
Milliyet hu adı alıyo Williyetin yeni adıdır 

~l'I 5 KURUŞTUR. 

~lllya - Habeş 
'"aıına doğru mu? 
·~~~a ile Habetistan arasındaki 
~ ik (münasebet), bir sınır 
!ok 1fına.11 yüzünden iki ay önce 
ıı y Rergınletmitti. Valval kuyula· 
~rı:n~~da bir takım İtalyan as· 
~ tı ıle Habeşlar arasında bir 
~· •fına olınuttu. Habeşler Yal· 
iiııı~ ~endi sınırları içinde oldu
'-ıı ıı:o~lediler. ltalya bunu çok
~ tı kendi toı,>rakları ara· 
~,llllYdığını bildirdi ve Habe
dl .\ıı dan ödek (tazminat) iste
' latamamazlık en çetin bir 
~ı:,e ııeldiği sırada Habetistan 
~k I derneğine bir nota gönde
Iİııi d" talya'nın sorguya çekilme· 
deıı ıledi. Bu Habeş dilevinin ne· 
4iii ~111!.ar. derneğinde görülme; 
'enuz ıyice anlaşılamamıt hır 
llıılu ~r (meseledir). Görünen 
fiıt.; . • halya CeneVl'e' de Habe· 
~ııı ıle kartı kartıya gelmekten 
~, jYor. Bunu Habeşler de anla· 
'

0 ll~fardır ki, dernek andlat
ttıı~llın on birinei maddesine da
,. r~~ halya'nın sorguya çekil· 
~~ ııtEomezden önce çok dü· 
~'*tlerdi. Ve 90nunda dilevi U· 

lııef • derneğine · kadar aürükle
"ldetine ıebep te ltalya'nın bir 
'ltı~. batlamak ister gibi gö
'b1'teıı ıdi. Ancak bu sorumun 
li, dUhnası gi}ç ol~n yönü tudur 
~ ev ıılu•lar derneğine gider 
~"2, lngiltere'nin uacılık yü. 
~~u üatüne alarak İtalya ile 
~ k•tan'ın dernek konseyinde 
'k 1. lltfıya gelmesine yer ver-
i •ıteınemesidir. 
~~Ya • Habet sorumu böyle der
~ '-t)1f1nda bir takım görüfm.eler
~· l)a bağlanmak üzre iken, 
~! iki devlet arasında daha ö
~111~ehemıniyetli) bir anla,ama
~ çıkmıttır. Bu sonuncu an
~· aınazlık ta Valval aorumuna 
~Y.or. ltalya'nın bu yüzden 
~ii flltan' a bir oltimatom ver
~~ •iiel (askeri) hazırlıklarda 
~ Çıktığu da bildirilmektedir. Bu 
~an anlatamamazlık barıt 
~ C tıdan çok korkulu görünü
' erçek ltalyan kaynakların· 
~len bilimler, Habetiıtan'a 
~ ~ loın gönderilmediğini ve 
S:'-ıırlıklar yapılmadığını bil
l' ~ t, Ancak bu bildirim üzerin
'tGt ~ık durmak gerektir. Deni· 
~' 1: Habetistan'a bir oltima· 
'it, .\ etılınit olduğ_u doğru değil
~ _etcak Adisaheba' daki ltaJ. 
~~isi, 18/11/34 tarihindeki 
l..."') Ve 5/12/34 tarihindeki 
i:..tibi ll>rumlarından aonra oldu
~ 29/1/35 tarihli olUfU da 

~191 1° etmek için emir almıtbr. 
~ ~&.. doiiumJuJannm ıilalı altı
,S:'h:!dıkları doğru değildir. 
~~~ doğumlardan, Mesina 
~ b lllıaa fırkalarma bağlı olan
"--~ fırkalara bağlı olmıyan 
~ .. Ilı aıkerler, kadroları ta
"tf-.,;ıak için silah altına alın

l ~~ ır.,, , ~ı:.;;1 °lınıyan yerde duman da 
~~ derler. An1atılıyor ki 
l:"' e.ıı'lan'a oltimatom verilme
~ bi Cak Protesto yapılmıf. As
~' hetakım kımıldanmalar ol
'-.:'.' lca raber, bunlar Habe,iı· 
~i IQttı değildir. Bunlar umut 
~ ilıljr değildir. Hele Habe
'lb:_ ı.,..ıJ:. talya arasındaki geçi
-~ 1 gözönünde tutulacak 

~d: • liabet geçımı aon va
\. "'1İ'°':n_ıal olmaktan çok u
~ ~ ll\)abı11r. Habetiıtan, Fran· 
\:'lı~Y'ıl •raaınd"J:;i Roma pa. 
~i old bir konuıu (mevzu) da 
~~':,tunu tanıyor. Bu yüz
lı.~ ao: .. ueri ıürüp gelen kut
~ cı., JVakitlerde çıkartmıttır. 
~"' J.t,he a.Ponya'nm son vakit
~- o)d '!•tan'a kartı göster
~t.n.;:ı Yakın ilitiklikten 
~' · JllpOnya'yı Habef 
'" bi~ ırözü olan yeni be
~ ":tıı.k011iirdet (rakip) sayıyor 
~~~ k~oğ~ devleti yerletmez-
~~ iır ndı durumunu pekleş-

lııyo~ .. 
\.~ duer ıkıainin de dütünceai 
~ ~t:· Ancak kuruntuların 
l ' ,_

11
• lleçiminde büyük rol 

""rıhte çok' .. ··ı .. t"" goru.mut ur. 
A. Şiiluü ESMER 

Sahip ve Başmuharriri ı Siirt Meb'usu Mahmut SOYDAN 

10 uncu sene No. 3238 ÇARŞAMBA 13 ŞUBAT 1935 Tel. { Müdür: 24310. Ya:ıı i,leri müdürü: 
• idare ve f\.'::albaa: 24310 

24319 

•• o 
Italya - Habeş vaziyeti son Buğday yolsuzluğundan 
d ·ıd· h d l b ·ı· bir memur daha çıkarıldı erece geri 1, arp eO 8 1 lr Tahkikat son safhasına vardı 

llalıa silah allına 
aldıgı 35000 llisiyi 
hududa gönderiyor 
Habeş hükumeti şiddetle pro
testo edildi, tazminat ve İtal
yan bayrağına saygı isteniyor 

lngiltere bir harbin önOna 
geçmek için iki devlet ara
sında tavassutta bulu.nacak 

Roma - Adis ·Ababa - Lon
dra'dan gelen son haberler 

• , Habeıiatandan fidtletli taleplerde bulunan ııe ic:a-

Habeşistan' sıkışınca 2 mı"lyon bında bİT muharebeyi 11öze aldırm14 gibi 11örünen 
ita/yan BQfveki:i SinyoT Munolini 

Asker çıkarıyor Drummond, yakında uluslar ku-

l Q "k • d rumu tavsiyelerine istinaden mü-
ROMA, 12 (A.A.) - Röter a- n 1 1 8 aya zakereler açılacağı. ümidini izhar 

jansı bildiriyor: G ı · etmiştir. 
, ltalya, Ha.beşistandan bir taz- e ınce /ngiltere tavmmt ediyor 
minat vermesi ve İtalyan bayrağı- ROMA 1 A.A M . LONDRA, 12, (A.A.) - ltal. 

' 2 . ) - e4'1Glero sa· 
na tazim resmi yaptl].ası talebinde _,.ri Kalimnae -'- hôJU.l•ri halı yan _ıı, Habetiatana bir ültimatom 
bulurunu~tur. kmda fV aatırlan ~yor: gönderdiğine dair olan haberlerin 

Hiçbir ültimatom gönderilme- . "Adada ite :yan memurlannın halk resmen teeyyüt etmediği, dün ak-
miş olmasına rağmen, Adisababada üzerine hiç bir tazyikte bulunmadık- tam, resmi mahafilde söylenmekte 
hükumet nezdinde şiddetli protes- lan ııe bazı Atina 11azetelerinin ne11i- idi. 
tolarda bulunulmuş olduğu mu- yatını yerinde 11österecek hiç bir fa)a lngiltere, Romada olsun, Adi

nı ese/ ııaka zuhur etmediği muhok-
hakkaktır. kaktır. aababa'da olsun, tavassut& devam 

35 bin kip silah alhnda ltalya • Yunaniatan nwiinasebah bu ederek, diğer askıdaki meselelerin 
LONDRA, 12. ( A.A.) - Sir ırün samimi dostluk hislerinden nıül. de hallini kolayla11tıracak olan ka-

Drummond, bir sorguya. cevaben hemdir. Fakat Atina matbuo:tuıın ba ti bir hudut tahdidine varacak mü-
demiştir ki: . • . . . dostluğun ahen11ini bo:uıbilecek eıos zakerelerin hazırlanmasına çalıt-

"- Jtalyanların Habe,~.'stan i-. sı.ıı ue tahrikami.ıı haberin ne,,.etme- maktadır. 
i meal lôzımtlır. 

ı; n yaptıkları hazırlık, iki lrrka, --------------- Ultimatom değil fİddetli protesto 
yani 35,000 kişinin seferber edil- Roma, bu tedbirin sadece ihti- 1 ROMA. 12 (A.A.) - HaYu mu· 
,,_. nlm'!sıdır. ~ yati olduğunu illi.ve etmiştir. Sir (Devamı 7 inci sahifede) 

••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,!.'''''''''''4'''''''''''''''''''''' 
' 

Hamit, Hômit gününde vuıun .. n· 
lar, mektep koro heyeti 

Hamid in 
84üncü yılı 

Dün Boğaziçi lisesinde kutlulandı 
Dün Anıavutlr.öyüncle Boiaziçi 

(eski F eyziiti) liaeaincle !Miyijk fllİr 
Abdülhak 0 •-' ~'- 84 " " '--n.wJIUUI llDCQ )'&fi •ut. 
hdanmı .... 

Bu münasebetle mektepte yapılan 
meruimcle tebrimizin bir çolr münev
ver ve ııüzicle zevatı, bazı ~vlavlar - ...., . 

§&İrler ve Hamleli MVenler toplanmıı· 
!ardır. 

Saat tam 17 ele li .. müdilrii Bay 
Hıhı T..nk merasimi açtı. Talebe,.... 
mma Bay Muzaffer bir IÖylev .öyledi 
ve ııele.Jere t...,ı.Jriir etti. 

(Devamı 7 inci aahifedc) 

JJa,bakan ismet lnönünün Anka raya Jönüf ve Ankarada karpı· 
lanıpndan bir görünü, ••• 

Büyük ikramiye 
Kimlere çıktı? 
ikramiye kazananlardan 

birisi 
kravatçı dükkanı açacak 

18 inci tertip tayyare pi;yan11o•a • 
nun dördüncü kepderi dün bitmiftir. 
25 bin liralık büyük ikramiyenin oa
da bir Parçasını Heybel.iada otel Bria
tol sahibi Hüanü, diğer onda birini 
Beyoğlunda Sa teraz;iai sokağında 6 
numarada terzi Despina Ka:uıki ka:&0n 
m14lardır. 

Büyük ikramiyenin üçüncü onda 
bir parçası da Moiz Şeref ııe Yako 
Negri adında Ortaköyde Gözlükçü 
aokağında 10 numaralı eııde oturan 
iki yahudiye çıkmlffır. 

Bunlardan Moiz Şeref seyyar kra· 
vat wtıcuıdır. Bundan aonra •eyyar 
kraııatcılık yapmıyac:ağını, bir dükan 
açıp oturacağını aöyleırnektedir. Yaka 
Ne11ri de bekar olan kız kardeıinin 
kocaya oarmaaı için kazandığı ikrami· 
yeyi kendi8ine dırahorruı olarak ııe • 
rec:eiini ııöylemiftir. 

Sonları (25) ııe (19) rakamlarile 
6iten bütün numaralar yİnnİfcl' lira a
morti alacaldartlır. 

Diler kazanan umaralann liatesi 
7 İnc:İ HY,famı:uıdtlır, 

lnkilap dersleri 

Arap Ermeni ihti
lalleri nasıl oldu? 

Büyük harpte osmanlı 
imparatorlarının iç 

meseleleri 
6 ıncı sayfada 

Ziraat bakanlığı müsteşarı tahkikatın 
ıonu hakkında ne diyot? 

Buğday itlerindeki yolsuzluk tahki
katile 'meıgul bulunan yüksek ...:ılhi
yetli komiıyon çalıpnalannı bitinnck Ü· 
rzcredira 

Tahkikabn çabuk tamamlanması j. 
çin teıkil edilen diğer heyetler de 
raporların• bitirmiılerdir. Bu arada, si· 
lolardaki buğday beoapları ve bankanın 
buğday iı~erine ait muamelitı tamruni 
le gözden geçirilmiıtfr. 

Yalnız, silolardaki buğdayların ha· 
kiki miktarını tesb.ite lüzum göriılme
ve Ankaradan hususi lıir makine ge· 
tirtilerei< tarbya baılamnııtır. 

Bu it henüz bitm<mitlir. Heyet ra· 
porlan en çok bir hafta içeriıinde ko. 
misyona tevdi eclilmiı olacaktır. 

Aldıfımız malümırta ııöre, tahkikıı· 
tın ·bulcuıki ve idari cepbe!erini araıtı· 
r11n komiıyon, son clela kredi ve emtia 
t-'1 Bay Suada ela itten el çei<tirmit
tir. 

Bununla, vazifeden alınan mP.'11~1 • 
lann miktan beti bulmaktadır. T ahki· 
kabn tilmul ve ehemmiyeti göz önün
de tutularak hazırlanacak olan umumi 
fezlekede, bir kmm alakadarların mah 
kemeye tevdi edilmelerinin isteneceği 
anlaır!maktadD'. 

Yolsuzluk itlerini' tel'<ik eden ko -
miıyon reisi Ziraat müıteıarı Bay Atıf 
Baymclır dün kendiıile ııörüten bir 

Bay Ahi 

muharririmize: 
"- Tııiıki.kat '°" safhayıı ııelnılş • 

tir. Y .ıonda raponmıuzu bazn·layarak 
alakadar makamlara v~eceıti~., demiı· 
tir • 

Alelumum ecnebi bankalaTJan bir kır tanesinin ltrmıuı 

Sermayelerini iki milyona 
çıkaramayan bankalar 

' 
15 şubatta tatil ediyorlar 

İki ecnebi banka tasfiyeye başladı ve bi .. 
risi Maliye Bakanlığına müracaat etti 

Türkiyede §Ube açarak faaliyette 
bulunan ecnebi bankaların aermayele • 
rini iki milyon Türk lirasına çıkarına -
)arma büklimetçe karar verilmiı ve &er

mayeıi iki milyon liradan a:z olan ban· 
kalara, aermayelerini bu miktara çı· 
karmalan için 15 ıubata kadar mühlet 
verilmitti• Bu mühlet iki giine kadar 
doluyor. 

Bu müddet zarfında bazı bankalar 
sermayelerini bu miktara çıkarabildik
leri gibi, bazı bankalar da çıkarama • 
mıtlardır. Bunun oebebi ~anın~· 
aup olduğu memlei<etten bance dev11e 
çıkarılmasının kımunla yasak edilmiı ol· 
ma11 veya banka merkezinin dıt hir 

memlekete fazla aermaye clölrmeaine 
razı o1mmnasıdır. 

• Bu vaziyette bulunan bankalar ı.u. 
radaki faaliyetlerine nihayet verm .. 
mecburiyetindedirler. Nitekim iki ecne
bi bankasının itlerini taofiye etmekte 
olduğu haber verihnektedir. 

Bu bankalardan Hiriav Veloni ban • 
kası maliye bakanlığına müracaat ede
rek, Romanyadan dıt memlekete de
viıe çıkarmak yasak edilmit olduğu 
cihetle, buradaki ıermayesini iki mil • 
yon liraya çıkaramıyacağmı bildinnit 
ve buradaki alacak ve verecek ııilıi bir 
çok alikalı olduğunclaa muamelatını 

(Devamı 7 inci ııahifede) 

A k C H. 'C' k idare heyeti üyeleri yenideıı n ara • • I' lT QSl: seçildiler. Resmimiz Bay Re· 
fetin batkanhğı altında yeni heyeti n yaptığı ilk toplantıyı gösteriyor 
Resimde görülenler Bay Natit Hakkı, Mümtaz, Fuat, Hilmi, Şükrü, 
Halim ile Bayan Li.ınia ve Belkia'ti r. 
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T ARlHf TEFRiKA : 41 

Her hakkı rruıhfıudur. Ycuanı Son Yemen 11alui Mahmut NEDiM 

Padışahın Arabistanda yapmak iste 
diği seyahatın hedefi ne olacaktı? 

Irakta yapılan bir gezinti esnasında• Talip 
pata neler söylüyor? • P.'erkes ken-

di bildiğini sanarken • MisafirJikte bir gün ... 
- Y almz dil değil, hep ah,tık.. 
Ve T alıit paşanm büyük bir hüs

nüniyetle emin olu,una, bir gün 
tahakkuk edeceğine kani bulunuşu
na rağmen bu seyahat de niıyane 
karıştı, unutuldu gitti. 

Ancak aradan seneler geçtikten 
sonra, bir tesadüfle bu seyahatin 
akim kalmasında kimin parmağı 
olduğunu, bu itle kimin rol oynadı
ğını öğrenebilmek naıip oldu: 

Harb; umumiden sonra yaptığım 
bir Irak seyahatinde, Baarada Na
kib zade Talib pafamn evinde mi
safirdim. 

Bire-ün görü,ürken Talib pap, 
birdenbire sordu: 

- Mahmud Nedim Bey, Sultan 
Repda bir Arabistan seyahati yap
tırmağı nereden aklettin? 

Şaşırdım. Talat p~ ile aramız
da g ;:en, nihayet lttihad ve Te
rakk.nin en nafiz birkaç izaımdan 
ve padiphtan batka kimsenin bil
mediği; bilemediğini zannettiğim 
bu iti Talib pap nereden, kimden 
duymuf olabilirdi? 

Bu hayretime, Talib paşa da mii
tehayyırdı; 

- Beni, bu işi bilmiyor mu zan
nediyordun 7 

- Böyle bir zannı halı:11z mı bu
lursun? 

- Demek ki o devri bili anla
mam" bulunuyorsun, seni bu ka
dar aaf zannetmezdim. Eh, söyle 
bakalım, bunu nereden alı:lettin 7 

Saklamakta ne mana vardı; 
- Böyle bir seyahatin faydalı 

olabileceğini dütünmüttüm. 
- Ne gibi faydalar tasavvur e

diyordun? 
- Bir kere, padif&h biraz dün

yayı görür, memleketi tanır, diyor
dum, sonra halkın üzerinde iyi 
bir tesir yapabilirdi, hele Arabista
nın muhtelif yerlerindeki biribirine 
muhunn kabilelerin paditah vaaı
taıile araları bulunabilir, bartflırı
Jabilirdi ve nihayet padiphla bera· 
ber seyahat edecek lttihad ve T e
rakki rüeaa11 memleketin dertleri
ni, dütüncelerini, ihtiyaçlarını göz. 
!erile g-öriirlerde belki bir çaresi
.ne bakarlar diyordum. 

Talib pap gülüyordu: 
- Bu aeyahat lıir sürü masraf, 

badi olacaktı ve inan ki semeresi 
bu sarfedilen paraya bile değmeye
cek kadar hiç meaabeainde kalacak 
tı. 

Benim, cevab vermeme meydan 
bırakmadan, ilave etti; 

- Ve, buna ben mani oldum! 
Hayretle yüzüne bakıyordum. 

Nereden nereye ... bunu hiç aklıma 
g_ı:tirmemiş, tahmin bile etmemit· 
tıın. 

- Evet, dedi, bu büyük seya-

1 1-ıate o zaman ben mi.ni oldum. iti
raf ederim ki bu kolay olmadı, fa
kat gene oldu ... 

Merakla sordumı 
- Nasıl oldu, evvela nasıl haber 

aldınız, sonra nasıl mini oldunuz? 
Talib paşa gülerek devam edi

yordu: 
- Haber almak güç değildi .. 

Doğrusu kimden duyduğumu timdi 
pek iyi hatırlayamıyorum. Mebus
lardan biri idi galiba, yoıc.ı,: saray
dan mı, vallah unulmUfWD.- haber 
alınca bir bayii dütündüm. V alaii. 
bu •eyah•tin Hicaz, Yemen, Suri
yeye münhasır kalacağmı da söyle
diler. Irak program haricinde imit 
ancak paditah Suriyeye kadar gel.' 
dikten sonra buradan bir sürü tel
graflar çekerek, heyetler giderek 
onu fraka da çağıracakları ve geti
recekleri fÜphesizdi. 

fraka gelmemesi için ecnebi mü
dahalesi de vardı. Ama neme la
zım, iti bir ihtimale, bir tesadüfe 
bırakmak doğru mu olurdu 7 

- Peki onun buraya gelmemesi
ni neden istiyordunuz? 

di halimizde YBfayip gidiyoruz, 
Talib pap, bir müddet sustuktan 

sonra, ilave etti; 
- İyi etmedim mi? 
Yapmak istediğim bir iti bozan 

bu adam, şimdi bozuluşuna mütees-
5İr olduğum bu it için benden "iyi 
ettin,. cevabı bekliyordu. Ben de 
gülüyordum: 

- Bu suali bana o zaman sorma· 
lı idin, dedim. 

Talib pafa, meğer, bu seyahat 
haberini alınca kol!arını sıvamıf, 
kapı kapı dolataralı: çalıtmıf. Bir 
yandan sarayda, bir taraftan ken
dini gizliyerek fırkada uğratmış, 
fikirleri, zaten tereddüd iç"inde o
lanları büsbütün tatırtmış, birta
kım rivayetler itaa etmİf, padi~a
hın kendisini muhakkak bir tehli
keye attığını, böyle bir aeyahatin 
timdi mevsimsiz olacağını söylet. 
mit ve nihayet muradına ermif ... 

Ba hal, metrutiyet devrinde de, 
Arab rüesasının saraya, fırkaya İs-· 
tedikleri zaman nasıl hulw ettik· 
!erini ve neler yaptıklarını göste· 
ren bir misaldir. 

Bilmem Nakib zade Talib paşa
yı tanır mısınız? 

Onu da tanımanız lazımdır. 
Fakat bu vazifeyi ben değil, 

lrakta çıkan bir lngiliz gazetesi ya
parsa daha münasip olur kanaatile 
Basrada çıkan (Taymis Elıralı:) ga
zetesinin 20 haziran 1929 tarihli 
niishasının başmakalesinden apğı
ya bazı parçalar alıyorum: 

"Nakibületraf Talib paşa Basra 
nalı:ibüle,rafr Seyid Receb efendi· 
nin oğludur. 

Az zamanda büyük bir töhret ka
zanr .. ştır. 

Basra valisi bahriyeli Hamdi pa
•a lraktaki nalı:ibleri ve zinüfuz 
ricali ortadan kaldmnağa başlayın
ca Talih patanın babası 1899 da 
onu lstanbula gönderdi. Talib pa
'' lstanbulda pek çabuk kendisini 
gösterdi. Az zamanda, zekası saye
sinde lstanbulda saraya kadar nü
fuz e'.!erek Hamdi Pllf& gibi bir va
liyi Basradan attırmağa muvaffak 
oldu. 

Talib paf& Baaraya döndüğü za
man ona yapılan muazzam istikbal 
merasimi o ini kadar hiç kimseye 
yapılmamıt bir şekilde oldu. 

Talib paşa çok geçmeden saray
dan gelen bir emirle Elbaaa muta
sarsıflığma h.yin Ol'ın<!u, 1905 de 
Hasra valiliğine gelen Fahri P8"' 
da Talib paşaya musallat oldu ve o
nu lstanbula gönderdi. 

Talib pap lstanbulda Ebülhüda
ya misafir oldu. (1) 

F.bülhüdadan saraya, Bahıaliye, 
lt.tı\Dbula dair bir hayli malumat 
ve ders aldı ve neticede Ebülhü
da ilf te1rikimesai etti. Ebülhüda 
bu zeki adamı himaye etti, evvela 
ona rütbeibalii. kopardı. ŞU..ayıdev. 
!ete i..;a. yapbrdL 

Bu sırada metrutiyet ilan edildi. 
Ebülhüda yakalandı, fakat Talib 
p:ıfa zekası sayesinde kendisini 
kurtardı, ve derhal fttihad ve T e
rakki cemiyetine intiıab etti. Ce
miyette sönük bir iza olarak kalma 
dı o rol oynamak, faaliyt.tt ... bulun
mak istiyordu. Cemiyet kendisini 
mümessil olarak Basraya gönderdi. 
Fakat Basra artık Talib paşaya dar 
geliyordu, bu sebeble burada uzun 
müddet kalmadı. Basra mebusu o
larak tekrar lıtanbula gitti. 

lstanhulda yeni ufuklar açılmıt-
b. Saha genitti, o da zekii.ama gü
veniyordu. Mebın olur olmaz itti. 
had ve Terakkiden çekildi. Bunun 
iızerıLe ittihatçılarda onun mt.bua
luğunu tanımamalı: istediler. Bir 
mücadeledir batladı. Neticede Ta
lib p~ yene mebus kaldı ve yeni 
tefekkül eden Hürriyet ve itilaf fır
kasına intisab etti. (2) 

-Bitmedi-

(1) Ebülhildanın Aral>'standa nafu 
olan şahsiyetleri himaye ettiğını evvelce 
yazmtştrm. 

. -. tlii.hi Mahmud Nedim Bey, de
dı, bır de bu itle mi uğrafmalı • 
idik? Padiph buraya gelince ne 
olacaktı, etrafını alacaklardı, düf" 
manlanm var dostlarım var. Her 
kafi\.Clan bir seı çıkacaktı, kimi a
leyhimde, kimi lehimde söyle}·ecek
ti, zaten ittihatçılarla aram Pf•k ,. 
7İ değildi, hatta fena idi, bunu bil
miyor c1ei!ilsin, neme lazım, ken-

(2) Bir:z evvel bahsı geçmişti. Sadık 
bey bilhassa Arabistan mebuslarını bir
takrm vaitlcrle fırkasına .. lmak için uf
raşıyordu. 
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HARİCİ HABERI.:ERI 
Tedhiı yıldönümü --

A vusturyada her 
ihtimale karşı 
tedbirler alındı 

VIY ANA, 12.A.A. ~ 1934 hadiseleri
nin yıldönümü münasebeti!e, tetbif va. 
k:lan çıkarmağa memur edilen ıosyal· 
komünist icra komitesi heyeti, geçen 
hafta tevkif edilmitti. 

Bu heyetin yeniden teşekkül ettiği 
meydana çıkınca, dün 20 kişi daha tevkif 
ol unmuttur. 

Şehrin bazı yerlerinde, müfr'~ler, bo
§Ubotuna nümayiı yapmağa kallaşmışi4r 
dır. 

Viyana ve eyaletler zabıtası ile jan. 
darma kuvvetleri, her ihtimale karşı ha· 
zorlanmıı bulunmaktadır. 

Naziler bof durnıayor 
Vl'\'..ı\NA, 12.A.A.,- Telegrapb ga. 

zetesi, yaptığı bir araştırma neticeıinde, 
nazilCrin yurdsever gcnç.ik çerçevesi i
çinde, mühim bir nüve te!i• ettiklerini 
ve bu nüveye, 18 ynıtan aşağı 300 ki~
nln dahil bulunduğunu, reiıleri Fligt'in 
balı firarda olduğunu meydana çıkar
nuttır. 

Hükmet, tahkikat yapnmaarnı emret• 
miştir. 

Avusturya bakanlarının Londra 
seyahati 

LONDRA, 12. A.A. - Avwturya bat 
vekili Schuschnigg ve baridye beıl<anı 
Baron Berger • Valdenegg'in 24 ıubat 
pazar günü Londraı •. gelmeleri bek"ien
mektedir. Akşam yemeğinde Marki ve 
\ farkiz Londondery'nin misafiri olacak
lardır. Salı günü öğle vemc"" "'\İ harici
ye bakanlığında yiyec;.:;_•er v-;; Sir John 
Simon'un misafiri olacakfudır. 

Hindistan esas te,kilatı 
kanunu kabul edildi 

LONDRA, 12.A.A. -Avam kamara· 
11, Hindiıtan te kilatı esaıiye 11Liıbatına 
aid, bükümet tarafından teklif edilen 
kanun projeıinde bazı tadilat yapılması
nı istiyen, iıçi fırkaımm takririni 133 re
ye karıı 404 rey ile reddetmittir. Ka
nun layihası bu ıuretle ikinci okunuıun• 
da kabul edilmit tir • 

Almanlar 
Açığa verdi Ier 
Muahedeye rağmen yeni 

ordu 
nüveleri teşkil ediyod r 

PARIS, 12.A.A. - "Matin Dep .. te
mental,, gazeteSJ, Alman milli müdafaa 
balı:anmm 14 piyade, 8 aiivari, 4 topçu 
alayı ihdaama karar verdiğini ve biitiin 
bu yeni ünitelerin, Versay muahedesine 
rağmen teıkil olunduğunu yazmaktadır. 

fngiltere ve Sovyetlerde harb 

tayyareleri ne kadar ? 
LONDRA, 12.A.A. - Hava bakanlığı 

müsteşarı Sir Sauon, Avam kamara<ın· 
da 1-1-934 tarihinde lngiltere ada!annda 
425 h .... b tayaresi bulunduğu oalde, 
ı.1.:;: tarihinde bu mıktarıö 453 oldu· 
iunu aöylemif ve ayni müddet zarfın
da Sovyet tayyattleri adedinin 1.300 
den 1.500 e çıktığını iiave etntlıtir. 

--·--
İngiltere d? yeni saylav 

seçimi yakın değil 
LONDRA, 12. A.A. - Blt%r lngifu: 

ıiyasal mabafilinde dönüb gazetelere de 
akseden, ve saylav oeçiminin yakında ya• 
pılacafma dair olan ,ayialardan yana, 
dün akşam, Avam kalnarasında B. Bald"\ 
vin, hiikümetin bu meseleyi henüz tetkik 
bile etmediğini ve görülecek daha birçok 
iıler olduğunu ıöylemiıfu.. • -

Sar'ın taslimi 
Yeni anlaşmalar peyder· 

pey İmza cd:lmekt?dir 
ROMA, 12. A.A. - Sar mutahass11la• 

nnın mesaileri bitmek üzeredir, Bal'de 
28 proje imzalanmııtır. 

Uçler komiteıi bwılarm hepsini bir ve
aika haline getirmek ioteıniıoe de sonra 
3-4 mukavele haline ıokmağa karar ver• 
~ ve birincisi dün imzalanmıştır. 

Geri kalanlardan en mühimmi, ma• 
denler ve demiryollarmm v....w-.i içiıa 
yapılacak genel anlapna cı.iacaktır. 

Moskovada Fransız derı 
kitabları ıerl!'isi 

MOSKOV A, 12.A.A. - Kültür mii
naıebetleri cemiyetiı\in teşebbiiıu il" ya 
pılan Fransız derı kitahlan aergiıi bu· 
gün öğleden ıonra ilimler evinde açıl· 
mııtır. 

Yeni vapurlar yaptırılıyor 
HAMBURG, 12.A.A. - Haınbura 

inşaat tezg&bları Arjantin, lngiltere n 
Norveç'ten gemi İn9aatı için ıiııariı ıı) • 
mıılardır. Bu ıiparifler, İfıiz bulıınan 
2500 ameleye it temin edecektir. 

-o-

Yunaa ayan meclisinden 
sonra kabine 

ATINA, 12 (Milliyet) - Ni• nın 
14 Ü" e yap1lacak kıami ayan seç;mini 
kabiı. ~e ı=wni bir deği,iklik takip 
edeceğini ıiyaıi mahafil teyit etmekte• 
dir. 

Hava andlaımaaı 

Almanlar pek 
yakında 

cevab veriyorlar 
BERLIN, 12 A.A. - Berlindeki ln

giliz ve Fran11z Sefirlerine verileccl< Al
man cevabının, pek yakında tevdi edile
ceği haberi teeyyüd eder gibi görünü
yor. 

Diplomatik mahafil, bu cevabın Alınan 
yaya yapılan tebliğe mubbil, Londra 
ve Paris hiikümetleri nezdinde bir teıeb
büı icra11 ıuretile değil, fakat Berlin
dcki lngiliz ve Fran11z sefirleri vas:tasi
le tebliğ edileceğini zannetmektedir. 

Cevab nasıl olacak? 
BERLIN, 12.A.A. - "ı arı resmi Kor· 

reıpodans Diplomatik ve Politik gazete
si tunları yazmaktadır: 

" lngiliz dış i ıleri bakanının Lonilra 
tebliğine Almanyarun red cevabı vernıe:ai 
ne intizar eLtiğini tekzib etmesinden do
layi kendi kendimizi tebrilc etmeliyiz . ., 

Bu gazete, Almanyanın cevabında 
müessir olan fikirlerini bildirmektedir. 

Belçika kabul ett! 
LONDRA, 12.A.A. - Belçıka, 3 fU· 

batta Londrada· yapılan anlafmalarla ha· 
va and:aşmasmı taıvib ettiğini resmen 
bildirmittir. 
Varşova askeri mahafili ve Londra 

itilafı 
VAR.şOVA, 12 (A.A.) - A•keri 

mahafilin naıiri efk8n olan Polska Zb
rojna gazeteıi, batmakaleıinde Londra 
itilafııun aktinden ıonra yapılmakta o
lan müzakerelerin lngilterenin Avrupa
daki menfaatlerine uygun bir ıurette 
inkitaf ve tekimiil etmekte olduğunu 
ve bu huıuıta FrRnsanrn ancnk ikin· 
ci d....ecede bir rol oynamakta bu!un• 
duğu tezini müdafaa etmektedir. 

Paraguya gönderilen 
s:lahl r 

LA HAYE, 1?.A.A. - Bolivya, ulus
lar kurumunun. vesayasmı kabul ettjğin· 
den, Holanda hiikümeti, yalnız Para
guay'a ıevkolunun ıilalılan musadereye 
karar vermiştir. 

Hauptman'ın 
Ölümü istendi 

--o-

Dava müda,aadan ıonra 
jürinin kararına ka dı 
FLEMINGTON, 12.A.A. - Ba,hca 

nıüılafaa aTUkatı, B. Reilly, cürmün bir 
adam tarafından değil, bir çete tarafından 
düşünüldiiğünü ve bu işin Lincİborgh'in 
evinin dabilind~n tertib edildiğini IÖyle
miı ve "Lindbcrgh, mürebbıyeye mut• 
lak ıurette itimad edebilir. Fakat benim 
katiyen emniyetim yoktur.,, demi§tir. 

B. Relly, bundan ıon,a, müddeiumu
miliğin irad ettiği delillere ve tabidieiin 
beyanatına ıiddetle bücwn ctmiı ve za
bıtayı dürüıt hareket etmemekle itti
bam ettikten sonra, Yiolet Sharp'm, i
tini kaybetmek korkuıile değil, fakat 
kapana yakalanmakta oldllğunu gördü
iünden intihar ettiğini ıöylemittir• 

Berlinde menenjit 
BERLIN, 12.A.A. - Berli~mabal

lelerinden birinde ,. kiti menenjite tutul. 
mut, il<lsi ölmüıtür. Mektebler tatil e
dildiği gibi umumi toplantılar da yasak 
edilmittir. 

8. Lava) iyileşti 
PARIS, ı2.A.A- B. Piyer Lava!, iyi

letmit. vazifesine batlamııbr. 

Bir adada yirmi beş 
milyonluk hazine 

LONDRA, 12.A.A.- Kitif '\(o"ley, 
Vera.iti gemüıi ile Hovestoft'an Kokos 
adasmdaki 25 milyon liralık hazir.eyi tek 
rar aramak üzere hareket etmiıtir. 

Korta bükümeti ile olan mü,küller 
hall~dilmiftir. Bulunacak hazinenin üçte 
biri Devlete verilecektir. 

Yunanistanda kısmi ayan 
intihabı 

ATINA, 12 (Milliyet) - Başbakan 
ÇaldarU, itçi ve çiftçi fırkası reisi Pa
pa Ana&taayonun knmi ayan oeçilme
ıine oiyasi mahiyet verilmeıi hakkın • 
daki teklifi kanunu eaasi ahkamına mu 
halif bulduğu için kabul edemiyece • 
ğ'ini, kendiıinin ancak intihap ilanına 
halda olduğunu aöylemiJtir. 

Marsilya ıuikaıdı muha
ke;;ıes n~ doğru 

MARSIL IA, 12. AA- Pittaburg 
- 1':1berikaclaki - Hırvat kurumu, Mar 
ıilya ıuikaotmda metliıJdar üç Yugos
lav tethişçiıinin müdafaa11na Pariıli bir 
avukatı memur etınittir. Tetbiıçiler he
nüz mııvafakatlarıru bildirmemiılerae de 
bu mııvaf'akat ıimdiki müdafaa vekille
rinin vazifelerine mani olmı:y;acaktor. 

Şimal ökonomi konferansı 
BERLIN, 12.A.A.- Alınan iıtihbarat 

bürosundan : Gazete)erin Stokholın' den 
aldıkları haberlere göre, 14-2 de açılacak 
şimal uluılan ökonomi konferansında 
bu ulusların dq ticaret ıiyaıalan gÖriİ· 
ıüleccktir. 

KonferaMa, D <marka, Finlandiya, 
Norveç, hveç ve Eıtonya 4W.ümet!"ri 
İştirak edeceklerdi • 

Vergilerini vaktinde ödemeyen/er
0
_ 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Bazı yerler maliye memurlarının k I· 
zanç vergisine ı-:'ave olunan beşte bir nisbetindeki buhran zammı ":a 
rahının tayininde vergilerini vaktin de ödemiyenlerin yüzde on !0 ~ 
zamlarını da matraha ithal etmek iırtedikleri anltıfıldığından Malıye . ·. 
kanlığı valilere bir tamim yaparak vaktinde ödenmiyen kazanç ver~ 
le beraber buhran zammına da yüz de on zam yapdmakta olduğıırta go tll' 
kazanç vergisine yapdan yüzde on tahsil zammından başkaca buhr 
zammı aranmaması ve alınm11 varsa tashih edilmesini bi~Jirmiftir. , 

Eski P. T. T. müdürünün muhakemes! 
d""rıl ANKARA, 12 (Telefonla) - Eski posta ve telgraf genel mii ı\ 

Bay Fahri ile Bay Suphi ve Bay Ihsan Cemalin muhakemelerine bugj 1 
de devam edildi. Bugünkü celsede posta umum müdürlüğünün Deılk~ 
şurasına, Başbakanlık, dahiliye ve nalıa bakanltklarına yazılan tez 
releri okundu. Muhakeme 4 mart saat ona bırakıldı. 

• Moskova ikinci kof koz kongresı 
MOSKOV A, 12. A.A. - Sov yet Rusya ikinci Kolhoz ko11gra;' 

Kremlin sarayında açılmıştır. Bütün hükumet erkiimn da bulurıd1 
bu kongrada ziraat komiseri Bay Çernof söylediği kü:;ad nutkatı 
ziraat sahasında elde edilen büyük muvaflakiyetleri anlatmıştu. 

Kurultau başkanının l zmirde tel"' 
kik eri bitti, A_qdına Kidiyor a 

IZMIR, 12 ( A.A.) - Bir kaç gündenberi fehrimizde bulu~ 
olan büyük ulus kurultayı başkam oeneral A.azun Ozalp bazı tetkı 
ve ziyaretlerle meşgul olmuşlardır. 

1 
, 

Bugün de aaat 10,30 da Bornov adaki haşarat enstitüsünü ziyarelat' 
derek haşaTat ve hayvanat koleksiy onlannı görmüfler, laboratıtılj ,. 
ırezmi~lerdir Saat 16' da C. H. fırkasına gelerek fırka işlerile 1 

':-ô.kadar olmuşlardır, ~ 
Fırkadan sonra Güzel yalıya kadar bir otomobil gezintisi Y 'rJ· 

sayin misafirlerimiz dönüşte Gözte pede vali konağına uğrayarak şe'J 
lerine verilen çay ziya/etinde bulun maşlarc!ır. Bu ıabah ıehrimb: ~ 
ve ifçiler birlikleri tarafından Jeref lerine bir ziyafet verilmiftir. d~ 
misafirimiz yanındaki saylav arkad a:;larile birlikte yann sabah AY 
hareket edecektir. 

General Fahreddin Altay 
BERLiN, 12. A.A. - Abnan iıtib· 

barat büroıundan : General bwrettin 
Altay, Berlin'e gebnittir. Sihati düzelin· 
ciye kadar Almanyada kalacaktor. --
Günşin toprağımıza dök

t'" - enerji 
POTSDAM, 12.A.A. - Ulııslar arası 

Şuaat neşri komisyonu tarafından gÜ· 
ııcı üzerinde tetkikat yapmak ve güneş 
tarafından yer yüzüne neıredilen Şuaa
tm enerji miktarını tahmin etmek için 
yapılan komite, bugün ve yai"Jn burada, 
Alman profeaörü Sucring'in riyr.ıeti a} .. 
tında toplanacıü<iır. 

Komitede hveç"li Angıtrom, Fransız 
Valloşen ve Iıviçreli )\,fohringhofer var· 
dır. 

200 köy su altında 
SANTANDER, 12.A.A. - 200 köy, 

kar altında kalmııtır. Ot olmadığı için 
hayvanlar ölmüttür. 

Beı kar maki.nesi. demiryolunu temiz
lemek üzere çalııır:Cn yoldaD çıkmıt
lardır. 

Konyada yangın ıJ 
KONYA, 12 A.A. - Bugün pat-/. 

de askeri orta mektep payyonunuıt ~, 
katından bir yangm çıkmıf ve r~•~ 
nn ılddetli eımeıi yüzünden ~ııı fıl' 
üst la11m tamamen YJlnmıttır. B•"" ...4 
tonarme olduğu için alt katlan ~ 
tan kurtulmut tur, 

AmerikAn-ın-a-y-eni ticaret ~ 
vapurları nasıl olacak?. ~~ 

• tı' ~~ 
VAŞiNGTON, 12.A.A. - Denıı1o' ı, 

caretinin kalkınması için 25 milyon bİI 'lf 
!arlık tahııisat konulmatı hakk. ,dj;J ~ 
teklif tetkik edilmektedir. Yeni yaP yf ~ 
gemiler ıüratle kıtaat nakliye ve ~d•; 
re gcmİ•i haline kon•Jlabilecek f~ t._.~ 
lacaktır, :riı 

ilk lspanyr;I cumhuriyeti• ~ 
nin yıldönünıü ~ ~~ 

MADRID, 12.A.A. - Jlk llP~,,1 1ı1 
Cümhuriyetinin ılanınm 62 ınci yıl yY. 1 

mü batbakan ve bakanların huzurıl bl 
teait edilmit ve bir çok gazetecileı-1.tr ~ 
likte muhtelif pbıiyetler rejime 1-"-ı. 1 
lan hizmetten dolayı nitımla taltif el" tı 
mişlerdir. ,,,,,J 1~1 

Aydında şifa kaynağı 
1 •••••••• g ~ 

Memleket hasıanesinde rontken hast ~-e 
yurddaş1arın tedavisinde çok işe yarıY01 

1 
AYDIN, (Milliyet) - Cumurluk ça- yapılıyor. ti 'tt 

ğmın vilayetimi:ze verdiği çok değerli Deri? te~vi ~nail 2J()()OO ~ 
armağanl;ırınclan bi~ de memleket haı- · kuvvetıı;ıde~r. Ep yurd~ pek aı 4', 
tanemizdir. Oncelerı yapılmağa bat· bu makina ile hem 1&tlıı ve b- ılı ıl '1 
landıgını yazdığım kalorifer tesisatı 20 rin tedaviler yapılmaktadır. lsırı'_ıJıı' \, 
gün önce bitirildi. Ve çalıımağa baılan· !umun iyiletıne•İni ben de bu ..,,.,. tff ı 
dı. Haıtanenin bir ekıiği d anlına ya ve Bay Necibe borçluyum. ~jjll'. \ 
<lairesinin ayrı binada olmaması idi. Ka· kina ile omuzunda kafa 1>üyüklulp ,ı 
rantina ve ayırma evi pavyonunun ya- de bir ıarkoA olan ırtcalı bir ı.ad?:Jı 
pıama dıl baflanmıt hızıa yapı ner.e· oeanı tedaviden so.ıra bu ~ı" 
meıktedir. Bu yapı bitince ameliyathane kurtarıldı. Dört çocuğunu yetili' il' 
ve. harici iki ~g~ üst ~atına Alınacak karak hayattan göçmek üzere. ol~,.,~ 
koguılaı:d~ bırm ~mehyat olacak haı- bayan bu gün ıırpa ıağlam beşııı". . / 
talara bırı de amelıyırt olm~ılara al'I'.': ruıunu emdiriyor. Bu makina ile ı~ r \lıı 
Iacakdır. Bu ıııretle esas bınada dabılı 1 kr nik ek 1 de . kan,.ırliı .J I; 
ve diğ ... ıubeler için bir iki koğuı daha en o zamıı •n, n ı.Jt ~ l. 
kazanıhmt olacakdır. danildi, kemik veremi, miyoınlu h" f.J "l 

Hastanemize 934 yılında 2509 bnta hntaJaı: hatta bir çok da keller at• Y illi 
· · b h talar h tanemizde 28000 bu makınayı alanlara v., aldıran! _J ~ .. 

&ırntıf, u aı as ediyorlar. JI"'. ' 
yalmıılardır. 789 hastaya ameliyat, Bqında mütehaHll baktiriyolo~ ~-
4768 ıhastaya da rontken ve laboratuvar tor Nurinin bulunduğu haıtan• ~ lf 'lı 
muayenesi yapılmtftlr, Bir yıl içinde tuvan bugün ileri memlekctlerd _,;fi 
hastaneye baş vuran ve poliknilik mua- !eri kadar muntazam ve ihtiyaca .... J 
yenesi yapılarak iyi edilen yurddat 18· vermektedir. ı1 1'" 
1111 6100 ü gcçmiıclir. Ana11ndan doğduktan ıonra bit ~ 

HartanemU, yalnız vilayetimiz çev- dünyayı görmeyen Bozdoğanlı ~t,ı>'Jı1 
re&indeki yurdda§lara dcğıı, b•!Mw ve hır kaç ay önce haıt.ınemızde Jll ıo:I 
komtu vilayetlerden de gel.., bir çok 111 doktor Şevketin elile düııy•Y' .-ı',.J 
yurdd&§lar aağlık ve bayat vermektedir. Yine aözünün dıt zaviyeıine h':f. ~ , 
Nitekim, dün ben hastaneye gezerken uzunluğunda beı çÖp kaçan lııT rtl'. 
Muila halkevinin Aydm balkevi delile- baıtanemizde kör olmaktan ı.:u 1"':: 
tile yolladığı bir göz baatası muayene dı. · t;atı" 'I 
ediliyordu. Haıtahanemiziıı rontken ma· Bqmda operatör Bay Mi •' .,r 
kinaları son Iİıtem ve biç e!kıikıizdir. lunduğu harici ICl"Vİsinde en ::fI,;.ır • 

Haatanemizde hem teıhiı ve hem de likeli saydan ameliyatlar ınu pı• 4 
sathi ve derın tedavii roırtken makina- le batarılmaktadır. .,., rl ~ 
lan vardır. Yeni ırelen dahiliye müt~ tı-' ıf \ 

Rontken mütebas1111 ve bastalıanemi- Mubıin kısa bir zamanda g . <fi 
ıUn bu günkü yüksek yerine ulaımaıın- nede ve gerekoe Aydında it;t' I 
da büyük bizmeıt ve yararlıjı görülen natinin <bli olduğunu göster i~"' 
baş hekim Necip altı yıl önce Aydına Mütehau11 Dr. Süle~ ~o~ • ı; • 
geldiğ'inde o zaman a1mmak Ü· tiği nisaiye seniıimizde en .~;,,ı ... ~ • "it 
zere olan makinayı aldırtma- lar kobylattınlmakta ve u>U'~ \ 
mış, J>ugün altı yıllık çalıı- dahaleler muvaffakıyetle yaı> ~ 
masına rağmen yepyeni duran makina- dır. •yl ııit 1/. ~ 
nm alı.nmMını tem.in ederek vilayet büt- Bu arada doktorlanıı tz! 1 ıııeri" j,ıl 
çesini diğer vilayetleı·de olduğu gibi duncı olan Te h.astan<Y 1 ~oP • 
bir ik> !'.ıl sonra ikinci bir makha al- si Üzerinde çok iyi bir te1ir ıJ. ~ 
mak mccburyetindım kurtarmıtdır. En hemıire Bayan Bohia:n:n adınl 
iyi v• aldıuunıı~ tethisltt hastanemizde yı da bir vazife ıayarıtn• 

<> 



Garez ve kaygu 
.,,._ 8j;: vaJıtile, vaktile el ersem ço
._ ol en mektepte çalıpnaz ve ce
llıııı "IClnı, bwıu bana soran baba-

~!_oceı bana Karez (Garez)! 

~~a al/edilen bu garaz he
' eıııen her samimi adama ko

Yopıfan bir yaftadır. 
il ••• 

fıı,;d~~oa •Üren bir yolculuktan 
q"fen • • t ' • •onra ıster ıs emez o-

li., ~ı~tiai bir k~ gün sürer. 
"/~ttiiiniz yerde o lafı eder o
S ~· •orgular ifitirainiz. Bu ça-
6ııı;; ~ feyd.r. Lôkin sel gider, 
lıııııııJıi ır. Bu seyahatin olabilen 
ltrler ~rı unutulur, insanda acı 
~ ~'!kınlf parçalan hep gö-

11 oniine gelir •• 

~ ~ rık,a,,. Şişhane yokuşun • 
~~ bir tramvayın aahanlı
Jı.'lıttn~""· Pefimizclen bir sürü 
~ ~OCuk koşuyor ve araba
~ ağına atlamağa ~lfl • 
~ 1

• içeriden ele biletçi elin-
~ flıf~ta bilet kutuaile onları teh 
~r/ıen çocuklar biletçiye 
~ rlar. . 

'liııe e j,l'.ni pulikle mulıabele ede
~ ılet~en ailelerine kadar 
'4 ~ kiiliirler ifitiliyordu. Biz 
~ e bu gezgin maırkaralığa 
~ olrdıı/ı. Eğer içimizde bir ya
li.. ""'-~a İdi bu kadar pis, çirkin 
!iıı~~ra karftnncla ürker ve 
~ bizim halıkımızda kötü 
a er verebilirdi. 

'"."'ı an~tığım bir arkada, 
• • .......J 

~ ~ r ab;j yabancıya batar ama, 
ıs llııı ~l'llıfız •• Cevabını vereli. işte 

Iİl!ıi,. 1 b?"ada ba,lıyor. Bizim bu 
llılıt 'taıe alıpnıf olmamız ne a • 

Ve ne acıklıdır/ 
it. ~l'oJı<ı parmah ısırtacak if
' '"f'Clr/ıen dört çocuğun tram-

1.o ~111anna ket vuramıyoruz. 
~/!!'.~ada penceremden bahar
~. d 0ıtirne il işi reli: Yol veren po
~d,"[. dediği ZQman bir otomobil 
·~Ya% durak çizgisinden i

.)1:.., ileri geçmİf buluma po-
. ·~erce arabanın ardarda bi-

; 'il f ,?/rtıaaına hiç kalak aamıya
~~ır o .. iki parmaklık hat"Y! dii 

ı. Çunkü orada ehemmıyet 
eıı fey cadde üstündeki iki 

~tıı değil, otoritedir. O çizgiyi 
~'aba, poliain otoritesini 

:ı.;;.. '! tcıyı[ ır •• Bizde de tram -
, '~rlıen binmek, inmek yasak 

-gıı • ' ~ ~ rtıı •. 

~ ..... ~ ferbetlik portakal 
lııtd • rtiç bela üç kuru,a. lngil
~~ Portakal yetifmez. lspanya
s;~l'lııbj Amerikadan, Yeni Ze-

~ ... O 'Alıaırdan, Filistinden ge· 
~ 'aJQ aldığım 1erbeılik porta 

i4 ~'ıı ~Ptlrıyanawlı ve bizimkin • 
V ~ lıtü. Beheri elli para •• 

O
l ~~eıı iiç lıuraf old~unu ıor • 

:rcı.nan manav bana: 
~ .... ö .. 1 l • ·c1· I d" • ""~ it ' e o ması ıyı ır e en .~, 
~~ 111YQ satın aldı da mal yuk-

~"ııelt bizde portakalcı porta

~ )i ftolay sattıkça ben ona pa
~ )l~eiinı.. Portakalın fiyatı 
~<ı[ oluşile değil, iatenişile 
"l>'lıt eft. Bu ne iptidai bir yoldur. 
~ d:;ı elindeki malın fiyatını du 
'"'ı>ı. ';_'~en, istek fazla diye art
C- "'ll/ıQraa buna ne elenir?. 

~~"İİJlorıırtı ki · bizcl e ticaret 
'~~ qeı bir nikbinlik ve kencli-
1..~u.l'll'llelıten ibarettir. Neden "" .... ,, s 
t,.~. ıj • ebebini pek araştırmı-
t1:1itf l'llıırni hayatta biraz daha 
\"4:ı4 ;ıl'llQ/ı, biraz daha düzgün 
~~erektir değil mı!. ISuraaa 
i....' 111 ~rııın eksikliğini görüyo -
ic"'i'difıltereJ e fiyatları yarıya 
"'ıı, "ıe., •. d 

Q'lı/ , •onra dünyanın ıçın e 
ıP"ıJ ,_ 

1
11• buhranı tepelediler. 

'il". d .. ~ • * • 
-1 ~· 4'ada aıaamla beraber otur· 

l>ij ili )j CluQaı İyi gelmedi, yemek
'ıtitt'171edi, fo~ö.n filan! L.fıkin 
~ o-,'4ırrıan bana dedı kı: 
>ı,;•e4ı.,~ "'!1 bu hava cennet ve bu 
·~~ rıırrıe~. olsa ben burada 
~.,,,erı 1,~· Çıınkü kıskanıyorum. 
~'d 'rı ~ı böyle zengin değiliz? 
~ .. aok!e böyle düzenlik yo~? 
~ ııe lılanmız böyle temız 
~" ııo';jd~n? .. Neden?. 
~ lrı- lı;. bı anama ıöyleten duy-

' \ :cııır( Qll(( bu ve buna ben -
' "!!Yııı';;' Yazdırıyor. Bu duygu 

tifllıi ıır Ve ba ıözler hofları-
11.' ~ C llerıler: 
.,, '• Qraı d , , & 1 VQr da ondatt.. er • 

" ~"' ı/p 11 iil-• bQbcuna hocam hak-
•e denıiftim. 

B. FELEK 

ll.LIYET ~RŞAMBA 13f ŞUBAT 1935 l 
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OKONOMI Maarifte 
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Finlandiya ile 
Ticaret geniş!eyor 
Tütün ve kromdan ba~ka 
mallar da gönderiyoıuz 

Bir ıenedenberi tatbik sahasında 
bulunan Türk • Fen:andiya muvakkat 
ticaret anlaıması, bu uzak ıimal mem· 
leketine yaptığnnız ihracatın inkiıafı 
bakımından iyi neticeler vermektedir. 

E ·nelce yalnız, krom ve tütün ııön• 
derdiğimiz Fenlandiyaya , Türk mah
.ulleri için serbest bir ithal müsaadesi 
edi!.liğindenberi kuru meyva, halı, ki -
lim, hububat, tiftik ve zeytin yağı da 
aevkedilmektedir. 

Ticaret oda11, bu müaaadeden layi
ki:e istifade edilmesi imkanlan etrafın. 
da tetkikat yapmaktadır. 

Teabit edilen rakamlara ııöre, Fen
landiyaya 933 yılmda, memleketimiz -
den (34) bin liralıık tütün ve (15) bin 
liralık krom ihraç edilmİ§tir. 

Mısırda tUtUnlerimiza rekabet 
Gümrülı: tarifesinde yapılan deği -

tilclik dolayısile Muırda Türk tütünle
rinin zararma ~arak Çin ve Japon tü .. 
tünlerinin aatıtı artmııtır. 

Piyasada iş gören firmaların 
soyadları 

Tacir 'Ve l:ıracatçılarla piyaaada it 
&'Örem finnalar, soy "dlarmı sicil tica
rette tescil ettirmeğe baılamıılardır. 

Tescil edilen adlar usulen ilin edil
mektedir. Taci! ücreti olarak ayrı bir 
para alınmamaktadır. 

Kaşar, kaşkaval 
Bir ithal müsaadesi dolayısile kapr 

peyniri ile kafkaval arasında farl< olup 
olmadığı alikadarlardan soruhmııtur. 

Verilen cevapta, Balkan ıkaıanna 
ka§kaval denildiği ve mahiyet itm..ri:e 
aynlık olmadığı trildirilmiıtir. 

Afyon alımı devam ediyor 
Uyuıturucu maddeler inhisarı ida • 

reai piyasadan afyon almağa devam 
ebnektedir. Mübayaat, ihtiyaç karııla
nmcaya kadar devam edecektir • 

MAHKEMELERDB 

Bostan cinayeti 
Duruşma karar verilmesi 

için ev-
rakın tedkikine bırakıldı 

Y enibabçede yapılan bir bostan 
düğününde, Ramazanı öldürdüğü id -
diasile ağır hapiae mahkiim edilen 
Hüdainin durupnasına dün ağır ceza 
mahkemeainde nakzen devam edil -
miflir. 

lddiaımı serdeden müddei umumi, 
suçlu me'V'ki~ ıetirilen Rifatla Hü • 
dainin hadise 11rasında tabanca kul
landıkJarmı, bu itibarla gayri muay· 
yen fail saydarak tecziye edilmelerini 
iaıtemiıtir. Suçlu vekilleri müdafaada 
bulumnuılar, dul'Ufllla evrakın tetkiki 
ve karar verilmeıi için Martın bj .. 
rinci gününe bırakılmıttır. 

Polise karşı geldiği için 
Mehmet Ali isminde birisi, poliae 

kartı yakııık almıyacak sözler aöyle -
diği iddiaaile birinci ceza mahkeme
ıinde muhakeme edilmiştir. Şahit o -
)arak bir kaç polia memuns dinlenıniı 
ve diğer tahitlerin çağmlması için mu 
hakeme başka güne bsrakılmııtır. 

Oluma sebebiyet 
Geçen kurban bayramında lhla • 

murda bir kaza olmU§, Ruhi isminde 
birisi at altında kalarak ölmiijtü. Atı 
k09turan Methi, ölüme sebebiyet ver· 
diği iddiaıile dün birinci ceza mahke· 
meainde muhakeme edilmiıtir. Müddei 
umumi, hidiseyi ceza kanununun 455 
inci maddesine uygun görmiijtür. Du
ruııma müdafaa şahitlerinin çağrılma
sı için baıka güne bırakılmııtır. 

1 k ..... ~ ... ~ 1 ____ , 
(1, Bankasından alınan cetveldir) 

12 ŞUBAT 935 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
l.atikra;u dahili 96,SO 
ı 3. l:.rı ... ni 97 Rıhtım 10.75 
Kuporııu:ıı: 3(1.32.50 An. mümessil 53.45 

11 211,90 An. •ab•il 1,11 47.95 
: Jll 29.30 

ESHAM 
11 Bankaıı Nama 10 neji kuponsuz 2.27.50 
,. ,, Hamiline 10,15 Telefon 14 
,. ., Müe.aia 97 f erir.o• 19,80 
Türkiye Cumb.u· Çimento 13.65 
riyet Bankası 64 ittihat de~. 11,SO 
Tramvay 30,.25 Şark dey. 0.90 
Anadolu hia.ae 26,15 l!alya 1,SS 
Şir. Hayriye 16 Şark m. ec:r.11 4.65 

ÇEK FiYATLAR/ 

Franaı:ıı: F. 12,03 i Prai 18.97.80 
Londra 618 Bel ırat 34.98 
Mihıno 9.3358 Mo.alıı.ova 10.91.75 
Nüyork 79.13.18 f B-lin 1.iJ7.75 
Cenevre 2.45.18 i Madrit 5.50.67 
Atina 84.05 Budapett• 4.45.38 
BFükıel 3.40.18 Varto•• 4.20 
Amaterdam 1.17.50 Bükreı 79.19 
Sof ya 68.08 Viyana 4.26.40 

NUKUT (Sahf) 
Kuruı Kurut 

20 F. Fransız 169 20 1. lsv:çre 815 
1 Dolar 125 1 Pezela 18 
1 Kur. Çek 98 1 "'1ark 43 
1 Silo A•. 23.50 1 Zloti 22 
1 lıterlin 618 20 J .ey 17 

20 Liret 213 2(' Dınar 55 
20 Leva 23 1 Çernovic -~ 

20 F. Belçika 115 Altın 9.32 
20 Drahmt 24 Mectdiye 41 

1 Florio 83 Barılır.noı 2·1U 

Mektepler açıldı, fakat 
talebenin yarısı hasta! 

Mekteplerin yeniden bir hafta daha 
kapatılması düşünülüyor 

Bir hafta tatilden sonra, bütün \ tahsisat konarak bir teleskop alınacak-
mclktepler dünden itibaren, yeni- tır. 
den derslere başlamışlar?rr· F~at Kadırga Talebe yurduna 
grip basta!~~ı. 5;'1lgm ·h!r şekılde müracaatlar 
devam ettıgı ıçın, eksen mektep-
lerde, devam etmiyen talebe mik
tarı yüzde ( 40) dır. 

.Bir kısım mekteplerde, bazı ho
calar da hasta olduğun<lan, ders
ler boş geçmektedir. Aldığımız 
malUınata göre, sıhhiye müdürlü
ğü, Maarif idaresile birlikte, biı1kaç 
g.ün, mclktesplerdeki vaziyeti tet
kik ed«cktir. Bu hafta sonunda 
ekseri talebelerin hastalıklarının 
devam ettiği anlaşılırsa, ımdrtep
lerin, tclkrar, ıbir haıfta daiha >kapa
tılmasına !karar verilecektir. 

Oni~ersite teleskop alamadı 
Universite bahçesinde yeni yapıl

makta olan rasathane için Avrupaya 
rasat aletleri 11marlanmııtır. 

Bu aletler yalanda gelecek ve in
fa&t bitince, yerlerine konacaktır • Bu 
arada, bir de büyük ~eskop sİparif e
dih,1iıti. Fakat, alakadar fabrikadan ge
len malı'lmata ııöre, ntenilen tele1kop 
iki milyon liradır. 

Bu 'Vaziyet üzerine, üniversite, §İm
dilik bir teleokop almaktan .,,azseçmiı
tir. Ileride, her yıl bütçeye muayyen 

CEMiYETLERDE 

Esnaf cemiyetleri 
Federasyonu 
Bir nizamname hazırlana
rak ona göre yürünülecek 

Aldığnnız malUınata &'Öre, ticaret ve 
sanayi oda11na 'bağlanan esnaf unuyet-

leri müıterek büro
-.....,-~....--~· >u leflrilib ;~ ba

:.ı yeni taıavvar ve 
.eıelıbüs:er vardır. 

Bir çok eınaf 
:emiyetlerini ı.ir el
len idare ede.ı bü
on,,.; yeni bir ka
Jıa konulmaaı ve 
·İr "Esnaf cemi· 
etleri fedenosyo
:u" tetlrili düıü
.ülmektedir. 

__ 83 arada, es-
naflık çe,idine ıö

B. Galip Bahtiyar re ihtisas mektep-
leri kurulman me

ıelesi de mevzuu bahi.tir. Y apdan tet• 
kilderin sonunda federaayon kurıı:ma

aı için esaslı bir nizamname hazırlana· 
cak ve bu nizamnameye ııöre harekete 
ıeçilecektir. 

Ticaret oda11 esnaf cemiyetleri ıu • 
besi müdürü Bay Galip Bahtiyar, dün 
kendisile görüıen bir mubarririmize 
tunlan söylemiıtir: 

- Böyle bir taaavvurumuz var
dır. Ancak henüz nihai bir karar vazi
yetine ginnemittir. Büroya ait muame
latın devri itleri yeni bittiği için, fede
rasyon !etkili yolundaki tetkikatnruzı 
bundan sonra ilerleteceğiz.,, 

Ankara 
Be~edigesi 

--·--
Haziranda yenı 
O obüsleri 
İş 'etecek 

An!mra belediyesi Sovyet Rus
yadar.ı yüz tane otobüs getirtiyor. 
Bu otobü~ler hazirandan itibaren 
Ar.!:rr::ıda ifliyeceklerdir. Resmi
r.ıiz ' ! et~ .ü~lerden birrıin iç ve 
dı!"I 1 ı!Ü.:.~C ·mc!:~edir. 

Kadirga talebe yurduna, son gün· 
!erde, bilhassa hukuk fakültesinden bir 
90k talebeler müracaat ederek, yer is
temitlerdir . 

Fakat yurt binaoı müsait değildir. 
Hukuk fakültesi talebelerinden müra
caat edenleri yerle,tirmek üzere, müna
sip bir bina aranmaktadır. 

Muallimlere eski masken be
delleri vbrilecek Rıi? 

Jlk mektep muallimlerinin, eski 
yıllara ait, alamaclıklan mesken bedel
leri için, huıusi idare bütçesine bu se
ne tahaiaat konmuıtur. 

lstanbul umumi meclisi, bu tabai • 
satı kabul ederse, ilk mektep hocaları
mn alacakları verilecektir. (1600) ka
dar muallime mesken bedeli olarak 
(90) nar lira dağıblacaktır. Bütün pa· 
ra (144) bin lira tutmaktadır. 

Umumi müfettişler Ankaraya 
gittiler 

Şehrimizde bulunan JW!tür ba
kanhğı umumi müfettişleri Anlı:araya 
citmiılerdir. 

Kültür bakanlığı erkanı ara11nda 
yapılacak değiıildilder hakkında, bu
günlerde bir karar verilmesi beklenmek
tedir. 

Bir eroin 
fabrikası 
Daha bulundu 
Üç kilodan fazla eroin, 

modern tesisat ele ge
çirildi, suçlular yakalandı 

Arnavutköyünde Amerikan mektebi 
yanında bulunan lıir yalıya merbut lıöık
te bir eroin .,e morfin imalithaneai 
meydana çıbrılmııtır. 

Jma!atlıane aH'İ bir Jekildedir, hem 
morfin, hem de eroin imal etmekte
dir. 

Muhafaza te~ts yaptığı takibat 
neticesinde bu imalithaneyi bulmuı ve 
köikü kiralamıt olan Ali Haydar ve 
eroin yapenlardan Ziya Hilmi ve ma
denci Emili cürmü ınethut halinde ya. 
kalamııtır. 

Uç kilodan fazla eroin ve altı kilo 
su!u afyon alit ve edevat elde edil -
mit ve zalntaya teslim edilmiıtir. 

Kaçakçıları ötedenberi takip etmek
te olan muhafaza tqkilatı ve emni -
yet memurlan evvelki gece bu imalat
haneye yaptıkları bir baskın sayesin • 
de kaçakçdarı ya:kalamağa muvaffak 
olmuşlard1r. 

Efganistana doktor 
Afıaniatan hükUıneti, sıbhat ba-

lıanlığına müracaat ederek, Afı ni•tan· 
da çallfmak üzere mütehassıs doktor 
istemittir. 

Bu müracaat, bakanlıkça vili yetle
re tamim edilmiıtir. lzmir mer ~eket 
hastanesi akıl 'Ve asabi hıutalıklaı mü· 
tehaas111 doktor ıBay Nevzat, Afs ıniı· 
tanda vazife ahnağı kabul etınittiı 

Çocuk tiyatrosu 
İşe başlıyacak 
Şehir tiyatrosu bütçeıinc 
bu iş için tahsiıat kondu 

Belediye mezbaha, Darülaceze, ıe
hir tiyatrosu bütçelerini ~!ayarak, 
umwni meclise vemıiıtir. 

Yeni yıl bütçesinde mezbaha faslı 
( 1,621,001) lira, Darülaceze faalı 
(173.795) lira, §dıir tiyatrosu faslı 
(110,000) liradB'. 

1935 bütçesine çocuk tiyatrosu için 
(3500) liralık bir rnaaraf ilave edilıniı· 
tir. Ayni miktarda -varidat ıeleceği de 
tahmio edilmiştir • 

Çocuk tiyatrosu önümüzdeki yıl bi
rinci teırinden itibaren temsillerine bat· 
lıyac:aktır. Bu lut çocuk tiyatrosunun 
faaliyete geçememesinin &ebebi, 1934 
bütçesinde, buna ait fa11l olmamall· 
dır. 

Konservatuvar kUtUpanesi 
zenginleştiri.iyor 

Belediye konaervatuvan kütüphane
sini -zenginieJtirmek için, 'bazı kitaplar 
satın ahnııtır. 

Kütüphanede he; dilde yazJırut. 
alakadar ilim kitapları bulunacaktır. 
Taltiıe, her gün muayyen saatlerde 
burada menul olacaklardır. 

Hava böyle giderse 
Karlıyacak 

Dün sabahtan alqama kadar az a· 
ralıklarla ve aulu bir ıekilde kar yağ
mıt. au:aklık derecesi 2 ye kadar ~Ü§· 
ınüştür. Dış denizlerde oldukça şıd • 
detli bir fırtına büküm sürmektedir. 
Fakat, vapurlu seferleri akııamıt de· 
iildir. Havanın bu ıekilde de~am et
mesi ve kar]t.ması muhtemeldır. 

IST ANBlJL, 12 (A.A.) - Sıfll' ha
raret derec•ô&İne ve deniz seviyeaine in 
dirilmiı buometre bu aabah saat 7 de 
759, J 4 fo 758, Hararet derecesi 7 de 
0,5, 14 t•, O. En yukarı hararet derece
ıi 1, en aıağı hararet derecesi O. 

RüT.gar poyrazdan esm.iıtir. En yu
karı 1.ürati aaniyede J 9 metreye çık • 
mıtf:ır. 

POLiSTE 

Şehremininde 

İki ev yandı 
Kuyumcular çarşııında da 

gece yangın çıktı 
Şehremininde Karalıat mahalle • 

ainde Yayla aokağmda oturan 60 ya§
larmda Bahriye ismindeki kadının ku· 
lübeainden dün gece yangın çılnnıt. 
han rüzgarlı olduğu için mezkur ku· 
lübe yandıktan aonra ittiaalindeki ma
ra.ngoa Bay Ahmedin evine de sİl'a!A~ 
etmit ve atq her ilri evi tamamen )"ı>litık 
tan sonra aöndürülmiiftür. 

* Kuyumcular çarıısmda da yan· 
ıın - Dün gece Çarımm Kuyumcu • 
lar caddeainde 23 numaralı kuyumcu 
Bay Artin Sarohana ait dükandan 1&· 

al 20,15 te yangın çılaınıtır. Yan.ıın 
Çat'§ının bekçileri tarafından görül · 
miit ve derhal ÇIU'f• tulumbaları faa -
liyete geçmiı ve itfaiye de habedu e
dilmittir. 

Nihayet alınan tedabir sayesinde 
Artinin bitiıiğindeki kuyumcu Bay 
Miaak'a ait dükan tamamen ve Ce • 
mal efendiye ait dükan da kısmen yan 
dığı halde ateş, büyümeaine meydan 
verilmeden aöndürülmütlÜT. 

Kuyumcular mutatlan veçhile kıy· 
metli mücevherat ve eıyalarmı alqıun· 
lan bedestendeki kaoalanna muhafa· 
za edilmek üzere bırakblı:lan için k1y. 
metli etya yallllll§ değildir. Dükanla~ 
sigortalı değildir. Şimdili kyapılan 
•- L.IQkata göre ate§ Bay Artin Saro• 
hanın dukanda bıraktıfı aletli man • 
galdan vıkmıttır. Yangında bir lraıit 
olup olmadığı hakkmda zabıtaca ay
nca tahkikat yapılmaktadır. 

• ihtiyar bir kadının etekleri tu
tuıtu - Ortaköyde eski Türk soka· 
ğında 16 numaralı evde oturan 80 ya· 
tındaki Zehime iamin~e~i ~ad".' la~~ 
bayı yakmakta iken kıbrıt uzenne du
ıüp elbiaesi alev almış ve zavallı ihti
yar kadının belinden aıağısı yanınıt
tır. Kadın tedavi için hastahaneye kal 
dmlmıttır. 

* Bir kahvede eroin çeken altı ki
ti yakalandı - Beyazıtla Çadırcılar· 
da Arap Abdullahm kulübesinde Ah· 
durrahman isminde birinin metresi 
Muazzez ismindeki kadının ötekine 
berikine eroin içirttiği emniyet mü -
dürlüğü kaçalı:cılık bürosu meaıurla
n tarafmdan haber alınmıı ve tahkı
kata batlanmııtır. 

Neticede mezkur kulüh•de Ziya, 
Hasan, Yani, Aralui, Salih Abdurrah
man isimlerinde altı kitinin eroin çek
tikleri görülmüş, hepıi de yakalan • 
mııtır. 

.Polis kulübeyi kapatmıı, ıuçlulan 
ihtisas mahkemesine venniftir. 

Eyüpte Halit ve Sait isminde iki ki
şinin esrar İçtikleri büro memurlan 
tarafından haber alıDllllJ, bunlar da 
yakalanarak 9 uncu ihtisaı mahkeme
ıine verilmiıtir. --·-
Kurultay ikinci başkanı 

geldi 
Büyük kuru!tay ikinci başkanı Bay 

Hasan Saka dün Anl<aradan lstant..ula 
gelmitlir. 

Brüksel sergisi 
Belçikalılar bu sene nisan ayı 

zarfında Brükaelcle muazzam bir 
sergi açıyorlar .. Serginin hazırlığı 
tam beş ıenedenberi devam et
mekte ve çok mükemmel bir eser 
olmcuı için çalııılmaktadır. Sergi· 
ye dökülen para milyarlara baliğ 
olmuffur. Bundan maksat Belçika 
sanayiini, el emeğini, ifini, kudre
tini dünyaya tanıtmak ve memle
kete mümkün olduğa kadar ecne
bi seyyah celbetmektir. 

Bir kaç sene evvel Pariıte de 
böyle bir sergi açılmıftı. Meşhur 
Fas kahramanı mütevella General 
Liautey bu serginin umumi reisi i
di. 

O tarihlerde Fransada oldugu
muz için biz de bu sergiyi ziyaret 
etmek imkanını bulmu,tuk. Sergi 
hakikaten dehşetti. Pariain bir kö
fUİndeki Vincennea ormanını• i
çine insan zekası, insan kabiliyeti 
bef kıtadan sanki birer parça getir
tip oturtmaffu. Neler, neler yok -
ta? Me1har Ankor mabedi bile ay
ni büyüklükte ayni azametle Pari
sin göbeğinde yeniden yapılmışh. 
On binlerce adam mukavvadan YQ 
pılmış olan bu binay<ı akar oluk gi. 
bi dolup boşaldığı hO:rle bina ye
rinden bile kıpırdamıyordu. Bütürr 
dünya müstemlekeleri sergide teJ
hir edilmişti. Kongodan, Cenubi 
Alrikadan, Avustralya adaların -
dan adamlar, zenciler getirilmif
ti. Bunlar keneli kılıkları, kendi kı· 
ya/etleri ve keneli yaşayıf tarzla -
rile ziyaretcilere gösteriliyordu. 

Serginin İfgal ettiği saha çolc 
büyüktü. Gezenlerin her tarafa .. 
ğirte bilmeleri için Vincennes or
manı dahilinde hususi tren servis
leri bile ihdas edilmişti. Biz üç gün 
üç gece sergiyi gezdiğimiz halde 
her taralı lôyıkı veçhile göreme -
miştik. içerisi müthiş kalabalıktı. 
Ve sergiye her gün yüz binlerce a
dam girip çıkıyordu. Dünyanın her 
taralınclan trenler, otobüsler, oto
mobiller Parise her gün yığın yığın 
seyyah taşıyordu. Bu yüzaen kira
lar yükselmif, oteller pahalılQfmlf, 
havayici zaruriye fiyatları bile art 
mııtı. Hele sergi civarındaki ma -
hallelerde bir tek bOf oda kalma· 
mıfh. 

Ta.avvur edilsin ki sergiye gir
mek İçin herkes 3 frank yani 27 
kuruf oermeğe mecbur tutuluyor
du. Ve bir biletle ertesi günü tek· 
rar sergiyi ziyaret etmek mümkün 
değildi. 

Bu sene Belçikalılar bu serginin 
kat kat fevkinde bir eaer vücade 
getirmeğe uğra,ıyorlar ve hatta 
Paria müstemleke ıergisinin çok 
üstünde olduğa sö)l:.men eaki An
vera sergisini bile solda aslır bı -
rakmağa çalıftyorlar. 

Sergiye bütün dünya devletleri 
ayrı ayrı İftiralı etmektedir.Aldıl&· 
mız malumata nazaran lngiltere 

sergiye 80 bin l ngiliz liralık bir 

tahai.aatla dahil olmağa karar 
verm,tir. Diier devletler de muaz
zam pavyonlar vücude getirmekte
Jir:er .. 

Geçen gün gazetelerde okuduk 
ki Türkiye ba sergiye toplıı bir hal 
de İftiralı etrniyecekmiş. Ancak İs· 
teyen lıimseler kendi kendiler:ne 
iştirakte serbest imişler.. # 

Gönül çok arzu ederdi ki böyle 
muazzam bir propaganda vaaıta -
ıında bizim de bir köşemiz olmn. 

Çünkü bu fırsatlar, ele güç geçen 
lıraatlardır. Vakıa bu ifte madde
ten Belçika hükiimeti azanacaktı. 

Fakat her halde bizim de sergiye 

güzel bir köşe ile İftiralı etmekte 
hem maddi hem manevi büyük 
menfaatimiz olacaktı. V ôkıa bazı 
tacirlerimiz ve sanayicilerimiz bu· 
na hamsi surette iştirak edcceı..:.,r. 

clir. F ahat bu işin memleket no .• ai 

nazarından bakılırıa bir tqkilf.t i
şi olduğu muhakkaktır. Ancak bu 
suretle ümit edilen menfaat temin 
edilmiş olar. 

Mümtaz FAiK 

Bükreş sarayında konser 
veren küçük artiıt 

Bülıreıte kral aarayında bir ı.onoer 
vermeğe çağrılan yedi ya~ındaki Celin
ka Lcibovtich geçen cuma Bükreıtı 
Kotroceni tatosunda muvaffakıyetli 
bir konser verdikten aonra ı~brimiz., 
dönmü~tür. 

Kralicenin arzusu üzerine Bacb'tan 
bir parça çalmıt ve çok alkıtlanmıt· 
tır. 

Kraliçe küçük sanatkarı bir çok 
delalar kuca l! alt·-ı hir ma• 
dalya ile I> 
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Gövdenin issiliği Selanikli Doktor 

Rıfat öldü 

HiKAYE 
Oyle olur l<İ gövdenin isailiği ar

tar, gıinlerce yanar, tulul'J.r. lsıiJiğin 
artması, yüreğin hızlı hızlı çarpmasın
dan ve kol·~uk altına s<>kulan sıcaklık 
ölçüsündeki civa çubuğunun yükselme
ıinden beH ı olur. 

baranda aıcaklığa döner, 
lur. 

sıcaklık O• 

Aıırı i11ilikler de geçer, akça olan 
fenomenltti anlamak, anlabnat. kolay 
değildir. Oı:rlann çoğu e..tan dediğimiz 
enfeksiyonlardan ileri geliyor. aıın iı • 
silikle arkadaılık ediyor, aıruna, enta
nın bitimi (neticeıi) değildir. Er.otan • 
!ar için iasilik merkezindeki karga. 
ıalığı diiJünmek, ıaçmalamak olur. 

Selaniğin yerlilerinden değilim. 25 sene sonra 

Bunlar gözle görünenler; bir de 
..,yrunun asıl kendisinin duydukları 
var, batımızdan ııeçmiıtir, bunu hepi· 
miz bilıriz. Kırgınlık, tatsızlık ve bun
lara benzer biçtmıizlikJer ••• 

Bun.lar kamunun bildiği nesneler. 
Bu kadarım bilmekle iı bitmiı olmaz. 
Bilmecenin düğümlerini çözmeli. Ne 
olmuş ta gövaentn iııiliği artmı:ı bu ar
tık sıcakbk nereden gelıyor? Gövde 
mıkroplarla ve onların ağuları i:e bula ... 
ıınca, neden isıiliği artıyor. lııiliğin 
artınasile bu değiıiklik neden? Ve bun
lar neyi anlatıyor? lkinci kertede ka • 
lan sorguLBrla &Özü uzabnıyara.k bun -
!arın karıılığıru verelim. 

~fi govde•inin Buzana: (tabii) 
bir sıcak:ıgı vardır. Bu sıcaklık sağlık 
belgisi {alameti) dir, lci 37 kertedir. 
Bu ııcaklık sağlığı yapan ve onu sür -
dür.!n sayısız tinik ve reaksiyonlardan 
o • .ıyor. L.övde ne kadar i11ilik yaparsa 
)'apaın o ne kadarı çevre yanına aaçar· 
&a ıaçıın gövdenin ııcakhğı değiı • 
mez. ılu sıcaklık dengi bozulınamak i· 
çın gÖTdenın bir yerinde kurulmuı bir 
dü•en kurumu bulunmak a-erektir. Bu • 
nun bulunması, di:eği.miz olmakıızın 
olup biten iiziyolojik iılerimizi güden 
ve bir kaçının aralarında, sayruluk ol· 
ma.ı:.u., uegıımez bır münaıebet bulu • 
nan bir akıncmzlık (ıebat) yaıası var. 
dır. 

Bam bafka olduğu kadar gizli ka· 
paklı olan bu iııilik düzeni kurumunun 
yeri bulurunuıtur. Beynin a:tında bir 
yerdir. iti lakırdıya boğmayarak kısa · 
ca anlatayım. Y okıa beynin coğrafya· 
eı karma karııık bir nesnedir. Şaıırır • 
ııruz. 

Sörunez Öğrenmek dilekleri uğrun · 
da aürülerle hayvan boğazlayan bilgi 
erleri tavtanı almıtlar, beyninin o ye
rine bir iğne babrmıılar 1 tavpnın isıİ· 
liği artrrut. Daha bafka batka yapılan 
bir çok denek:er hep bir yola çıkmıı 
olmakla beraber gönnil}ler ki gövdenin 
i11iliğini elinde tutan ve düzelten be
yinde o merkezin bulunduğu yerde göv. 
denin batka yeıılerinde itlerini ve i11i
lik yapan baıka kurumlann merkezine 
yakın bulunuyor. 

Demek oluyor ki orada, çok değerli 
it gören, batka borulara bağ:ı olan bir 
santral var. 

l11ilik açıkça bir sayruluk belgi· 
ıi /.ir. ilk baıtan i11ilik me•kezi maki· 
nı.sinin bozulduğunu göıterir. Bundan 
da anlatılıyor l<İ bu makine bir neıne, ""° çabuk bozulabiliyor. Bu makine
yi bozanlardan ilk aırada mikropların 
agu:arı gelir. Mikrop ağulannın bu 
denlü erkleri (tesir) mikropların yapıl· 
nuı oldukları albümininin dağılma · 
sından ileri ıreliyor. Gövde kendiıine 
yabancı olan bu albüminleri yok ebne · 
ye çalıııyor. 

Ne olup bitiyor da gövdenin iasi:iği 
artıyor, ırövde odlar içinde yanıp tutu. 
ıuyor? Onu burada inceden inceye yaz. 
mak uzun sürer. Kısaca ve kestitmc~ 
Çok kez ıimik ağulu ıeylerin tesiri kar
ııamda bulunuruz; ödü körükleyen, 
alevlendiren bu ağular olur. Bunlar göv 
dedeki i11iliği denklettiren merkez 
Üzerin~ kötü bir tesir yapıyorlar. Isıi • 
liğin bir kez kertesi arbnca yanmdaki 
merkez:erin düzeni de bozuluyor. Ye-

Beyindeki iİsilik merkezi, bir ııün 
gelip te, dengini bu!unca ortalığa bir 
durııunluk gelir. Böbreklerin çalıtma • 
11 artar. Mikropların yapbkları ağrı • 
lar sidikle, terle çıkar. Buna ıidik, ter 
kargatası (buhran) deriz. 

Bunlar nyruluğun iyilikle bittiğini 
ııösterir. Iıte uğurlu bitim ... 

Şimdi soranınız. Od kurumunu boz• 
mak için ya!nız bi; mikrop ıaldırııı mı 
iıter? Yoksa bu, batka ıeylerle de olur 
mu? Kuıkulanma, düıünme, deyiver na 
.olur. Neden mi? Görmüyor muyuz. Be. 
yinde bir damar patlar, kan boıanır İl· 
silikle beraber ... Guıe bezi kabarır, göz
ler, oyumlarından dııanya fırlar, iııi -
lilde beraber ... Yürekte bir düzenıizlik, 
bir oynaklık olur, iui!ikle beraber ... 

Bir uğrak (kaza) olur, gövdenin Ö· 
tesi, berisi yaralanır, berelenir, kemik
ler kırılır, gene i11ilik beraber ... Eski 
hekim atalarnnrz yazmıtlardı; (sinir 
sıtması) diye; bu bir sinir ıaldn·ıııdır, 
ııene i11ilik beraber. 

.. * • 
Sayruluk içinde iısilik kaç kerteye 

dek yükoelir?. Fiziyolojiıt!erle hekim • 
lerin bu sorguya verdikleri karıılı:k bi
ribirine benzemez. Birinciler derler ki 
iııiliğin bir kertesi vardır. Ondan öte 
yükseldi mi kan bozulur, dirilik kal
maz. ikinciler, elde aıcaklık ölçüsü, 
gösterir!er: Otelcilerin uğurıuz &andık. 
ları kerteyi ge~ı, sayru kiti yaııyor. 
Gerçektir bu. yükıek ve kızgın iı
ıilik içinde yanıyor da sayru gene dip 
diri... Daha geçenlerde gazetelere Lon
dradan bildiriliyordu: 

Hekimler ıaıırmıılar, bir sayruda 
iuilik 43, 1 e hrlarrut··· Daha baıkala
rı da var. Sıtmalılardan birinde issilik 
44,6 ya kadar yükselmiıtir. Bütün en
fekıpertlerde, gripte, tifoda, sıtmada 
bu yükıek issi:ikler görülebiliyor. Bu 
artık i11ilikler çok sürmedikleri için 
bir kötülük ya)mıyorlar ... 

• • • 
Artan isıiliği gövdenin ıayruluğa 

kartı durmak için bir beliki (silahı) 
sananlar ve ıon kerteyi aımayıoca ona 
dokunmak iıtemiyenler doğru bir iı yap 
mamıı ııibi görünürler. Onların böyle 
davranıılarını beğeıuniyenler der!er ki: 
Gövdeyi tutuıturan öd bir aayruluk 
belgisi (arazı) dır. Onu büsbütün aön
düremezseni:ı:, körlettirin hiç olmazsa .. 

O ödlere el ıürmeden çekinenler de 
derleı· ki; artmış iasilikten hep kötü • 
lük gelmez. işe yaradığı da olur. Bilir
ıiniz, bugün gövdenin iııiliğini arttrra· 
ralr. bir sayru:uğu emecliyonız (ilaçla
mak) bir kültür ve meılek var. El ayak 
tutmaz, uı darmadağınık. Iıte buna lu· 
tulnıuı kııinin gövdesine öd salıyo • 
ruz. Ocaklarını körüklüyoruz. Düzme 
aıtmaya yakalandrrıyoruz o kitiyi. Çok 
kerte de yararlığı oluyor. 

Eıkiden buna kartı beliksizdik; 
bu kez elimiz böğürümüzde kalırdı. 

Ancak orada doğdum, kendimi O· 

rada bildim. Akı karayı orada seç
tim. Çocukluğumun en aydınlık 
günlerini, dalıa sonraları, geneli. 

ğimin en kara günlerini orada ya. 
ıadım. 

· Selaniğin adı anılınca bugün bi
le yüreğimin b"fı sızlar. illere ver
diğimiz Türk illeri içinde Selanik 
kadar bizim olanı yoktu. Neyse, 
eski yaraları ıimdi deımeyeyim. 

Dün, gazeteyi e(ime alınca içim
de gizli bir damann koptuğunu du
yar gibi oldum: Selanikli doktor 
Rıfat ölmüf··· O Selanikli Rıfat ki, 
yalnız Selaniklilerin değil, bütün 
yurdun, yalnız yurdun dq değil, 
bütün insanlığın hekimi idi. 

Benim gibi daha birçokları onun 
eline doğmu1lardı. Çür;ıkü ileri ge. 
len ebelerden biri idi. Bundan bas
ka, hiçbir sayru (lıasta) yoktu ki; 
doktor Rılat onu güler yüzile kar
ftlayıp, tatlı sözlerile avutmuş ol
masın. 

Gözümün önündedir: T e'; at ko
fUlu, küçük bir arabası vardı. Bu 
araba, kapının önünde durunca be
nim sevincimden içim içime sığ. 
mazdı. Çünkü doktor Rıfat, her say 
runun damarına gİr'!'esini bilen 
hekim/erdendi. 

Onu görür görmez, içi çikolatalı 
öksürük fekerlemeler:nden bol bol 
yiyeceğimi bilirdim. Verdiği reçe
telerde, küçük sayrularına daru (i
laç) /arın en tatlılarını seçerdi. in
sana öyle inanç veren bir durufu 
vardı ki, onu görenler, iyi olacak
larına çabucak ve kolayca inanır
lardı. 

Çağrıldığı ev, en yoksul bir ada
mın evi de olsa, günün, gecenin her 
saatinde doktor "Rılat,,ı orada bu
lurdunuz. 

Y atalaklara bile; yaVaf yava, 
'derman verir, yaşamaktan bezmi~ 
kimseleri; canlandırarak aya~a kal 
dırırdı. 

"Doktor Rılat,,ı giJrmiyeli belki 
yirmi yıl oluyor. Onun güiH/en gü
ne çöktüğünü söy/.üyorlardı. Demek 
ki, en son yıkıfdı. Ancak bu yıkı-
14, blr unutulufun başlangıcı ola
maz. "Doktor Rıfat,, bütün bir ça
ğın hekimi idi. O çağlardan sonra 
gelen çağlarda da iyiliği seven İn
sanlarla birlikte anılacaktır. 

Salahaddin GONGöR 

Gençler mahfilinin 
koniresi 

Cumhuriyet ırençler mahfilinden: 

Tesadüf onları tam 25 sene 
sonra karfı kartıya getirdi. Celal 
Ragıbeyi derhal tanıdı. Nasıl ta
nımaz. Celalle Ragibe bir mahal
lede doğmutlar, mahalle mektebi
ne beraber gitmitler, ikisi bera • 
ber senelerce kaydırak oynamıt· 
lar, uçurtma uçurtmutlardı. 

Seneler geçince de konu kom
fU, bu iki genci biribirine çok mü
nasip görmüftü. Fakat Ragibe, Ce
lali kendine bir türlü layık göremi
y-0rdu. Çocukluk arkadatı iyidi, 
hottu amma nihayet bir esnaftı. 
Kolalı yakalıklı katipler dururken 
bir kunduracıya nasıl varırdı? 

Ragibeye allah istediğini ver • 
di. Kolalı yakalıklı, eli bastonlu 
bir katip talibi oldu. Ve nihayet 
Bay Asımın karısı oldu. Bursa • 
dan kalkıp lstanbula yerleştiler. 

Celalin de elbette kendine gö
re- bir kıymeti vardı. Nitekim o da 
zengin bir yağ tüccarının kızını is
tedi. O da ev bark sahibi oldu. 

Bursadaki kunduracı dükkanı
nı büyük bir mağaza haline getir· 
di. Böylece seneler geçti. Bay Ce
lalin oğlu büyümüttü. Sadi 23 ya
tında tığ gibi bir delikanlı olmut
tu . lstanbulda tahsilini henüz bi
tirmitti, bu yaz annesi babası, Sa
di Kalamıtta yazı geçirmeğe ka
rar verdiler. Bursadan kalktılar 
Jstanbula geldiler. 

Ragibe de kızile kocasile be • 
raber zaten her yaz bir yere gi
deAerdi. Tesadüf bu ya, onlar da 
Kalaınıtta bir kötk tuttular. 

Bir gün Bayan Ragibe otur • 
muf, gözlerile kızının yüzüş:ünü 
!eyrediyordu. Derken yanı batına 
bir adam geldi oturdu. Bu itte 25 
sene evvelki Celaldi. 

Çocukluk arkadatı kardet gİ • 
bidir. flk önce bakıttılar sonra 
senli benli konutmakta tereddüt 
ettiler. 

Fakat Celal tatralılara has bir 
cesaret ve safiyetle: 

- Dağ dağa kavutmaz insan 
insana kavutur derler amman ne 
d - ' ogru ..• 

Diye elini uzattı. Öteden beri
den konuttular. Bu sırada Ayten 
sudan çıkmıt kota kota annesi • 
nin yanına gelmittl. Celal Ayteni 
gorunce az kalsın küçük dilini 
yutacaktı. Bu ne benzeyif. Tıpkı 

25 sene evvelki Ragibe. Ayten an
nesinin yanına oturdu. Kurulan
dı. Ve annesinin eski çocukluk ar
kada.,ile konutmağa bııtladı. A
rası çok geçmedi. Denizden spor
cu bir genç, çıktı Ragibe ile Cela
lin oturdukları yere doğru iter • 

ledi. Bu Sadi idi. 
Babası Sadiyi tanıdı. iki genç 

birbirlerine önce yan yan sonra 
tatlı tatlı baktılar. Biraz sonra 
yemek vakti gelmitti. Sadi otomo
bilin direksiyonuna geçti ve Ragi
be ile Ayteni evlerine bıraktı. Er
tesi sabah Sadi Ayteni otomobil
le Fenere kadar götürdü gezdir • 
di. Celalle Ragibe bir kumlukta 
oturdular, çocuklarının denizden 
çıkıtını beklediler. Onların geldi
ğini görünce birbirlerinin yüzüne 
baktılar. Eskiden kendileri saade
tin yanı batından geçmişlerdi. 

Hiç olmazsa çocukları evlenoeler 
de mesut olsalar .. 

Bay Celal bunları söylüyor Ba· 
yan Ragibe de içini çekiyordu. 

Bay Celal: 
- Biz aptallık ettik evlenme· 

dik. Bari çocuklarımız ayni hata· 
ya dütmesinler. 

- Peki amma sızın Bayan ra· 
rı olacak mı? 

- Bizim evde kumanda ben • 
dedir. Dediğim olur hiç merak et
me. 

Celalle Ragibe bu karardan o 
kadar memnundular ki gözlerin • 
den hasret yatları geliyordu. 15 
gün sonra nitan yapıldı. Düğü_n ol
du. Herkes bu 23 yatındaki genç 
çocukla 20 yatındaki genç kızın 
koltukta yan. yana görünce "Ma
fallah, matallah,, diyordu. 

· Aradan bir ay ya geçmit ya 
geçmemifti. Geçimsizlik bat gös
terdi. Ayten hoppa bir kızdı. Sa
di ise ona tahakküm ediyor kıs -
kançlık gösteriyordu. iki ay ge • 
çince hır gür büsbütün fazlalat • 
tı. 

Bir gün Ragibe Celale dedi 
ki: 

- Gördün mü başımıza gelen
leri. Hep kabahat senin oğlunda 

- Meğer Sadi softanın biri i
mit dedi. 

Celal Ragibeye: 
- Senin kızına kadınlık ne u-

zak. Ona var mı sade sürtmek ... 
Diye cevap verdi. 
Derken atıtmağa batladılar: 
Nihayet Sadi bir gün iti daha 

fazla azdırmıftı. Ayteni izinsiz. 
sokağa çıktı diye sövdü, dövdü. 

Artık bu hayat canlarına tak et• 
ti. Ayrılmağa karar veroiler .. 

Mahkemeden çıkarken Ragibe 
Celale: 

- Yirmi bet sene evvel veril 
mit sadakam varmıf. Allah hiç ol
mazsa beni sakladı senın elin· 
den, diyordu. 

ve 

diğim.iz nesneler gövdemizin içinde 
yanar. Ve dirlik ancak bununla temel
leşir ve ıürüp gider. Diriliği tutan bu 
yangın (ihtirak) hızlanır. Ocakların 
hızlı yanmasile ııövdede bir çok güç 
ve baran toplanır. Bundan dolayı yüre· 
ğin çarpmau Hklatır; yüreğin hızlı çaı-p 
masından, İ•silik!eri artmıf olanlar -la 
cürültü beyin uyanıklığı ve petrotekli
ği ortaya çıkar. 

Şaımamalı. Sayru olur, ödler içinde 
yanar, hel..im öd:eri söndürecek ernec· 
lere el sürmez. Gene say.ruluk olur. 
O emederden buzanal (tabii) olanları 
kull-··ır; yerine göre ... Abaylı (dikkat
li) hekim kimdir, bilir misiniz? Sayru· 
luk belııisini (alametini) ya:nız g'i;ren 
değil, gördüğünü bilen ve anlayandır. 
Ne zor ittir bu, dütününüz bir kez .•• 
Sayruluğu yapan ne ise, her kitinin o
na karıı durmaıı, onu karıılaması bir 
olma•. Bundan ötürü belgiler de kılı • 
jını, gücünü az çok deiiıtirir. Görgüsü 
kıt olan bunlan biı ibirinden ayırt ede
mez. HePsini bir tutar, hepsine kartı 
bir beliki kul:anrr. 

1 - Mahfilin yıllık kurultayı 15 §U· 

bat 935 cuma ııünü saat 10 da Beyoğ
lundaki mahfil merkezinde toplanacak
tır. Bütün mahfil üyelerinin gelmeleri. 

2 - Her on bet ıründe bir J'erilme0 

ıi söz birliği edilen parasız tiyatro 
oyunlarının betinciıi 15 ıubat 935 cu 0 

ma günü saat 15 le 11\alıfilin Beyoğlu 
Cumhuriyet halk fırkası binasındaki sa
lonunda verilecektir. 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 

Gövdenin aıcaklığını denk tutan 
mer:ı:ezde her ne kadar karıııldık olsa 
da gene artık aıcaklığa karıı durma • 
ğa çalıtrr. Körüklerin; Akciğerlerin it· 
!emesi artar. Gövdenin dıt yüzün.ieki 
damarlar genitler, artık aıcaklığı her 
yana ıaçmak için ... Gövdede top!anıp 
ta bir uğurda kullanılmamıı olan güç, 

JV itıi tefrika: 101 

Han tıklım tıklım dolu idi. Han
cı Nazmiye ayrı oda veremiyeceği
ni söyledi; ve onu evluya bakan bir 
çıkmanın dört tarafına diziti oda
lardan birine S-Oktu. Burada iki de
mir karyola vardı. Nazmi e9yaları
m bunlardan birine atarken gözüne 
yatak çrataflarının pisliği .il~tti. Pi
re tersleri ve ötesinde berısınde e
zilmit tahtakurusu lekelerile benek 
benek kırmızıya boyanmıt bir çar· 
,arfı göstererek; 

- Bunları deği~tiriniz ... - diye· 
cek oldu. 

Fakat hancı cevap vermeğe tenez 
zül etmedi, omuz silkerek odadan 
çıktı. 

iki üç dakika sonra faşı Süley
man da o odaya girmitti. Paltosİ· 
le çantannı bir kenara bırakırken; 

- Seninle beraber olmak i•te· 
wm.. - dedi - beni elbette bôr 
batkasına tercih edersin. değil mi? 

Abaylı hekim ise her yanı kollayarak 
beliki (ıilaru) nı kullanır. Od olur iri 
yalımını canlandırır; öd olur ki üstüne 
ıu serper. Yerine göre... · 

Dr. Rusçuklu Hakkı Uzel 

ttıue.ıiii: Nazmi Şahap 
- Tabii ..• tabii. .. 
- Şimdi biraz kestirmeli ... Ara-

ba beni harap etti. Sen uyumaya,, 
cak mısın? 

Nazmi can aıkıntısile bağırdı; 
- Canım bu yataklarda yatılır· 

mı? Şu çartafların pisliğini görmü
yor musun? 

Süleyman gözlüğünü çıkarıb fatı 
gözlerinden birini kırptı, öbürünü 
yatağın ötesinde berisinde gezdire
rek; 

- Nesi var bu yatağın? - de
di - bll'\ dan temizi can sağlığı ... 

Ve kun \uralarını çıkarmadan 
uzandı, gözlerini kapadı. 

Nazmi büsbütün köpürmüatü. 
Homurdanarak, küfürler savur~rak 
sokağa çıktı. 

Ankara ... 
316 se!1esi birinte1rininin ilk 

gür' ri· r 1e An•~a. binlerce avcı-

3 - Davetiyeler bu ııünden itibaren 
her ırün saat 14 ten 20 ye kadar mah· 
fil iç iıleri çevi•genliğinden paraaız 
alınır. Kapılar saat 14 de açılıp ıalon 
dolunca kapanacaktır. Çocuk alınmaz. 

nın toplandığı büyük bir köye ben
ziyordu. Sokakları doldutan, kal. 
paklarını kulaklarına eğmİf binler
ce adamın sırtlarına avcı ceketleri, 
külot pantalonlar, ve bu avcı ce
ketlerinin arkalarını titiren taban
calar, insana bir sürek avına hazır
lanıldığı vehmini veriyordu. 

Karacaoğlan çarfısına doğru yü
rümeğe batladı. Bozuk Arnavud ' 
kaldırımlarının öt~ine berisine süp 
rüntüler atılmıttı. Bunların üstün
den havalanan karasinek bulutları 
abani sarıklı yerlilerle dolu kahve-

1 !erin pencerelerinden dalıyor ve j 
sonra bu ıürü kah nargilesini to
kurdatan bir arslanın elindeki çay 1 
kadehinde, kah ocaktıı: kaynayan 1 
kahve cezvelerinde birer ikiter kur
ban veriyordu. Bu kurbanlardan 
biri bazap. kocaman bir tiryaki kah. 
v .ini höpürdeden Ur mollanın 
diline ili9iyor, molla onu okkalı bir 
tükürüğe karıttırıp kahvenin orta· 
bına fırlatıyordu. 
Samanpazarında bir kahvede 

tavla oynayan bir delikanlının bar
dağında liatlanan sineklere hiç e
hemmiyet vermeden çyını içtiğini 
hayretle gördü: 

Delikanlı bunlardan dördünü 
yutmuttu. 

Midesi bulanarak uzaklattı. Yan 
gın yerlerinden saat kulesine çık-

U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız, 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaphrmaymıa. 

Telefon : 4.4888. 815 

tı. Oradan tehre bir kut bakıtı attı: 
Ne mahalleler arasında, ne de 

çepeçevre ufuklara uzanan bozkır
larda bir ağaç gözüne ilitmitti. Bi
ribirini çaprazlayan yollarda yürü
yen adamların ayaklarından ve ge
çen arabaların tekerleklerinden 
yükıelen toz bulutlarına hayretle 
baktı. 

Sonra, döndü, arka sokaklardan 
Hacıbayrama ulaftı. Kerpiç evler 
arasına sıkıtan bu cami de pek bo
tuna gitmedi, biraz genişçe bir cad 
dedeu vilayet konağına doğru yürü
dü. 

ikindi ezanları okunurken, günet 
hala bir haziran öğlesinin cehen
nemi ile etrafı liavuruyordu. Vila
yet dairesine töyle bir baktı; 

- Ne kavruk bir rengi varL -
diye söylendi - bu tehir, bir ya
nar dağın lavları altından henüz 
çıkarılmı' gibi... 

Çankırı kapısından az ötede, Zi
raat mektebine uzanan tozlu f<>se
nin ağaçları arasına atılmıf bir tah· 
ta sıraya oturdu. Yaprakları kuru
mut ıöğüd dallarile üstü örtülü kü
çük bir çardakta bir !Cahve ocağı 
vardı. Bir limonata istedi. Fakat 
dünyanın en pis bir kabı içinde ge
tirilen limonatit.ya oaktt, baktı, 
baktı. Elini Ul!atmağa cesaret ede
medi. 

Aktam yemeğini latanbul ecza. 
hanesinin kartısında, tüten köfte 
dumanları ile içi dolmut bir kel>ab
çı dükkanında, garsonun getirdiği 
pis çataldan iğrenerek, tabağında
ki yağlı keçi eti parçalarınd,an tik
sinerek yemitti. Kuyulu kahve ö
nünde bir tavla partisine gözlerini 
daldırarak bir müddet oturdu. Ha
crbayramda ekreh sesli bir müezzin 
yatsı ezanını okurken hana dönü· 
yordu. Etraf zifiri bir karanlık i
çinde idi. Kahvelerdeki petrol lam
balarının ölü ıtıkları ona elektrik· 
ler bozulduğu zama~, biran için 
sokakları böyle kararan latanbul 
mahallelerini hatı;lattı. Otellerin 
sokak üstündeki pencerelerinden, 
fırlatılan tükürük ve balgamlardan 
sakınarak acele acele yürüdü, mü
hendis hanına daldı. 
Ahırdan ot yiyen hayvanların a

vurt sesleri geliyordu. Merdiven 
batında bir kazığa geçirilmit bü
yücek bir fenerin kapağını açt;': 
Lambayı çekip sigarayı titesinin üs 
tüne tuttu. Soma doğru üst kata 
çıktı. Gözlerinden uyku akıyor
du. 

Odalarda ıtıklar ıöndürülmüştü; 
bazılarından yorgun İç çekitler, ba. 
:z:ılarmdan can sıkıcı horultular ge
liyordu; 

- Süleyman bey de uykuda o-
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1 S TAN BUL, 
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İzmir aaylavı Profeıör Eaat Bozkurt•. 
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DEL1DOLU 
opereti oynayacaktır. 

9illiy~,, 
Amn wndeıi " M1LL1YE1" ı · 
ABONE OCRETLE~ı 

Türkiye içla ıı;, ~ 

3 oylofı • • 12 

ı.. L ı' 
4 - '/ 7 10 I ~ 

14 - -

c.ı.. ...... ••ri ........ - ~' 
seç• abb.tJar 10 k•ruıtar.- 11 
matbaaya ait lıler icia madirif'• 'I 
raeaat edilir. C.setem.ia Ulol•rt• 
liyetini kabul ....... 1 

lacaktır .. - diye dilt1indii ~l 
Ve ses çıkartmamata ç Iı1 

kapının mandalını yavafÇ"ııi< 
dı. Fakat o anda )ıizünd~ i 
ret belirdi. Pencereyi bir 11' ıJ 
niye ve palto ile kapat~ W 
Dıtarıdan zirifi bir karaııl_ı )f 
imit gibi duran oda bilik•' 11 
ıtık içinde idi; Ve Süle~~jt 
muyordu. Dört kiıi dcımır ııı 
batında kartılıklı oturııııı;eıl 
ker oynuyorlardı. Gidip .,i~· 
kambil kağıtlarını ve bı 

1
ôl. 

önlerinde duran paralarıı fı 
öyle daldırmıtlardı ki oıııl11 

bile varmadılar. ~ 
- ıııJI Kapıyı kapadı. Y atagı ,1ııı· 

oturdu. Sonra kundural" 
ketini çıkardı. Uzandı. f'. 

Aradan ne kadar zııillllf ~ 
ti? Bunu kestiremiyordll· V' 
rin bir uykuya dallll!ftJ"ıitı 
bir rüya görüyordu . .Bır e,i~lj 
zunu dürttüğünü hisseder fıtı' .ı 
Homurdanarak öl:iir tarll cfJ~ 
dü. Bu sefer, sırtına d:sJıllit)e 
acıtan bir mu,ta indırJll ı,, 

k·ı re" anda kollarından çe ı e JO 
rak, dartaklanarak zorlll ,
duğunu gördü. Sert bir d~ ı '..t 

- Bu ne uyku efeıı 1 ·.Ji 
ıı~ı 

homurdanıyordu - . 
kunduralarını!.. .

1
,,.eJ' _ s, 



ı 111 lLl--i!:lliil:" 
Chopin'in 125 inci doğum yılı 

.1f riJ. Birçok Avrupa radyo istasyonla- ı ta tam 125 inci yıldöniimü oldu
-J" ~Ç<ırfam.ba ak,amları muntaza- ğundan .Avrupan!n birçok ~erlerin 
>l cıı Vıırşova radyosundan dünya- de kendı eserlennden mürekkep 
~ Ptıı~~•rımı, bestekar C hopin ( Şo- konserler verilece le ve bu k~nl sd~~1lef1' itti ~il eserlerinden piyano konser· rin çoğu radyolarda da naR e ı e-
~ .,,

111 dinliyoruz. 
:ı ~ti ~f0va radyosunda senelerden

riıı· u kıymetli bestekarın eserle
Ch~ c~"!«t.,,aktan maksad Frederik 
diaj ~•llın Yan Lehli olmcuıdır. Ken
Ptk 809 da Lehistanın V arşovaya 
~takın ufacık Zelazowa - Wola 
tr<ırıı <ısında doğmuştur. Babası 
di, /ıiıı:., <ınası Lehli idi. Bunun için 
1.itıea·Chopine karft olan sevgi 
de,['.'.~ransızlar kada• Lehlilere 1 

, ch1"?'0'· 
l~llııı 0Pın gençliğinde Viya nada bu 

' diı[ ~flur. Burada işittiği mütead
ıe (•Yııno konserleri uyanık ruhlu 
'<le <ıddı zatında şairlikle iştigal 
&q

1
/ Chopinin bestekarlığa hevesi 

.. ,,, <ltıı.ıf!•·. . . 
~"••kının doğum yerı olan Vıya
lıı ~ Chopin ilk e!erlerini kompo

p: ıtı~11lleğe çalışmıf ve muvaffak ol
r,4· "· Buradan Almanyaya gide 
1İııi 0 Vııktin en sevilen piyanistle
leık~ konserlerini inceden inceye 
ltıe ~ etmiş ve kabiliyet der.ecesini 
dQ: <ırıa getirdiğı parçalarda mey-
4.ıbÜ·koyuyordu. Genç beıı!ekarın 
ltıi) 'Yetini takdir etmekte gecik
~·~ ~il .en yüksek piyanistler Chopi
~, )~lıdadını sezmişler ve kendisi· 

f' "'clımdar geri durmamışlardı. 
)eı/'~erik Ch ;pinin büyüh '11ezi
''ıı er11lclen biri de büvük bir yurt 
l,1ı'? olmasıdır . ISJô yılındak 
ıtı,1 jtilölinde Viyanada durama
liJ,1 ıtauna dönmüştü. Parise git

f ltıini •onra "l tal yan tiyatrosu,, is-
~h eki mahalde kendi eserl.!rİnİ 
/Qn eıe •evdirmİf ve ilk defa alkış
le,;1'ftır. Melankolik ve sakin eser 
ltı~· e:kesin hoşuna gitmiş bütün 
"ıtt/kı tiryaliileri Chopini unutma
,,.~~': tekrar, tekrar konserler ver 

&•Ilı teşvik etmi,lerdi. 
ı~ ~e .""elan cesaret alarak birkaç se
~ '· 

1r'.rıcle c hopin iki ouyük eser-
~. 11 

•baret olan konserto ile sonat 
/ıqı:aYet muvallak olduğu mazur-
1ıo10'ırı1, noktürnlerini, ballad ve 

l ı, el llezlerile, prelüd, Serzo, vals 
S "'•ı ~~°. bazı fantazilerini hazırla
t' ' •lırmişfı. 

Chop' . k' . el .k. h . 41. )e( ının musi ısın e ı ususı-
ı..;,:uradadır ki eser1erin hemen 
le 1ı en herbir melankolik, durgun 
Q/q 11tta bazan hüzün verici l,ir 
f' "llcladır. 

lo11"kat bu melankolik aksan mono
tiı, 0~~adığından anlıyan dinleyi
~~r uı:.erinde hoş bir f,iiri intibaı 
c· 

~-/eren asrın en büyük kompoz;. 
' er· 

e~ 1 arasına giren bu adamı · 
~ Ori" af ~ı.ı Jın parçalarından olanları: 
'!ıtı;::; en mi bemol, en re bemol 
&~ 'il r,, ve "en ut die:re mineur,, 
ııı~1 eyanda "La lantaisie impro-
• e il "S h · b' l 0,_'ı e c erzo en sı emo ,, ve 
dı,, ~~rto en mi mineur,, de var

' 1'eri 110Pinin nokturnleri, prelu-
' clo Ve Fiinebr marşları dinlemek-
8/"lm~Y<';t eserlerdir. 

~ '''-tii ~usıki dehası meraklılarının 
~ fii, /\.r eri arasında Pariste ölmüs
~ · erıdisinin doğumunun bu h(ıf. 
~ 

cektir. Chopinin en iyi eserlerinden 
dolu bir konser de 22 İnci mart, 
cuma aksamı saat 22 de Leipzig 
radyosu~da veriliyor. Konseri bir
likte işidecek radyo sahipleri az 
rastlanılan bir konser dinle_miş ol
caklardır. 

Chopinin eserlerini muntazaman 1 
din:emek İstiyenler için Varşova 
radycsu programını çarşamba ak
şamları takip etmelerini tavsiye e
deriz. Bestekarın o Tıaelar çok ese
ri vardır ki senelerdenberi her haf
ta takip olunan bu konserlerde çalı
nan parçalar pek az tekrar edüir. 
Bu konserl~r ara, sıra bazı Alman 
radyo istasyonları tarafından da 
nakledilir. 

Yeni 

Turgud BLEDA 

Tiirkiyenin 
çehresi 

Ve onun önderi ---
Başlığımızdaki isim altında Bres 

lau radyosunda bir konferans ve
rilecektir. Alma r. ziraatçılarınelan 
Bay W erner Starke taı afından ulu
sumuz hakkında verilecek bu kon-
leransın saat kaçta verileceği pro
gramlarımızda bildirilmiştir. Me
rak eelenler bu kvnleransı dinliye
rek Baı Werner Starkenin Ankara 
ve lstanb ıl hakkındaki seyahat 
görüşlerır!İ öğrenebilirler. Hulasa 
olarak bu konferans şöyle kaydedil 
miştir. Türkiye büyük bir inkılap 
geçirmiş ve eliin da geçirmektedir. 
Atatürkün önderi bulundı.ğu bu 
ulus kendisinin emsalsiz idaresi al
tınela büyük bir reforma uğramıs 
ve eskielen mekteblerde işittiğimi~ 
tembel vezir ve paşa Türkiyesin
den eser bırakmamıştır. Bunun ye
rine her bakımdan tam manasile 

lstanbul raelyosunun umumi yer
lerden reportajlarını yapan Bay 
Fatih bir nakil esnasınela firketle 

muhabere ederken -tabet kürsüsünde duran mikrofan ' 
ha va ihtizazile sadayı alıp huJuıi 
amplifikatöre veriyor. Sada amplifi 
katöre pek zayıf geldiği cihetle mü
şeddide tarafından yüz defa yük
seltilerek hususi telefon kablosile 
Beyoğlundaki stüdyonun amplifi
katörüne veriliyor. Bu amplifikatör 
de yolda düşen sadayı birçok yülC
selterek Kemerburgaz mürsile da
iresine hususi bir kablo ile vererek 
orada ka ses bir miktar büyültüle
rek mürsilenln yüksek cereyanına 
yapılıyor. Bundan sonrası her za
manki gibi anten vastıasile her ta
rafa yayılıyor. 

bir garb ulusu kurulmuş ve bunun 
güneşi Ankaranın Çankayasından 
eloğmuştur. Almanca bilenlere bu 
konferansı cuma günü lstanbul sa
atile 19 ela Breslau radyosundan 
dinlemelerini tavsiye ederiz. 

1 HAFTALIK PROGRAM • 
~ ıch} 7 Şu at Pazar \ 

'• .~, ş · V A R Ş O V A, m. 
~1~iıj ~t-lldar. - Çocuk tiyatroıu. 18: Danı 
~~1 !ııı.,,~ 8.SO: Konferans. 19: Skeç. 19,45: 
l~ "'lite •. 20: Orkeıtra. 20,45: Sözler. 20,50: 
(Q t,....._ ~ 21: Sen proıram. - Haberler. -
l~r't ttı•kl_irnlar . 22,30: Budapeıteden nakil. 

~ tı~ l\ı.1: \lıdc.iıi.) 24: Sözler. 24,05: Pli.le:. 
"·~· S0,j l\t O S K O VA, 1714 m. X 0 t-d\I er, ıs.ıs: Çoçuk proırramı. 18,30: 
~, ılild )nefrİJ'atı. 19.30: Opera nakli (Ec4 h..' e. 23,05: lnıilizce neıriyat. 24,0S: 

:ıı~ .,._ "•triyat. 
.. ıı, ,h, l\t 
"<Q. S••İ . O S K O V A, (Sulin) 361 m. 

)'3 llıt' 0ttık konıer (Berlioa •• Vasner.) 
~t_"f,,.l\.bt 0 Pera temsilini nallil. 22130: Dans l ... -., "DL E 1 P z 1 G. 382 m. 

·"'~ı. 21;; Vaffenıchmied,, adlı Lortıinıin 
' ( i. ıa : Şen sahneler. Z2,30r Şa.be.ıerler 
~''-"lttt.t) Haberler. ıpor. 23,30~ Neıeli kon .. 

~.ı,, ıc~. 
l,~I~ llii; il U O A P E $ T E, 550 m. 
o~,,~ 1tıu~:~". konseri, 18,30: Sözler. 19: 
~)Sfı '· 21 15kı11. 20: Konferanı. 20,30: Piyano 
"-

1 4.,.r~ : Stü.dyo ıkeçi. 22,10: Haberler, 
,., h,,.~ nakil konıeri. (operetlerden t•r· 

~la~)\.1't, 8 •r.) 24: Salon orkeılraıı. 
,,.ıs. ' ll•I E L G R A O, 437 m. 
~-», Siitle~~r ıarkıları. 20: Rekli.m, pli.k. 

~l._ tı.ıl\ Orlc O.JO: Ulusal netriyat. 21: Kral 
~l"t, ••traıı. 23,10; Haberler. - Danı 

:-ll-ao ıc~ .. 1i /\ 
~lı.;u' li•lif 11! B u R G, 332 m. 
~,,~i. 20· lrluıi&t.ili. ocak. 19~ (tömine) 

'"İ"· :!\ 3Q~keç (muıı.ikili.) 21: Spor. 21.20 

l 
r...~ le.o':. · karıtık neıeli netriyal. 22,JOı 

!,; l c.. 1' q• .. L 
.... ~ l~~.6~ ~·d BRESLAU, 316 m.ı • 
~'t~ A,Jı.:. ~~ orkestra•ı, 19 Spor haber
\• ~~tııd • ._ f "''ıı_•te, ZO Henri Martenau'nun 

ıf.-.)tr .. ı._t-r ~ ılr konter, 21 Şarkı ve mu• 
• ~ İt b,30 Şaheserler konseri. (Leip
J 8 a •rler, 23,30 Dana. 

~\~~ .. v Şubat Pazartesi 
lı,j le. li,lif~~ Ş ~VA, 1345 m. 
~1~ı ~lı SQ'tl •ıkı. 16,45; Der•. 18: Şarkı· 
~ ~. ~ tıı re,,~r:. 18,.35: Pl&k. 18,50: Sözler. 
~~I~., : A.,1ır,"''~: 19,lSı Oda musikiai. 19,45: 
''" r. 2ı'l.l: Or~ ılı. neıriyab. 20,JS: Sözler, r,.,, : Senf ·~~ra. 21,4Sı Haberler. 21.S5: 

"'· 23°1~ orkestra konseri. 22,45: 
' : Dans. 24: Sö !•,. 24,0S: 

Dana. 
74 ICbz. M O S K OV A, 1714 m. 
18,30: Popüler orkestra konseri. 20.30 : 

"Katch - Naıı:ar11 adh Chataclıatourinın operası. 
22: Almanca neıriyat. 23,05: lnsiliı:ce netri
yat. 24,05: Macarca neıriyat. 

832 Kb•. M O S K O V A, (Sulin) 361 m. 
17: "Zafkoaya mahpuıları., ile (Ratlı:liff) 01>9 

ralarından. sahneler. 19,30: Senfonik kon•er. 
24: Büyük Mo•lr:ovadan nakil. 

785 ICbz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18: Kon•er. 18,30: Ökonornilr: netrlyat. 18, 

50: Haberler. 19: Halk mu•İki•i. Ye ıarluları. 
20,05: Şarkılar. - Sözler. 21: Haberler. 21,15: 
Strau••un ıarkdarından. 23: Haberler, ve •por. 
23,20: Pi1ano mu•iki•İ. 24,05: Dana. 

545 Khz. B O A P E Ş T E, 550 in. 
18,30: PJak lr.on•eri. 19: Der•. 19,30ı Harpa 

kon•eri. 20: Sözler. 20,40: Filharmon.ik tarafın 
dan lr:on•er. 22,40: Haberler. 23: Çin1"ene mu
•İki•İ. 24,10: Aylık haberler. 24..25: Caı:. 

686 Kbz. B E L G R A O, 437 m. 
18: Popüler orke•tra ( ıarkılı) 19.25: Sözler. 

19,30: Der•. 20: Rekli.m, pli.le. 20,15: Haberler. 
20.J(): Ulu•• neıriyat. 21: Belırad operaıınclau 
nakil. 

904 Kh•. H A M B U R G. 332 m. 
17: Hafif mu•iki. 18,30: Sözler. 19,45: Borıa. 
19,55: Haberler. 20: Neıeli musiki. 21: Haber• 
ler. 21,10: Anton Brucknerin e•erlerinden aen• 
fonik konser. 22,10: Danı mu.ikisi. 23: Haber
ler. 23,25: Uluslararası otomobj( ıerıiıine dair. 
23,40: Musiki. 24: Hafif orkestra konseri. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m., 
17,30 Hafif mu•iki, 19 Şiirler, 19,30 Söz

ler, 20 Spor haberleri, 21 Günü haberleri, 
21,10 Otomobil, dan• ve aıka dair ıarkılr 
netrlyat, 23 Haberler, 23,25 Danı (klaıikJ~ 
1 Yalnız kı•a dal.-ah Berlin üzerinden: Mu
sikili skeç. 

19 Şubat Salı 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m, 

18: Orkestra. 18,ıs: Sözler. 18,35: Şarkılar. 
- Sözler. 19,15: Radyo orkestrası. 19,45: Söz
ler. 20: Sözler. 20,20: Aktüalite. 20,30: Şar
kılar. Sözler. 21: Hafif mu•iki, 21,45: Haber
ler . 21,55: Sözler. 22: 8.8.C. orke,tra.u plakla
rı. 22,15: Viyanadan nakil. 23: R(kli.mlar. 23. 
15: Danı muııikiai. 23,45: Konferans. 24,05: 
Danı. 

174 Khz. M O S KOVA, l724"m. 
17,30: Fırka netriyatı. 18,30: Kn .. :ılordu e

misyonu. 19,30: KolkoT ne~l'İya.tı. 19.55: Kon• 
ıer, 21: Ak tanı mu•iki•İ. 22: Almanc.:a ne•rİ• 

yat. 23,05: Franıızca netriyat. 24105: Fele-
mekçe neıriyat. -

832 Khz. 11! O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Muıiki bahi•leri. lJ!,.20: Ôpera teg-ııilini 

nakil. 22,30: Dana muıikiıi. 24: l•panyolca net• 
riyat. (kadınlar iiffi_-l,. 

785 Kbz. L E 11' Z 1 G, 382 m. 
19,10: Karıtık musiki. 20,10: Aktüalite, 20, 

401 Söı:ler. 21: Haberler. 21,10: Plik. ile ka
bara ha"Yaları. 23: Haberler, ıpor, 23,20: Ge .. 
ce muıikiıi. 

545 Khz. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Opera orkeıtraıının konıeri. 19: Sözler. 

19,30: Caz orkeıtraıı. 19,55 Güzel sanatlar. 
20,25: Budapefte operasından. "Feie.en de 
Hollander,, operasının nakli (Vasner) 22145: 
Haberler. 23~: Çinıene musikisi. 

686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
17,30: Radyo orkeıtraıı. 19,25: Sözler. 19,30 ı 

Ders. 20: Relr.li.m, pli.le. 20,15: Haberler. 20,30: 
Ulu.al neırlyat. 21: Pl&lc. 21,40: Senfonik kon• 

• ıer. (Belsrad filharmoniıi tarafınd•n.) Haber 
ler, - Pli.~ 

904 Kh•. H A M B U R G, 332 m. 
19: Sözler. 19,45: Borıa. 20: Gençlik uyuyor 

1Ö7}üyor, danıec:Hyor. 20,40: Yaylı ıaı:lar kon .. 
ıeri (keman ve orkestra, Haydanın eserlerin .. 
den.) 21: Haberler. 21,10: 11Haut nud Esel., ad
lı muıikili fen ıkec;. 22: 'Fen1andiya adlı kie 
orkestrası. tarafından konıer. 23: Haberler. 
23,25: Uluslar araıı maıa ten.isi neticeıi. ( plik 
reportajıJ 23,40: Musiki. ,24: Neıeli muıiki v• 
danı. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m., 
17,30 Hafif mu•iki, 19 Sözler, 19,20 Amele 

konseri, 19,50 Sözler, 20 Dııarr Almanların• 
halk havaları, 20.50 Sözler, 21 Günün kısa ha· 
berleri, 21,10 "Helden ~er Arbeit,. adlı skeç, 
22 Keman mu•ikiıi, 23 Haberler, 23,25 Söz
ler, 23,35 Danı musikisi. 

20 Şabat Çuş~mbı 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,35: Şarkılar. 18,SO: Spor. 19: Sözler, 19, 

15: Oda musikiıi. 19,45: Konferanı . 20: Orc 
mu•ikisi. 20,20: Sözler. 20,30: Şarlular. 21: 
H11.(if n1tuiki. 21,35: Haher!er. 21,45: Sözler. 
21,50: Cho2in konıeri. 23,15: Konferans. (fran
ıızca) 23,~5: Reklimlar, 23,40: Dana. 24: Sö.& 
ler. 24,05: tlan•. 

174 Kh•. M O 5 K O V A, 1724 m. 
17,30: Fırka netriyatr, 18,30: Kızrlordu için 

söı: ve musiki. 19.30: Kolkozlara türler. 21: 
Senfonik kon•er n•kli. 22: Çekç• netri1at. 
23.05: İn.iliı:ce nl"'frİ)'al. 2•1,05: Almal"\ca ne-lrİ· 

Bay Selim Sırrı Tarcan lstanbul 
radyosunela son jirr.nastik dersini 

veriy<Jr 
nü seve, seve dinfedil..lcri Selim 
Sırrı Tarcan ile karşılaştık. Kendi
si her zamanki güleryüzü ve 
canlı sözlerile radyoda son jimnas· 
tik derslerinden birisini vermekt •· 
H;. Bu esnada çektiğimiz resmi 
okuyucularımıza takdim ediyoruı. 

Osdadın say!i\v seçilme•İ ytızün
den keıiaısinln jimnastik defslerin
deıı mahrum kalacağımızı biliyor
dul<. Fakat Bay Selim Sırrı Tarcan 
kızı Azade Tarcanın erkek jim•ıas
tik derslerinde de diğerlerinden 
farklı olmadığını; hatta ken1lisi 
birçok hareketleri Azadenin "Al
man,, metodundan alarak o sistemi 
tatbik ettiğinden l>ahaederek bizi 
ve bütün radyo dinleyicilerini te
ıelli etmittir. 

Hele üstadın Ankarada da oldu-

Raelyoda parkılarını dinleeliğimiz 
Bayan Semihayı spiker Sadullah 

mikrofonda prezante ederken 

ğundan haftada bir mikrofon söz. 
!erine devam edeceğini söz vermesi 
bizi büsbütün aevindirmittir. 

Biraz sonra tehir tiyatrosu ar
tistlerinden güzel sesli Bayan Se
miha ıtüdyoya girdi. Piyanist La
tenskile 'arkılarına başlam~k üze
re iken kendisile ayak üzeri birkaç 
dakika görütebildik. 

Her zaman gür sesini itittiğimiz 

yat. 
832 IClu.. M O S K p V A, (Sulin) 361 m, 
17ı Franan operala.nndan parçalar. 18,201 

Bir opera temıilinin na.kli.. 22,30: Karııık kon .. 
ıer "Ye danı mu•ikiıi. 

785 Kbz. L E 1 P Z 1 G, 382 m . 
18: Richa.rd Veltzin eserlerinden kuartet koD 

ıeri. - Sözler. 19: Alman halk havaları. 19,40 
T aribte l"Üzel sanatlar. 20: Şen akıam muıikİ•İ 
21: Haberler, 21,15: Gençlere ulusal neıriyat. 
21,45: Spor, 22,10: Jnailiz muıilôıi. 23,10: 
Habeıtler, ıpor. 23.30: Cece riluıikisi. 

545 Kh •. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Piyano konseri. 19,10: Sözler. 19,40; 

Macar farlnları. 20,50: Stildyo temsili. 22,50: 
Haberler. 23,10: Cazba.nd. 23,50: Opera or
keıtraır. 

686 Kbz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Sözler. 19,25: Sözler. 19..J(): Ders. 20: 

Pli.le. Rekli.m. 20,15: Haberler. 20ıl(): Ulusal 
netri1at, 21: Jübliyanadan nakil. 23: lfaberler 
23,15: Kahvehane konseri. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
tS,30: köylü tarlaları. 19,10: Sözler. 19.J(): 

plik. 19,45 Sözler. 19~: Haberler. 20: Straauı 
sun eserlerinden (Viyana mu•ik.isi) 21 ı Haber
ler. 21,15: Konser, (Berlinden n&kil.) 21,45: 
Yeni "Ye eski ora muıikiıi. 22: "Der Holzdieb,. 
adlı marınerin eıerler~en opera. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m., 
17,30 Radyo orkeıtraıı. 19 Sözler. 1905 

Düet "Ye ıarlıı:ılar, 19.,40 Sözler, 20 Şen pli.Ll•r, 
20,40 Haftanın haber icmali, 21 Günün laıa 
haberleri, 21,15 Uluıal netriyal (mu•ikili 
ıkeç), 22.30 Çiter muıikisi, 23 Haberler, 
23,30 Danı. 

21 Şubat Perşembe 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
19,25: Trio konser. 19,45: Sözler. !O: Beet

bovenin aonat1arından. 20,20: Sözler. 20,30: 
Pli.k. - Sözler. 21: Kuartet 't"e kuintet konse
ri , 21,45: Haberler. 22: Orlıı:eıtra. 22,45: Kon
ferans. 23: Rekli.mlar. 23,15: Dan• muaikiıi. 
23,45: Sözler. 

174 Khz. M O S KOVA, 1724 m . 
17,30: Ftrka neıriyab. 18.30: Kıı:tlordu için 

konser. 19,55: Gürcü musikisi. 21: Karıtık 
konser. 22: Almanca neıriyat. 23,05: ln.-iliz
ce neıriyat. 24,05: Almanca edebi neıriyat. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: MuıikJ hahi•leri. 18,20 Bir opera temsili

ni nakil. 22,30: Danı musikisi. 
785 Khz. L E 1 P Z l G, 382 m. 
19,30: Radyo orkestra••· 20,40: Sözle-r, 21: 1 

Ev muıikiıi. 21,25: Haberler 21,35: Plik. 22: 
"Nikotinden z:ehirlenme,1 adi. skeç. 23: Hahf'r• 
ler, spor. 23,20: Cf'ce l,:onaeri. 

545 Khz. B U O A I' E Ş T E, 550 m. 
18,35: Piyano reofakatileo aarkrlar, 19,10: Df'rı 

19,45: Flüt konseri. 20,15: Ktt sporları. 20,90: 

5 

l ( __ l_ş _ve_t_şç_ı _ı 
Miltıyet bu SLıtunda ıf ve ifçi isti~ 
yenlere tavcusut ediyor. lı oe İ§fi 
iati:ye er bir mektupla lı büro • 
muza müıaccıat etmelidirler. 

lı arayanlar 
Bir daktilo Bayan ehven teraitle it a• 

rıyor. Gedikpafada esirci Kemal Camii 
sokak 12 Ali vasıtaoile Nuriye. 

• • • 
30-35 ya,larında uzun müddet Ban

kalarda, komisyoncu mayetinde, katip· 
lik, muakkiplik yapmıt, lise tah~ili gör
müt, tecrübeli, az franıızca bilir bir 
genç it arıyor, Gedikpaşada eairci Kemal 
Cıımi sokak 12 No. Ali yanında Feyyaz. 

* * * 
lı anyorum ufak bir maaıla katiplik 

ve odacılık yaparım t•ı>silim ortadır, 
müracat Cağaloğlu Şeref efendi sokağa 
No. 20 de Bursalı Muzaffer. 

Aptullah Rıza, Talat Kemal. 

Voiaybol 
Voleybol, basketbol ve teniz heye:ln

den : 1 - 15-2-1935 cuma günü Gala
tasaray lokalinde yapılacak ikinci devre 
voleybol maçı: F enerbahçe lstruıbuspor 
ıııat 18 hakem Ekrem. 2 - Basketbol 
birinciliklerine yakında ba,lanacaktır. it· 
tirak edecek kulüpler 18-2-1935 pazar
tesi günü ak~ sııA~ 17 de heyetimize 
birer murahhas göndermeleri aon defa 
ohnak üzere tebliğ ofunur. 

• • 

Eger lıtr şey sizi sa bı rs ı z l and ı rı)O r ve lilizle ıı dirı)O r sa , egtr ufak bl 
:. ksil ik fi'kirler i niıi alt-üst ed ı )'orsa, eger gecele ri uyku ıu ı nı ayorsa, ttşhlı 
pek ba sitti r: sini rlerinizin tenepbühiyetl artmı~tır, henii :ı va kıt varken bu 
lenalığı ğ idermeğe acele ediniz. 

Bromural .ıcnoıı. 
bulün d lın)' a n1n 1:ı ı11(.lıf1 bir 
ve afiye t ı size iade edeı.· • -
Z2tran yoktur. 

nıü~ekkin olup kaybetı i~iniı rahfttı, uykuy• 
Ttsiri gayet seridir. - Bromurı1'ın hic; bil 

tO \it 20 l<ornprırtıt)'I hıvt tWp. 
ltrdt t•U.nt'ltrdt rt~•lt ıl t utıhrl 

Knoll A-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshalen sı~hln. 

Bayan Semihadan mikrofon kartı· 
unda mı yoksa tiyatro sahnesinde 
mi 9arkı ıöylemek kendisine daha 
kolay gelediğini sorduk. 

Semiha radyoda söylemenin ti
yatrodan daha heyecanlı olmakla 
beraber kendisinin radyo konser
lerini büyük bir sevinçle 9arkı söy
lediğini anlatmıttır. 

Sahnede söyferken herkesin va
ziyetinden - tarkılarmın ne tesir 
bıraktığını kolaylıkla hiasetmeTcte 
iken - radyo konserlerini bir bo~
luğa veya kendi, kendisine söyledi
ği hissine kapılctrgını ifade etmit
tir. Bununla beraber her söylediii 
tarkıda bir heyecan ve tereddiid 
duymakta imiş. 

Kendiıile konuturken bayan Ro. 
sy Ludwigsohn stüdyoya gelmit ve 
bizi selamlamıştır. Sesi Viya nalı 
operet tantörzlerine çok benzeyen 
bu bayanın ancak bir resmini çek
mittik ki netriyat başlama zili ça-

Piyano konıeri. 21.3(>: Reportaj. 23: Haberler, 
~15: Çinsene mu.ikisi. 23,45: Gyula Majoruııı 
eserlerinden konser. 

686 Kbz. B E L G R A D. 337 m. 
Popüler farlular. 19,40: Haberler. 19,45: Rek 

ıamlar. 19,55: Sözler. Z0,15: Haberler4 20,30: 
??? 21: ~lırad opera orkeılraıının konseri. 
23: Habrrler. 23015: Radyo orkestrası. 

904 Khz. H A M B U R G, 3J2 m. 
18,30: Sözler. 18,45: Hitler aençliii. 19: O .. 

konomik ne,riyat. 19,45: Bora.a haberleri . 19,55 
Hava haberleri. 20: Piyano konseri. 20,35: Ruı 
•alataıı adi. skeç. 21: Haberler. 21,10: Danı. 
23: Haberler. 23,20: V aahinıtondan kurt C. 
Selt tarafından hafta duyumları. 1: Gece kon• 
ıeri. 

950 Kb •. BRESLAU, 316 m., 
17.30 Hafif musiki, 19 AktüaUte, 19,30 -rıı.,.. 

rihi netriyat, 19,SO Sözler, 20 Operet ve ... alı
lar 21 Kısa haberler, 21,10 "M .. k.iko ek•..,e
diı;onu" adlı neıriyat, 22 Ulusal netri1at 
23 Haher-ler~ 23.21 Berlin karnavalı. 

22 Subat Cum:ı 
223 Klu<. _v A ~ ,Ş O V A, 1345 -~· . 1 
18,15: Plak. 19,15: Danı musıkısı. 19.45: I 

Konferanı. 20: o .. k .. . • .. ., ?':,.::.Z • • .. . ı ~ . .. .. 
30: Şarkılar. 20,45: Sözler. 21 105: Sözler. 21,tS 
Chopin konseri. (filharmonı t.ar ... ........... , .J 

Şiirler. 23,40: Relı.:li.mlar. 24: Sö:ı.ler. 24,0S: 
Danı. 

174 Khz. M O S K O V A., 1724 m. 
17,30: Söxlar. 18,35: Kızılordu konıeri. 19,30: 

Radyo piyesi. 21: Ak tam konseri. 22: Çekçe 
netri1at. 23,05: lnıilizce neıriyat. 24,05: Al
manca neıriyat. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
11: Sovyet besteki.rları tarafından konser. 

18,20: Bir opera temsilini nakil. 22: Dans mu
ıikisi. 

785 Kbz. L E I P Z I G, 382 m. 
18,20: E.l! asker marıları. 18,50~ Ha.herler. 

19: Sözler. 19,20: Şarkı - lauta ve çi(t piyano 
ıarkılarr. 20,10: Mizah. 20,30; Halk ıa.rlulan. 
21: Haberler. 21,15: Uluıal ne9ri1at. 22: Cho• 
pinin 125 inci dojum yılı münaıebetile eser
lerinden konser. 22,45: Aktüalite. 23: Haberler. 
23 .20: Verdinin °0THELL0u operası (pli.le. i
le .) 

545 Kbz. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Operr orkestrası. 19,20: Spor hab~r-

leri. 19 30? StenocrJi der•İ. 20,05: Piyano ıle 
Şarkıla~. 20,50: Macar to-pra~ı~a. dair sözler. 
(ziraat.) 21,25: Çinıene mu•ıkııı. 21,50: Dıı 
haberleri. 22,30: Haberler. 22,50: Yaylı ku~ 
artet konseri. 24: Caz:bancl. 

686 Khz. B E L G R A D. 437 m. 
18: Çocuk netriyah. 18,30: Danı musikisi. 

20: Sözler. :?0,05: Rekli..mlaT". - Habıı-rler. 20, 
30: Ulusal netriyat. 21: Z11.1r-f'ptı-n nakil. 23: 1 
Haberler. 23,20: Pl.iık. 23,30: Rndyo orkeoıtra-

lınıyordu. Bu yüzden kendiıide ge
lecek refaki ziyaretimizde görü9e
bileceğiz. 

Bayan Ro•'f Ludwigsohn lstaaılml 
dinleyecilerinin ho,landıkları sese 

sahib bir fQlltözdiir 

unın kon•eri. 
904 Kh•. H A M B U R G, 332 m. 
18,30: Cenç kıda.r ta.rafından el orma.nikl 

kon•eri. 18,45: Sözler. 19,45: Borıa haber• 
leri. 19.S5: Mandolin muıiki.L 21: Haberler. 
21,lSı Uluıal neıriyat. 221 Stüdyo temıili. 23: 
Ha.herler. 23,25: Otomobil ıer•iıinden repor· 
taj. ( plllr..) 23,45: Pli..k. 24: Akıam kon•ari.. 

950 KJ.z. BRESLAU, Jl6 m., 
17,30 Pli.k, 19 Sözler. 19.,20 Gençlere •et• 

riyat, 19,50 Sözler. 20 Mandolin muıikİ•İ, 
20.30 Ba.ndo orkeıtra1 21 Kua haberler, 
21,15 Uluıal muıiküi neırlyat, 22 Sileıya 
bestelerinden pa.rç.alar1 23 Haberler, 23,25 
Danı mu•ikiıl. 

23 Şubat Cnmartasi 
223 K!!.•· V A R Ş O V A, 1345 nı. 
19,15: P'tyano konseri. 19,45: Kon.ferana. 20: 

Düo konser. 20,20: Konferans. 20,30: Viyolon.• 
ıe1 muıikiaL - Sözler. -2Tı Orkestra. 2Jı Ev 
muıikiıi (Piyano, keman.J 231 Reklimlar. 
23,15: Danı. - Sözler. 24,35: Daaı (Londra• 
dan n.ıül.) 

174 Klu<. M 0 S IC O VA. 1724 m. 
17,30: Fırka neıriyab. 18,35: Kı:ulordu için 

konser. 19,JQ,: Senfonik kon.aer. 22ı .Alma•ca 
netriyat. 23,05: Fransızca neıriyat, 24,05: l•
"Yeçça neıriyat. 

832 Khz. M O SJC O V A, Stalin) 361 "'· 
18,25: Opera temsilini natil. 22,30; Da.nı mu
ıikiıi. %4: lıpanyolca neıriyat. 

785 Khz. L E I P Z I G. 382 m. 
18,30: Yeni l9Jat. 18,45: Bando mızıka. 19,3$ 

ıarkılar 20,10: Nikola.i hiki.J:e•iod•n: Or• mu
ıikiıi. 20,40: Sözler. 21: Haberler, spor. 23,20; 
Gece konseri. 

545 Kbz. B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Caz.band. 18,SO: Hafta haberleri. 19,25: 

Salon orkestra••· 20,30: Sözler. 21; Stüdyodan 
''Cörneville çanları,. operaıı. 23,10: Haberler 
23,30: Charly Gaudrio caı:ı. 

686 Kh•. B E L G R A O, 437 m. 
18: Danı musikisi. 19,40: Sözler. 19,45: Plik 

20: Reklimlar, pl&ıdar. 20,15: Haberler. 20,30: 
Ulu.al neıri7at. 21: Ha4:.ndelin eserlerinden 
konser , 22.10: Şarkılar ve popüler dan•lar. 24: 
Danı pli.kları. 

904 Kbz. H A M B U R G, 332 m. 
18,30: Şiirler, 19: Plak, 19,35: Askerlik net· 

riyah. 19,55: Ha..-a raporu. 20: Bando mızıka. 
21: Haberler. 21,10: Alman opera muıikiıi. 23: 
Haberler. 23,15: Muıiki. 24: Gece konıeri. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m,, 
17 Karıtık orkeıtra, 19 Sözler1 19.20 Şarlr.ı· 

lar, 19.50 Haftanın' procramına dair, 20 Ulu
sal ne4riyat, 20.40 Pro.-ram bildiri.mi (pli.k 
refakatile), 21 Günün haberleri, 21,10 Radyo 
ork .. traıı. 23 Haberler, 23,30 Plik konseri, 
24 Gece mu•ikiıi. 



MiLLiYET ÇARŞAMBA ı ŞUBAT 1935 
= 

l 1 r A k .. .. .. d \ ki mağduriyet Ermenilerde yoktur. 

:::~_:..i e .. nıCl ı ap UT SUSUn e Bu iki ıebep, Oımanlı hıikumetini 
_ aarımak için mühim iki ıebeptir. 

;,,mel<!Uf2 Umumi savaşta arablarve .~=·~4'S~t{~ ..... 
Ermenl·ıer neler yaptılar? talyanın haıt>e girmesi arasındaki za • 

MILLIYET'in Tefrikası: 21 Nakleden: M.F. . • :;;:·k!~. teırinievvelinden 1915 mayı-

s D l l /ı "f b J J 0 k • B o ı 
1 

• "ı'" •' d d 2 - ltalyanın harbe girmesi ile Rus-UmeTS Q e l a en e l z: U sa- snian 1 imparator uğu içer e ve ışar- ;,~da ihtilal olması ve harpten çıkma-

ba/ı Koverlilı'i garalıgan sizsiniz! da çeşit vaziyetler karşısında kalmıştı ...!t19~7u•:;:::,~et~y:d:!d"..r .ıe;!: 
F antoma Hırsız da: vam eder. Hülasa 

( Fantoma - Hırsız na mile maruf o
lan Marten Dal hususi bir baloda ga
yet garip bir hırsızlık vakasının içine 
karışmıştır . Çalınan şey ev sahibi Ma· 
dam Koverlihin yeşil elmas:dır. Bunu 
Brin.a isminde bir genç kız aşırmıştır. 

Maksadı şudur: Çünkü bu yeşil el
mas Cimi Barinıer isminde bir adamın 
katledildiği gece bunun üstünde idi. 
Ve tlmasın bir parçası da cinayetin ol
duğu yerde bulunmuştu. Brina bu mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortalıktan esrarengiz bir şe
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Koverlih aşırmasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir hırsız4ğı yapacak
tır? 

Işte Dal, şimdi genç kıza bir yar· 
dım olmak üzere Koverlihin arka9lllı 
takip etmiş vr onun da bir gece Cimi 
Barinjer'in katledildiği daire de aynı •e· 
kilde vuruldugunu görmüştür. ] 

- Kı:nıldamayınız ! dedi ve 
luververle Kondon'u duvara ka • 
dar itti. Ellerinizi yukarı kaldırı -
nız ! Ala! E:ı küçük bir hareketi -
niz ölmünüz i emektir. 

Kondon'u.ı bacakları biribirine 
çarpıyordu. Dal sağ elile ruvelve· 
ri tutuyordu. Sol elini deliğe sok -
tu. Kondon ona kinli kinli bakıyor 
du. Fakat elinden hiç bir teY gel
miyor<lu. Dal delikten bir çok fCY
ler çıkardı. Nihayet küçük bir al -
tın kutu buldu: 

·- Ne güzel kutu bu!. diye alay 
etti. Hele üzerindeki elmasa hiç 
diyecek yok •. Bir de içine baka

lım •.. 
Kondon yine bağırdı. Dal hiç 

aldırmıyordu. Kutunun kapai;mı 
açtı. Küçük yetil elmas parçasını 
görünce gözleri sevinçle parladı. 
Kutuyu kapadı ve cebine ıoktu: 

- Artık ellerinizi indirebilir • 
siniz Kondon dedi. Ben aradığımı 
buldum. Hem kuzum bana bu göz
lerle bakmayınız içim üzülüyor. 
Şimdi artık gitmeliyim. Yemeğe 
bekliyorlar •• Oh, affedersiniz ru • 
velverinizi iade etmeği unutuyor
dum az kaldı. 

Tabancayı uzattı fakat kurtun

larını çıkarmayı ihmal etmedi.Kon 
don mağlup olmu,tu. Gev,ek bi' 
elle ıili.hını aldı. 

Dal ilave etti: 
- Kartımı da takdim edeyim .• 

Az kaldı onu da unutacaktım. Bu
gün çok dalgınım. 

Rolile imtizaç eden mütereddit 
adımlarla kapıya doğru yürüdü. Bir 
kaç adım attıktan sonra geri di>n
dü vitrinde duran sun'i ele arzu ile 
baktı. Sonra fikrinden vazgeçerek 
yoluna devam etmeğe ba9ladı. Fa
kat bir çığlık onu yine yerine mıh
ladı. Kondon bağırmıftı. Heyecan 
dan tirtir titriyordu. Gözlerini e
lindeki karttan kaldırmış Dal'e 
korku ile bakıyordu. Zayıf bir seı
ı~: 

- Fantoma • Hıraız!. diye mı· 
nldanıyordu. 

- Sakin olunuz dostum. Büyük 
heyecanlar kalp için çok fenaclır. 
Seyahatini:zin eğlenceli olmaımı te 
menni ederim. Arkadatlarınıza ıe
limlarrmı söyleyiniz. 

Elile Allaha ısmarladık dedi. 
Kapıyı açb, fakat birden ge?"ilcdı. 
Kartısında elinde bir tabanca tu -
tan bir adam duruyordu. Dal önce 
tabancaya bakb. Sonra gelen ada
mın kırmızı yüzüne baktı. 

Bu adam Sumers idi. 

Sumera içeri girdi. Kapıyı ka
padı. Tabanca elinde çıktı ve gü. 
)erek Fantoma Hırsıza baktı. 

Şimdi kıyafet ve tavır def 1ik
likleri beyhude bir tedbirdi. !:>u • 
mers bunlan hep görmü9tü. Sumers 
ne dütünürse dütünsün ona ıen 
Marten Dal'sin diyemezdi. Bunu 
iıbat edebilmek lazımdı. 

Fantoma Hırsızın yüzünde hay
retten başka hiç bir tey gözükmi.t
yordu. Fakat kafası makine gibi it 
liyordu. Gözleri ilk karşılatbğı za
man Sumers'in yüzünde hayret i
fadesi görmü,tü. Palis hafiyeıinin
kendisini burada bulacağını hiç 
zannetmeaıg. uıunakKaktı. Buraya 
gelmesinin Fantoma Hırsızla hiç 
bir alakası yoktu.. Bu, vaziyette 
hiç bir deği~iklik yapmamasına 
rağmen Dal'in hoşuna gidiyordu. 

Sumen silahını Dal'in üzerine 
dikmitti: 

- Ne güzel tesadüf, diye ba • 
ğırdı .. Sizi dün ak,amdanberi ua
madığım yer kalmadı Dal. 

Kondon duvardaki c!eliğin öm.ıı 
de duruyordu: 

- Dal ..-ıı ?. d;ye hayl<ırt'ı. 

lnkilap kürıüıü derslerine dün de Mu ... lda hususi vaziyetle.· yapmak iı-
- Dal mi? dedi. Sakın yanılmı- devam edilmiıtir. Dünkü dersi eski tiyoruz. Bunlar müsteına dediler. Fakat Osmanlı imparatorluğu büyük har-

yasınız?. Benim ismim Zıdhyçü · · bunlar mu"bı·m kelım' elerdı'. he girdikten 90nra Franaız, lngiliz, kültür bakanı Bay Hikmet vermııtır. R h b' 
dür. di kiB·."". !ardan ıonra Şerif Hü•eyin de- lı'ku•v-adrır'. sıyaaasında esaslı bir değiıik· Bay Hikmetin dünkü derıini yaz1. _ 

- Ne dedin ne dedin?· yoruz: Franıada, Almanlar , Franoız ara • 
S b

. · kın k - Hicaz sahillerini ciddi ıurette umers ır sanıye faş .._, m _ Oımanlı im--atorluinınun büyıik ziıindedir. ln-'1terede böyle bir ıey 
b 1 d 

r- D- abloka ediniz. Ta ki ahali Türk:erle be- 5 u 
durdu. Sonra gülmeğe a, a ı. harbe gir~'"ini anlattık. yoktıır. ~ ı aber olmaınm zor ve zararlı olduğunu 

- Bu da yeni bir isôm olacak Hadiseler içinde iç ve dıı hadise • &nlaun. Ben ıizinle olduğum zaman Ruıyada ise böyle bir ıey vardır. 
dedi. Pek ala ..• ismi ne olursa ol- ler vardır. iç bidiaelerin dıta olan te· halk beni tuttun... Fakat arazi çok büyük olduğu için mü· 
sun, F antoma-Hırsız hot geldiler, ıirinden bahsedeyim. 1nııilizl7 bu dilek üzerine sıkı ab- him değildir · 
safa geldiler. Ne ise dün aktamın lç hadiıe!er Arap ve Ermeni hadi • lokaya batıadılar. Osmanlı imparntor - Tabii Franıa hüi:ün kuvvetin Alman. 
intikamını alabileceğim. sel eridir. :uğu hunJardan ya haberdar ıleğil idi. ya üzerinde yüklenmeıini istiyor. Ruı· 

D 1
,. k 1 b · Dı• hadiseler dötman!anmızın ara • V~ya pek az malümat ıahibi ıdi. ya Kafkasyaya, lngiltere Osmanlı cep-

a ın cam sı ı mı'ıı. enzıyor- • ı had' Bir çok i•lerde oldug" u .nbı gafil hesine asker göndermeıini istemez-
du. Vaziyeti pek iyi anlıyordu. Su- undaki gizli muaıhedelerdir. ç ı • davranıyor. l~gilizler bir U:~ftan muh· di. Hepsinin Almanlarla vuruşmasıru 
mers'in onunla tasfiye edilecek bir seler: f t10lif ıeyhleri elde ederken Suriyede iıtedi. 

Arap hiidiıeai: Oimanlı imparator· 
hesabı vardı. Omuzlarının üzerin- luiiu ni.ifuıunun üçte biri Arapb. Arazi oamımı duşünen münevverler ara•ında Fransa harice asker gönderemez-
den gizlice arkaya baktı. Duvarın itibarile Arabistan Rumdiden büyük _ tia propaganda yapıyor. di. lngiliz ve Ruılar Osmanlı cephesi. 
üzerindeki delik kapanmıftı. Kon• tür. Bunun bir kısmı Osmanlı idareıin· - fıirkler yok olacak • Osmanlı ne asker l'önderince, Almanın yükü 

don ayakta 
idi. Müteessir ve renk· d . İmparatorluğu babyor. hafifleıiyor<İu. Yeni bir çok yerler ala· 

de, bir k11mı mahalli ıeyhlerin i areım- Onlardan aynJruz. Bizimle beraber cakl dı 
siz gözlerle bakıyordu. de ve .özde Osmanlı idaresinde, bir kıs· olunu• harp sonunda müıtakil olur - yar · 1 al F N d ~ eni yer er ınca ransa buradan 

- Dal! diye bağırdı. e de i- mı da hariçti. •unuz. Bu itler kafi dereced~ yetiş tiril- yer iıtiyemezdi. Fransa Osmanlı im-
niz. Dal mi dediniz? Hindİ•lanm fethinden; Süveyş kana- dikten sonra faaliyete geçiliyor. Os • paratorluğ 1 a kartı ciddi hareket iste-

- Evet, sizden yine ne çaldı? lının a.;ılmaaından sonra, lngi:tere A. manlı hükiimetinin gafleti 0 dcıecede miyordu. ...vvela Almanyayı ezelim, 
- O kadar mühim bir •eyler raplarla ala' kadar oldu. Sebebi açık. lci Şerif Hüıeyine kuvvet l'Önderain di· dünya sonra bizimdir diyorlardı. 

T ye para verılirdi. Bunlar da ite yara-
değil. Fakat yalnız bana fU kartı Hindiıtana giden yol en dar k11unda maz teYlerdir. lngiltere ve Rusya bu fikirde değil· 
verdi. Arap memleketinden geçer. Son defa Süveyte yapılacak ikinci di. Onlar Almanya ile uğraımaklan· 

1111!- • O Arap memleketleri kuvvetli ve taarruz için 1500 kiti gönderılec<kti. aa, Oamanlı imparatorluğuna giderek 
Polis hahyesı karta baktı ve he· müterakki bir uluıun elinde olursa, Cemal Pata da 1500 tüfok gönder- garp vilayetleri veya ıark vilayetleri 

b
• kt Hı'ndı.ıtan yolu teh.'ike albndadır. · b' gibi ıimendifer ve saire olmıyan yet" -

men ce ıne so u. ınıı · ı · alm-'- ab .. k ı · eli 

E b F t O zaman Hüseyin mub•ariyet iste· en - l 11 olay ge ır • 
- vet, tamamen u. an oma· Uzun zamanlar Arap şeyhleri ve • Bu iki dütünce çarpıttı. Fransa 

H k S 1 d k n mİı; ve emirliğin oğluna verilmesini İS· 
ırsızın artı. on zaman ar a ÇO mahalli reialeri ile daimi ııırette muna- • müttefiklerini tutamadığı için Osman· , temiıti. Bu dilek te naz.an dikkati cd-

gördüm.Ahiren Madcmı Honover in ıebette bulunur ve onlara yardım e· betmedi. lılar Üzerindd<i harp yükü çoğaldı. 
inci gerdanlığı da çalındığı zaman derdi. Hüseyin oğlu Feyaal son zaman· lngilizler yeni müttefik aramağa baş -
da tuvalet odasında bulunmuftu. Arap 'erilleri lara kadar Cemal Pap karargahında !adılar. O zaman Bulgaristan ve Yuna· 

d
. k. 11istan akla gelirdi. 

Dal içini çekti ve de ı ı: .k .. Jdı. Omı kandırdı. 
k 

B Büyük harpte bunların baılıcaları 1916 haziranında Medineye gid<>n Bunlara vaatlerde bulundular. Yu -
- l~te bu canımı St tı. ana ev- Arabiıtaıun ortaamda lbniHuut, 1 naniıtanda iki kuvvet ~·pııırutbr. 

Velce 
Dal dediniz, sonra da Fan • Hüseyin tüıfekleri a arak kaçmıştır ~-

lbnirreşit aileleri idi. Bundan ıonra iıyan etmiıtir. Mekke • 1 - lngiltere ve Franaanın mühim 
torna - Hırsız diyorsunuz. Fakat Bır' de Hicazda buı!unan Şeril HÜS1'· Gar al T · d mal kazanacag"ına ı'nanan Venizeloı. 1 deki nizonu ıruı, aifi üıüm1Üş· 
hakikati söylemek lazım ge irse, i- yin vardı. tür. Bu, Osmanlı imparatorluiunu zaa. 2 - Bunda tereddüt eden kral Kos-
ki tane hırsız var demektir. Bun • Bu ıerifler Peygamberin tunın!"" • fa düıürmüı ve halifenin manevi kuv· tantin • 
!ardan birisi diğerinin arkasında clır. Uzun bir an'aneye göre içlerınılen verini yan yarıya lonnıt bir tedbirdi. Daha Osmanlı imparatorluğu haıt>e 
saklanmaktadır. iddia ederim, hah birini Halile, paditah Hicaz emiri ola- Hüıeyin iıyaru yapınca mazur göster- girmeden Balkan ittifakı yapmağı 

. . k" h ' k' F t rak gönderir. mefı istedi. Bir çok beyanname!er ne•· ve bunu lngjliz ve Franaızl'!J'ın. emri • 
ıe gırerım ı, a • ı an oma • • ne amade kılmak irin uğratnuıtır. 

d H 
" · 'l · va1·1 ve emir vardır. Bunlann sala· ret~. Bunda der ki: ·• Hırsız Ma aın onover ın ıncı erı· Bunlara muvaffak olarnayınr.a mütte • 

biyeli ne kadardır, bu maliıın değildir. - ittihat ve Tel'8kki ricali halifeyi 
ni çalmamı,tır. • ? Daima bir ihtiliıl vardr. oyuncak ııibi kullanıyorlar. Şerifi '1)»k fi« olarak harbe gire<:eğini söylemiı· 

_ Neden bu kadar eminsinız. altına aldılar. tir. lngiliz dışarı itler bakanı Lord 
ld 

Irak ile Suriye ve Filiıtin Osmanlı Gr d' ki 
- Çünkü hakiki hırsız, ça ığı- imparat<>..;uğu idareainde idi. 1914 ilk Şeran erkek çocuk kMlmdan iki oy, ıyor : 

nl daı·ma ı·ade eder. b·'ildi". defa miars yemek lazım gelirken - Adalar Yunanistan ile Türkler a· 
b,ubind~ Balkan harbi kay "" IJ1 d .. ... nfih ld • · · Y - Dog"ru mu söylüyorsunuz? O ~ if H.. bir yaptılar. Aıkere oruç tutturmı· raaın a munazıu o ugu ıçm u • 
gÜnlerden 1onra Mekke ş~• use • naniıtanı ele alırsak, Oımanlı impa-

halde Madam Smythe'in mücev • yinİn oilu Abdullah (ıimdiki Mnerayi yor~.manlı halifelerinin siyasaaı lnııi· ratorluğunu çabuk darıltırız ... 
herlerine ne buyurulur? :;>eria emiri) Kahireye ııeli•. O vakit Jir:erıe iyi ıeçinmek iken timdi lngi • Diye Yunanistanrn teklifini red· 

- İğrenç fey ! Hakiki hırsız bü· lngilterede bilaıhara harbiye b&l.nnı o- Jirlere düıman oldular. detmiıtir. 
tün bunlardan nefret eder. lan Lord Kiçner ile konuıur • Hüseyin nezdinde Franaızlar memu· Biz harbe girdikten ıonm vaziyet 

Sonra Sumerı'in kendisine kar- Buna der ki: ru miralay Bremont, hilahara ıreoeral değiıti. lngilizler ıunu düıünüyorlar· 
fi tevcih edilen nıvelverine baktı. - Babam Osmanlı imparatorluğun· olarak Adanada bulunan bu adam Türk dı: 
ve ilive etti: dan aynlmak istiyor. Yardını eder nİ· dtiftDRnıdır. Bir eıer neşrediyor. Bun. Jzmjri ve onun hinzJandıru Yunan-

ml 
ıiniz? da diyor ki: lılara vadetmek, Yunanlılar Osmanlı· 

- Ah, şu ruvelverlerin nHa u- Lord Kiçner bunu ı'yı' ıe:•kki eder !ara kartı harp etsinler. Kavalayı da 
1 

· · d k · a • - 16 eylülde Franaız tahsisatı ol.m 
arını iızerım en çe senız. ay • ve Abdullahı go'"nd-ir. 8ü)•ük i1arp Bulgaristann versinler. Kavala n>ese • 

b k d k 1 ~· 1,250,000 franırı Hüıeyine teslim et-
bmda h'ç u a ar ço ruve ver 0 1 · 1 - · B' ,,_ .. H" · C leıı' kral Kostantine kuvvet vermi• batlayınca ıınan ı ımpa.ator ug .ınun tım. ır ......, gun sonra useym e • • 
görmedim. oraya gelmesi me..-zuu baluohmca, ln · zair, Fas ve Tunus hacılarını kabul etti. 1"'· 

Bir saniye sustu. Ve sordu: gilmer Abdullaha haber gönderirler. Onlara Fransaya sacıı.kane hizmet et • Kostantin daha ıimdiclcn memle 
_ B ı. ~, .• yccek bir teyiniz Derler ki: melerini söyledi. lngıliz hacılanna da ketimizi parçalatıyoruz. Demi'i ve 111· 

mi var? - Şayet Halife cihat ilin eder_ıe, daha fazla propaga .. da yapıyor. raftarlan çoğalmıtbr• Oımanlı İrr:>a -

- Tabt
·
1
·, tabı""ı hem çok ... yı·m H · d >. d bıze o da d 250 b. ı· · ·ı· ı· ratorluğu muharebeye girınce, bızim ,.- ü.eyın e ona •artı urur ve ra ay a ın ıra ıngı ız ıra· 

tak·ı k 1 il taluisat alıyordu. ..,ara ı'le ı't y•pan Şark vili.yetlerimizdeki gLlç vaziyetimi· 
var ... 

- Sahi mi? Pek hiddetli görü-
nüyorsunuz! Buraya beni arama
ğa mı g~ıu 11iı:: enim burada ola
cağımı nereden biliyordunuz? 

- Bilmiyordum. Sizi burada gö 
rünce çok hayret ettim. 

Sumers ka,larını çattı ve ilave 

etti: 
- M. Kondon'u görmeğe gel • 

mi,tim. Fakat size raatladım. Ar • 
tık kendimi tehlikeye sokmak iste· 
mem. Bana çok oyun oyııadıınz. 
Önceı sizinle me,gul olacağım._ 
Hınn h vretle kendisine bakı

yordu. Bu e~nada Sumers cebin
den bir kelepçe çıkarmı,tı. 

- Beni tevkif mi ediyorsunuz? 
- Evet, ıizi katle tetebbüı cÜr· 

münden dolayı tevkif ediyonım. 
Sumers bir elile tabancayı dikti. 

öbür elile kelepçeyi uzattı. 

- Buraya gelin. 
Dal hareketaiz durdu. Şafkınlı

ğı ayan beyan görülüyordu. 
- Katle tetebbüs mü? diye sor

d.u. Kimi öldürmeğe tetebbüı et • 
mitiın? 

- Nikola Koverlih ! Bu sabah 
Cimi Barenjer'in apartmanında ya 
ralanmış. Sizin oraya gittiğinizi bi
liyorum. Çünkü hıraızın bir kartı 
Koverlih'in cebinde bulunmut: 

Dal titredi; gözlerinde bir alev 
parladı. Şimdi hatırlıyordu: 

Koverlih'in cebinden ye9il el · ; 
ması aldıktan sonra kendi kartını 
ona vermişti. 

e;;;;;;;;;;;;;;;;o;;= 
T abaı- a l~mdan yarım saat 

sonra patlamıştı. Dal'in haykırma· 
sı sayesinde katilin eli titremiş, ve 
kurşunu ancak sathi bir yara aça • 
bilmitti. Güldü. . 

Kendi kanaat:ne nazaran o Ko
verlih'in hayatını kurtarmıştı. Şim 
di ise onu öldürmekle itham edili
yordu. 

Sumers sordu: 
-Tuhaf bir fey mi oldu? 

-Bitmedi-

yardım ederse onu mü ı ı anz ve ,. • h k lmı k b' k t l 
Araplara bir çok imtiyazlar kazandın - Şerif Hüseyin ve dolayısi ile diğer A. ze a ı yara ır ço aarrıız ara 

raplar iıyan etmit idi. l'eçilmittir · 
nz"iu haber Meld<eye gidince Hüıeyin MüılümaO:ar ikiye ayrılmıştı. Halifo Enver Paşanın bu taarruzu esasen 

bir tarafta, Şerif bir tarafla. Halife • gayri makul idi. KeNli cehaleti de buna 
der ki: . ilave edilince ordumuz mahvolmuş· 

_ Ne olursa olsun, ben ..-...ül rı • nın mevhum kuvveti baltalannuı <>lu-
•-- yor tur4 

zail ile Oımanlılara yardım etmem. Şiın- · Ancak biz.im ıarktaki tazyikimiıo 
Ermeni vakalan diden de iıtikI.a: için söz veremem. hi11edilince Ruılar müttelikleriM mu· 

Bu cevabı lngiltere hüklırneti Oı- Dütmanlarımızın Osmanlı imp&ra· racaat etmiılerdir. 
manlı imparatorluğu harbe ııirmeden torluğunu zayıf düıürmek için yaptığı Ruslar ve Boğazlar 
bit- gÜn evvel alır. Erteıi gün harp i- bir iıtir. 
Jin edilince derhal Hüseyine cevap Türkler eıir olacaktır. Siz bizim· Kafkasyada Türklerin fazla 11kıt • 
gönderir: le olun diyorlardı. Bu, dinde ihanet j. tırmamalarmı iıtiyorlardı. Bunun üze-

di. Milli bir vaziyet idi. Halbuki Er· rine evvela lskenderona sonra Çanak· 
_ Bizim aleyhimizde bulunma· . ba al k -·"·-1 meııı tkaıLan için böyle bir maze· k eye aı er -· mıtbr• 

yın ... Siz çok istilade edersiniz. ~ yoktu. Tarı"hen malu"mdur kı' ı'kı· k 1 • Y n• Buraya asker çı an ırken una • 
Bu muhabere bu suretle ba•lamıı- b. de b E · • ın sene n eri rmen11tan yoktur. nistandan yardım iıtenmittir. Yunan-

br. Ya Bizanı veya Roınamn, Iranın blar bu yardımı eıirgemittir• 
Bir arap 1erilinin istedikleri himayeoi altında muhtar bir beylik ha- ;,>ubat 1915 te aıkı mücadele Çanak-

linde bulunmu•tur. (Müıtakil olacag"ız) k ı d b ı b B' 1 · • Harp 1. •• ı-cmda c:......:. lıir teY • a e e aı amıt r. ır zaman ar mu.· 
-.-· ~" demeleri yeni bir ıeydi. ---'- ·b· yapamamıştır. Fakat 1915 ;:kbahar ve teiikler htanb~a gir""""' gı ı ııözük-

Şark vilayetlerimizde Ermeniler .. ·· B · t kar d V · 
Y-~da Jnaİliz ve Franıızlar laken • muıtur. u vazıye şıam a mı-
-- ~ ekıeriyette dem)di. Abdül1ıamit zama· el aftarlar d hal 3 6 f . ..ı ... deron ve cen~ uker ,.ıkannak te- D" z os tar ı er - ...,.... 

3 nmdaki Enneni patırtıları zaman•nda 
tebbu··ıunde bul·-un·- mahalli Sııriye h"- bi k . •"-' yı emre vermek istemiıtir. Fakat - - ..., r ço ıatatiıU...er neµedi:miı • 
e_._ 1•ı. L!_ ç-'· -·ı·tupı·-malar ol- · Bu !ar bunlara kral Kostantin de kumandan 
..-. .. ...,. ..,. ıuea - tır. n da tark vilayetlerinde Er -

mu....... ·ı · ek ili ld olncakb. ,.~ menı enn a yette o uğu göıteri· 
Mıaır ile Suriyedeki caıu•lar eıraf- liyordu . Bu vaziyet üzerine Ruılar derhal 

la temu etmifler, bu mektuplar bükü- Araplara yapıldığı gibi, bunlara proteıto etti. Zira Yunan kralı Bizans 
metin e:ine geçmif, Beyrut ve Şam müstakil olacaksınız diyen de yoktu. imparatorluğunu, htanbulu istiyordu. 
l<onıoloıhanelerinde de bir çok evrak Neşredilen veıikalara .-öre, birinci sı· Ruslar da bunu İıterniyordu. 

1 S 
· ruf Avrupa ricalinin mektupları ve söz- Jstanbulda RuO:ar yoktu, fakat Rum· 

ele geçınit. Bir çok ileri l'e etı urıye- 1 . "-'k !ar vardı. Eg" er kral Koıtantin latan • 
lilerin Franıızlar hesabına çalııtıiı erı teuu edilirse, hiç biriıi harpten 

sonra Ermeniıtana iıtiklil ..ere<:eğiz de· bula müzafferen girerse işin ıekli de-
anlaıılmııtır. memittir. ğiıecekti. Ruıların protestosu iize-

1915 te bu mektuplaımalar yaka • Fran1ız baıbakan.ına bir Franuz rine derhal bundan vazgeçtiler. Eaaaen 
larunca hükulll1't tevkif atta bulundu. • • ·· d' V E ·ı · Yunan fırka!- gel•- ı'di ne ol·--•-. ayanı muracaat e ıyor. e rmenı enn -· - """" 
Şerit Hüıeyin korktu. lngiliz.lerle mu- tehcirinden bahsediyor. b7 Denizde bir damla gibidir. 
haberede idi. lngilizlerle teması aık- M. Briyan buna cevaben Ermenile- lıte lngiliz, Franıız kuvvetleri 
la§tırdı. rin mazhım bir millet olduğunu söylü· bize ceıphaneden yüksek olduğu halde 

1915 yazında bir talebi vardır. Der yor. Fakat bir hürriyet vereceğiz de - ancak bir köşede sılı:ıfıp kalmıtbr· 
ki: miyor. Yalnız (rahat bir terakki imki- Ruılar Yunanın Çanakkale ve latan • 

- Ben bütün kun·etimle sizinle be- mru bah§•'deceğiz) diyor. Bunun mana· bula gelmesine protestoya rağmen bir 
raberiın. Ancak siz bütün Aıya A- •ı yok. Müphem bir cümledir. kaç gün sonra htanhulu iatemiıtir. 
raplannın iıtik:ilini, benim bırrılar ü- Lord Roybet Seail de çarlıktan "htanbul bizim için bir amaçbr. 
zerindeki hakimiyetimi tanıyacakaınız. ıonra bir mLttup yazmıştır. Bu da a- Eğer biz htanbulu alamazsak bunu 
Aden hariçtir, diyordu. tağı yukan ayni teYi söyler. batkalarına verilecek sözü de yapılırıa 

Bundan maada 37 inci arz daire.ıne Daha çarlık dururken Fransız ve Ruslar harbedemez. Milletin manevi-
kadar yerleri istiyordu. Bu yeTlerde lngiliz ricali Ermenilere bir istiklal ve- yatı kırılır . ., 
Mersin, Adana, Gaz.iantep •ardır. rileceğini söylememiılerdir. lngiliz ve Franu:ılar da Rusların lı· 

lngilizler cevaben dediler kir Vadedilen akibet ne idi? tanbula gelmeıini iıtemiyorlardı. Zira 
_ Şimal kumı ve Suriyenin gaı•p Kafkas Ermeniliğini Azak çarlığı. Ruılar Akdenize çıkınca Hint yolu teh· 

kısmı tamanıile Arap d•ğildit • .l:lu garp nın eline vermek. likeye düıecekti. lngiitee 12 martta 
kısmı Hama, Halep, HumUJ hariçtir. Bunun için Oımanlı orduıunun ge· derhal cevap v..-di: 

riıinde 1915 le ve sonra i.yan ettiler. Ruı dileğini kabul etti. Fakat lılan-
Bunların garbındakiler A•aP değildir. Vanı aldılar. Zitonda iıyan çıkardı· bulun serbeıt liman olacağını söy!e • 

Sonra bizim bir çok Arap tehleri:e 1 
anlaımamız vardw. Bu da hariçtir· J. ar. Erı1'eniler ileri gelen Ermenilerin di. Anadolunun diğer yerlerinde bijl ar-
rakta Baidat ve Bura vilayetlerinde hının•. kurban olmuılardır. Araplarda· 2 umuzu tatmin edeceğiz. Arabistan 

Yeni 
Soyadı alanlar 

• Tokat Re,adiye F CTek>e kÖ~ 
Bay Tahir Mehmet, karm Aytct . I' 
Süleyman, karısı Nesibe, oğlu Sabr' '/) 
deı1 Lütfi Fikri kar11ı Cefahir , .. 
ri (Erdoğan Soy adını almıtlardıt• ~ 

* Umumi tevkifhane başyazgaJll 
ziz (inal) soy adını almıştır. . ~ 

* Kmalıadada iıçi Hüseym . 
·,ııı· 

olarak kendisine (Targay)ı seçırıı ,.il 
* Gnetemiz yazıcılarından C~ 

Baykal, amca zadeleri Samsun il 
tüccarlanndan Bay Cemal, Ali t1•1._ı 
inhisarlar Niksar muhasebe çevir~ 
ğinden Neşet ve anneleri bayan 
ailece, eski soy adları olan (lb1,ı.ı 1 

Öz türkçe karıılıiı (Aslan) ı yeni so1 
dı olarak seçmiılerdir. 

1 Askeri tebli~ıer 
::S::Sl c.ı.oğumıular.a 1ııtıY 

efradına 
Eminönü askerlik ıubesi reis~ 
331 doğumluların ilk yokl "-.'I 

başlanmııtır. Her sene ilk yokl.,,,..." 
yapılırken ihtiyat efr:.dında yokl , 
yapdır. Her mahallenin :nı J!ler~ 
yat efradının ne ı:ünü ıe:cceKıef'I a-'! 
müdürlüklerine bildirilmiştir. O ı. > 
de her kes nüfus hüviyet cüzdaıı"' 
tiyat efradı ayrıca askeri kağıtlara< 
beye gelmeleri. 

Eminönü Aı. Ş. il" 

~~~~~~-~ 
YENi NESRIYAT 

" Hayali sosyalizm. ilmi sosY1 

Meıhur Engels'in bu adlı çolı1 
metli usta örgütü Haydar Rif•:_,, 
fından dilimize çevrilmiştir. Eh 
yetle tavıiye ederiz. 

ayrılacak, Irandaki bitaraf mıntııJı' 
gilizlerin elinde kalacak. 25 
lngiltere bir nota d ha v.,..di: 

Osmanlı imparatorluğunıJaıı 
cak kıaımlarda umumi konıro:lııt 
li. Hilafet meıeleıi halledılmelidit' 

lngilterenin fazla Müslıill'a~ 
11 olduğu için bu iti kendi b 
istiyordu. 

r ransızlar da cevap ver i.er• 1 
kabul ettiklerini ııöylüyorlaı·dı. 
harp bitsin, neticede amaçlar t ~ .J1 
edecektit-. Bu olursa Fransa I•~• 
lun Ruıyaya verihneıini iıter .. • 

larm. . ·-~ 
Yunanı boyuna bizim aleyh~' 

rüklemek için lzmir vadediJınİtP. • 
bu vaziyet karşısında kuvv ~ 
ve Çanakkaleden kaçılınca Kı il 
mek ıuretile Yunanhlara bir 
teklif ettiler. 

Fakat kral Koıtantin bunu ~ ı 
medi. l:ımir:in Yunana vadi harP 
nasında tahakkuk etmemiıti:. 

Payla1ma 
Fakat Franaavı Alman bela~ 

dilmeden evvel anlatmaya razı 
miller üçtür: 

1 - Ru"8nn htanbulu iıt-:.;o 
ri. Almazlarsa barpten va>ıgeçıt""'." ~ 

2 - lzmirin Yunana veriı.ıne11 
kuıu. 

3 - lngilizlerin Araplarla 
konuıması. 

Fransa Pariıin toplar 
vaziyetini düıünmiyerek bu •-...,ı 
lara giritmiıtir. Anlaımalar• F 
pıı!an takıim ıudur: 

Rumelide Midiyoz hırtb, A 
iz.mit, Marmara adaları, Ruılar• 
dilmittir. f 

Şarkta Trabzonun ga•bın.ı-ıı 
1 kadar, Erzurum, Erzıncan, p,fd 

Rus payına/ ...... ittir. Fraııtl' 
Adana Menin, tiınalde Srvaı, 
Diyanbekir, Harput, Mardin, 
garbi ve Musula kadar İç kuıııı 
eder. 

lngiliz payı Filiıtinin bir lıl 
umumiyetle Fransız payının c 
ihtiva ederdi. . JJ 

Burada nazarı dikkati celb"."' 
nokta vardır: Ermenilere hiç bil 
verilmeyiıidir. lkinciıi de R~ 
Rusyaya verilen bir yerdir. R. il 
rafara kendi memleketi dabll111 

hip olacaktır. ~ 
Fransız ve lngiliz payl~ 

öyle değildir. Anadolu ve 5""' • 
bı doirudan doğruya Fransa~ 
yor: Fas, Cezayir gibi. Diğer ~ 
büyük Arap ıebirlerinin bul~ 
ler Hama, Humuı, Şam ~I 
kısını Fransa doirudan doğrOr 
etmiyecek bir arap reiıinin . 
tında konfederasyon olacııkV'.;., 
müşavir yafoız Franıadan ala 
raz, yardım yalnız Franıad-21 
tır. . 

G\ıya bu müttefiklerin ,. 
yardımı mukabilinde bir JJJ11 

oluyordu. ,.~ 
lngilizler için de vaziyet r': 
Bağdat, Basra, Hindiatan Iııf , 

cak. Muaul vilayeti, iç kı~ ~ 
ıaya verilen ıerait ııibi verıl~~ 
Osmanlı imparatorluğunUJI 1 J 
midiT. ...,.,. 

ltalyanın büyük harbe ~1 

mayıs 1915 de Londrada 1 

gizli muahede ile olmuıtur· 
Osmanlı imparatorluğuad9 1o 

eden bu muahededen 8· • 
maddelerdir. .1,r Rodoaun ltalyaya ver• I> 
Trabluagarptaki padişahın d' · 
n.un lağvedildiğinden bahse~ 

Nihayet, ıayet Anadolu 1" 
lirse ltalyanm yerde pa}"I 
Bu lngiliz, Fraıwzdan a~ 7 
trr. Antalya viliyetinin c•"'• 
caktır. _,,. 

Buna göre ltalyada h...-~ -



.... MiLLiYET ÇARŞAMBA 15 ŞUBAT 1935 

I~~ -Habeş va- ı Şermayelerini j Piyanko çekildi j Öz Türkçe ile 
1 

sa 

1 zıyeti son derece iki milyona çıkara- Dün kazanan numaraların Bilmecemiz 
gerildi harp de mayan bankalar sıralanmış listesi 

Galataıaray Lisesinden ı 
Yatı talehemizin üçüncü taksit ödeme tarihi 1 Mart 

935 dir. T akaitlerin o zamana kadar eskisi gibi yatırılmaaı 
ilin olunur. (733) 

1 • • (Bap 1 inci sahifede) 25 bin lira kazanan o a bılır .,,... ~ir ~ya .d~~ .isin hll - 9879 
kumeba mwaadeunı utemifbr. Ban • 
ka müdürü Bay Voıniakoı ba meaele 
baldanda Maliye bakanlığı ile temeMa 
bulunmak üzere Anbraya gitmiftir. 

hl!ıil'i' d(Başı 1 inci sahifede)' 
n en.· 

.,;_lio.beıiaİana bir ültimatom •eril-
d::-t olduğu d • d ""ld" &---'- A 1'lb..ı, ogru egı ır. IU'....,. -
ltrilıiı,d adaki lıalyan elçisi, 18-11-34 
d, \Jaı e Kondar ve 5-12-34 terihin
iu ıil/al hi.cli.elerini mütealop oldu
le Pr ' 29. l tarihli lıi.dioeyi de ıiddet-

ıs°{~•to etmek için tımir almııtır. 
~ Ça. dcıiuınlularm resmen aili.h al
~ b rırıldıldannm aalı yoktur. Yal
tlora" u doi:umlulardaıı, Meıina ve 
J. hu ~~larma menaap olanlar
~ttt .• ...,. mensup olmıyan bazı ih-
1~ °?~ılı luunen kadroları tamam• 
Cer ~ sili.h albna almmıtlardır. 
ıJ'nlik harbe katlar gidebilir 

tat,t N~RA, 12 (A.A.) - Londra 
ltlta ~rı, b&flDakalelerinde, bugün 1-
Iİıılifile Habeıiatan arasmdaki ger
~ lllevzuu bahoederek, uluslar 
~tece~ tavassutu ile bunun gev
ler, 11'1 llDı.idini izhar eylemektediı--

ı..ı~ı~), ltalyanm ihtiyati askeri 
tar. er abnq bulımm•una esef edi
lsıs ~J•zetey, •öre. bu tedbirleri, 

ı ~ ....,.,bl.i ltalya - H~iıtan and
~a&ıruıı, orada ç.ıkahileoe'k bjtün ih 

f ~ltıtı halli için tavsiye ettiıi (Uz
~ •aaıtaları)ndan saymak müm -
ltı td'd'anıakla beraber, bunlar ha.k

l· •dilip te takbih edilemez. 
.,~ea, ınakaleUni §Öyle bitiriyor: 

~~ •d~etiatarun dahili vaziyeti tet • 
bit .., ' '.ilce, bu ülkeye kartı inaanda 

'ı tiiıı d "rı d'1yguıu uyanmem•k m.iim
p ~lo eğildir. Bununla beraber, ltalya-

fıı todı~İM!ler dolayıaile almq old..,. 
Q;htiııjiılerin ihtiyat ve müdafaa ma
"'lı dlb a,tığuu aöyliyebilmek için ha

li a pek erkendir;., 
ı..ıı,.•ws Chronicle gazeteai, ltalyan 
ııı..,. ll'l~rinin pek te ciddi telakki edil
~llıı. •11 }i.zım geldiğini yazıyor. Onun 
~ ~iine göre, ltalya ile Habeıis
'4 • d"Narmı yine kendi aralarm-(b ~tça halledeceklerdir. 
d, İ)j ~y Mail), logilterenin Sudan
t"'İfl ır kol!l§usu olup, nüfuzunun 
b.;li otı:ıeai, ona kartı ıevgi duyguları 
~~ {ı:" lngilizlerce hot görülecek o
'tıı ku lyaya tamamile müsait bir li -

h. llu ~~·,., d" ki H 
"'fiıta ·-e, uaveten ıyor : a-
~•ldıı, &erdedilecek metalibi kabul 
~ e Çok uslucasına davrannııt ola 
llo. ı:· Ve ltalyanın geref ve nüfu.zu
~llılJı: eden bu kngaya uluslar 

Oı, . ." lcanflllamalıdır. 
l tııa; d Ur Yanda, ( Daily Herald) l'&ze-

ı,fııı.i' bu davanın aluslaT kurumu ta
t. ~il~ ferefli ve adili.ne bir suret
ı..~ 1 1.9.Zım ve mümkün olduğu mii

CI>'~dadır. 
" ıııt,. Telgraph) iae diyor kiı 

~ f;-. llu gerginlik daha da artarsa, 
t ~ ~aY& sebep olabilir. Maamafih 

~ir ~ ok doğru değildir. Henüa 
diit il İn önüne geçmek mi-lnüı -
't~-~llnla beraber geçen ilktefrin 
~ ~ ltalyan karalı:.ollarmı bi • 

.... luılıilelere kartı, Bay M...
~h.o fiddetli tedbirler almağı daha 
~....., Cecil«irmiyeceği kufi<a götün
~t 
~ Waı:etderi ne ılÜfÜnüyorlar 

'-it•~ 12 (A.A.) - Gazeteler, 1-
~~ iki lllUf ad in aeferber edil
~~ bir tebdil meloiyetinde 
\ıı.;~.., böyte de kalacağı zannm
'ılt it...._,. !'ediyorlar ki: 
.~hudut hi.diselerine ar
~et vermeıi "' bu meoelenin 
ıliı"!!ii. e bir tarzda halli, herkeain 
~ (t> .. '. feydir. 
~ 0 ti Parizierı), fU mütaleada bu-
•ır• · 

f
1 

~tt,.••L;,,-' te takdir eder ki, ltaly 
~ ~ "e nüfuzuna teıir edebilecek 
">Ilı· 1'et alan hamnaııe tecavüzler
~j·tıar olan Bay Muaaolini, .eri ve 
~bir hareketle, ltalyarun icabı 

1 ~ b·de, baklamıı tealim ettirmek 
,_''llelt !r harbe girqebilece"' ni göa -::Si ;•ltl!nittir. Bununla ber ber, a
ııı;,~'errinliğin muslihane bir hal 
llıİı ..... 

1 
doğru sevkedileceği elan ü..... , ..ı,·.,_ 

(J~ur . ., 
"lı,; ) da ıunu yazıyor: 

~~ 1Yıırıtann Afrikada bir mace

"'"' 'hlınaJ.tan ne lulzanac:akları ~~ değildir. Bilhaaaa, Avrupada 
~~ 'i._,rbeat kalmağa muhtaç bulun-

~ ) ~ (, "'I' &ırada, bUAUD içinda k~ 
~-~ ~ fİddetli tedbirlerin, daha zı
llı.~ ~":_eJi tacile matuf oldutu zan 
"'t, d. --..fib, cereyana kapılm.ı.-

(J;'ı_ _, ;ı:_ ~ k kt' 
'\ı,;.~ -:-""" etme gere ır . ., 
Sııı~ lııyor) gazeteai de, ltalya ta
~· ' teı. ~erjik aarette yapılan az -
~ ııı.ı. lıfirıin Neeaıi'nin mukarrib
)'ti~ anl.,ıılıp aalaplaınıyacağı ao
~~ I>;; an •e orta Avrupadaki vazi -
t.. • lı;.. ('" maceralara cesaret vere
'\'oh- alde buJunnı•dığı:u kaydettik 
~ •ı ~- d" k ~ ...._ c 'Yor iı 
tt.:' ~evrede bazı vahim meııe
l~ -..,. __ "-:t:ıe Loııdn, Paria nı 
~!\'il' ~;ı-a meaut bir surette te -
t, ı, ı~ı:.n dü,ünce birliğinin bıı ~
t, ~I "ın edecek adilane bir te&vı
~ulınak için bili.teehhür ara

\;.·~ • ., .. t""1enniye ıa.yandır." 
~~· "-llt"'i Ilı Roına muhabiri de diyor 
".~~· nıütehaası.slara bak.ılmsa, 
t,1 ,~ 'Ç·"!~inde, gerçekten askeri 

•tıı,.. ~.ine pek tıe im!W& 

"'~"'ı;e,.; - - . . ~~ uç!uklerden zıyade, balı 

1 

j, _ ll:ıalı -gellcr daha z,ırla -

' ~,. .. 1.::. -
''l.::':•I.cı-"'"'eti, ihtiyat •e ikda.nı
lııı..."'la., etnıeğe ve her türlü mace-
'1Q6't~ :• Dıovs~~ ~~arlardan ka 
lt~'•ı..~lf ı:onmuyor.,, 

IJ 11;~ ııoı.~- 11
111 ne kadar kuvveti var? 

,. ~- lıi., .::.;n Afril:.a.mn ıarlunda bü
.,. ~~ara.torluk , ve bem
.) ~ d~ da.rta <>lcet iki S:laile halinde u
f .,.. lı .,....,. rla örtülüdür. Bu da~ lar 

' il daı::'l> ve uçurumladur. Köy
t'11\ tepelerine iliftirilmif· 

Maliye bıııkanlıiının bu isteği lubııt 
edip etmiyeceii henüz bilinmiyor. 
Bu iotek kabul edildiği, banka bımı -
daki itlerini Türkiyede bukuıan diğer 
bir bankaya devrettiği takdirde ba '>an
ı.-m dıt memleketlere olan borç • 
!arma 11111kabil, memlel<etimizden de • 
vioe çıkarma11 lizmı gelecektir. 

Halhuki deviae çıkarmak memnu 
olduğundan hükumetçe bu talebin ka. 
bul edileceği ıüı>beli görülmektedir. 

Amerikan dupreo banka11 da , bu
radaki aerınayeoinin fazWa)tınlma -
IU1ll Amerikadaki merke~i mu>'!lfakat 
etıned.iğinden, buradaki itlerini l,,.fiyeyo 
batlamııbr. 

Bu banka da buradaki faall;;etioe ni
hayet verecektir. 

Ha midin 
84 üncü yılı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bundan sonra, f&İr Faruk Nafiz, 

Hi.mit haW<ında &'iizel bir konferana 
verdi Ye ezcüıııle dedi ki: 

"84 üncü yılrnı kutluladığmm ın: 
mide kimse bir lilup bulamadı. f'lİr 
deaeler, her aonu birbirine denk aöz 
ııöyleyene f'lİr deni,..,... Ustat diyecelr 
oldular, fakat Hamide talebelik edecek 

188 
2261 

6528 
9255 

11672 
13731 
16589 
19383 
20955 
22374 

233 
5178 

14619 
17662 
22242 

959 
4250 
6895 
9356 

11595 
14675 
17152 
19591 
21785 
24847 

iki bin lira kazanan 
22012 

Bin lira kauuıanlar 
6942 7366 

500 lira kazananlar 
1017 1040 1243 1444 1690 
2845 3793 4037 5720 6416 
6620 6990 7630 7973 8101 
9286 9731 9996 10079 10568 

12115 12266 12648 12856 12909 
14226 14485 14637 15150 15876 
1671316772177781806418428 
20460 20512 20591 20627 20765 
21054 21506 21856 22120 22142 
22636 23340 24293 

150 lira kazananlar 
704 1987 2072 4352 4717 

6956 10441 11757 13653 14194 
14859 14879 16220 16425 17378 
20031 20311 20736 21375 21459 

100 lira kazananlar 
1442 1523 1536 1637 3991 
4393 4427 4856 5430 5664 
7012 7184 7354 8194 9206 
9753 9971 10107 10274 10802 

11751 11812 13094 13511 14095 
14878 15821 16221 16612 16634 
17458 17484 17951 18562 19169 
19730 19820 19837 20344 20598 
22195 23212 23916 24044 24106 

50 lira kazananlar 
835 982 1050 1140 1515 adam yoktu, bundan da vazıeçtiler vo 339 

nihayet (Oilhidir) dediler. Ham.idi ten- 1800 2020 2110 2148 2160 2316 
3013 3074 3300 3318 3784 
4155 4295 4574 4684 4692 
4958 5023 5025 5240 5384 
6626 5630 5753 5801 5938 
6475 7072 7141 7150 7356 
7551 7672 7752 7858 7968 
8018 8055 8097 8382 8547 
8773 8826 8973 9054 9449 
9779 10197 10230 10358 10405 

kit edecek kimse yoktur, onun için 2619 
Hamidi tenkit elımeği ·- HMıide Dl• 3868 
rakalım. 4813 

Kendisi ym:dqı bir -=rinde der 5506 
kiı 6245 

"Benim eğer iyi tarafım, güzellik - 7519 
:erim varsa, onlar dağlarm, denizlerin, 7970 
fiçelderindir. Ancak kötülüklerim be- 8555 
nimdir.,. Fakat bayır! Him.icliıı güzel • 9691 
likleri kendinindir. Eğer varaa, k5tü- 10792 
tükleri bafkalanrundır. 11501 

10816 10817 10949 11275 11305 
11555 11698 11768 11856 12001 
12551 12741 13052 13093 13175 
13828 13889 13924 13960 13984 
14957 14533 14559 14817 14904 
15062 15155 15212 15325 15J:il 
15584 15666 15740 15928 15945 
16038 16181 16376 16609 16771 
17216 17333 17494 17336 18384 
18713 19562 19922 20013 200:f4 
20526 20793 20853 20907 20961 
21510 21541 21617 21753 21786 
21865 22036 22306 22827 23158 
23420 23523 23713 23972 24232 
24367 24514 

Geçen sene gene onun 83 üncü YI· 12172 
lını kutlulamak için burada loplanınıt- 13777 
tık. O zaman konuıurken kP-ndiıine de- 14133 
diın ki: 14922 

- Ustat bütün bdınlar, lnzlar hm- 15372 
zaman aizi pcık sevdiklerinden bahoe· 15966 
dener. "inanma, yalandır! dedi; be- 17084 
ni bu yafta bu hale koyan onlar degil 118578 
mi? • ., 20405 

Bay Faruk Nanzden ıonra talebede:a 21129 
Bay Burhan Makbet"den bazı parçalar, 1 21790 
Bay Aliettin (Gazup tair) i olı:ııdıı. 21184 
Bay Hıfzı Tevfik Devranı mabahbet'i, 242$0 
ln&iliıce mnalliıni Bay Nurettin Se
min, Hamiclin 60 sene evvel, ilim dli§
manı kara ca' l lere hitııben yazdığı, 
çolr. güzel bir tıiri olan (Bir Vaize bir 
Mevize) •İni .. e Eşberin üçüncü ve 'IOn 
f&llını okudu •• meruime aon •ri · 
eli. 

Küçük haberler 

• Jatanbul erkek lioeıi mezunlan 
cemiyeti cama ııünii saat 10 ela sene
lik ko.,.....,.ini aktedecektir. 

* Kemerburıaz Beyoğlıma bağlan
dı - Sarıyer kazasına b3ğlı Kemer -
bargaz mıbiye•i ve köyleri, bu civar 
h•l!rmm isteği üzen- Beyoğhı kaza. 
flfta bağl-1tır. 

• ffjliljahmer mur•hh•••an dönd:i
ler - oeynelmilel SalibMhıner konfe
ransına iıtirak eden Hililliahmer cemi
yc r memleketimize .fön
miiılerdir. Beynelmilel koqTede, Hila
lıaomer cemıyetımn 1 ürluyedeki faali· 
yeti hakkında uzun bir rapor okunınUf· 
tur. Tüıi< raporu a!itka ile karşıl\\n -
mıı ve takdir edilmittir • 

* Hilaliahrnerin teıı*kürü - Hi'.ili
ahmer Beyoi:lu kaza şul>eıinden: Olii 
gümrük nazın Bay Haaan Sırr~ için 
mevlüt parası olarak Bayan .Katina ta
rafından kaza ıııbemize 25 lira teber· 
rü cdilmittir. TC1elıkür olunur. 

. Fransanın ~ıze ayırdığı 
mısır kontenj \ Dl 

içinde bulunduğumuz aeneni.n ~lk 
üç ayı için Franaanın meınleektunıze 
ayırdığı 50 bin kentallik muı~ k~nten
jaaı, muvakkat ka.bul tartı ıle. ıhraç 
ed.l-,bilecekti. Fransa hükiımetı nez -
din<.e yapılan tqebbwler iizerine, mu 
vakkat kabul ıartı kaldırılmııtır. -tir ve yerliler buralara iplerle çıkmak 
tadırlar. Sular uçurumlar araamda 
pek şiddetle akıp gitmekte ve yağ • 
murlu zamanlarda birden bire kabar· 
maktadcr. 

Vaktinde yukarılara çıkamıyanla
rı ve ıürülerioi au alıp götürmektedir. 
Memlekette kabileler bir nevi d~re
beyljk idareıi gütmektedirler. Bu ka
bilelerin reisleri ve efradı ııon derece
de cenıi.verdirler, hiç yoktan hemen 
aiti.ha aanlırlar. Bu sebepten Habe~i•· 
tanda geniı mikyasta ıakavet hô.di•e
leri ve kabileler arasmda çarpqmalar 
eksik değildir. 

Son gelen ltalyanca Force Armeta 
ismindeki ltalyanca aakerl mecmua 
Habet orduawıdan bahsederken '11 ma 
lıim.atı veriyor: 

Habeı orduıu kabile reislerine, ya
hut imparatora tabi mahalli kuvvet -
lerden mürekkeptir. Maamafih bir 
kısmı aon aistem silihlarla müceh!ıe-z 
dir. Habeı ordusunun 180 topu, 250 
mitralyözü, 6 tankı, 10 kadar tayyare· 
ai vardır. Halkın yÜzde otuzu seferb'!r 
edilebilir. O zaman iki milyon a•ktr 
çıkarılır. 500 bin aıker her.nen teçhiz 
edilebilir.) 

Yük.;ek müdafaa komisyonu 
toplandı 

ROMA, 12. A.J\. - Yüksek mii.lafaa 
konüayonu bugün öğleden aoan. Duka· 
nm reiıliğinde toplamnııdn·. 

108 
l'ül 

1482 
1953 
2862 
3320 
3779 
4336 
4762 
5377 
5655 
6271 
"6651 
7090 
7718 
8838 
9457 
9914 

10982 
11693 
12274 
12718 

~ 13526 
13803 
14546 
15659 
16243 
1722% 
17983 
18176 
18436 
19181 
19672 
20354 
20894 
21911 
22603 
22928 
23865 
24497 

30 lira kazananlar 
403 621 636 689 707 
843 961 1056 1221 1323 

1546 1588 1591 1842 1881 
2421 2519 2625 2639 2648 
2914 2927 3163 3271 3311 
3445 3562 3697 3738 3750 
3828 3959 4081 4195 4223 
4407 4604 4632 4674 4683 
5008 5104 5122 5275 5357 
5382 5446 5450 5605 5625 
S830 6005 6085 6178 6184 
6361 6458 6469 6494 6525 
6699 6735 6901 7001 7013 
7139 7226 7390 7547 7640 
7907 8170 8299 SJZO 8540 
8872 8907 8957 8998 9296 
9478 9537 9$54 9562 9822 

10025 10090 10523 10534 10665 
11099 11121 11272 11481 115~7 
11721 11755 11844 11937 11981 
12336 12347 12377 12598 12666 
12773 13276 13347 13423 13428 
13546 13548 13680 13687 13778 
13887 13981 14019 14189 l4247 
14693 15125 15308 15404 15439 
15769 15871 15951 16J34 16173 
16333 16411 16789 16852 17134 
17296 17491 17561 17799 17883 
18014 18042 1R067 1 '''~ • ~ ·~ 

18234 18239 18339 18392 18395 
J8616 18870 l908) J. b J AJj 

19231 19342 19392 19458 19524 
19786 19960 20010 20104 20234 
.20396 20441 20547 20854 20871 
~ 20987 21011 21043 ~ ;3i) 
22310 223:>2 22511 22;14 22567 
22<;77 228(13 22842 2?848 22S6S 
22944 23270 23390 23633 22769 
23884 ı3925 24084 24110 24250 
24526 24640 

Sonlan (25) ..e (7!!) rakamlarıyla 
biten bütün numaralar ~ §Cr lira aınor
ti kazanmıılardır. 

Befiktaı icra dair .. inden: Mahcuz o

lup par ya çevrilme.i kararla~tırılan bir 

a et naturcl Tilki ve bir adet kahve ren

gi turel San.sar deril=rinin OeUi.liye 

ve ihale pul rtsim 'eri miİfte:rİ11İne ait 
olmak üzere latanbulda Sandal bedeste

n:ndc aatı!acağından talip olanların 

14-2-935 perşembe günü oaat 13 den 15 
şe kadar mahallinde bulunacak memuru
na mü·t caatları iliın olunur, (8019) ---

(ıtanbul ikinci iflas memurluğundan: 
Müflis Sami Polikarm masasına müra

caatla 37 inci numara ile kiradan ayda 
Z2,5 lira hesabile ikinci tqrin 934 itiba· 

ren kiranm müaıtazen kayıt ve kabulu· 
nu İlteyen lımail Kemalin talebi tetkik 

edilerek 28 lira 20 kuru~un adiyeıı 6 m• 

cı arraya ve 8-12-934 den itibar~n 5-2-935 
tarihine kadar her iki mağazanın kiraaı· 
nın idare ml\srafı meya~nda •e 5~2w935 

den itibar n yalnrz bir maia.zanm kira .. 
aınmia ta live "'1ilinren kadar k-zalik 

t..ıare masrafı mey:\nına ithal ve itasma 
idare heyetincr karar verilmiş ve &ıra 

defteri bu ıuretle düzeltilmiş olduğu ilan 
olunur. (8029) 

O.aanlıca brııhklanm yudıitmts keU.• 
leria öa tiirk'9 mukabilleriai. 7a&&rÜ teklimi· 
&in hoı hanelerin.• ,.-erleıtiriaiz ıre krserek 
"~i7et BilreKe memurluiun.a.., sind•riaia. 
Bilm .. miri •oir• h.alled•nler ara•mcla k1ll'll 
çekiyor T• kazananlara becli,..eler ..-eri,.orusı 

Miiddetı P•ıembe sünü alqamına kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 J011 

1 , . ı 
' • 1 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l\ 
11 

1 1 •• ı ı•• ı 1 ı • ı 
' 

j 1 · •• ı 1 1 ı a 

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

' ı •ı 1 

•I ' 
,. •• 1 1 • 

' 
; .. 1 1 1 1 ı•• - ,. 1 ı • , •· 1 1 1 

1 
"111 ' ,. 

1 

SOLDAN SA~ ı 

1 - Us lce:rri• 4, Dunr 3, N ola Z. 
2 - Cet 3, Yama z. 
3 - Ekim 1'•ri 5, Kaçmaktan emir 3, 
4 - Berf 3, Nota 2, 
6 - Tekdir 4. Arlce 3, 

;~ 1 

6 - C.muı, bii:rük bir ı..rna il, Nota Z, 
7 - Valide 3,, Li.lanb 3, Milli7etia J'-.i adı 3 
1 - Tok değil 2, Ab,.. 4, 
1 - Erlıı;.ek 2, Aitat S, 

10 - Nota 2, Açmaktaa i>ml faı1 4, 
11 - Bir deniz:im.İa Jıı Dem 3, Maküı 3 .. . 

YUKARDAN AŞA~I ı 

1 - Le .. et 3, Cezir. 3, lsmirli 3 
1 - Atllı•n 4. Bir m.eyya .3, 
3 - Beri 3. Hodef 4, Nota Z, 
C - Son Lwrfia bir ı.....ı Z, 
1- Vekalet'-
1 - Busiinlenle ta.fan bir n.lair 4 
7 - Yara.mas çocuk 8. 
a - Çift d.Sil 3, Zülf 3, 
9 - Ser 4, Tıpa S, 

10 - Ka.merİ1'• 6- lıte 2, 
11 - Be1sir 2 .. Bir hüyÜ.k ölçü 3, 

Kışın arız olan 

Maliye Bakanlığından: 
lstanbulda İstihdam edilmek üzere Maliye Bakanlığın

ca 250 lira.ücretli iki 150 lira ücretli iki, 120 lira ücretli 4 
heaap mütehassısı aJ;iıacaktır. Mütehaasıslar imtihanla seçile 
cektir. Taliplerin Yüksek tahsil görmüş. Maliye müfettişli
ğinde, Divanı muhasebıt birinci amıf murakipliğinde veya 
azalığında veya mali veya ticari müesseelerde en az beş yıl 
muvaffakiyetle çalışmış olmaları, muhaaebe usullerine, vergi 
ve ticaret kanunlarına vakıf bulunmalan şarttır. imtihan 
Ticaret usulü defterisiyle Ticari heaaptan yapılaeaktır. İs· 
teyenlerin kanuni şartlan haiz olduğuna dair vesikaları ve 
bulundukları vazifelere ait eyi hizmet §alıadetnameleri ve 
fotoğraflariyle birlikte 25-2-935 pazartesi gilnü akşamına 
kadar Beyoğlu tahakkuk müdürlüğüne müracaatları. lmti· 
han 27-2-935 çarşamba günü saat 10-12 ve 14-18 de yapıla 

caktır. (729) 

lstanbul jandarma Satınalma 
Komisyonundanı 

1 - Biri saka ve birisi tek atlı yük arabalan için iki ara
ba hayvanı pazarlıkJa satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 17-2-935 pazar gÜnÜ aaat on birden on i
kiye kadar Dolmabahçe Hayvan Hastanesi binasında topla
nacak komisyonumuzca yapılacaktır. 

3 - ikisini bir istekliye veya her birinin ayn ayrı istek
lilere ihaleıii caiz bu hayvanla rm beheri için tuarlanan fiat 
yüz yirmi beş lira ve ilk teminatları dokuz lira 37 şar kuruş
tur. 

4 - isteklilerin satmak isteyecekleri evsafa uyğun hay 
vanlar beraberinde olduğu halde ilk teminat mal sandığı 
makbuzu veya banka keTalet mektubu ve hüviyet cüzdanla
riyle Dolmahahçe hayvan hastanesine gelmeleri lazımdır. 

5 - Sart kağıdı Gedikpaşada Komisyonumuzda görüle
bilir. (731) 

S ı t d • • • ~Doktor 
ancı _arı e a~ı ıçın.:· ttORHORUNı 
Romatızmadan - saır mafaalı 

aancılal'<ian muztarip olanlar kıım Eminönü Valde kıraathaneoi yanında 
huliılü ile daha fazla ağn hiaoecl.,.... Tel: 241.!1 

lstanbul Harici A keri 
Kıtaat ilanları. 

Cinsi 
T oma tezgi.hı 

Mikdan 
1 
1 ler. Ağrılan, kendilerine kqm hu • 923 

li'ıllinü al.9.imi ceviye cetvellerinden 
da.ha iyi haber verirler •. ilk ande All
cock yakıla.nııa müracaatla sancı -

lann. tevesaüüne mani olunuz. Gayet 
baait olan bu tedbir, ıstırabınızı le& -

ki• edecektir. Bir Alkock yakıa 

tabii tarzda ve ayni zamanda diziniz 
veya kol dirseğiniz bir yere çarptığı· 
da sevki tabii ile yaptığınız uvma ha
reketinden daha müeaair biT surette ic
rayı tesir eder. Ağrıyan mahal etrafı
na kanı tehacüm ettirmekle daimi bir 

waret te<rl.it, sancıyı teskin ve e:urce 
ve mafsallarda temeRü.z elmİJ zehir· 
!erin ihracım te.ııil eder. Bütün giin 

mahallinde bulundurabiliraiııi.z. Ha -
raret tevlit etmeai luuebile AUcock 
yakıları; bel ağrılan. romatizma, nev
ralji, adale ~ böbrek aancıları 
ve soğuk algınlığım teskin ve tedavi 
eder. Bütün ecza.hanelerde 40 kuruta 
satılır. 

MUHlM: Taklitlerinden Mlan
mak İçin Kartal markalı ve kırmızı 
daireli ALLCOCK yakılannı musir -
ren isteyiniz. 

1stanbul ikinci icra memurluğundan: 
Evvelce Galatada Minerva hanmda i

ken halen nerede bulunduğu bilineme-

Iıtanbul ikinci iflas memurluğundan: 
&yoğlunda AJmıN!dralda cm.makta 
ve Mahmutpapda manifaturacdikle meı· 
gul bulunmakta olan Kaçaç Alekaanm 
iflisı 12-2-935 tarihinde açılıp tasfiye-
nin adi ıek:ilde yapılma•ına karar nril
miı olduğundan: 1 - Müfliate alacağı 

olanların ve iatihkak iddiasında bulunan 
lann alacaldannı ve iatihkaklannı ilin-
dan bir ay içinde 2 ci iflas dairesine ge
lerek kaydettirmeleri Ye delilJerini ( se

net ve defter buli.salan nsaire) ud TI>

ya masaclılak suretlerini tevdi eylemele
ri. 2 - ~ hareket cezai meauliye
ti müstelzim olmak üzere müfliain borç
larının aynı müd'det içinde kendilerini 
ve borçlarını bildirmeleri. 3 - Müfli•İn 

mallannı ber ne sıfatla oluna olıun el-

!erinde bulunduranlann o mallar üze
rindeki haklan mahfuz kalmak şartile 

bunlan aynı müddet içinde daire enu ine 
tevdi etmeleri n etmezlerse makbul ma 
zeretleri bulunmadıkça cezai ..-uliyete 
uğrayacakları ve ruçhan haklanndan 
mahrum kalacakları. 4 - 16-2-935 tari· 
hine müaadif cumartesi günü saat 14 de 
alacaklıların ilk içtimaa ırelmeleri ve 
müflis ile müıterek borçlu olanlar ve 
kefillerinin ,,.. borcunu tekeffül eden 

yen YuauF Kamaya. K. N. Tripo ve sair kimaelerin toplanm•da bulunmağa 
mahlunılarınm zimmetinizde 30-1_930 ta hakları olduğu ilin olunur. (.8030) 

rih ve altı kıta emre muharrer senet mu-

cibince alacağı olan 9027 lira 2 kurutun 

mııa faiz ve maaanf haciz yol~le tahıili 

alacaklıya izafeteıf' ve vekiı.leten dairemi· 

ze gelen avukat Kalaıkaridi tarafından 

bilvekô.le talep ed.ilınesi üzerine berveç

hi talep tarafınız tebliğ için gönderilen 
ödeme emrinin akma mubaşırı tarafın. 

dan verilesi metruhata ve bu suretle zabı
ta mnrifcti1e yapdaa bıtlıkikaia nazaran 
elyevm ibmetgilıınızm ıneçhulıyeti an

latılmakla bu huauadaki tebligatın b'.r 
ay hakin itiraz tayini suretile tebliıratın 
ili.nen icrasına karar verilu..i~ olmakla 

ili.ıı gününden itibaren müdde - mezkii· 
re zarfında ve 934-8101 No. lu dosya 
numara.aile mezkU.r borçunu2u verme
diğiniz veya borcun tamam veyııhut bir 

kıamına karşı yine mezki'ır müddet zar
f mda &Öz n yazile kanuni bir itirazda 
bulunmadığınız takdirde mezki'ır müdde

tin hitaınına mütea;.ip .;epri icra ıııretile 
muameleyi lazımeye baflanacağı malu
munuz olmak ve ödeme emrinin tandı

nıza tebliği yerine geçmek üzere key
fiyet ili.nen tebliğ olunur. ( 8023) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan b~ka günlerde taat 
(2 .,O r\;..n 6 ya) kacl.u lstanbul 
Oivanyolu No. 118. 

Mu v ı ne ve ev telefonu: 
22358, Kıtlık telefonu 2f519. 

Sultanalımed üçüncü ıulh bukuk ha
kimliğinden : .İ\gop Sarafyan ile Fatma 
Muazzez, Fahire Muazzez, Feride Sali· 
ha, Fahirneddin, Fahreddin ve küçük 
Firuk:'un fiyıan ve müştereken mut.asar· 
nf oldukları Beyoğlu'nda Kuleclibinde 
Şahkulu mahallesinde Kulekapı &okağın
cla ve Hendek caddesinde kain olub al
hnda iki dükkanı müıtemil 10, 12, 14 nu 
mıwalı ev ıüyuun izalesi zımnında mu• 

kaddema vi.ki olm14 ili.nlarla her ne 
kadar satılığa çıkarılm:ş iae de 8600 li
raya hissedarandan Feride üzerinde ka
lan mezkiir gaynmenknlün ihale bedeli 
tebligata rağmen müddeti zarfınca mu
maileyha tarafından m•bk-eye yabrıl
m&mlf olmasından dolayi bittaleb 8500 

liraya Feride'den evel en yüksek teldiE
te bulunan hiuedar Agoba vukubulan 
teklif üzerine mümaileyb hu husu•taki 

talebinden vazıreçmiı olduğunu mah
kemeye gelerek beyan etmiı olmasma 

binaen icra ve iflaı kanununun 133 ün
cü maddesi hükmüne tevfikan mezkU.. 

gayrimenkulün on beı gün müddetle 
arttırmaya çıkanlmasma karar verilerek 

ihale gününün 3-3-935 tarihine müsadif 

pazar günü saat 14 den on altıya kadar 
icrn11 tenu"b kılmm11tn-. Talib olanların 

malüm şartlar daireginde mezkiir gün 
ve saatta Eminönü Kaymakamlığı bina

aındaki Sultanahmcd üçüncü ıulh hukuk 
mahk .. meaine 934-16 İzalei şuyu dosya 
nmn ns~ iAe müracaatları ilin olunur. 

(8025) 

Ufki Planya tezgahı 
Şakuli ve ufki işler 
için freze tezgahı l 

Kmkkale Askeri San'at 
Mektepleri atölyesi için yuka. 
nda gösterilen üç adet tezgi' 
aleni münakasa suretile aatm 
alınacaktır. Münakaaası 18 -
Şubat - 1935 Pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar İcra 
kılınacaktır. Taliplerin şart -
namesi için mektep satmalmı 
komisıonuna ve münakasaya• 
iştirak: için de münakasa gü
nünden evvel teminatı muvak· 
katesi olan (225) lirayı Kırık 
kale Askeri Fabrikalar Mu
haaebeciliğine yatırarak alım 
mektep Satmalma Komisyo
nuna müracaatlan 
(768) (365) 864 

1 • • 

yerli fabrikalar mamulatın 
dan beher metrenin tahmine
dilen bedeli 36 kuruş olan l 2 
bin metre tela ile bir metresi
nin tahmin fiatı 35 kuruş o
lan 45 bin metre haki astar
lık bez kapalı zarfla ek!iltme
si 20-2-935 çarşamba gunu 
saat 15 tedir. İstekliler şarlna· 
me ve örnekleri parasız ola
rak M. M. V. Satmalma ko
misyonundan alabilirler. Ek
siltmeye g:recek!er bin beşyüz 
beş liret yirmi beş kuruşluk 
muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzları ve kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde vesi
kalarlıi birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankara M. M. V. 
Satmalma komisyonuna ver
miş bulullr.laları. (785) (544) 

938 
••• 

1 - Kırklarelindeki lataat 
için 144 ton Arpa pazarlıkla 
alınacaktır. 

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

3 - ilk pey parası 648 lira· 
dır. 

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

5 - Şartnaıpesini görmek 
isteyenler· her gün eksiltme
ye girec l e• • bel~i gili. ve 
saatte Çorlu&aki Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(787) (567) 939 
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Özü Arpa 
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Yulaf Özü 
TATLI İrmik Öxü 
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Nişasta Öxü 
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Patateı 

Bezelya 

elde edi ir Mercimek 

Beyazm ı sır 
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Hasan özlü unları 
Çocuklarınıza yediriniz. Ist~diklerin i ve sevdiklerini bılrtmruyarak değiştire değiştire yediriniz. Vit~. v.~ ka

lorisi çok olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk buyurler, 
çabuk dış çıkarırlar. Kemikleri kuvvetlenir. lshal olmazlar. HASAN OZLU UNLARlLE YAPILAN MAHALLE
Bt ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür elerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. 

U FACI 1( A\\~> l<.U M BA.RADAN 
Hasan Ecza deposu. Taklidlerinden sakınınız. HASAN MARKASINA DIKKA T. D~NYA~K DAR 

Gedikpaşada İstanbul Jandarma 
Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Jandarma Hayvanları Eğer takımlarının unarılma
sında kullanılmak üzere Otuz kilosu Üzengilik ve kırk kilosu 
dizğin kolu ve göğüslüklük ve kırk beş kilosu tartı kayışlık 
olmak şartiyle ve mevcut nümuneleri gibi yerli mamulatı 
(Yüz onbeş) kilo birinci .. v'i sarı sabunlu kösele ve (Bir) ki
lo balmumu ve (Yüz) kilo keçi kılı ve (Yirmi) kilo saraç İp
liği ve (Yedi yüz) adet döğme üzenği tokası ve (Üç yüz) 
adet dökme dizğin kolu"ttokaaı ve (Altmış) metre teyeltilik 
bez açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 20 Şubat 
935 çarşamba günü aaat On beşte Gedikpaşada Jandarma e§ 

ya ve levaznn anbarı binasındaki komisyonumuzda yapıla
caktır. 

2 - Bu malzemenin hepsi için tasarlanan baba (Beş yüz 
seksen üç) lira (Doksan) kuruş ve hepsinin ilk teminatı 
(Kırk üç) lira (Seksen) kuruş olup her cinse ait olan baha
ları ile ilk teminatlarıda şart kağıdında ayrı ayrı yazılıdır. 

3 - Hepsinin bir istekliye veya bir veya bir kaç cinsinin 
ayrı ayrı isteklilere ihalesi ger ek olan bu malzeme isteklileri
nin isteyecekleri cinslere ait ilk teminat mal sandığı makbu
zu veya Banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanı ile bera
ber yukarda gösterilen gün ve saatte komisyonumuza gelme
leri. 

4 - Şart kağıdı koınisyon umuzdan parasız alınabilir. 
(589) 982 

Gedikpaşada lstanh~I Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

1 - Jandarma efrad yatakları için tutulan nümunesi gibi 
yerli Dört bin kilo pamuk açık eksiltme ile satın alınacak 
ve eksiltmesi 24 Şubat 935 pazar günü saat on beşte Gedik
paşada Jandarma anhan binasındaki komisyonumuzda yapı-
lacakdır. tı 

2 -Tasarlanan bahası İki Bin Yüz Yirmi ve ilk temi
natı Yüz elli dokuz liradır. 

3 - Şart kağıdı parasız koınisyonuınuzdan almabilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat mal sandığı makbuzu veyaı 

Banka kefalet makbuzu ve hüviyet cüzdanlariyle beraber yu
karıda gösterilen gün ve saatte komisyonumuza aıelmeleri. 

(639) 639 

Manganez Türk anonim şirketinden: 
Manganez Türk Anonim Şirketinin 21 K. Sani 935 Pazartesi günü 

'f'Ukubulan fevkalade umumi heyet içtimaında tirketin {eshi karar a]. 

bna alınmıt ve tirket idare meclisi azasından Bay Haydar Mehmet 
Alganer umum Heyetçe tasfiye memuru intihap ve keyfiyet kanunun 
tarifleri dairesinde tescil ve ilan edilmit olduğundan Ticaret kanunu· 
nun 444 maddesi mucibince tirket <!ayinlerinin tirketteki hukukunu 
nihayet bir sene zarfında tirketin 4 Vakıf hanında kain merkezindeki 
tasfiye masasına bilmüracaa isbat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

1016 (7788) 

------~----------~ ---Umumi Ne,riyat ve Yazı iıle ri müdürü Etem luet BENiCE 

ÖKSÜRENLERE BuV a K\\\)··!!»l!RVf!T~··DO~O.A R 

KANZUK 
Öksürük Şurubu 

Göğüs nezlelerile had ve müz
min kasabat iltihaplarında, Za
Wrı-e, Zatülcenp ve boğmaca ök
sürüklerinde çok faydalı bir ilaç
tır. Göğü,Ieri zayıf olanlara ay
rıca tavsiye olunur. Bir çok profe
sörlerin takdirlerine mazhar ol
muttiJr. Kanzuk öksürük turubu 
maruf eczanelerde bulunur. 

İstanbul Levaznn Aınir
liği Satın Alma Komisyonu 

Uanlan 

Tophane fırını için 300 ton 
Un 3 Mart 935 pazar günü 
saat 15 de kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 30 bin 
liradır. Şartnamesi parasız o
larak Tophanede aatmalma 
komisyonundan alınır. ilk te
minatı 2250 liradır. isteklile
rin belli saatten bir saat evvel 
tekliflerini komisyona verme-
leri. (804) (700) 

• • • 
Kumaşı Ci~eti Askeriye

den verilip diğer malzemesi 
müteahhide ait olmak üzere 
maa şapka 1350 takım harici 
elbise diktirilecektir. Kapalı 
zarfı 3 Mart 935 pazar günü 
saat 15,30 da yapdacaktır. 
Tahmin bedeli 16200 liradır. 

VAPU CULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST AN BUL ACENT A.LICI 
Liman Han, Telefon: 12925. 

BARTIN Postası 
BARTIN va$ü8'A,.13 

ÇARŞAMBA ... t 19 da Sirlııecl 
rıhtıımndan kalkarak Ereili, Zonırul
clak, Bartin, Amaora, Kurucaıile, Cid
de iıkelelerine uirayanık azimet ve 
avdet edecektir. 

Ayvalık Postası 
SEYYAR va$Ü~A}3 
ÇARŞAMBA günü saat t9 da 
Sirkeci rıhtnnmdan kalkarak Gelibo
lu, Çanakkale, Bozcaada, Küçükku
yu, Albnoluk, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalik iıkelelerine ugrayarak azi
met ve avdet edecektir. 

Trabzon Postası 
GÜNEYSU VŞ'ü8ft.i4 
PERŞEMBE giinü ıaat 20 de 
Galata nhtnmndan kalkacak. Gidit· 
te Zonguldak,lnebolu, Samaun,Onye, 
Fataa,Ordu,Gireıon, Trabzon, Rize ve 
Hopa'ya. Dönüıte Pazar ve Pulatha· 
ne iıkelelerine uirıyarak avdet ede
cektir. 

Mersin Sür'at Yolu 
D ı vapuru um upınar 14 şuhat 
PER.ŞEMBE ıaat 11 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak lzmir, Antalya, 
Alaiye, Anamur, Mersin ve Paya .. .ı 
azimet ve avdetle ayni iskelelerle 
Tatucu, Çanakkale ve Geliboluya ui
.._,acaktır. 

isteklilerin şartname ve nümu S A T ı L ı K 
nesini görmek üzere her gün .. -._ 
öğleden evvel ve eksiltmeye EV ARANIYOR 
gireceklerin 1215 lira ilk temi 1 Sultanahmed'den Beyazıda kadar 
natlariyle teklif mektuplarını tramvay caddeıinden uzak olmamak 
belli saatten bir saat evvel I üzere altı, yedi odalı kagir bir ev 

aranıyor. lıtiyenlerin Ulelicle Dok· 
Tophanede satınalma komis- tor Bay Ahmed apartnnanında 
yonuna vermeleri, (806) 1 2 numaraya haber vermeleri. 

Diı he"iminiz t.rcihaa 
Mine dit macununu tav
siye edecektir. Çllnkll: 
1 - Ilık suda erir, mil· 
kemmel bir ağız garga• 
rası teı:ııia eder. 
2 - Çok titiz ve dikkat
b çalıııırak fenni bir ıu· 
rette hazırlanaıııtır. ---

Sümer Bank . ; 
Umumi Müdürlüğünden 

•• 

Montajına başlanmış olan Kayseri Bez Fabrika
sında bir müddet staj gördükten sonra ecnebi meınle· 
ketlerde ihtisas edinmek üzere (50) usta başı muavin 
namzedi seçilecektir. 

Bu staj ve seçime iştirak edebilmek için şartlar 
ıunlardır: 

1 - Türk San'at mekteplerinden mezun olmak, 
2 - Askerlikle alakası bulunmamak 
Bu şartları haiz olan isteklilerin laznngelen evrakı, 

tetkik edilmek üzere 20 Şubat 1935 tarihine kadar 
Kayseri Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikasına gön
dermeleri. (584) 

Univerılte Arttırma, Eksiltme ,,e 
Pazarlık Komisyonundanı 

1 - Bedeli keşfi 269,007, 78 lira olup hayvanat ve nebi' 
tat enstitüsü binası inşaatı 24-2-935 pazar günü saat ı6 
de Üniversite de ihale edilmek üzere kapalı zarf uauliyle elı' 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Talipler bu işe ait dosyaları almak için üniverıitA 
mimarlığından alacakları vesika ile Üniversite veznesine 1 ~ 
lira yatırmaları laznndır. 

3 - Talipler bedeli keşfin yüzde 7 ,5 nisbetinde tenıiJJ•t: 
lariyle birlikte kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de uın# d 
Katipliğe vermiş olmaları lazımdır. (660) ~ 

inhisarlar U. üdürlü~ündenı ..._ ____________ ...;;.,.;... _____ _, 

Nümune ve şartnamesi mucibince 50 adet Posta küre~ 
satın alınacağından vermek isteyenlerin 16-2-935 cu~~· 
tesi günü saat 14 de yüzde 7,5 güveltlme paralariyle bır 
te Cibalide Levazım ve müb ayaat Şubesine müracaatları)· 

~651 
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