 7293 7308 7368 7375 7493 
loaı 7729 7798 7890 7981 7989 
~ 80&o 8168 8205 8349 8373 
'13Q 11147 8700 8720 9004 9091 
'71& 9261 ır.ı83 9547 9587 9698 
~ 9824 1018 1024 10396 10419 
loi~ 10569 ıOGoo 10032 10633 10123 
ıasss lo149 10/:19 10813 10832 10834 
ı16tıo ı1oa1 11135 ıı ıw ııs31 11574 
:§ ~ilıs 12201 12384 12523 12550 
,:"116 78 1'622 12ö4a 1~135 12789 
~ıa ~os1 13161 1329s 1::&12 13645 
~ l 830 13855 13935 14242 14-1!14 
~la ,!728 14791 14796 ..... ,o 1:>206 
.~ ql97 l" 93 15!>47 ı......., 15736 
l:!_oıı 15835 l 5937 ,5 00 111 ... .,.; 16102 
ı;"<ııı :~ıs2 16293 16404 , JJl 20319 
4ıa OS9 nosz 17090 ,,""34 ınn 

17841& l"1S24 17535 17542 lıGSS 177;2 

~s :~s 18311 18398 18520 ı .. ,.,;o 
la.~ 19 2 189\ll 191)47 19240 }lJ...,2 

ı;""' ı.2~9 19406 19411 19505 19;>.J :s ~~ 19701 19709 19852 19906 
~ ::""lllS 20133 20182 20465 20S54 
~:~ ~ 20697 20718 20726 20762 
~ laag 20976 21231 21297 21278 
~~l ~:SOo 21516 21539 21598 21801 
~ ~ 961 21994 22019 22155 22226 
b~~ 23 96 22838 22988 23091 ZJİlO 
~~ ~ 190 23222 23338 23392 23407 
~~ ~3495 2JJJ8 23799 23827 24155 
~ 24331 24509 24638 24642 

• 
ı...~ocu· b osu 
~' e_&irgeme kurumu lıtan· 
~ 'tzı~ce her aene yapılmak· 
ı.~ de :t1türnlü kışlık balosu bu 
i"tcı. l ~ubatta Maksim salon
rıı~ ~11 ~etılecelıtir. Balonun di • 
d-:.'°'' iç~ ere nazaran daha iyi ol
l'l\ ~11 

bayanlardan ve baylar -
~'ti te~~P olan 30 kitilik bir 
ili~ a)~ıbıye icap eden tedbir -

""leltt tşdt.ır. Bol kotiyon ihzar e
e ır li . 
"Yvanlara dair 

.. ~ k(flferans 
~ 1 ınücadele mıntakıuı 
~l 17aı Bay Abdürrahman 
t"ı. rJ.. l,ta ~ııbat pazar günü saat 
llııiı~~n ul radyosunda (Hay
"~ele)ıklar.ına. kar'ı yapılan 
. ~. Ye aıt bır konfe-ranı 1'e· 

j Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Ges- defakl bU..oc-W dof .. ı..ıı..ı.,,. 
ter aruında birlnciliii: Şiıli Abidei Hiirriyel 

caddeai 259 numarada Bayan Şaziye, ikinci-
1.iii o.ı.uc1.t.r.ı. KmlJı battmda Ba7 Ş.mHl• 

tlaı kazannuılarclır. Hed.i7eleriai aldırmalan 

k9D.dilerind .. rica olunur. 

Ceçın defaki bilmecami
zin halledilmiş şekli 

ı 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

ı 

2 
s 
4 
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8 
9 
JO 
11 

OıL ıG U,N •'h L · ~IK• 
K ı •ıE R l ıŞ M,E IK •O 
:_: LlllZ • '• • • • 1 ILIB 

dil Kıtız ı •!EM ,•I U 
A!• N • I Ş .• ,A K • E 'R 
K I AıT I 1 iL A 1 Ş M A Kil 
•iLi 1 .SiE I• • E Ş .•I t 
W ı I I• • ı TIA l•ıK , • • Eı Ş 
'lıKı• EIM •ıAıcıu N 1 
O• •IBIE IL JL I 1 !• L'E 
Y E'D EK R t r::Jı R 1 İ iT 

Oamanlıca karııhklarmı ya:r.dıiımu: kelime. 
lerin ö:ı. türkçe nn.ı.kabillerini yazarak ıe.klimi
zin boı hanelerine yerlettirini& •• keurf"k 
"Milliyet Bilmece memurluiuna,. a:Cnderini:z-. 
Bilmecemizi doiru halledenler arasında kura 
çeki7or Yit kazananlara bedi.yeler veriyoruz: 

Müddet: Perıembe sünU alqamm.a b.daı·dır. 

Yeni Lilmecemiz 
1 ' 3 4 5 6 7 8 9 101\ 

! , .. • -
1 ' ,. •• 1 • 
1 1 •• 1 1 't. 

• I•• ' 1 ., 1 •• 
ili 1 1 ,m •I ' 1 ' .1 1 1 1 1• • ı 1 

1 1 • 1 •1 
•I • ,. • 1 1 1 • ' 
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6 
7 
8 
9 
ll 
11 

ili• 1 1 1 •• . 
ı • 1 ı••ı 1 1 1 ... 1 111!11 1 

SOLDAN SACA ı 
1 - Lh kayığı 4, Duyar 3, Nota 2, 

Z - Cet S, Yama 2, 

S - Ekim yeri 5, K.açuıa.ktu emir 3, 

4 - Buf 3, Nota 2, 

& - Tekdir 'Arka 3. 

I~ 1 

6 ...- C.mua, bü7ük bir h.ayYan 8, Nota 2, 

7 - Valide 3. Likırdı 3, Milli1etln 7eni adı 3 

8 - Tok deiil 2, Abuı 4, 

9 - Erkek 2 1 Ajuı 5, 

10 - Nota 2, Açmaktan ismi fail 4. 
11 - Bir denizimiz 3, Dem 3, Malüa 3, 

YUKARDAN AŞACI ı 

1 - Lmet 3, Cezire 3~ l~mirli 3, 

2 - Ablıan 4, Bir me7•a 3, 

3 - B~rE 3, H..le! 4, Nota 21 

4 - Son harfin Lir heceai 2, 

5 - Veki.let 8, 

6 - Buıünlerde lapa bir nehir..4. 

7 - Yaram.az çocuk 6. 

8 - Çift deiil 31 Zülf 3, 

9 - Ser 4, Tıpa s. 
10 - Kamer.iye 6, lıt. Z. 
11 - Beyıi.r 2, Bir bü7ük ölçü 3, 

Anneler birliğinin 
yardımı 

Çocuk esirgeme kurumu anne
ler birliği heyeti idaresi dün mu
tat toplantısını yapmı.t ve 9 anne
ye kundak takımı ve diğer annele
re de çama~ır ve elbise vermeğe 
karar vermittir. 

Mer aşlı i"ençler 
to"lla .,d ı!ar 

Şehrimizdeki M~lı ııençler, 

• dün öğleden sonra, mal 15 te, Halkcvi 
koa"cran,o salonu,, la toplanarak, Mera

§ın kurtuluıunt'u yıldanümunti kutlu:a. 
mı ..... ard.r. 

Merasimde, Merqlı ~nçler tarafın
dan heyecanlı hitabeler okunmııt. M~

raşm i>til&ılan kurtulu4u habraları an
lablmııtır. Merasime gelenlere, birer 
f\1\.:rat rozeti veriln1i4t\r. 

A.ay .ôşkünde 
Dün ııece saat 20 de, Halkevinin 

gü. el sanallar fUbesi, A!ay kö~ünde 

bir müsamere tertip ebnişfü. 
Müsamerede ikizler piyesi, Mureh

biye iıimli komedi oynanmıt. bay Se • 
limi lzzel tarafından tiyatroya dair oir 
konferana verilmi~tir • 

Top antı) a davet 
Hiliilialımer cemiyeti Beylerbeyi ,_ 

hiyesiu.dea : 

1 

15-2-935 cuma günü saal 10 da Bey
lerbeyi nahiyesi Hilali Ahmerinin sepe
lik toplantısı yapılacakdır. Bu toplan
tıda bulunmak isteyen muhterem hal
knnauı t"!riflerini dileriz. 

İ5kenderun u.arı da\ e; 
Antakya, hkenderun ve bavaliıi Türk

leri yardım birliğinden : 
15-2-935 cuma günü aaat 10 da htan

bul Halkevinde yapılacak 1ılhk loplan
tıya Üyelerin eelmesi dilenilir. --Gine ologi kurumunda 

Türk Ginekolog; Kurumu ı:enel ka
tibliğ"n en : 

T"t k Gin~· logi Kurumu bu ayın top 
laulı J .$-~-01 ... a çar§amba gunü ı~at 
18,30 ela Cajaloğlunda Etibba Oduı 
konferans salonunda yapacağından, a
z.asından bulunan bütün kadrn hekimi• 

, 
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Gaip aranıyor 
Cağaloğlunda Tafkavak soka

ğında 8 numara
da Bigalı Huan 
M.111tafanm oğlu 
8 yatlarında Ha
san ismindeki ço
cuk cuma günü 
öğleden 1<>nra 
ka)"bolmuştur. Ka 
ra ıaçlı, orta boy 
lu, tombulca bir 
çocuktur. Saçı ıi
yah, gözleri ıi· 

yalıtır. Ust duaağımn ortasında bir 
yara izi vardır. Görenin insaniyet 
namına babasına teslim etmesi 
rica edilmektedir. 

~:..;_~~~~~~ 

iRTiHAL 
Şirketi Hayriycn.in ve Boğaziçi hal

kının uzun müddet devam eden vazife
ainde muhabbet ve takdirini eelbeyla
miı olan 74 numaralı vapur süvarısı 
Şeref kaptan dün ak!BID Fatihte tram
vay istasyonu civarında Abduılah e
'endi apartımarunda mukim bacanağı 
Bay Galibin hanesinde rahmeti rahmana 
kavuımuıtur. Cenazesi bugün mahalli 
mezkurdan kaldırılarak Beykozdaki aile 
kabristanına defnedilecektir. Cenabı Hak 
rahmet eyleye. 

OLUM 

İstanbul 7 nci icra 
memurluğundan: 

Mebmed Ali: Hüseyin pafa zade ve 
Bahriye Binbaııhğından mütekaid; Kı
nalıada Hüseyin pap. yal11ında iken 
halen inmetııilıı meçhul. 

1 - Şartnamede evsafı yazılı bir mensucat mukavemet 

makinesi pazarlıkla satın alır. acaktır. 
2 - T eKlifname ve kata loğlar tetkik edilmek üzere mü

nakasa giinünden bir hafta evvel komisyona tevdi edilmelidir. 

3- Pazarlık 27-3-935 çarşamba gÜnÜ saat 14 <le Le

vazım ve mübayaat komisyonunda icra edileceğinden vermek 

isteyenlerin yüzde 7,5 giivenme paralariyle aynı günde komİs· 
yona müracaatları. (680) 

8500 tabaka 50/50 eb'admda yal~lı kağıt nUl"l'"'"ne ve 

tarbıameai mucibince pazarlıkla aahn alınacaktır. 
Vermek isteyenlerin 19- 2-935 salı gunu saa. 

~ yüzde 7 ,5 gÜvenme paralarile Cibalide Levazım ve 

yaat Şubesine müracaatları. (708) · 

ı4 de 

Müba-

Iıtanbul Maliyeaine izafetle Mııhııl<e
mat Müdiriyc1' tarafından htıımbul a•· 
liye malıkemeaiııin 107 nuaıaralı YO lem· 
yiz ına.lıkemesinin 10 Nisan 934 tarih ve 
7347 • 6145 numaralı aleyhinize iıı.tih· 
sal O:unan ilô.mlar mucibince (715) li
ranın• y\Uda bq faiz ve ücreti vekaletin 
tahsili için llMllkUr ilam dairemize tev. 
eli olumnut ve tanzim olunan 934-5469 
doıya numaralı icra emri berayi tebliğ 
ikmnetııahı terk etbğiniz ve yeni ikamet 
gô.lıuuz da meçhul olduğu anlaıılmıf ve 

icra ettirilen zabıta talıkikab ela bunu te 

yit etmiı olduğundan yukarıda yazılı M ht t t b ) H Ik 
borcu ifbu ilan tarihinden itibaren aiha· ..... u erem s an u a ına 
yet bir ay içinde ödemeniz :&zımdır. Bu .. 
müddet içinde lforcu ödemez veya tet· M U J D E lstanbulda ıeneden seneye aebebaiz artan 

mahrukat fiatlarını nazarı dikkate alan 
kik merciinden veya temyiz veya iadei 

:~~~c:!.°~ri ~~~:;~ Antara Memurlar KoopBratif şirteti 
bir karar ııetirilmedikçe cebri icra ya- idare Meclisi hükilmetin müsaadesi ve Ziraat Bankıuınm yardı-
pılacağı ve gene bu müddet içinde icra 

mile Almanyadan külliyetli miktarda kok getirmeg" e ve Ankara· 
ve if1as kanununun 74 üncü maddesi mu 1 da olduğu gibi stanbul a da mahrukat fiatleri üzerinde nazım
cibince mal beyanında bulumnazoanız ha 
pisle tazyik oılunacağuıız ve hakikate mu lık vazifesini yapmağa karar vennittir. 
halif beyanatta bulumırsaııız bapisie ce- Kuruçetmede AL TIN ÇAP ADA teıil edilen 2 numaralı 

=cı:!::ı::t"" ~i:,,::~;~ Kooperatif Mahrukat Deposunda 
(7992> pek yakında qağıda göıterilen fiatlerle kok aabıına baılanacaktır . 

~~~~~~~~~~:....:..~~ 

Divanı Muhuebat Reiıi sani.si mcr
hwn Mücib'in karısı ve Divanı Mubaso
bat azasından merhum Melmıed Ali i
le Saffet ve Fatma'nm anası ve Türk 
Maadin Şirketi memurlanndan Hasan 
Hayri'nin büyük ana11 HA TiCE dün 
ölmüştür. Olüsü bugün saat 11 de Be
yazrtta Soğanağa malıal!eaiııde Simitçi 
ıokajındaki 2 aumerolu hanesinden kal
dırılarak namazı V alde camiinde krlm· 
clıktan ıonra Merkez Efendide aile kab
riatanraa deinedilecddir. 

. Eyüp sulh hukuk 
Hakım iğınen: 

Toptan depoda teslim (21,5) . 
Perakende ikametgahlara teslim (23,5) Lıra 

CİNSİ : Kolay yanar, sabalan bozmaz, çok 11ıtır, kırılmak iste
mez, küçük parçalı, tozsuz en iyi cinı Alman teshin ko
ku. "ASGARi 7,200 KALORİ, AZAMI 7 - 9 KUL.,. 

Şubeye davet 
Usküdar askerim ıabeoinden ı 
Uıılıtüılar ıübesinden olup sınıfı DW• 

habere istihkam olan (316 den 328) da
hil bakaya neferler 24 tubat 935 günii 
ıübeye geleceklerdir. 

YENi NESRlYAT 
~ 

Holivut 
Holivut'un 9 nuınaraiı nusha11 zen. 

ain münderecat ve çok güzel reıim!er 
ile intitar etmiştir. 

TEPEBAŞINDA ŞEHİR 
T Y ATROSUNDA 

foı"but BıllaiııtsJ 
$ehirTiyi1trosu 

ııııııııııııııı 

l.JI 

Bu akfllIIl 11Bat 

20 de 

ZEHİRLİ 
KUCAK 

Parasız biletleri Ü· 

ıiversite RektörlÜ• 

:ünden alınır. 
813 ınnıııı 

• • • 
l- ransız Tiyatrosunda 
Çarıamba gününden itibaren 

DEL1DOLU 
opereti oynayacakbr. 

Konservatuar Orkestrası 
Şef: Cemal Reıid 

Salı 12 Şubat aaat 21 de 
5ehuberi : BıTMEMiŞ SENFONi 
Beethoven : (KORIOLAN). 
Rabaud : HONNEGGER. 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy l cp\war cadn.:;ı No 33 

958 

KiRALIK VE SATILIK 

Haydarpa§a ile talimhane arasmda 

Mi.akı Milli ıokağmda 6 oda elektr:k 

ve suyu lıavi 68 numerolu hane acele 

kiralık ve oatıhl<br. Bekçiye müracaat. 
(7987) 

Istanbu 7 nci icı a 
mem.ı r.uğundan: 

T arabyaJa Ayakiryaki c:ıcidesinde mü 
kerrer 65 numaralı hanede yeni :kaıaJet· 
g&hı meçhul Petraki llyadİ) e : lstaııbul 

ma!iyesınin mafıkerr1ei temyiz birinci hu· 
kuk dairesinin 3528 • 3168 nıırnaralı i· 
lim ile eczayi t.ll:ı(,iye bedeli ob" iki 
m:Jyon iiç yüz elli b.in lnınıt"n temini tah 
ıil.i için ve haw yolıl.: devam eden icrai 
muamele •afhasında ıkaro.ctgahım.za teb· J 

liği için gönderilen icra enllrleı·inin ilr- 1 
' kasına rnübaşrin verdiri meşrubattan eı f 

ki ikametgi.hınızı terkettğiniz yenisinin 
de meçhul olduğu anlatılması üzerine 
tebligatın bir buçuk ay müddetle ilanen 
ifasına karar vuilmiıtir. 

1 tbıı ilan tarihinden itibaren bir bu
çuk ay içınde yubnda yazdı bo>cu ode· 
ınez veya tehiri icra karan geti~zH· 
niz icraya devaın olunaecıgı gibi J;:ra ve 
iflas kı1nununun 74 ncü. maddesine göre 
mallannız hakkmda beyanda bu!.Jmna

dığ•nı~ l•kdird· hapis ile ta •. yı"k olana
cağınız hakikate r..H.ıhalif huJunduğunu.e: 
takdiı-de hapisle tecziye edilue~iniz icra 
eınrinia yerine kaim olmak üzre iJi.n 

Hezineııin Ayvan.-arayda Toklu dede 
mahalleahıde 18 nwnaralı haı\ede Balı
riye yüzb'li•İilı- ııımdan mutakaıt Cemal 
zimmet:ndl' Ldtağı olan 86 liranın tah· 
ıiline mütedair mahkemece veril ... 18 
Şubat 930 tarihli hükmün müddeialey
hin ikametgilıı meçhul bulunmaımdan 

dolayi bu bapı aki bukmun hukuku· usul 
muhakemeleri kanununun 141 ve 144 ün 
cü maddeleri mucioinco tarihi ilandan 
itibaren 15 gün müddetle ilinl!tl ıcra
ıma karar verilmiı olduğundan tebliğ 
makamına kaim, O:tru:t.k. Lİ.l.i·e ilam vara· 

kalarından bir nüshası mahkeme divan
hane·ine ve bir nüshası dahi müddeiley· 
hin edı:i ikametgahına talik kılındığı 
gibi evrakı havadisle dahi keyfiyet ilan 
olunur. ( 7990) 

~~~~~~~~ 

Hali Ta•fiyede bulunan 

illi oto T. A. Ş. 
Ta ıye Memurluğundan : 
lf ıı taJJ1oıyedc bulunan ivJ.l.llıoto ·r .A. 

Ş. lıiısedaran aeelade heyeti umum.iyesi 
1935 $eneai Martının l 1 nci pazartesi 
c:üııü saat 15 de lstanbul Taksim Sürp 
Agopta Elmadağı caddesinde Nomiko a· 
parbnanınm 1 numaralı dairesinde ini
kad edeceğinden hissedarlar bu içtima& 
davet olunurlar. 

lıbu heyeti um111I1iyeye iıtirak edecek 
olan hiaaeılarlar cı.lıili nizmnnamesinin, 
261 nci maddesi mucibince malik olduk
ları hisse senetlerini içtima tarihinden 
7 gün evel, htanbulcla Şirketin merkezi 
olan Panıı:albda Elma Dağ caddesinde 
Nomiko apartımanının 1 numerolu dai
resine veyahut Partst'e Provam soka
ğında 59 nwnarada ki.in Bau...- Marchal 
ve Şürdtiıaı Bankasına tevdi ve alacak
ları makpuz mukabilinde dühuliye vara· 
kası verilmek ii-ıre Laakal 3 gün eve! 
Şirketin merkezine teslim er.emeleri i· 
caheder. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - as ıye vaziyetini muoeyyin tas• 

fiye memu · rı ve murak1p rapm.·lannm 

kıraati. 
2 - Taıiiye memurlaruun i.l>rası, 
3 - T aafiye müddetinin bir sene da

ha temdidi, 
4 -Tasfiye manurlarnulan birinin 

istiiıwnm kabulü, 
5 - Diğer bir tasfiye memuru tayini, 

&elahiyet ve ücretinin te&biti. 
6 - Tasfiye memurlannm aelahiyet· 

(erinin tadili. 
TASFIYE M.EMURLUGU 

Cenubi Anadolu 
Maden 

Türk Anonim Şirketinden: 
934 Iı ıeneıııne mahsus olan umum he

yet a~ağıdııki ruznameyİ müzakeresi i
çin 23 Mart 935 cumartesi günü saat 
15 de htanbul' da Bahçekapı da 4 Va
kıf handaki şirket merkezinde adi sıı· 

rette toplanacağından, hisse sahipleri
nin toplantıya gelmeleri ve biMe ıenet· 
!eri .eya banka n.dı:tuplarmın toplantı· 
dan bir hal: .a evveline "4dar tirket mer• 
kezine tes.iım ederek dühııliye varakası 
ah:n alan ii&n. olW).ur. 

Müzakere ruznamesi : 
1 - 934 it aenesi mwımel.it ve hesa

batına aid idare Mecllii ve Murakıp ra· 
pcırlarırun okunması. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar beaapl • 
tının tasdik ve idare M iiamin ibrası; 

3 - M..ı :C aten intıbap ed"len !da· 
re Meciısi aı:aJ,nın intıhapWırun tasdi· 

4 - Munıoop intihap ve ücretinin la· 

yinile lcl<.re M~>clisi azaaıru:ı h""lo hu· 
'------

TESELLÜM ŞEKLİ : Koklar ayarlanmıt baıküllerle müt
terilerin veya adamlarının gözleri önünde tartılır. 

Ağızlan dikilmİf kurpın mühürlü fUVallar içinde 
kamyonlarla i.kametgôlılara kadar gönderüir. 

TARTI: TAM! HiLE YOK! 
MORACAAT YERi : Sirkeci Mühürdarzade ham No. 32. 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF SIRKETI • 
İstanbul irtibat bürosu 
Mahrukat deposu 

Telefon: 23074. 
Telefon: 40456. 

Istanbul ıhhi üesseseler Sahn_ 
alma Komi yonu Reisliğinden: 

Eksiltmeye konulan iş : Asabi emraz hastanesinde ya

pılacak Lepra pavyonu ikmali inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 5019 lira 73 kuruş olup bundan (4484) 

lira 83 kuruşluk kısmıdır. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak ııunlardır ı Eksiltme 

ıartnamesi, mukavele projesi, Nafıa itleri feraiti wnumiyesi, 

fenni şartname, keşif cetveli ve projed·r. 

İsteyenler bu şartnameleri evrakı 22 kuruş bedel mu

kabilinde asabi emraz hastanesi Baş Tabipliğinden alabilir

ler. 
, Ekailtme 19 Şubat 935 salı gün\i saat 15 de Cağal oğ-

lunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacak 
dır. Eksiltme açık yaptlacakdır. Ekailtmeye girebilmek için 

isteklilerin 336 lira 38 kuruş muvakkat teminat vermesi bun· 

dan başka bu işi yapabileceğine dair İstanbul Nafıa Baş Mü-

hendisliğinden vesika alıp getirmesi lazımdır. ( 464) 847 

lstanbul 7 nci icra 
memurluğundan: 
Sa!amon Modyano : lstanbulila Çiçek 
pazarında Albparmakyan hanında ıuc· 

car iken halen ikametgahı meç-hu!. 
htanbal rnaliye•ine izaietle muhak<mat 
müdirı_ • ı tarafmdan Is.tar.bul aıliye 
mahl:u..""111İn 107 numaralı va ı ·ı.ıyiz 
mahkeme•inin 10 nioan 934 tarih ve 
7347 • 6145 numaralı aleyhinize İslih
.. ı olunan iliımlar mucibince (715) lira 
ıun yüzde bet faiz ve ücreti vekaletin 
tahsi i jçin mezk.'.'ır ilam dait~nize tev
di olunmuı ve tanzim olunan 9.14-5469 
do•ya llllmaralı icra emri bera) ı tebliğ 
ikametı,..filıı teı ettiğiniz ve il· metgahı 
ruz da .-çhul olduğu mılaıllnııt ve fo. 
ra ettirilen zabrta t..:lıkikatı da bü r. ıı te
yit etmif olduğuııdan yukarıda ya <Ilı 
borcu i§hu ilan tarihinden itibaren ni
hayet bir ay içinde ödemeniz Wımd r. 
Bu müddet içinde borcu ödemez. veya tet: 
kik merciinden veya temyiz veya iadei 

muhakeme yolundan ait o'.duğu mahke
meden icranın geri bırakılmasına dair 
bir karar ııetiriınedikçe cebri icra yapı· 
lac•ğı ve gene bu miiddet içinde icra ve 
iflas kanununun 74 üncü maddesi mu· 
ci>ince mal beyaıunda bulumnazsanız ha 
ptsle tazyik olunacağmız ve hakikate aıu 
halii beyanatta b..:uu.....,.nız hap\ale ce
zalandınlacağuwı mczkür icra emrinin 
tebliğ makamına kaim olmak uzere i
lin olUDW". (7994) 

Devredilecek ihtira berab 

"Karbonlu mevadm idrojenlendiri!me 
sine aid usul,. haldundaki, ihtira için lk· 
ti sat V ekileti Sanai Müdiriyetinden is
tih•al edilmiş olan 5 Eylül 1932 tarih 
ve 1655 numaralı ibtil'a bet-atmın ihti· 
va ettiği hukuk bu kere baıkasına devir 
veyahud icara verilmesi teldiE edilmekte 
olmakla bu hususta f~a malumat edın· 
mek ietıyen zevatın Galatada Perşembe 
pazarında Aslan Han 5 nci kat 1-4 nu
maralarla mürakkam idarehaneye münı· 

avllmneleri' ilin olunur. (7981) 

İstanbul 7 nci icra . 
memurluğundan: 
Olii hmaiJ Hakkı varisleri: Karıu Ne
.,_...., K...4.MUJ. \t\1 ... -sadet., ı .ıadelct, Mefha. 
r~•. dcyogluncla Kabir sakak 10 N o. lu 
apartmanın 5 Noa ıunda iken ha:cn ika· 
metgi\hları meçhul. 

1ıtanbnl Maliyesine izafetle ıtuLake

ınat Mıidiriyetı ~-afmdan lstanbul •· 

liye mahke.ne.ı"in 1:17 Q1,1maralı ve •em 
"•4- 1"-lo.~• ..a..~ ... •· ..... J •. ı rı e 
7347 • 6145 numacalı aleyhınizo iılilıaal 
olunan ili.mlar muCJbınce ( 14.,UJ :ır ... uın 
yüz.de bet faiz ve ücreti vc.lalelın ta l• 
hiıi:i için mczkür iliım dairemize tevdi 

olunmuı ve LdDZ....&.1 oiunaıa S"-1-5469 s 
ya numaralı icra emri berayi teblıi İka· 
metııİlh.ı lerkettiğiniz ve yeni ıkametga· 
hınız da meçhul olduğu a.,ıaşılmıı ve ic· 
ra ettirilen zabıta tahkikatı da bunu le· 
yit eanq olduğundan yukarıda yazılı bor 
cu işbu ilıln tarihinden itibaren ni ıayet 
bir ay içinde öc!emeniz lazımdır. Bu 
müddet içinde boccu öd~"111ez veya tetkik 
merciinden veya temyİ.! "eya ıadc!ı 

muhakeme yolundan ait olduğu ı:na!>ke
kemeden İcranın geri bırakılmasına d.:ur 
bir karar cetirilmedikçe C"61l"I ıcra ya
pılacağı ve gene bu müddet içind icra 
ve illiı kanununun 74 üncü ınaddesı mu 
cibince mal beyanında bulunmazsanız 

bapiıle ıazyik olunacağmu ve hakikate 
muhalif beyanatta bulunursanız hapia e 
cezalanduılacaiııuz mezkür emrinin teb 
lıi makamına kaim olmak üzre ilan olu

nur. (7991) 

fstanbul altınc~ icra 
memurluğundan: 
Yazıhane, aandalya, kanape, •ehpa ve 
vapur resmi levha bir borçtan dolayi a
çık arbrma ile aatı\peağmdan arttırma 

Ga:ata Rıhtım cadde'1 No. 33 de 
14-2-935 perıemhe eünü 11Bat 10-11 de 
icra oluııauktır. lıtirak edeceklerin gös
terilen aaatı.e ır.ez.kur ruahalde bulunma• 
lıın iliıa olana.r. (79U 1 
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ksürük Pa ti ile • 1 Hasan 
öksUrUk, nezle, bronşit, boğaz ve gögUs 

Hastalıklarile se•İ kısılanlara şif ai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Hasan Ecza Deposu 

-

' 
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UFACIK.~~·' KUMBARADAN 

DljNYA~·K DAR 
BüVüKt\~··~ERVET~ .. oo~a.AR 

OSMANLI BANKASI 1 Denizyolları 
1863

1 Ace!t§~ :~y ~~l.,, 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası 
Türkiyenin ba,Iıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeater'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunaniıtan'da 

Filyalleri vardır. '-s2ô 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Kınkkale F ahrikaları İç in tesviyeci ve tornacı alma· 

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

stanbul 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
kiir yurttan bedelsiz olarak alınabilir. isteklilerin belli gÜn 
ve saatte Cağaloğlunda aıhhat müdürlüğü binasındaki ko· 

misyona müracaatları. (614) 101 l 

Nesriyatı idare Pden : MVMT AZ FAiK -· 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

.. --·Han. Tel. 22740 ---ı 
TRABZON YOLU 

CUMHURİYET vapuru 12 
Şubat SALI günü saat 20 de 
Rizeve kadar. (696) 1126 

-i':tanbul Levazmı Amir- 1 
gi Satın Alma Komisyonu 

1Ianlan 

--------------------1 Hastaneler ihtiyacı için 1051 
aded surahi şeklinde bakır su 
kabı 14 Şubat 935 perşembe 
gÜnÜ saat 14 de açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
1156 lira 10 kuruştur. İstek
lilerin şartname ve numunesi
ni görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin 86 lira 
71 kuruş ilk teminatlarile belli 
saatte Tophanede Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(755) (439) 869 .. .. .. 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 17 ton kesme, 17 
ton çubuk makarna ile 3 buçuk 
ton tel ve yedi ton arpa şehriye 
14 Şubat 935 perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarfla alına
cakdır. Tahmin bedeli 9105 li
radır. isteklilerin şartname
sini görmek üzere her gÜn ve 
kapalı zarfa gireceklerin belli 
saatten bir saat evvel 682 lira 
87 buçuk kuruş ilk teminat ve 
teklif mektublarını Tophanede 
Satınalma Kom.isyonuna ver-
meleri. (754) (440) 870 

lıtanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanlan. / 

Harbiye Mektebi 
Talebe Kayıd 

ve Kabul 
Talimatnamesi: 
Harbiye Mektebi Kuman

danlığından : 

En basit, fakat en mühim tedbir 

~ ~'·~ .... ~ Soğuğa karıı birçok lüzu111I_u 

7 ~~~~~ ve lüzumsuz tedbirler aldığı 
/ı _ ' halde bunların en basit, fa• 

kat en mühimmini unutmuştu 
Kendisini ütüttü ve yanında bir kaşe 

• 
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1 - Bu ıene Harbiye Mp. 

ne, As . Hakim ve Muallim sı
nıfına Milli Müdafaa Vekale· 
tinin göstereceği nishet içinde 
ana vatanın iç ve dışından bulundurmamanın cezasını çekerek haataland•· 
Türk talebe kayıt ve kabul o· 
lunacakdır. GRIPIN: Bütün airı, sııı:ı ve 

aancıları derhal kaııer. 

GRIPIN: Nezleye, baı ve dit 

rğrılarına, soğuk alrıalığına, ro· 
matizmaya karı• bilhaııaa mile•· 
airdir. 

GRlPlN: Blitlln atetli haata-

lıklarda ehemmiyetle tan:ye • · 
dilmektedir. 

ı ütü eczanel3rde bulunur. Fiati 7,5 kuruştur. 

a) Tam devreli lise mezun
ları Harbiye Mp. ı>e girebilir
ler. Bunlardan bir ıene sonra 
müracaat edenler imtihansız, 
iki veya daha ziyade sene son
ra müracaat edenler As. lise -
lerden birinde bakalorya İm· 
tihanına tabi tutulurlar. Lise 
mezunlarından gayri, sınıf ve 
ihtisas Mp. leri ve liselere mua 
dil oldukları kültür Bakanlı
ğınca tesbit edil~ş olan ekal
liyet ve Ecnebi Mp. lerinden 1 

mezun olan Türk talebe As. li- ~~-----------------------1' 
selerin birinde mezuniyet im- , Ku··cu·· L bı·r o·· Lsu··,u·· L tihanı geçirmedikçe ve Türk • K ft ft 
diline tam vakıf olmadıkça 
Harbiye Mp. ne kabul edil
mezler. 

b) Ana vatan dışından M. 
be girmek isteyen Türk tale
benin de As. liselerden birinde 
bakalorya imtihanı vermeleri, 
Türk diline vakıf ve Türk ta
biiyetinde olmaları lazundır. 
Olmayanlar bir sene zarfında 
Türk tabiyetine geçeceğine 
dair bir senet verirler. (Bir se
ne zarfında tabiyetini değiş· 
tirmeyenler olursa Mp. masra
fı kendilerinden alınarak Mp. 
den çıkarılırlar). 

c) İstekliler (16) yaşını bi
tirmiş ve (23) yaşına henüz 
girmemiş olmak, 

d) Üniversitede okurken 
As. hakim ve muallim olmak 
isteyen talebeden birinci sını
fa girmek isteyenlerin en yu
karı (22) ikinci sınıfa (23) 
üçüncü sınıfa (24) yaşlarını 
bitirmiş olmaları lazımdır. 

e) Vücudunun teşekkülatı 
ve sıhhatı (tam teşekküllü he
y' eti sıhhiyece yapılan mua
yenede) orduda ve her iklim
de faal hizmete müsait bulun
mak. 

f) Ahlak ve seciyesi ve aile
sinin hiç bir fena hali ve fena 
şöhretler sahibi olmadığına 
dair vesaik göstermek. (ica
bında Mektep K. lığınca muh
telif kanallarla yapılacak tah
kikat neticesi müsbet çıktığı 
takdirde Mp. e kayıt ve kabul 
olunur. Menfi zuhurunda ise 
kabul olunmaz. Müracaat eden 
ler bu hususta hiç bir hak tale
binde bulunamazlar) . 

2 - Birinci maddedeki şart 
ları haiz olanlardan lstanhul
da bulunanlar her sene Mart 
başından Temmuz nihayetine 
kadar doğrudan doğruya Har
biye Mp. K. lığına ve İstanbul 
haricinde bulunanlar bulun
dukları yerlerin en büyük as
keri K. nına veya askerlik 
şubesi reisliğine en geç Tem
muz nihayetinde Harbiye Mp. 
de bulunacak veçhile istida ile 
müracaat ederler. lstidalarına 
aşağıda yazılı kağıt ve vesika
larını bağlarlar. 

a) Nüfus teskeresi veya 
musaddak sureti. 

b) Mütehassıs tam bir he
y'eti sıhhiye tarafından mu
saddak sıhhat ve aşı vesikala-

Büyük b·~ hastalıRın başlangıcı olabilir·..: 

ÖksUrmağe ba,ıar ba,ıamaz, haman: 

PEKTORİN 
kulhıilarak önUnU almalısınız. 

PEKTORiN 
Menşei ne ııluraa olaun, blltlln 6kaürllkleri keser ve 6kıllrllkl• 

başlayan aeıı:le. bronşit ribi hastalıkların aeyrini durdurur. 

Kutuıu 35 knruştı r. 

BEŞiR KEMAL· MAHMUT CEVAT ECZANESi, Sirkeci 

rı (aşı vesikaları olmıyanlara 
askeri hekimlerce aşı yaptırı
lır.) 

c) Mezun bulunduğu mek
tebin şahadetnamesi ve mek
tebin vereceği resmi hüsnühal 
kağıdı. 

d) Mektebe kabul olunduğu 
takdirde Askeri kanunlar, ni
zamlar ve talimatları tama
men ve aynen kabul ettiğini 
natık velisinin ve kendisinin 
birer teahhüt senedi ; saralı, 
uyku halinde gezer, sidikli, 
bayılmak ve çırpınmak hasta
lığına müptela olmadıklarına 
dair taliplerin velilerinin teah
hütnarneleri. 

Bu gibi hastalıklardan hiri
le mektebe girmezden evvel 
malul olduğu bilahare anlaşı
lan talebe mektehden -çıkarı
lır. Ve o talebe İçin sarf edilen 
bütün masraflar velisine taz
min ettirilir. (514) 

910 
••• 

11 Şubat 935 te pazarlıkla 
alınacağının duyurulması is
tenen (850) adet yün eldive
nin miktarı 1540 adede çıka
rılmıştır. Pazarlığı 25 Şubat 
935 pazartesi günü saat 14 de 
İzmitte Fırka binasındaki sa
tmalma komisyonunda yapıla
cakdır. Tutarı 847 liradır. Ka
ti teminatı 127 liradır. lzmitte 
aatınalma komisyonunda tutu 
lan nümune görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatte tica
·ret odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir veaikasiyle gelmeleri. 
(788 (654) 1061 .... 
1-12088 kilo Koyun eti· 

nin açık eksiltme günü istekli-

si çıkmadığından bir ay içİJl' 
de pazarlıkla alınacaktır. Pa· 
zarlık günü 18 Şubat 935 pa· 
zartesi günü saat 16 dadır. , 

2 - Tutarı 4835 lira yirııı' 
kuruştur. 

3 - Muhammen fiatı be' 
her kilosu 40 kuruştur . 

4 - llk pey parası 365 lir11' 

dır. 
5 - Şartnameyi görmek i•j 

teyenler her gÜn eksiltmeye g 
receklerin belli gün ve saatte 
Çorludaki Komisyona gelıne' 
leri. (786) (543). 

91• 
* • • 

1 - Bir tanesinin tahıniJJ, 
edilen fiatı 125 kuruş olan i~' 
yüz bin tane yerli veya A..,rı.ıP'" 
mamulatından olmak üzere 
çıplak aleminyom matra ka' 
palı zarfla eksiltmeye koı>' 
muştur. 

2 - İhalesi 30-3-935 cı.J' 
martesi gÜnÜ saat 15 dedir· 

3 - Muvakkat teminat oJI 
üç hin yediyüz elli liradır· 

4 - Şartnamesini 1.2 ~r~ 
50 kuruşa almak ve örneg•~ıı 
görmek için isteyenler her ~
öğleden sonra Komisyona ı.J 
rayabilirler. 

5 - İstekliler eksiltJJle1j, 
girebilmek için kanunun)<1'ta't 
·f d · · d a n atı aıresın e muva e 

teminat ve arttırma eks~l~i'İ 
kanununun 3 cü maddesııı el>' 
vesikalarla birlikte klif 11?ıı, 
tuplarıru en az ihale saat• )\'1· 
den bir saat evvel Ankar~0, 
M. Vekaleti Satınalma al~' 
misyo9una vermiş buluıı.rı!)) 
rı. (791) ( 


