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So\1yet Rusyada 
Denıokrasiye doğru 
'° S~v~et ~usya'nın dıt siyasası 
~•ki yıl içinde çok değişmittir. 
~i'Yet __ Rusya, kurulduğu günden 
le _Yıl oncesine kadar batı devlet
let'J1den uzak yatıyordu. Bu dev. 
ili er, ~uayanın gözünde, komü-

at reJ' . . k ak .. dij .. ıınını yı m ıçın sırasını 

İd.fDrıneye çalı,an birer dütman 
11· 

1

1
· luılar derneği de kapitalist 

, eın· . 
)a 

1 
ını pekle9tirmek amacile 

)e~'·lllıt aykırı bir kurumdu. Sov
let ere en yakın olan büyük dev
lar' Alınanya idi. Ruslarla Alman
lınd ar~sındaki iyi geçim, 1922 yı
llıa. a ınızalanan Rapallo andlat
b~sından batlamıt V'/ Hitler'iı:ı if 
ıııo:~~ geçtiği güne kadar sür-

""Y U, 

iGS~Vyet Rusya'nın bugün güttü
llıı '1~aaa ile yukarıda anlattığı
\,~ 11rasa arasındaki önemli ( e
İçillıııııyetli) ayrılığı anlatabilmek 

• rekrdeVrim cii>:zünü kullanmak ge
ler· ır. Gerçek son iki yıl Sovyet
tö;~ dıt siyasasında bir devrim 
~p geçirmiftir. 

~r· 11~ak anlatılıyor ki, Sovyet
de ~? . ıç siyasaımda da önemli bit 
d,l•~ıne doğru gidilmektedir. Bu 
~I •1nıin anlamını Ba,bakan 
led· ~~of, Sovyet kongresinde söy
~~1 bir söylevde açık "larak an
So •ttır. 1917 devrimi üzerine 
~i Vyt;t Rusya' da kurulan rejim it
~ıı dıktatörlüğüne dayanıyordu. 
,~,ııun diktatörlük olduğunu Ru!
la~' Çe1riren devlet adamları sak
leıı '-~~.rlar ve kurulan diktatörlük
de b~tu~ij övün!i duyduklarım iki
~llt.1~ ~ôylüyorlardL Sovyet sis
~ıçınde ancak işçinin siyasal 
~\> 1 lanınm19tı. Denkdetlik (mü
Iİ)~t), Özgenlik (hürriyet) gibi 
bii .. al haklara gelince; bunlar, 
tıı~k Fransız devriminin artık 

"IYen ülk"'l • 'eli ıı.. u erı ı . 
top 0 Yle bir rejim ile Bay Molo
~akn ~~vyet kongresinde amaç o
'l'r I k!losterdiği aiatem arasındaki 
dit 1 1 • devrimden daha az değil
~ Bay Molotof, söylevinde, Par
~ıı::er sistemlerle Rusya'da ku
'iııı ına doğru adım atılan çev· 
~i e ~tasındaki benzeyif yerlerine 
~ 0 kunmuttur. Sovyetler bat
~t a_nına göre, Rusya, Parli.men
••k ~•leınJerin iyi taraflarını ala
~c,"k 0 vyet sistemi içine kanttı
' d v: bundan da ileri bir ıis-

1! ogacaktır. 
ltıı,11 ileri sisteme doğru •imdilik 

l 11 adım föyle kıaaltılabilir: 
~İııı h Köylü ile işçi arasında ae-
~lıkı akkı bakımından bütün ay-
~· arın kaldırılması. 

~llı~iye kadar köylülerden yüz 
~l, ~ bin nüfusun seçtiği bir 
İ~ 11~~ kartı, işçilerden yirmi beş 
~k k• us. bir aaylav seçerdt. De
~) ~· hır işçi bet köylü kadardı. 
1le) ~lotof'un önerg'(sile (tekli
~lık) denkdetsizlik (müaavat
~İle d0 rtadan kalkıyor. Demok
ı:"~~ ~ olduğu gibi, Sovyet yurt
~. bırbirinin denkdeşi oluyor-

ı· t...._ ..\ 
~)j r çık rey vermek yerine 

lıı. ~lı :l' l'olu onaylanıyor. 
• ı::-rda rey vereni baskı altından 

1 '.:~ 1~ı İçin demokrasinin ay
k 3 ....._ klırallarından biridir. 
~~ç Bay Molotof, timdiki gibi 

1 >le, b. dereceli yerine bundan 
'lıı ile ~r dereceli seçim yapılma
" rı ,;:nn·· tü" ıt;<ıiilii ~ u, r. 
~t le..~ hunlar, Sovyetlerin tim
~) de ar kaçınır gibi göründük
d 'lııt ,~0kraai rejimine doğru a· 
~~kt ·~~ardır. Bay Molotof'un 
QJ.1 ~ıı,a~ırı yüksek ve varılması 
~"l\ bi ıçı~ amaç olması gerek 
~~ : reJıın gibi gösteren aözle
lid ..\::ınlidir. Batbakan bir ta· 
\ti!~ 'n fa ulualannın demokra· 
~lii"kı 1 arak, onun yerine dik· 

•ttir ek~ kurduklarını söyliyerek 
1 ' 1 • Qi~ ()il) • 
~~-: 14_'.lğı doğru giderken, 

~il~ l'.t dogru çıkıyoruz. 
~~) dah olotof bir konuya (mev• 
di) "e ~o b dokunuyor: Diktatör
ltı b~! rejl ~lı.k Yönetimi (idaresi) 
)~fit \l~iik :nın ıağlam olmadığına 
~~ tııııe (~ıttır (delil). Genit 
~\ et ~il ı~are) doğru gidit, 
1ıı·.'~ııı 1 ~Ya da rejimin sağlam
' 'Ilı ııost · So 'lıtı; ~' l erır. vyet Rusyada 
lı~· llıa dg ~nılaştıkça ve normal 
ı~ 1

f bir ;~ru Yüründükçe daha 
l\) '<ıııllnd onetimin kurulacağına 

te•· ada de k . . . lll11e . mo rasının gerı 
ın.-nanlar çoktu. Bay 
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talv lar Habesleri protesto ettiler 
-------------------------------------·----~--~~---------------------------------Hi disel erden dolayı Iiabe -
lerden tazminat istiyorlar 

Adis-Ababa da İ·talyan sefiri ile Habeş
ler arasında mesele müzakere ediliyor 
Habeşler lıiç bir · 
Tazminat vermek 
Taraftarı değil 

LONDRA, 13 (A.A.) - Resmi in • 
giliz haberlerine göre, ltalya hükıimeti 
Adisababadaki ıelirini, Habq hükW-. 
ti ile, ihtiliıf!arı olan mıntakada budu -
dua tesbit edilmen için müzakerelere 
baılamağa memur etmiıtir. Müzakere e
dilecek mevzulardan birisi hudutta ye • 
niden çarpııma tehlikelerini aıgariye in
dirmek için uyufltlalar yapmakbr. 

Müzakereler devam ediyor 
LONDRA, 13 (A.A.) - Röyter a· 

jan11nın Londradaki ltalya ıefaretinden 
haber aldığına gÖre, Habqiıtana hiçbir 
ültimatom verilmemiıtir. Doğrudan doi
ruya olan müzakerelere devam edilmek
tedır. 

ltalya protuto etti 
ROMA, 13 (A.A.) - Röter ajanıı 

mubah.irinden: Habq lmperatoru aileai elraıdile beraber • 
ltalya dıı itleri. bakanlıiının beyana,. 

tına göre, ltalya hükumeti, 29-1-35 hidi
ıesinden dolayı Habeı hükumeti nezdin
de proteıtoda bulunmuı ve bunu ya • 
parken, tazminat iıtemek hakkım muha
faza etmiıtit-. 

Protesto. umumi mahiyette ve tefer• 
rüatıız olarak yapı:rnııtır. 

ROMA, 13 (A.A.) - Röyter ajan11 
muhabirinden: 

Resmen beyan olunduğuna göre, A
clhababada devam edilmekte bulunan 
müzakerelerde ehemmiyetli biç bir in
kitaf ıröriilmemiıtir. ltalyan metalibi • 
Dİn aarih mahiyetine dair 'ıkan haber
ler a11lıızdır. 

iki fırkanın ıef..tı.r edilmeııl keyfi. 
yetinin ( tecbfüi) bir tecl>irden ibaret 
olduğu bir defa daha teyit edilmektedir. 

Amerikanın büyük kabili •euk balonlarından biri 

Kaliforni11a açıklarında bir facia 

dünyanın en büyük hava 
gemisi düştü ve battı 
içindekilerden 80 kişi crada bulunan harp 

gemileri mürettebatı 
tarafından kurtarılmıı iki kişi kaybolmuıtur 

SAN FRANSİSKO, 13. A.A.- ve filikalarını indirib mürettebatı 
Acunun en yüce hava gemisi olan kurtarmıtlardır. 
ve Amerikan harb bahriyesinin ma SAN FRANSİSKO, 13.A. A. -
li bulunan "Makon,, balonu, ma- Amerikan deniz kuvvetleri baş-
nevralar esnasında Kaliforniya a- kumandanlığı, "Makon,, kabilisevk 
çıklarında denize düJmüttür. balonunun, tafsilatı eli.o meçhul 

Makon'un 80 kitilik müretteba- bulunan bir kaza neticesinde bat-
tı, harb gemileri tarafından kur- mıf olduğunu haber vermektedir. 
tarılmıt zannediliyoı·. Mürettebattan 2 kiti kayrbdır. 81 

Kazanın sebebi, timdilik belli kiti harb gemileri tarafından top. 
değildir. lanmıttır. İçlerinden hiçbiri ehem-

tlk alınan malumata göre, ön- miyetli ıurette yaralanmıt değil-
ce "Makon,, dan fÖyle ·bir istimdad dir. 
telsizi alınmıftır: "Balonda sakat- Gemi suuari ne diyor? 
Iık var, dütüyoruz.,, . . VAŞİNGTON, 13.A.A. - 1935 

Bunun arkasından hır telsız da- nisanında Akron kabilisevk balo-
ha alınmıttır: "Ciddi bir kazaya nu faciasından tek başına kurtul-
uğradık, denize-~onar konmaz ha- mut bulunan Makon'un süvarisi 
lonu terked~ce~ız.,, _ Viley, raporunu bahriye nezaretine 

Harb gemılerı alelacele, balonun vermittir. 
denize düttüğü noktaya kotmutlar D'ıyo k' • "M k k t f 

Molotof'un bir kaç gün önce Sov
yetlerin yedinci kongresinde söy
lediği sözler, bu İnanda bulunan
ları haklı çıkaracak kadar acık. 
tır. 

A. $iikrü ESMER 

r ı • a on, ıç ara ın-
dan vukubulan bir infilakı mütea
kib yan yattı. Ve süratle yükselme· 
ğe ba,ladı. Lakin, aefinepin arkası 
parçalanmıftı. Bunun üzerine se
fineyi Point açıka rında. kruvazör
lerin yanında denize indirmeğe 

(Devamı 6 ıncı aahıfede} 

ltalyan kıt'alarının taarruzu 
ADISABABA, 13 (A.A.) - Röy

ter ajanıı muhal>irinden: 
Hudut hadiselerine daİı netrolunan 

remıi bir tebliğde "Gerloırubi,. Habeı 
garnizonunun biç bir taarruzda bulun • 
mamıı olduiu bildiriliyor. Bu garnizon, 
binaenaleyh, 2 ıubatta "Afdub,.da ltal-

(Devamı 6 ıncr sahifede) 

ATATÜRK'ün 
Seyahati 

ANKARA 13 (Telefonla) -
Reisicumhur Karni.! Atatürkün 
pek yakında memleket içind 
bir seyahate çıkacağı ve Şubatın 
sonlarına doğru tehrimizi teref -
lendireceği haber verilmektedir. .. ..................... ... 
Vergilerin 
İndirilmesi 
Düşünülmemiştir 

Maliye müateşarinin aözleri 
ANKARA 13 (Telefonla) - Mali

ye Bakanlığı müat-n Bay Faik o ... 
man bize: 

- 1934 bütç-i tahminlerine na -
:zaran tahaili.tın fazlalıiı dolay11ile 
bazı vergilerde tenzil&t yapılacağı: 
etrafındaki neıriyat efki.rı umumiye • 
yi aldatmaktan başka bir f"J' değil • 
dir. Şu dakikaya kadar varidat göz • 
önüne getirilmek ıuretile vergilerde 
tenzilat yaprlmaaı ne diqünülmiit ve 
ne de mevzuu bahsolmu§tur. 

Bu gibi, memlektte herkesi alaka • 
dar eden, bir haber yazılırken biraz 
dikkat ve illtinıa.m göaterilmeai, alaka 
kadarlardan adrulması ve efkin umu 
diye üzerinde yapacağı a1ui tesirin de 
gözönünde tutulması herhalde doğru 
bir hareekt olmuı olur. -o--------
General Fahreddin 
Berlinden geldi 

İran - Efgan hududu anla
şamamazlığı için tayin 

edilen hakem 
heyeti raporunu hazırladı 

Iran ile Afganiıtan arasındaki hudut 
ihtilafı, Türkiye C..mhuriyeti namına 
hakem ııfatile balletmeğe memur edil -
miı olan ordu müfetti,.;erind~n gene.-el 
Fahrettin Aral Berlinden lstnnbuln gel· 
miıtir. General Fahrettin biraz ı·ahahız 
lanmıf ve tedavi için huduttan doğruca 
Berline gitmit idi. 

Aldrğrmız habere göre hakem heyeti 
vazifesini bitirmiı ve rapourunu hazır • 

(Devamı 6 mcr sahifede) 

Bugün çıktı. Ok:uyunw:. 

Milliyetin yeni adıdır 

' ~ 
Tel. { Müdür: 24310. Yazı itleri müdürü; 

• ldar• .,. Matbaa: 24310 
24319 

Sinemalar da salgına 
karşı kapatılacak mı? 

Grip ve nezle böyle devam ederse mek
tebler ve umumi yerler kapatılacak 
Grip salgını bütün 

tiddetile devam et -
mektedir. iki gün ev
veli açılan mektepler- • 
deki talebe mikdarı 
pek az olduğundan 
mektep idareleri Maa 
rif müdiriyetine fiki. -
yet etmitlerdir. Bu ti
ki.yet üzerine Maarif 
Müdiriyeti bütün mek 
teplere gönderdiği bir 
emirde nıektebe de -
vam eden talebenin 
mikdarmı sormu,tur. 
Mektep idareleri lis -
teyi hazırlayarak Ma
arif Müdürlüğüne yol 
laınıftır. Sıhhiye Mü -
dürlüğü talebelerin de 
vam vaziyetini ve has 
talık nisbetini araş • 
tıracak ve lüzum gö -
riirae bugün mektep -
lerin kapatılmasına Sinemalardan bir görüniif 

karar verecektir.Öğrendiğimize gö lanb yerlerini de kapatacaktır.Buıı 
re hastalık bütün tiddetile devam dan sonra hastalığın süratle önü 
ettiği için Sıhhiye Müdürlüğü sine- alınması için aynca tertibat yapa
ma,tiyatro,gazino gibi umumi top- caktır. 

Lind herf{in çocu.iu meselesi 

Müddeiumumi Hauptma
nın idam edilmesini istedi 
Bir papas Hauptman'a benziyen bir adamın ken 

disine günah çıkart
mak için 

geldiğini söyledi 
FLEM1NGTON, 13. A.A.- Dün, 

müddeiumumi Vileııtz, en son id
diasını okuyarak, Hauptman'ın e
lektrikli aandalyaya sevkini iatemit 
tir. 

Bugün, hakim, bütün davanın 
hüli.aasını yapacak, jüri heyeti de 
bunun üzerine müzak~re edecek
tir. 

Müddei umumi Vilentz, iddiana
mesinde demittir ki ı 

- Yılanların en zehirlisi bile, 
Lindberg'in çocuğuna ilitmezdi. 
En kanlı haydud bile onu kaçırmaz 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
LinJbergin çocuğunu öldürmekıe 

nıçla Hauptman 

Beyaz düşman fabrikasını 
nasıl kurup işletiyorlardı? 

Emil Ropano•, tüccardan Haydar, komünist Ziya 

Arnavutkögünde 
Eroin yapanlar 

-o--

Bugün ihtisas mahke
mesine sevkediliyor 

Dünkü nüshamızda Arnavutkö
yünde bir eroin fabrikasının mey
dana çıkarılacağını yazmı9tık. Suç
lular dün Emniyet ~üdiriyeti ka -
çakçılık bürosunda sorguya çekil • 
mişlerdir. Yapılan tahkikattan an
latıldığına göre fabrikaya serma
ye koyan bir adam Eski~ehir krom 
ve manyezit madeni sahibi ve Yu
nanistanda Gonaria partisinin de 
eski mebuslarındandır. Emil Ko • 
panastus komünist Ziya naınile 

maruf olan Ziya Hilmi eroin ve 
morfin imal etmesini bildiği için 
fabrikanın kimyagerliğini üstüne 
almıttır. Eski tütün eksperlerinden 
Ali Haydar da. fabrikanın kurula
cağı yeri temin ederek Arnavutkö
yündeki 214 numaralı, Amerikan 
kız kollejine bititik binayı kirala
mıştır. Fabrika bu evde en son sis
tem olarak kurulmut ve imal edilen 
maddeler satılmağa batlanmıttır. 

Geçenlerde, umumi evlerde ero
in çektiren Artin isminde bir tah
sın sorguya çekildiğini yazmıttık. 
Artinin bu fabrika ile alıtverit 
yaptrğı da tesbit edilmiştir. 

Suçlular bugün sekizinci ihtisas 
mahkemesi müddeiumumiliğine teı 
lim edileceklerdir. 
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Arab istiklalini kurmak için 
nasıl çalışıyorlardı? 

•••••••• 
Talip Paşanın çalıımaları • Sadun Pata He kart' 
karııya • Bir cidalin sonu • Kamil Paşanın ro~ü 

Az zaman sonra da teşekküle- tanbuldaki lngiliz sefirine, Talıb 
den gizli (Arab istik.ii.li) hızbinin paşanın yakında Basraya vali tayin 
re'si old . Bu hizbten it başındaki- edileceğini vadetmiş bulunuyordu. 
!erin haberleri bile yoktu. Talat paşa bir yandan böyle va-

Tnlib paşa Basraya yaman bir dederken, diğer taraftan da lstan
lttıh d ve Terakki dütmanı olarak bul hükumeti bir yolunu bularak 
avdet etti ve çalıtmağa başladı. Ta ib paşayı yakalama,.~ı için Bağ
Çok çalqıyordu, her türlü çalışı- dad valisine emir veriyordu. 
yordu. Bu emri alan Bağdad valisi 

Falmt kartısmda Arab rüesasm- bir kuvvetle Basraya hareket etti. 
d:m Sadun paşayı bulau. Sadun pa- Fakat Talib pap. işin farkına va
ta ile bir türlü anlatamadılar, ihti- rarak çoktan Basradan Küveyte 
laf büyüdü, Sadun pafa onu ya- kaçmıştı. 
kalayarak Türklere teslim etti. Bu Harbiumumi yaklatmıştı. 
hazin bir aki~et.ti, fakat oldu. Talib pata lbnissuudla müzakera 

1912. de ~I Patanın tav~~t la batladL Maksadı Arab meşayihi
v.e emnle !~·hb 'i'~ Baıraya ~ur- ni tam ve kat'i bir tekilde birleştir
rıyet ve ltılaf reısı olarak geldı ve mek elinde tutmaktı. Bu emelle bir 
itte ~u ta~hte lngilizlerle anlaştı yımdan lbnissuudla müzakere e
ve bırleştı. . . . derken, diğer taraftan da Muham-

Basraya gelırken Talıb paşa bır maradaki Hazal ile de temasta bu
müdd.et. ~ı.sırda kalmıf, orad~. ~ı- lunuyor, onu da kandırmağa çalışı
arr Hıdıvı ıle uzun uzadıya gorut- yor ve onun vasıtasile de lngiliz
mü.tü. Hidivden başka o aırada lerle anlaşıyordu. 
Mısırda bulunan me9hın: Lora Kiç- Niha et lngilizlerle kat'i bir au-
nerle de temas eden Talıb P8'a ar- tt iyi d" 

T kr M .. re eeeever ı. 
bk memnundu. e ar ısıra gıttı, H b" • ·ı· ed"ld" •• 
bu aefer, Buraya dönerk~n Hin- . ar ıum~ı ı an . ı. ı~ za~an 
distana uğradı. Orada da Hindis- Talıb pa,a K~veytte ı~ı. _!lır mud; 
tan bakimi Veyai Roda Lord Har· ~et sonra Necıde ve Hmdıstana gıt 
ding ile an18'b. lı. 

Tal"b rtık Ar b · .,._,.,. · Mütemadiyen çalıtıyordu. 
1 paşa a a l&utUllll ı- ~ B" 

çin çalıfıyordu. Fakat zaman he- 1919 da Basraya avdet e!1'·. ı-
nüz gelmemişti, biraz daha bekle- raz sonra Bağdada davet .e~~ldı:.~ 
mek fır•at kollamak lazımdı 0 tık Irak kurtulmu9tu, yem .,ır huku 

' ~ ' ' kk·· 1 d" d T l"b a bunu anlamıfh, bekliyor, fakat ça- me~ teşe u e ıy?r. u. ~ ı P ~ 
lışarak bekliyordu. - ışgal kuvvetlerının eskı m:bu'-

Bu ıraJa Basra valiai olmak i- !ardan teşkil ettiği bir heyete idhal 
çin yollar aradı, Ammare ve Mun- edildi. Bu suretle tekr-:_t' Irak aiya
tefik i'e Basraya hakimi mutlak ot- ıetine karışmış oluyordu. 
mak için her çareye ba9vuruyordu. 1920 teşrinievvelinde meşh~ır Sir 
Bu makaadla bütün meşayihi etrafı- Persi Koks lraka gelince, Talıb pa
na top\amağa muvaffak oldu. Bir f& da Irak dahiliye nazm oldu. 
yandan da lıtanbul u ihmal etıni- Fakat timdi de Talib paşa Irak 
yor, bilhassa sarayı, padişahı kan- kralı olmak arzusundadır. Bu fa
dırmağa, fırkalar arasında bilva- yia bütün Irakta dolaştı durdu. 
uta veya bilavasıta nüfuzunu art- Ta'ib patanın krallık için çalıştığı-
tırmağa çabalıyordu. nı da bilmiyen kimse yoktur. 

Bütün gayesi, sadece ve yalnız 1921 de Kahirede bir konferans 
Arab iatiklili idi. toplanıyordu. 

1913 de hükUınete karşı büyük Bu konferans lrakta teşekküle-
bir isyan hazırladı, bu hareketin decek Milli hükfunet hakkında ka
batma geçti ve bunu (yeni vilayet rarlar verecekti. Talip Paşa bura· 
kanunu) veailesile yapıyordu. ya da iştirak etti. Ve bir müddet 

Bu vakada da ka1111ma mctfıur sonra tekrar Basraya döndü. 
Sadun paşanın oğlu Cemil Sadun Talip Paşa rahat durmuyordu. 
Pafll çı_ktı, ~ıttıl~r ( 1) mütemdiyen çalışıyordu, ona haris 

Hakikatte uıe lttıhad ve Terak- divenl .. r v rdı. Hırsa kapıldığını 
ki ile Hürriyet ve itilaf kar91 ka111- iddia edenler çoktu. 
ya gel;'Dif çarpı~ıyorlardı. Nihayet Talip Paşa Iraktan tar-

Talm paşa 1913 de adanılan va- d d"ld" B hal bir beyanname ile 
sıtasile Türk kumandanı Ferid be- halke 

1 ~l· • u d"ld" B Talip P•ua. 
. b" d . ·ı d d B l a ı an e ı ı. u, -.. 

Y1 dı~,_.eTsı~e'~le ~k~rtmu.k ub?utn a ya çok dokunmuştu. 
ora aıu urr. erı ur u e , ır e- B"t ed" 
rör yapmak iatemit ve muvaffak - ı m ı -
da olmuştu. 

Hükumet bunun üzerine Basra 
vali i azletti. 

Hükumet yeni bir vali göndere
rek nlahat yapmağa teşebbüs etti 
ise de Talib pap buna da mümane 
at etti. 

Ve bir yandan da (Arab ist'kli-
1 i) cemiyetini harekete getirerek a
ti retleri, kabileleri büyük bir kıya
ma hazırladı. Beyennameler Jıazır
layor, neşrediyor, bunları her tara 
fa deste deste gönderiyor, askeri, 
herkesi iğfale çalışıyor, bir kelime 
ile isti al için çetin bir müçadele
ye atılmıt bulunuyordu. 

(1) Cemil Sadun paşa daima hükClme
te sadık kalmış, her vesJe ile birçok hiz
metler etmiş temiz ve asil bir §Wiyettir. 
Zannederim kendisi şimdi Gariantepte 
yerleşmiş bulunuyor. 

(2 Gene görülilyor ki Sultan Hamit 
ki, lttihad ve Terakkinin de muayyen bir 
siyaseti yoktu. Tehdid, tehdid para et
meyince hoş tutmak, bir kelime ile bir i
dareimaslahat siyasetidir devam edip gi
diyordu. 

B. Y evtiç'in sözleri 
BELGRA T 13 A.A. - Baıbakan 

bay Y evtiç bu 'akşam Belgrat ekonomik, 
aahayi ve sanat kurumlarını tcı:ısil eden 
kalabalık bir heyeti kabul etmiıtir. 

Bay Y evtiç demİ§tir ki: 
Gelece!i: •eçİm bütün müntehiplerin 

müc!rik olmaları icap eden miWim bir 
mahiyet almakta<'. r. Bqb.Jaın, 
hükllmetin yakında siyasa pr gra -
rnmm ana çizgileri ile b;rJikte seçim be
yannamesini neşredeceğini bildirmitlir. 

Enver pafA bunu haber. almca, 
Talib patanın yakalanması İçin 
Buraya emir giinderdi. Vali ise 
bu iti yapamıyacağmı latan ula 
bildirdi. Talib pa~a da keyfiyetten 
haberdar olunca lstanbulu tehdide 
batladı. Enver paşa, nihayet, Ta
lib pa,ayı zorla idare edemiyece
ğini anlamıştı. Şimdi (hoş tutınak) Harici küçük haberler: 
ıiyaseti başlamıştL Talib P8'aya iyi 
muamele edilmesi, her işte kendisi 
ile görüşülmesi, iatitare edilmesi, 
fikrinden istifade olunması için 
Hasra ve Bağdad valilerine lstan· 
buldan emirler geliyordu. 

Bu da, yetmedi, kendisine Os
manlı devletinin en büyük nitanla
nndan biri de verildi (2) 

Talib p-.a da bir beyenname 
neşrederek hükumete sadık olduğu
nu ve ilelebed sadık kalacağını ilin 
etti. . 

1914 dl'! Necid emiri lhnissuud 
Elhasa,-ı işgal etmişti. Talib pa,ıı 
da hükfun~t tar.ıfından lbnissuud 
nezdinde bu işi müzakere ve halle 
memur edildi. 

Bu i,Ier olurken, Talil paf& Is-

• lnı:iliz hava bakanlığı, ilci lnı:iliz 
askeri tayyaresinin Dalta açıklarında 
müsademe ettiklerini haber vennekte • 
dir. Tayyarenin içinde bulunan iki za -
bit ölmüıtür. 

• Papa 11 inci (Pi)nin taç giydiği
nin 13 üncü yıldönümü dün yüksek rüh· 
ban ve diplomatlıw huzurunda merasim
le kutlulanmıı, Vatikan tehri gece dona
tı!mıştır. 

• Londrada lngiliz ve F ranıız mü • 
bendiıleri, Fransız yapm olan ve saatte 
120 kilometre giden bir otorayın tecrübe 
lerini yapmı,lardır. . 

• lngiliz hava mareıah s .. Jobn Sal
mond, büyük bir lngiliz ban ıirkeWıia 
menafiini tem>il ve L>.:<lr~ ile Pe~to a
rasında Alman topraklan üzerinden u -
çarak bir hav~ hattı teıl&i imkimlanrun 
teklif etmek üzen beriine ritmiştir. 

Londra andlaşması 

Belçika, hava andlaşma
sına girmeğe amade 

Kurultay Başkanı Aydında 
AYDIN 13 (MWiyet) - K 'l'llltay BQfkanı General KQzını Ô~~ 

bugünkü trenle Aydına geldi. Başkan durakta asker ve yüzlerce kDI' 
erkek halk tarafından karfılandı. et' 

General Kiizım Özalp hüklımet, kumandanlık, belediye ve fırka l'fl 6 
kezini ziyaret etti. Akşam belediye tarafından şerefi.ne bir çay ziyafe 
verilmiştir. Aydınlılar sevinç içindedirler. •••••••• 

Bir Alman gazetesi: ''Uluslar kurumu Veraay 
muahedesinin bekçisi değildir,, diyor 

BROKSEL, 13 (A.A.) - Yan takdirde, mevcud hal çarelerini ye-, 
resmi bir tebliğe göre, Belçikamn ni vaziyetlere u!!durmak üzere de
Londra ve Paristeki büyük elçileri ği,iklik!er yaparak politikaya ye
Belçika hükUınetinin havadan her ni yollar göstermekti. · 
hangi bir taarruz halinde garp Av- Makale, dünya aulhunun bütün 
rupaamm ani olarak müzahereti te meselelerin üstünde olduğunu göa
min edecek bir mukaveleye i~tira- teren Vi!son'un muhtıralarını işhad 
ke amade olduğunu İngiliz ve Fran ve Versay muahedesinin 19 uncu 

Bandırma açıklarında fırtına 
BANDIRMA, 13 (Milliyet) - Vç gündenberi şiddetli fırtıQ.alar j;,. 

vam etmektedir. Gülnihal vapuru mutat vaktinden on saat sonra' 
gelebildi. Yolcıuunu lzmir ekspresine yetiştiremedi. 

Dışarı işleri bakanı geliyor .. 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Dışanişler Bakanı Bay Tevfik RufD 

Aras bu akşam fstanbula hareket etmiftir. 

sız hükUınetlerine bildirmi,lerdi. maddesi ile 11 inci maddesi arasm- On bir silo daha yapılacak 
LONDRA 13 (A.A.) _ Fran- daki sıkı rabıtayı kaydetmektedir. 

sız - İngiliz iekliflerinin, Belçika Mh akd adle!' bu ma?ddeletrdtek"' ~emvck~dn 
• · f d "b" k u u arın yenı en e ı;ı:ı ı a 

hükumetı tara m an tasvı ı pe "hf 'I · "lil.hl b k 
büyük. bir memmıniyet uyandır _ ve ı ıma. e~ı~e ve s~ arı ıra • 

ANKA_RA, 13 (Telefonla) - Ziraat Ba~anlığı ö'!ümüzdek! Uk~ 
harda inşaıarına başlanmak üzere memleketın muhtelıl yerlerınde 

bin ton buğday alabilecek 11 silo yapılmasına karar vermiştir. , 
Bakanlık bundan başka Akfehir, Denizli gibi mühim buğday ,,.er 

· 1 fi ma sıkı teşrıkı mesaı ve sulh yolu 
mıştır. Serimden gelen te gra ar .1 h, d dl "d t tk"k"ı den 

b ·· ·· · · beki Al ı e u u arın yem en e 1 n 
pertem ebguhnakkınu ıçınd h .. e

1
?enola • ibaret üç iddianın, şulhun tanzimi 

ınan ceva ı a u asa • .1 .11 I • • • • t k"I t 
rak malumat vermekle beraber, 1 e ~h ~· erı? ~ıyetıF eş 1 

e -

.kezlerindeki antrepoları da genişletecektir. Jatıd 
Yapılacak silolar, Afyonda 5000 Çay, Kütahya, Sarayönü, A ..1111 

ve Polatlıda 4000, Niğde, Şarkışla, Beylikahır, Zile ve Baladizde 2llfl"' 
tonluk olacaktır. 

iyi haber ahın mahfeller, buma. meük.aı a ıse~~ned arş! lı . • rkaansadnmt 

1• f · d · f tın kte m errer muca e e enru yı e -
umatı te sır en ım ına e e • kt d" 

dirler. Bu mahafile göre, Fransız· m~~ıJ°~de bundan ıonra sene i
lngiliz teklifinin bazı kısunla~ı!"° . d Lo d, tebliğine kadar ya
aynca müzakeresi imkan da_hılı~ • ç1:im~; ol:nrbirçok andla"8alar 
de olmakla beraber, bu teklıf~enn p 1 aktad Londra tebliğine 
heyeti umumiyesi bir kül tetkıl et- ·~,Yl·m lh ~~. ,,k müzakerelerle 
mektedir. Bu itibarla bazılarının gorb, ~ tmu-r;e. d"lecektir Bu 
kabulü ile diğer bazılarının reddi aed r ~stikçebal~nz!ti'? e dı "le kar .• ılan-

bah 1 a, ıs ın ı ma ı 
mevzuu 50 amaz. masma müsaade edecektir. Makale 

Bir alman gazetesi ne diyor? fÖyle bitmektedir : 
BERLIN, 13.A.A. - Alman is- " - Eğer hu andla.,aıa!ara itti-

tihbarat bürosundan : r:ık edenlerin hepsi hüsnüniyetle 
Mülhem olduğu muhakkak olan hareket ederler ve alman yeni va

ve "sulhu tetkil için malfun fran- ziyetler, 1919 muahedelerinin aa
ıız formülü., serlevhasını taşıyan dece yeniden tanınmasından batka 
bir makalede "Döyçe Afgemanye bir maksada matuf olursa, Avrupa 
Çaytung,, gazetesi, uluslar kurumu tarihinde yeni bir devir batlıyabi
nu yaratanlardan batlıcası olan lir. 
Vil&on'un bu kurumu hiçte Versay Fakat Almanyanın su'h arzu ve 
muahedesinin bekdsi yapmak ni- iradesinin ölçülmesi, mezkur mua
yetinde o'madığnll° yazmaktadır. hedeleri yeniden imzalamak veya 
Uluslar kurumu esas nizamn-::mesİ· imzalamamakla ölçülecek olu~s11, 
ne su1h muahedesinin konulmut bu, Londranm serbest münakaşa 
olmasından maksad, sadece müzey prensipini inkar olur. Alm nya, 
yel bir kaydin de bildirildiği gi~i, basbakanın açıkç~ söylediği gib!, . 
uluslar arası hukukuna müteallık eulhun devamlı bır surette tanzıını 
meseleleri müttefikan kararıı: al- işinde teşriki mesai etmek, fakat 
mak ve münakaşa etmek suretile bu münakataları tam bir hukuk 
neticelendirmek ve icab ettiği müsavatı içinde yapmak istiyor. 

Cesaret madalyası 
lngilterenin bu sene en 

cesur adamı kimmiş? 
LONDRA, 13.A.A. - insani

yet cemiyeti tarafından konulmuf 
olan Stanhop altın madalyası, se
nenin en cesur hareketini yapmıf 
olarak gösterilen bahriye zabiti 
Hug Rişardson'a verilmittir. 

Ri9ardson, ikincikanıın ayının 
karanlık ve fırtınalı bir sabahı, 
Volfhund gemisinde iken bir gemi
cin'n denize düttüğünü gömıü,, 
elbisesi ile hemen denize atlamıt· 
tır. Gemiciyi, ilerde duran bir tah
lişiye simidine kadar götürmeğe 
bo,una çalıttıktan sonra, zabit, 
tahlisiye simidinigemicinin yanına 
kadar getirmi,, nihayet binbir mü' 
külat ile bir sandal tarafından kur· 
tanlmışlardır. 

Deniz programı 
Amerika hükumeti 38 mil
yonluk tahsisat kabul etti 

VAŞiNGTON, 13 (A.A.) - Hü • 
kUmet, deniz programmnı tahakku • 
kuna aarfedilec<!k 38 milyon 98 bin 
dolarlık tahsi&atı kabul etmi,tir. Bu • 
nun 15 milyonu Havay adalannda Pe
arlharbur'dalci üssü bahrinin takviye
aine harcanacaktır. Bu tahsisat, 1936 
bütçesinde bayındırlık bütçesi için kon 
mut olan 300 milyondan alınacaktır. 

Pearlharbur'da cesim ve sahih bir 
havuzun inıası için 10 milyon, Pana
ma kanalı havzasmda yapılacak tesi
sat için 2 L-ıjlyon ve harb gemilerinin 
teçhizatı içi:ı 6,110,000 dolar tahsis 
edilecektir 

Biber buhranı 
Bir Biber karteli teşkili 

fikri ileri sürülüyor 
LONDRA, 13 (A..A.) - Biber buh

ram yavaı yava1, fakat yeni aksülamel
ler husule getirerek, nihayete ermekt.>
dir. Biber borsasının hususi komitesi 
stoklanru tedrici surette sarfını mÜtn -
kün kılacak bir yeni kartel tetkili fikrini 
ileri sürmüıtür. 

Maü yardımlar sayesinde, ıpekülas
yon iılcri üzerine bir kontrol ıistemi 
tatbikini iıtememekle beraber umwni 
men.faatların hlmayesiıre matuf tedbir· 
ter alınmuım talep edm Sir Cyril Cob
b'un bu gün Avam kamarumcla yapa • 
cağı nti:uıh münaaebetile yw.iden ortaya 
atılmıt olacaktır. 

Gaib tayyareci 
Lord Semphill nihayet 
sağ salim bulundu 

LONDRA, 13 (A.A.) - Akıbeti 
hakkında endi,eler gösterilen Lord 
Semphill, Port - Hedland'da sağ ve 
salim olarak karaya inmiştir. LoTd 
Semphill, son günlerde, hafif bir tay
yare ile tek batına olarak lngiltere -
den Avustııralyaya bir uçuf yapmq, 
A'"UStııralyadaki bütün devletleri gez
mişti. Lord, 20,000 milden fazla bir 
yolculuk yapmıftı. Şimdi de lngiltere
ye dönmeeğ hazrrlanınatkadır. 

Lord, pazar günü, garbi Avuotural· 
yada bulunan Pert'ten hali bir mm -
takayı geçmek üzere havalanmıştı. 
Hava fena olduğundan bir koyda ye
ee inmi ıve fırtına durunca tekrar ha
valanarak bu aabah Port - Hedland'a 
gelmiştir. Lord, oradan da Bruın'a ha 
reekt etmiştir. 

Lord Semphill, lnıriliz havacılığının 
iled gelen eski ıahsiyetlerindendir. 

Bay Hitler 
M 'rt ayı zarfında Sar

brük'e g:decek 
SARBRUK,13. A. A. - Alman 

cephesi idare mahafili, Alman bat 
vekili Hitler'in birkaç gün kalmak 
üzere 7 martta Sarbruk'e geleceği
ni haber vermektedir. Hitler, Sar 
havzasını ziyaret edecektir. 

BERLlN, 13.A.A. - Havas mu
habirinden : Sar'ın Almanyaya ru
am, mezkur makamlara endişe ve
ren bir takım ökonomik meseleler 
uyandırmıttır. 

Alman ökonomik mahafiline hi
tab eden bir beyannamede, Al
man ökonomi odası ba,kanı B. E
valt Heker, Sar amaabnm bn,hca 
mahreçlerini kaybedeceğini kaydet 
mekte ve tüccardan, Sar müstahse
latınm satı,ını himaye etmelerini 
ve hasıeten yerli ıınaata rekabet 
edebilecek Alman emtiasını Sar 
havzasına yağdırmamalarmı dile
mektedir. 

Berlin üniversite tale
besinin nümayişleri 

BERLlN, 13 (A.A.) - Bertin Uni. 
Yf!rliteıi talebesi büyük bir n\iınayiı 
tertip ederelı; Memel'de Litvanya 1ill<ii
metinin bıızı hareketlerini prol<"ıto et -
mit n Meı.ne!dd<i kardeJ!erlni ıulh 
v larile kurr , asını i•temi~. 1'T'ıliir. 

B. Karahan icra komitesi azası 
MOSKOV A, 13.A.A. - Sovyet birliği Ankara büyük elç!5i. B· 

Karahan Sovyet İttihadı merkezi icra komitesi azalığına ıeçilmıştır; 
B. Karahan ayni zamanda Ankara büyükelçiliğini muhafaza edecektir• 

B. Mussolini Habeş maslahatgüza" 
rile görüşüyor İtalya ne istiyor? 
ROMA, 13 (A.A.) - Bay Musolini bugün Habeş maslahatgiiZ1 

kabul edecek ve maslahatgüzar kendisine Habeş hükiimetinin ltalya 
beş meselesindeki vaziyeti hakkında izahat verecektir. • J(ll 

/talyan mahafili, Düçe it'e maırlahtgüzaT arasındaki görüpnenın 
tane bir neticeye varacağı ümidindedir. ·bi 

Yalmz ltalya 1934 Kiinunuevııelinde ileri sürmiif olduğu met~•., 
tekrar etmektedir: Tazminat itası ve ftalyan mevzüne karp askeri ıhll 
ramat yapılması. 

/ngiltere her iki tarafa meselenin halline kadar ifgalleri altınJa ':; 
lunan mevzileri askeri bakımdan takviye etmemek tekı~inde bulunl'fl 
tur. 

Ecnebi parası 
ANKARA, 13 (T.,lefonla) - Ecne

bi paraları üzerinden tanzim edilecek 
damga resmine tiıhi evrak ve senetlere 
Türk paraaı üzerinde istifası IAznn ge
len da."'llga resmine 5 ay müddetle esaı 
olmak üz ... e ecnebi paralarının Türk 
parası üzerinden tesbit edilmit fiyatla
rını Maliye bakanlığı alakadarlara ta • 
mim etmiştir. 

ranstz franla 8,10, dolar 125,10, Li
ret 10,35, Belga 29,15, Dırabmi 1,10, 
lsviçre frankı 41,-, Leva 1,20, Florin 
5,10, ~':'.in 28,15, Peçeta 17,10, Mark 
49,35, Ley 1,25, inar 2,35, Pen 37, ln
giliz lirası 626, Mmr 651, Çemaveç 
1089,20. 

Bel~diyeler kefalet sandığı 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Be

lediye kefalet sandığı nizamnamesi 
Bakanlar Heyetince kabul edilmittir. 
Nizamname..cumartes1 günü Reami Ga
zetede neıre<filecektir. 

İlk tahkikat yapılırken 
ANKARRA, 13 (Telefonla) -

Suçlu olmak itkili altında bulunanlar 
hakkında yapılacak hazırlık veya ilk 
tahkikatın açılıp açılmaması için ka
rar verirken bu kimselerin ıuçluluk 
bakmımdan geçmişlerinin bilirunesin -
de pek faideli olan adli sicillerinin ya
zılmasına vakfedilmesi Ba~akanlık -
ça bakanlıklara taminı edilmiıtir. 

Hava vaziyeti 
ANKARA, 13 (A.A.) - Son 24 aa

nt içinde yurtta bava tamamile yağıılı 
geçmiıtir. Yağıı, Trakya ile lstanbul, 
l~nskkale, Eskişehir çevrelerinde ve 
d~ğu Anadolusunda kar, diğer yerler -
de yağmur ıcklindedir. 

Edime çevresinde evvelki gece baş
lıyan kar fırtınası dun bütün gün devam 
etmiıtir. Edirnede kann toprak üzerin
de kalnılığı 22 ıantimetreyi buhnuıtur. 

Dün yurdun muhtclif yerlerinde fır
bna olmuş ise de :.oarar yapmamıştır. 
Y alnı:ı: Rizede bu gece kuvvetli cenup 
fırtınası hafif tahribat yapmı§tır. 

En düıük gece suhuneti sıfınn al • 
tında olmak üzere Karıla 6, Edirnede 
8 Çanakkalede 5, lstanbul, Eski.tehir ve 
Afyonda 2 Erzurum ve Boluda bir de -
recedir. 

Yurdun diğer yerlerinde gece sühu
netleri sıfmn üstünde kaydedilmiştir. En 
yüksek sühunet Rize ve T rabzonda 22, 
Adanada 20, orta Anadolunun bir çok 
yerleri.nde 17 derecedir. 

Dün Ankarada lodoı rüzgi.nnm a • 
zami &Ürati toprak aathmdan 20 me'C"e 
yükseklikte saniyede 20 metreyi bol • 
muftur. 

Gaz maskesi f abrik ı 
Ankara, 13 - Hilaliahmerin 

açacağı gaz maskesi fabrikasının 
intası ihale edilmittir. Yakında in
şaata batlanıyor. 

S hrada kat 
ORAN, - C•zair - 13 (A.A.) - Kar, 

dı.ırmadar. yağıyor. Talanaan civarmda
ki ~· 'a bir buçuk metreyi bulmuıtur. 

Makedon yada 
Kardan , ş tn bir çok 

yollar apandı 
ATINA, 13 (Mill;ye\) - MaJ<ed~ 

yada dündenberi ıiddetli kıt yine ı;;:; 
lamııtır. Duraksız yağmakta olaıı ııl' 
bir çok yerlerde bir metreyi bu~ıı!ol ' 

Kasabalar ile köyler ara11ndaki Y, r' 

lann hepsi kaP"Dl1'1t ve münakalit d~Jlll 
muıtur. Kıştan en ziyade müleessit ~· 
cihet Makedoı:yanm cenup taraflar~ 
Buralarda sıfırdan a~~iiı 10 - 14 de 
soğuklar ba§lamııtır. 

• 
Yunaniıtanda Cumhot1' 

yetin yıldönümü 
ATINA, 13 (Miliiyet) - Y"._""~ 

tanda Cumhuriyet iliıunın yıldoO _ı/ 
dün Akropol Palasta verilen bir :ıi~~ 
le tesit edilmişt:ı. Bu ziyafette ifçı f' 
amele partisi bft,kanı Papa Ana•~ 
bir nutuk $Öylemi, ayan baıkanı <'._..; 
ta cevap venniıtir. Bu ziyafet cuıı>"' ,ı 
yet rejimine gösterilen mu~be~ 
merbutiyetin bir t">Zahürü ıeklinı • 
tır. 

Hindistanda lngiliı 
aleyhtarlığı . ı.J 

BOMRAY, 13 (A.A.) - HiJJd•:ı,r 
ile lngiltere araıındaki tic..ret Jil~, 
desine muhalif olan kararı hiçe f 1 

ğından dolayı, hükümeti takbih lı~ ,i 
yetinin müzakereıi, merkez mec:ll~~' 
•ının kararı ile tecıl edılmiıtır· ~ 
met, meclisin mu}.Rlif kararı, aı ~ıı' 
nin fe.ıüni icap ettirmiyeceği, çii011 'I 
muahedenin hükıimeti temel ya.sa dJI'• 
kurundan bağlamadığı iddiasında 

B" "k b"l r"i'
1 

uyu otomo ı .se ~ ıl 
BERLIN, 13 (A.A.) - Büyıl~ 

mobi! sergisi yann açılacaktır· ;,ıı; 
bakanı Bay Fum eazetecilen1 _bu 01"t/ 
nin ehemmiyetini anlatın:§ ve _ili< ,Df'f' 
b~ y_olunun bu suretle açılacağııı' • ..1 
mıştır. ·cY.. 

Diğer taraftan otomobil ..... k. ı 
cemiyeti reisi ·Bay Şolz da ~iıJl<I~ 
çen ıene Almanyacla otoınobilc.,..e'"" 
de edilen yeni lerakki!eri ei>•t 
bildirmittir. --Emir Ali hasta ~ 

UMMAN, 13 A.A - Olü ırj:;I 
Faysalın biraderi, eski Hic.u kt 
Ali BağdaLta ağır hastadır. , .. ,~ 
Yeni balyan kro'Y'at~ııı 

ROMA 13 (A. A.) - 21 şut>-~ I 
novada denize indirilecek olaJJ ~ 
di savoia ismindeki yeni kr<>" 11,JO. 
de servise girmİf olan EDJJJ"'~,ı 
berto iomindeki luovazör ~ 6, 
dir ı... iki krovaıörün haCIJll ~e 1 
olup geniııJiklerı 1 ,20 metr• eti '6 
luklan 111,70 metredir. Süraıl1~ J~ 
mildir. Sil ablan 8 adet 152, ~. , 
ile, tayyare!~ -e kar}I er.~t ;ı,ıot 
lik bir top ve 6 adet torı>il eıı 
koianclaa l>aretıtir. 



11 
Pilav bahsi 

iıı d~ riitin bir yoğurt yiyifi var
d'iil.' er, Ben yiğitlik iclcliaaında 
t6re ';: ; fakat benim de kendime 
lo~~ Yoğurt yiyişim vardır. 

ltraen 1/"!'a bulunduğum gün • 
lıiııinJ ,"ınde adaşım Burhan Ca
llq be] •,tnbu.lun aağ ve sol kıyılan 
llıtıtıı/ ~enırr ayni ihtimamı yap· 
~ 1 kkında bir yazısını oku· 
Ilı he kendimce ilifecek yerleri· 
~'b'' (Milliyet) e bir cevap 
o 11 Yazmıfhm, 

le~e/ı ~evzu üstünde tekrar yürü • 
liıııil· efilim. lkimi:z de ne dedi• 
~ılı~ v~ ne düşündüğümüzü an· 
~ıııı ıı; lf te bittiyıli; eğer adapm 
iQ old ~1 verdiği cevapla Londra 
~lııe 11 rn halci e gene pilav pİfİr
~. rııqgut olduğumu yamıa
L'", • Çok defa bilinemez· mu • "'."tirrn·L • 
~e h~al.eme, kalem mi muhar· 
~er .. dır. Beyaz üzerine kara 
ıııQ clöken bu çelimai:z (dev) 
~~ araaıra öyle kelimeler ta· 
eli! Ondan kurtulamauınız. 

ıııtlıı, ~olcIQflmın yaptığı bu ulak 
lıııt ı e ~ ~efit birşey idi. Amma 
'%,~ııı diifiindürdü, ve İfte fU 
~ ıorıııd neden sonra yazmağa be-
& 1, 

ı.:~lıııf,.,_ ' • ''J L!I ı.:'llııı , -.. ıçın nası. ır aumem, t hrd~ıı bir ( kifi) nin her gitti
"11 ile •, değipneai lııaılar be· . 
~. / lıiıtü bir fey tcuavvur edile
Lı fib~ın iyiai her yerde olılu· 
'~ıı 1 

, alanıdır. Eğer ben Lon· 
l.ı; ı~(l.av aradım ve özledimse 
~ 1zte,mek imkanını bula • 
~iilı dıın oldu ve bunu bir iia • 
"llır 01rnaaa da hiç değilse bir 

'aYrn-.J e· .... ım. .... ıı:, , •• ·:ner .. rzıkte okulmuflarılı: Sulu 
titdifjf0Yle taril edilir: Her içine 
"lıi lıabın biçimin altr Adamın 
~i~~tip de her gitti~i yerde 
~~. 1ı'rtnıini, huyunu, alışkınlık
,':'Jılıı a!,~etmeyendir. Lakin ben 
~fiııı ~ ,0tıirü değil sadece özle • 
t,.tıı)ort; L~ndrada pilav aradım. 
''Ilı 

11 
rıtsem orada da arar • 

~. n' .~u_nclan dolayı da ne yeri-
l.o e 0Vıinürüm. 
~~aclan yazdığım yazılarım· 

iı1ııı rırıcle anlatmqtvn. Hintte r Oranın etli plıJvlanna allf" 
lıh an lngilizler, Londranın 

'le! 0 telterinin yemek salonla • 
qb,. ·1· 1 H b il ''ıılıl Pi QVı yer er. em u p ô 

'ııı 1 llaraonlar elinden yemek · 
'ıı 11'ı,1 •arıklı bir Hintlinin elin • 

~r er, Ve kimıe onları ayıp-

ı-- . B.FELEK 

tıhisarlar umum 
ı~ . ınüdürlüğü 
r~r taylavlığına seçilen in • 

,Ç,lu \Jınum Müdürü Bay Hüs. 
~~· ,1 rın yerine, muavini Bay 
~İti;ıı lıı.yin edildiği Ankaradan 
ı .. 'd-lllektedir. Düne kadar An· 
~~ r, ıı ııınum müdürlilğe buna 
~~tıı'ıtıi bir haber gelmemi9tir. 
~lİftyıı. beraber Bay Mit'atın bu 
I~ ~~t' ~Y'İn edildiği kat'i adde • 
\ ·!iİııd ır, Bay Hüsnü Çakır 1 O • 
li lıf~i en beri hasta olduğundan 
~,li:' ırelememektedir. Kendi 
t. et teınenni ederiz. 

'1111 -·--
-~da nıekteb gemisi 

~ lıııı._ llgün gidiyor 
'll~d llıınızda misafir bulunan 

ilıtıı1l~ llıektep gemisi bugün li
ıı.n hareket edecektir. 

ııl~ Q O R ~ 1 
'"lı 
13 
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Ş EH i R HABERLERİ 
OKON~O~M~l~ .............. ~B:E~LE~D:l~Y~E~D~E .............. ~~M~A~A~R~l~F~T~B~ .................. .;. ....... .... 

Odada dünkü 
Aylık toplantı 

Lastik· Deri anlaşamaır.az· 
lığı ~u defa da konuşulmadı 

Ticaret ve Sanayi Odası mecli
si dün aylık toplantısını, ikinci 
reis Bay Habip zade Ziyanın reis· 
liğinde yapmıttır. Geçen toplan • 
tının zabıtaları okunduktan sonra, 
ruznameye konulmayan müsta • 
cel maddelerin müzakeresine geçil 
mi9

1 
eski senelere ait kaydiye üc

retlerinin mart nihayetine kadar 
ce:ıaaız olarak tahsil edilmesi ka
rarlattırılmıtbr. Türkofisçe menşe 
tahadetnamesi hakkında Ticaret 
borsasınca hazırlanan rapor okun 
muttur. Rapor etrafında, Oda tet
kikat şubesi müdürü Bay Hakkı 
Nezihi izahat vermittir. Bay Hakkı 
Ne:ıihi, mezad mahalleri kurulma· 
sının faydadan uzak bulunduğunu, 
her feyden evvel bu emteanın is • 
tandardize edilmit olması icap et
tiğini, tacirlerin de bu istekte bu • 
lunmadıkları neticesine varıldığı • 
nı anlatmıştır. Meclis bu işin idare 
heyetine iade edilmesini ve yeni • 
den tetkikini kararlaftırmıştır. Ruz 
nameye konulmuş bulunan, zeytin 
ihraç nizamnamesi ile lastik • deri 
raporu ifi maalesef Meclisin bu 
toplantısında da görü,ülememif • 
tir. Yedi içtimadan beri geri bı • 
rakılan lastik • deri meselesi, ra • 
por azaya tevzi edildiği halde, i • 
dare heyeti mütaleasının ilavesi 
kararile gene bir neticeye bağla • 
namamııttır. Dün Mecliste bu me • 
aele görütülürken, tehrimizde las
tikçilerin müttereken verdikleri 
istida okunmuttur. L8.stikçiler, bu 
it hakkında izahat vermek üzere 
İeçecekleri iki murahhasın dinlen· 
mesini istemi,Ierdir. Neticede, bu 
müracaatın da idare heyeti tara -
fmdan tetkikine ve murahhaılarm 
lüzum görülürse dinlenmesine ka • 
rar verilmittir. 

Vapur va l'iavlun Ucretlari 
Vapur ve navlun ücretlerini tes

bit edecek komisyon martta topla· 
nacaktır. Bu toplantıya Deniz Müs 
tetarı Bay Sadullah Güney riyaset 
edecektir. Bu defa, bir kıaım ticari 
emteanın nakli ücretlerinde bir 
mikdar tenzilat yapılacağı umul • 
maktadır. Komisyon için hazırlık 
!ara batlanmıttır. a 

Hamburgta Şark tutUnl&ri 
Geçen ay içerisinde Hamburga 

223 bin balye tark tütünü ithal e
dildiği bildirilmektedir. Bunun 211 
bin balyesi Türkiye, Yunanistan 
ve Bulgariııtandan, 12 bin balye • 
ıi de Rusyadan sevkedilmiftir. 
lkincikanun içinde, Hamburgda 
mevcut Türkiye, Yunanistan ve Bul 
garistanın 1933 yılına ait stokla • 
rından da satıf yapılmı' ve elde e
dilen fiyatlar memnuniyete değer 
sayılmı,tır. 

8~ han akonomi rons&Jİ 
hazı rl!kları 

Operete 
Rağbet fazla 

-o--

Bu sene Keçen seneden 
fazla hasılat var 

Şehir Tiyatrosu bütçesi 135,186 
lira olarak tesbit edilmittir. Bunun 
52,886 lirası belediye bütçesinden 
ve 95 hin lirası da tiyatro hasılatın 
dan temin edilmiştir. 

Bu hasılat ta doğrudan doğru • 
ya operet kısmına a~ttir. 

Geçen sene 61 bin lira hasılat 
konduğu halde bu ıeneki 95 bin 
lira olmasını nsebebi halkın son 
zamanda operete göatermit oldu • 
ğu rağbettir. 

Yeni bUtçe 
lstanbul vilayet ve belediye büt

çesi tesbit edilmittir. Yeni bütçe 
3,468,493 liradır. Fevkalade bütçe 
de (642,123) liradır. 

Mezbaha bütçesi 
Mezbahanın 1935 bütçesi 25,901 

lira fazla olarak teııbit edilmittir. 
Mart batından itibaren kilo batın· 
dan mezbaha reımi alınacağı için 
resim yekUnunun fazlalatacağı Ü • 

mit edilmektedir. Encümen bu nok 
tayı dütünerek mezbaha resmini 
fazla olarak kaydetmittir. 

DarUl~ceze hastanesi 
Darülaceze hastahanesinin ısla

hına karar verilmittir. Belediye 
Sıhhiye heyeti bu husuta tetkikat 
yapmaktadır. 

Eski musiki vaziyetini gösle~ en 
külli yat hazırlanıyor 

Konservatuvarda asarı tetkik 
komisyonunun göstermit olduğu 
çah9ma faaliyeti Şehir Meclisince 
takdir edildiğinden Bütçe encüme
ninde bu komisyonun çalıtnıasına 
devam için yeniden tahsisat kon • 
muştur. Komisyon bu ıene eski mu 
sikinin doğumundan ölümüne ka • 
dar geçen zamandaki vaziyeti göa 
teren bir külliyat hazırlayacaktır. 

Mekteblerdeki 
Temsil!er 

-·-
T esbit edilenlerden ma· 
adası temsil edilmiyecek 

Talim ve Terbiye heyeti mek • 
teplerdeki temsiller için yeni bir 
karar vermittir. Bu karara göre 
temsillerdeki yazı parçaları teabit 
edilnıittir. Bunlardan batkası mek 
teplerde temsil edilmiyecektir. 

Bundan bqka kız mekteplerin
de erkek rolünü kız veyahut erkek 
mekteplerde kız rolünü erkek ta • 
lehe yapnııyacaktır. 

Mekteplerdeki demirbaş eşya 
Mektep müdürleri değittiği :ıa • 

man yeni müdüre demirb~ Cl9Ya
nın devrü teslimi timdiye kadar 
iki müdür arasında yapılıyordu. 
Maarif Müdiriyeti mekteplere ver· 
diği emirde bundan sonra mektep 
müdürlerinin devrü teslim muame
lesinde müfettitlerin de bulunma· 
aını bildinnittir. 

TOr~çe dil dersleri 
ilk, orta, lisenin son sınıf tale

belerindeki türkçe dil dersleri için 
yeni bir emir gel.mi~tir. 

Bu emre göre birinci sömestrde 
türkçe dilden iyi not alan tale
be sene sonunda imtihan olmaya • 
caktır. Ancak birinci sömestrde 
a:ı not alan talebe umumi imtihan
da tekrar imtihana tabi tutulacak
tır. 

Talebe yurdund!n çıkarılanlar 
Yurt programlarına riayet et -

mediklcri iddiasile, Kadirga Tüm 
Maarif cemiyeti talebe yurdundan 
uzaklattırılan üç talebe hakkında
ki tahkikat son teklini almıthr. Bu 
işle mtı9gul olmak üzere tehrimize 
gelen Türk Maarif cemiyeti umu • 
mi katibi tahkikatı etrafındaki ra
porunu hazırlayarak Ankaraya ce
miyet merkezine verilecek tlebe • 
!erin haksız yere çıkarıldıkları an
latılır ise telaar yurda alınacaklar
dır. 

Sirkeci istasyon hamalları İngiltere ile ticaret müza· 
Gümrük baş müdürlüğünün, 

Şark demiryolları kumpanyasımn 
Sirkeci istasyonu gümrük mıntaka 
sı dahilinde olduğunu ileri sürerek 
kumpanyanın hamal tetkilatını i
daresi altına almak istediğini yaz
mı,tık. 

Kumpanya buna itiraz ettiğin • 
den gümrük baş müdürü Bay Sey
fi veki.lete müracaat etmittir. iki 
vekalet arasında yapılacak temas 
neticesinde halledileceği umulu • 
yor. Gümrük hafIDüdürü B. Seyfi, 
ihtilaf mevzuu olan hamal teşki • 
!atının gümrük idaresinin idare ve 
mürakahesi altında bulundurul • 
ması kaçakçılık hakkındaki 918 
numaralı kanunun icabı olduğunu, 
bu hamalların tyin ve azil işlerile 
kıyafet ve disiplinlerinin gümrük 
hamallarından ayrı olması mah • 
zurlu görüldüğünü söylemiftir. 

keresi bu hafta başlıyor 
Türkiye ile lngiltere arasında 

aktedilecek yeni ticaret mukavele
si müzakeresi, İngiliz sefirinin Lon
dradan talimat istemesi üzerine 
bir müddet için geri bırakılmıtb• 
Aldığımız habere göre sefir Sir 
Percy Loraine yeni talimatı alınış 
ve dün aktam Ankaraya gitmit • 
tir. Bu hafta zarfında yeniden mü
zakereye batlanması umulmakta • 
dır. 

Etıbba odasında toplantı 
Etibha Odası idare heyeti Ni

yazi Gözcünün hatkanlığı altında 
toplanmış ve odaya ait itleri gö -
rU.müştür. Bu meyanda Maliye 
tubelerinde dotkorların kazanç ver 
gisi için resen takdir komisyonuna 
istenilen azaları seçmiştir. Is tan • 
bul mıntakası için bu aza Dr. Bay 
Ali Şükrü, ile Rıza Rüstemdir. 

Nisanda Ankarada toplanacak 
olan ikinci Balkan ökonomi kon • 
seyi bazırlıklarıa devam etmekte • 
dir. Türkofisçe istenen bazı malu
mat için tacirler arasında açılan 
anketin cevapları toplanmaktdır. 
Ticaret odası, bu hususta bir ra • W :r P-~ ..... 
por hazırlayacaktır. iL ...... • .. 
Yuıaııistana ~ıy~an ihracat•mız 

Son zamanlarda Romanya hay- ] fincan kahve için 
vanları Yunanistan piyasasında e-
hemmiyetli bir yer kazanmağa Son Yemen valisi BaJI Mahmud Ne- neler iıler. Tahta tekneler ve l:ıunirden, 

1 B b
"I T k dimin ( Milliyet)te r•kan Yemen hatı- Mersinden Anadolunun en prbüs de-

ha, amıttır. una muka ı Ür i • ralarını okumalısınız. Bu halu-alar bir lilıanlılarını toplar. Yemen kıyılarına 
ye ve Bulgaristan piyasadaki ye · milli hailedir iri Türk kanının ne lıa- döker. Bu kahramanlar sarayaı o bir 
rini kaybetmetkedir. Türkofis A - lın ve kör bir cehaleı uğrunda akıp fincan kahve8ini kurtarmak için vuru-
line 'ubesinin gönderdiği bir rapa- 11i1tiğini anlatır. fa vuruşa sarılmıf kaleleri kurtarır, o 
ra göre, piyasada en çok aranılan- Yemen, bu lıelim•yi lslanbullular ilkin kum çöllerinden wsa>ılulrlan ölü 

1 
•. h I d daha :ziyade kahvesi ;yüzünden lanır- deııelerin karnını defip buldukları kir-

ar, ırı ayvan ar ır. lar. Bir fincan Yemen kahve.sinin ıok li, yailı aularlo çatlayan dudaklarını 
Son hafta içerisinde Romanya bir mideye damla damla akış• üyle bir ıslalaralı (San'o)ya ı;arırlar. Ondan 

danalarının 16. 18, Türkiye sığır• lezzeı verir iri bunu ancak saray •'e sa- sonra Arablar amana gelirler. Zehir 
!arının 19, Romanya koyunlarının ray etrafında yer alan bir tutam (0•- zelılıum ola81 o bir fincan lrahvenne lıo 
da 17 - 18 drahmi üzerinde satıl • manlı) ıaımııhr. vuşan padiıah arlık memnun, çıkardığı 

MAHKEMELERDE 

İcradaki 
Suiistimal 

-o--

Suçlular ıehadetler önün
de itirafta bulunuyorlar 

icra suiistimali hakkındaki tah· 
kikatın müddeiumumilik"" tami . 
kına lüzum görülmüttür. Bunun se 
behi son dakikaya kadar suçtu.a
rını inkar etmekte olan suçluların 
bazı tahitlerin tahadetleri kartı • 
sında kısmen itiraza baflamış ol • 
malarıdır, bu itiraflar ortaya bazı 
yeni deliller koymuf olduğundan 
bu delillerin de te$bitine lüzum gö
rülmüttür. Tahkikat genitletilmek 
tedir. -· 

Oç sene, dört ay 
Osküdarda kahveci Y .,.arı öl

düren berber Hüsnünün muhake • 
mesine dün ağır cezada devam e
dilmittir. Berber Hüsnü Y-..ıuı öl
dürmediğini, takala,ırken Y aaşnn 
elindeki makasın üzerine düterek 
öldüğünü söylemittiT. lddia maka· 
mmı itgcıl eden Bay Katif .uçta öl
dürme kasdi olmadığını ıöyliyerek 
Hüsnünün 352 inci madde ile ce • 
zalandırılmasım, istemit müzake • 
reden sonra Hüsnü 3 sene 4 ay hap 
se mahkfuıı edilmittir. 

Çenberlitaş cinayeti 
Çemberli~ta bir kavga esna · 

sında Salihi öldüren Saidin durut· 
masına dün Ağır cezada devam 
edilmittir. Dünkü muhakemede id
dia makamı tarafından Saidin su· 
çu sabit görülerek 448 inci madde 
mucibince cezalandırılması iste • 
nilmittir. Suçlu vekilleri müdafaa
larını yaparak müdafai nefis vazi-

etinde bulunduklarını ileri sür
müşlerdir. Duruşma karar tefhi • 
mi için ayın 26 sına brrakılmıttır. 

Eski karardaısrar 
Geçenlerde, af}'{>n kaçırmaktan 

suçlu lspiro, Filip ve Koço'mın 8 
inci ihtisas mahkemesinde mah • 
kum olduklarını yazınıttık. Suçlu • 
lar kararı temyiz etmitler ve tem· 
yiz de bu kararı nakzetnıitti. Dün 
yapılan du~ada mahkeme ev -
velce verdiği kararda ısrar etmit • 

tir. 
AliAh akıl:ar versin! 

Eyüpte oturan ve kimyager, ak
liye mütehasaısı, muallim, dava ve 
kili sıfatlarını ~ıyan meşhur Bay 
Ali Rıza dün elinde bet tane isti
da olduğu halde ağır ceza mahke· 
mesi reisliğine müracaat etmiftıir. 
A.ğır ceza reisi istidalar~ pulsuz ol
duğu için kabul etınenııf, bunun 
üzerine Bay Ali Rıza bet istidayı da 
pullatmıf, telmlr Ağır ceza reisi
ne getirip vermi9tir. 

Ağır ceza riyaseti usulen kaydi· 
ye işareti koymut, kaydiye pulları 
da yapıttırıldıktan sonra iatidalar 
• mu1dezası ifa edilmek üzere • 
kaydile müddeiumumiliğe havale 
edilmittir. 

Bay Ali Rıza bu istidalarda beş 
senedenberi saylav olmak için uğ· 
raftığır.ı, fakat hakkı olan saylav· 
lığına daima mani olunduğunu, e
lektrikle Halk fırkası müntehibi 
sanileri üzerine teıir yapılarak ken 
disine rey verilmediğini yazmakta 
ve Halk fırkası müntehibi sanileri 
üzerine elektrikle tesir yapan bir
kaç ecnebi hakkında takibat yapıl
masını istemektedir. 

Müddeiumumilik te istidaları 
istida sahi.binin muayenesi yapıl • 
maıı kaydile Tabibi adliye havale 
etmittir. 

Fakat Bay Ali Rıza tabibi adli-
ye gidemiyeceğini, çünkü bir ke • 
re de para bastırmak için istida ile 
müracaat ettiği zaman kendisinin 
böyle tabii i adllye gönderildiğini, 
dü,manlarmm bu itte de elektriğe 
müracaat ederek elektrikle tabibi 
adliye de tesir edip kendisini tı • 
marhaneye göndermeye kalkıttık· 
!arını ıöylemit ve istidalarını alıp 
geri dönmüttür. 

Amerika ekonomisinde 
ki son tecrübeler 
'Amerika son seneler zarfında 

hayatımn en karışık devrelerini 
geçirdi. Reisicumhur Bay Roos
velt birçok tecrübeler yaptı. Ame • 
rikanın Ekonomi bakımından re
/ahını temin etmek için bir nevi 
diktalara tesis etti. Bütün kuvveti 
ve kudreti elinde topladı. Bir sürü 
iflere girifti. Fakat bunlardan ü • 
mit ettiği neticeleri alamadı. 

lpi:zlikle mücadele açmıfh. Fakat 
bu m~cadeleclen istenüen gaye el
de edüemedi. Bugün Amerilııaıla 
10 milyon ifıiz vardır. Bunlar, ai
lelerile çocuklarile beraber nazan 
itibara alınırsa aşağı yukarı 30 mil 
yondur. Yani Birlepk Amerika Jeo 
letleri dahilinde ya,ayan halkın 
dörtte biridir. 

Demek Amerika halkının dörtte 
biri bugün elini kolunu kavuftur • 
muf, oturuyor ve cemiyetin, yani 
dörtte üçün zararına olarak Y"fl • 
yor. Bu hesaba göre İf aalıibi bir 
Amerikalı, aşağı yukarı keneli ai • 
lesinden bafka bir kipyi daha bes
lemek mecburiyetinde tutuluyor. 

lpiziiğin bu mretle devamı 
Roosvelt'in mevkiini sarsacak nok. 
talardan biridir. 

Bundan birkaç gün evvel bir ha. 
cliseye ılaha fahit olduk: Amerika 
ayanı, Bay Roosvelt tarafını/an 
levkalade alaka ile takip edilen 
bir teklıfi redcleti.Yani Biriepk A 
merik.ının Lahi Divanı Adaleti
ne girmesini miinaaip görmedi. 

Daha sonra Meclis, içtimai iJler 
için Amerika Reisicumhuru tara • 
fından istenen kredileri olduğa gi
bi kabul etmekten istinkaf etti. 
Bu kredilerin yekiinu 5 milyar do
lardı. Ve Reisicumhur bunu iste • 
Jiği gibi sar/etmek istiyordu. Va. 
kıa Meclis bu kredilerin eaasına 
karşı birfey söylemedi: 

- Fakat, dedi, bu krediyi ve • 
receğiz amma nasıl sar/edildiğini, 
nereye sar/edildiğini bizim de kon 
trol etmemiz lı'izımıl ır. 

Diğer taraltan yüksek V a,ing • 
ton mahkemetinde mühim bir da. 
va vardır. Bu dava 20 dolarlık bir ' 
tahvüden çıkıyor, fakat milyarlar· 
ca dolan alakdar ediyor: Malum. 
dur ki Amerikada Roosvelt al
tııı esasını ilga etmifti. Faizi alhn 
o..~rak verilmeai fllrl koJUlan bü · 
tün mukaveleleri kı'iğıt Ü%erİne çe
virmiftİ. Binaenaleyh bir tahvilin 
kQTŞLlığı veya laizi alhn olarak ve
rilecektir diye evvelce bir kayıt ol· 
ıa bile bu karardan sonra bunun 
kı'iğıtla verilmesi kabil olabilecekti 

Bir Amerikalı vatandQf bunu 
serbest mukavelle yapmağa ve do
layısile teşkilatı esasiyeye mugayir 
gördüğünden Vaşington yüksek eli 
vanına müracaat etti: Bu hesaba 
göre müddei mevkiincle bütün A -
merikadaki ve Amerika haricinde
ki borçlular, müddeialeyh mevki -
ındtı Bay Roo,velt vart.!ır. 

Mahkeme henüz kaTQrını verm~ 
miştir. Dünya piyasasını ve dola . 
rın akıbetini alakadar eden bu ka· 
ran herkeı sabırsızlıkla beklemek· 
teılir. 

Roosvelt'in aleyhtarları gün· 
den güne lazlalaJmaktadır. Fakaı 
bunlardan bir kısmı muhaltl3.CJkar· 
~.:ırclır. Ve Reisicumhurun kafi de· 
recede kapitalizmi tutmadığını ile· 
ri sürmektedirler. Diğerleri mül . 
ritlerdir. Reisicumhurun lazımgel. 
Jiği kadar cür'etle hareket etme • 
eliğini ve onun kapitalizme mer -
but kalılığını söylemektedirler. 

Roosvelt ortada elinde uzun 
bir değnek tutan bir ip cambazı gi
bi kalmıfhr. Değneğin sağ taralı~a 
ağırlık bash mı, soldakiler soı~ 
çekmeğe başlıyorlar, sol yana yat
tı mı sağdakiler müvazeneyi te • 
min ediyorlar. 

l şte bu vaziyet böyle sürüp git· 
mekiedir. Fakat muhakkQk olan 
bir fey varsa o da henüz "milli 
kalkınma'' nın mevhum bir hayal 
olmasıdır . 

Mümtaz F AIK dığı bildirilmektedir. Falıaı Anadolu halkı İçin Yemen bir irade ile bu binlerce JIUlllU Türk eV• Avrupa treni aktar· 
kahııelerile değil cebeli, urbanı cenbi· ladına kıyan fellıihları affeder. Ve 

Çikolata ve bisKDi fiıtlarına yesi ve cehennemi ile amlan bi:çöldür. Anadolu kıyılarından toplanıp kum ması:ı geliyor Gayrimübadil komisyo-
za Sarayı Osmaninin tok midesi bu Ye· çöllerine dökülen asker arlık orada u· Feyezan dolayuile tren hattının Yu-

m men lrahııeaini yudum yudum emerken, nutulur, kalır. Onlar sarayın o bir lin· nan araziıinde bozulan kJSJDt, nihayet nuna devredi}eıı mallar 
Çikolata ve bisküvi fabrikala • Ad nadolu Türkünün ° kevser §Clrabın· can lıahveai uğrana har an Arabın kan- tamı"r edı"lmı"• ve Avrupa poıtalerı dün· ·· t ·· d • r •L L b L • d" d • Gayrimübadillere ait işlerle 

rının dört senelik birikmiş mua • an us un "11'" 1 pa .. xanı u aç .. um cıkça ın ıreceği cenbiye ar0esini bek- den itibaren aktarmaıız olarak iıleme-röllerine a11uç avuç dölıülmüşlür. leye belrleYe çürüyüp ~derler. metgul olan komisyon metruk mal 
mele vergisinden muaf tutulması lıilirdilı. Halızaml2:tla yerelmiııi. jie ba9lamı9tır. }ara ait dosyaları Ziraat Bankasın· 
için Ankarada teşebhüaatta bulu. Yemen bir isyan lıoynağ, idi. Fellôh tıe Hiç bir Anadolu köyü yoktur ki Böylelikle, Anupaya kalkan tren, 
nan heyetin verdig" i malumata gö- Urban, bin ıürlü din ve tarikat iddiala- filiz gibi birkaç delikanlısını o yereba· doğrudan doğruya Sivileoıırada gitmek dan devralmaktadır. Şimdiye ka· 

b 
la.n Arab çöllerinde lıa~betm;• olma· tedir. Yalnız, Sofyada bir günlük le • d 4 5 b' 1 devredil 

re, müterakim muamele vergilen'. rı, in türlü ecnebi •iyaset intrilıaları b 1 ~ .,.. ar • ın parça ma • 'I 'lı b' sın. Ve ugün saç arı alı palı olmuı ni- ehhür zarureti vardır. 
nin alınmama&ı ve ancak bundan ' e ı ide ır ayaklanır. (San'a) ( Hü- b' A d 1 L d d lı • , .. b' miştir. deyde) kalelerini sarar, her ay zenbil ce ın na o u ,.a ını var ır i dünya Şark Demiryol.an tamıral ı91 ıl . 
sonraki mamulatın vergiye tabi tu- zen bil, torba torba saraya gönderilen evine girmeden Yemene giden nİfanlı· mit olma11na rağmen, konvansiyonel ve Ziraat Bankası tarafından evvel 
tulması esas itibarile kabul edil • Yemen kahvesinin arkası kesilir. larının hasretini çekerler. ekıpre• katarıa.-ını henüz tarifeye al · ce müzayedeye konulup ta satış ko 

• t" Bu takd'ırde cı'kolata ve b"ıs l•le ıon Yemen valisi Bav Mahmud mamıtlır. Yine eskisi gibi her ıı:ün bir mı"syon tarafından gerı' bırakılmıt 
mı• ır. - · O :zaman Halirtelıi rürülı bevlik oe. ' J B be • 

k 
• f' 1 .. d • ' ~ .. Nedim'in anlaıtığı Yemen maceraları tren işlemektedir. unun ıe hı, ana k k üvı ıyat arına yuz e on zam ya • m:/erin pa.lı aincir!eri gıcrrdar. Yırtık b..ı ulusal facianın tarihidir. hattının bazı kısımlarının hala ıu altın· malların satışına bir aç güne a • 

ılacaktır . .............................. ..ı.....ı:ı·•~rl~ık':!..J~e~lk~e~n~l'f!..rJ!!•~•/uır~v~eE..!•asl!JııL!ıı<ılil:..J ..................... ~~~B~u~rhh~an~C~A~Ht:!!IT!:_.!_d~a~b~ul~u~n~m:a~ı~ıd~ır~.------------~~~~d~a~r~b:a!'l~a~n:a:c:ak::t:ır~ ...................... ..... 
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5, y :av Bayanlar 
Kutlu olsun 

\( 
Öz dilimizle ıı 

Bugünlerde yur<lumuzun her kö
tesial bayraklarla donand; toprağı 
mızın her karıtı y~illikler, çelenk
lerle süslendi; büyük, küçük, baca
sı tüten her ocak tenlikler yaptı. 
Çünkü Atatürk Türkiyesinde, A
dem ve Havvadanberi içimizi kurt 

gibi kemiren erkeklik kadınlık 
davası ortadan kalktı. Birikmit 
borclar bağıtlandl, eski hesaplar 
defterden silindi. Ulusun her yerin 
de bir erkek kadın bayramı yapıl
dı. Bu bayramı, bu bütünlüğü Ku-

rultay kürsüsünden dünyaya bildi
recek saylav bayanlara kutlu olsun! 

Artık çocuklarımız da anayı ba
badan ayırt etmiyecekler. Yasayı 
yıı!nız babanın ağzından değil ana
nın dilile de İfitecekler ; yardımı 

y".lnız baba gözile değil ana yüre
ğile de görecekler. Eski Romadaki 

y tın üs ıstatü~ünün nem geçmiti 
hem de geleceği gören çiite yüzü 

gibi, çocuklarımız da hem bahadan 
sağlam !. İr dütünü,, hem de ana

dan derin bir seziş alacaklar. Bu iş
te önayak olacak saylav bayanlara 
kutlu olsun! 

Soysal itlerimiz de artık topal
lamadan kurtulacak; sağ adımla 

sol adım, asker yürüyiitile birihiri
ne uyarak gidecek.Kimsesiz çocuk
lara, yersiz yurtsuz fakirlere, yal
nız erkek kafasile değil, kadın ıev
gisile de el uzatılacak. Hastanın 

nabzı yoklanırken hastalığı doğu-

. ran açlık, pahalılık, içki, kumar gi
bi bozuk ve düzensiz itler de arat

tırılacak. Kadın alım satımı namus 
dütmanlığı, zehirli kucaklar da her 
gün biraz daha eksilecek. Bu insan 
!ık itinde ilk cesareti gösterecek 
saylav bayanlara, kutlu olsun! 

Değerlj aylavlar, her 9eyden ön
ce Türk ve kadın olduğunuzu u
nutmayınız.Erkek daima baba,.Jai
ma yapıcı, daima ekip biçen çift
çidir; siz ise, ne olursanız olun 
dünya durdukça daima ana, daima 
toprağın bekçisi, daima sürülen, 
yemit veren tarla kalacaksınız : 
Erkek tarihi yapacak, fakat sizler 
tarihin kendisi olacaksınız. Saygılı 
bayanlar, bu ulusal yükün size kut
lu olsun! 

Elz.ayif Suad YALÇIN 

Çocuk esirgeme ku
rumu balosu 

Çocuk esirgeme kurumu tarafından 

ıubabn 21 inci perıembe akf811U Malı: -
ıim salonlarında verilecek balo hazır

lıklar epeyce ilerlemittir. Bu ıeneki ba

lonun her senekinden güzel olmaıına i .. 

tina ile çalışılmaktadır. 

Konservatuvarın konseri 
Cemal Reşit - Koblinger - Laşenıki -

Nazlı izzet Nezih - Muhittin Sadık ta

rafından FRANSIZ TiYATROSUNDA 

14 şubat perıembe aktamı saat 17.30 da 

bir oda muıikiıi verilecektir. 

J\r'Hli t efrilra: 102 

~ s 

Gözlerini oğutturarak abtal ab
tal bakındı. Odada bet altı kiti var
dı. Bunların içinde evvela; 

- Eyvah! otelimin namuıu iki 
paralık oldu! - diye dövün!'!n han
cıyı seçti-

Ona tuhaf tuhaf baktı. Sonra 
reımi elbiseli iki polisle bir komi
ser muavini gözüne ilitti. Odada 
bunlardan batka iki sivil vardı. Po
lislerin gösterdikleri hürmetten 
yüksek rütbeli memurlardan olduk
larını tahmin etti: 

Fakat ne vardı? Ne oluyordu? 
Süleymanı odada göremeyince 
ıordu: 

- Affedersiniz efendiler, arka
da,ım nerede? 

Sivillerden biri sert sert, 
- Merak etme - dedi - onun 

gittiği yere seni de götüreceğh. 
- Peki ama, siz kimsiniz ve bu

rada ne işiniz var? 

Viyana mı, Buda· 
peşte mi? 

"Radyo,, btıfında idik. Arkada
fım: 

- Şu düğmeyi çevir de dinlene
cek bir yer bul! dedi. lstanbulu ar· 
tım: 

- Aman, bu ne güzel kitar, de
di, bayıldım .•• 

Biraz sonra gözlerini süzerek 
sordu: 

- Viyana mı, Budapeftı mi? 
- Ne Viyana, ne de Budapefte .•• 

Istanbul çalıyor. 
Hemen dudaklarını büktü: 
- lstanbul mu .•. kar,'lt, kapat ..• 
- Hani kitar sesini bejjenmi,-

tin? 
Omuzlarını silkerek: 
-Evet, ama, çok ltİlso yapıyor

. lar, dinlenilir gibi değil! 
Kendisine Viyana, veya Budapef 

te demİf olsaydım, konseri sonuna 
knclar yüksünmeden dinliyecekti. 
"lstanbul,,un çaldığını öğrenince, 
bütün isteği ıieçti. 

Kendi kendime: 
-1,te, dedim, yerliye karşı sev

gi~izliğin küçük bir örneği daha! .• 
Eğer; bu arkadQfa Paris radyo

sundan, bir şey dinletmif olsaydım, 
tadına varmasa da onu beğenecek, 
hiç olmazııa beğenmif görünecekti. 

latanbul radyosunun kitarını yer
li müzik olduğu İçin beğenmedi. 
lngiliz kuma,ını yerlisinden üstün 
görmeğe alıştığı için çalgıda da bu 
Üstünlüğü aradı. 

Kendimizi, kendimize karsı da
ha ısınmış, görmek istiyoru~. Bil
gimize, varlığımıza, ortaya koydu
ğumuz islere, inancımız çok az .. 

B'lfkalarını beğenmeği, an
cak onları örnek olarak ele almak 
İçin ise anlarım. Kendimizi küçük 
görüp, başkalarındaki hiçleri al
kışlamak, huyunu bırakmalıyız! 

Salahaddin GüNGöR 

kDl.Aı..K. ... -.. ........... ; 
Misafir ve misafir. 

liğe dair 
Geçende misafire ve misafirliğe 

dair bir yazı yazmtfhm. Okuyan
lardan birisi sordu: 

- Şen hiç misalirliğe gitmez 
misin? 

-Niçin sordun? 
- Misafirleri, yazında çok kö-

tülemi,sin de .. 
Dedim ki: 
- Ben, bir kere bütün misafir

lere, toptan yekUn yüz ekşitmiş de
ğilim. Çattığım misafirler, çatı:ma
ğa layık olan misafirlerdir. Hani 
fU if güç saatlerinde çene çalmağa 
gelip; canımızı sıkan misafirler 
yok mu, işte benim sözüm böylele
rine göre idi. 

- /yi ama, bütün misafir/er bun 
dan alınabilirler! 

Güldüm: 
- Alınırlarsa, daha iyi ya ... a

yaklarını al'tlarına alıp, vakitli va
kitsiz misafirliğe gitmekten vazeg
çerler. 

- Peki ... Sen misafirliğe git -
mez misin? 

- Azizim dedim, ben adı üs
tünde (kulakmisaliri)yim. 

Eşin dostun, · kendilerine değil 
sözlerine; ben değil kulağım mi
safir olur. Böyle misafire, kim gel
me diyebilir, sorarım sana?. 

Kulakmiaafiri 

ı..üe.ıiiı: N.tzmi Şahap 

- Amma da acelecisin be bira
der? Onu da öğrenirsin ..• Sen bir 
kere giyin. 

ilk tafkınlığı geçmitti. Derhal 
kunduralarını ayaklarına geçirdi. 
Ve ceketinin yakasını düzeltirken 
sinirli sinirli; 

- Bu hakarete gazetemin taham 
mülü olmayacaktır. - diye söylen
di - herhalde benim kim olduğu 
mu bilmediğiniz anlatılıyor. 

ikinci sivil manalı manalı gülüm
seyerek cevap verdi: 

- lstanbulda bu ite ıinirelne
ceklerini mi tahmin ediyorsunuz? 
Eh .. zannederim. Ankaranın göbe
ğine kadar gelebildikten sonra, bu
rada tevkif edilmek ... epey can il· 
kar. 

- Beni tevkif mi ediyorsunuz? 
- Tabii... bu saatte poker oyna-

ma~a •rnlmedik ya .. 
Sivil memur bunları söylerken, 
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HiKAYE 
Cennetten çıkmış 

Bay Mazlum evleneli on tene var 
dı. Bu on sene içinde karısına baş
kalarına model olacak derecede ko
calık etmitti. Sükiineti severdi. 1-
tinden çıkıp ta evine geldiği za
man, başı dinç olsun isterdi. 

Fakat karııı öyle miydi ya? Ba
yan Nedanın on • senedenberi çe
nesi bir türlü kapanmıyordu. Ar • 
tık bu karı kocanın on senedir na
sıl bir ömür geçirdiklerini gözönü
ne gethebilirsiniz. Hergün evin i
çinde hiç yoktan hanım canibinden 
timtekler çakar ve yıldırıınlar za
vallı Mazlumun batına inerdi. 

Mazlum da sırf evin dirliği bo
zulmasın diye sesini çıkarmaz, kuv 
vetli bir paratüner gibi yıldırımları 
sineye çekerdi. 

Karı koca evde görütürler ya ..• 
Mesela Mazlum bey: 

- Bugün hava ne güzel değil mi 
Necla? dese, alacağı cevap fÖyle 
olabilirdi: 

- Mazlum, sen de amma sersem 
herifsin. Sanki benim gözüm yok. 
Aklım yokta havanın güzelliğini 
gömüyorum, bilmiyorum. 

Yahud başka türlü: 
- Necla. bugün ayın kaçı? 
- Vallahi Mazlum, sen hayli 

budala olmutsun, ayol daha dün 
sana ayın beşi olduğunu söyleme-
dim mi? . 

riye girer girmez beklediği kıya
met koptu: 

- Hayvan herif, bu zamanlara 
kadar nerde sürtüyorsun? Her 
fey bitti de timdi bunu mu çıkarı
yorsun sersem? 

Bay Mazlum soğuk kanlılığını 
hiç bozmadı. Islık çalıyor, bastonu
nu döndürerek odada dolaşıyordu. 
Necla büsbütün kızmıttı: 

- Söylesene hayvan, katır, e
tek, köpek, bu vakitlere kadar ne-
relerde sürtün? 

O saniye odanın dört duvarına 
bir "çat,, sesi aksetti. Mazl"m bey 
karısının suratına müthit bir sille 
indirmitti. Neye uğradığını f&!lr~n 
kadıncağızın beyni ve gözleri dön
dü: 

- Katıl, hayvan, etek. bana 
tokat atıyorsun ha .• 

Mazlum bu sefer dekaruının ö
teki suratına bir sille daha indirdi. 
O zaman kadıncağız ellerini, kolla
rını salladı, dütüP bayıldı. Mazlum 
hemen musluktan bir kova su dol- 1 

durdu. Neclanın yüzünü ıslattı. Ayıl 
. madığını görünce kovayı batından 1 

atağı boca etti. Çok geçmeden ha
nım ayıldı ve yerinden kalkarak 
odasına gitti. 

Mazlum hiç aldırıt etme~i. Mut
pağa girerek vurdu fasulyeyi hol 1 

CASUS KALBi 
Zaten belli idi ••• Dün akıam 

SUMER SİNEMASININ 
gösterdiği ALEXA~RE DUMAS FILS'in meşhur ask şaheseri 

LA DAM O KAMELYA. ,11 
rıtml emsalsiz bir mnva!fakiyet kazanını~ ve bilhassa bütün seyirciler• te<· 

ve heyecan içinde bırakan 
YVO:\NE P RINTE.\IPS ve PIERRE f'R~S:'< .\ Y 

rollerinde cidden temayüz etmişlerdir. 'R'>\!. 
Bütün lstanbul halkı bu !ilmi ~örmeli ve alkışlı malıdır. llAve•en FOX JL · 

1
"911 _____ ... • 

.. ··p J• 
Hazı kanuol 1ebepler dohyısile seoeni.ı en heyecanlı ve but~ fit# 
ya matbuatının bugünlerde kendisinden babHttiği hi~ be 111 I 

AMERIKADAN ve EOTON AVRUPA şehirlerinden evva 

i P E K sınemasında 
Buglla matinelerden itibaren 

Çocuğumu Çaldılar 
Fransızca sözlü paramounı filmi. 

Oynıyanlar ı '{ 
DOROTHEA WIEK ve 1 Y"fındakl artist PABY L! RO 

Bu akşam S A R A Y sinemasında 
EDDİE CANTOR'uo en güzel ve en nükteli filı9 
TUNÇTAN VÜCUTLft 
Zengin dekor:ar - N~§• • Kahkaha - İhtiraı • Şarkılar· Daıı.ı•r 

kamaıtırıcı mizansen• Broadway'ın en gllnl kı:ı:latl cif' 
Utveten: BABA NOEL: Tamamen renkll SILLY SENFONi salsinin ikiı1 ~ 

FOX JURNAL' de: Sair manzaralar ara1ında "MOKA 11 
yapurunun batmau ( dramatik ıabne ) 

Bütün bu ter~lcyitlere kartı Maz
lum hiç sesini çıkarmaz, bir köte
ye büzülür, ccvab verib de bir kav
ga çıkartmak ve keyfini ~zmak 
istem<O"zdi. 

ateşe .. bekarlık zamanlarının hatı- ---
Bu akşam T Ü R K sinemasında 

Emsalıiıı bir ıaheser ve mHiki fi.!m· 

Bayan N,clanın çe_şid çetid kü
fürleri vardı: Enai, budala, sersem, 
kazkafalı, abdal, ördek, mıymıntı, 
zıvanasız vesaire vesaire.. Bütün 
bu küfo··l-~r emsali adidesile her
gün birkaç yüz defa sıralanırdı. 

Mazlum bey. ise hiç sesini çıkar
maz, gürültü büyümesin diye bir 
k.ınara çekilir. sadece başını salla
yarak içinden bir hasbünallah çe
kerdi. 

Karısının en şirret bir zamanın
da bile, ba,ını önüne eğer, mazlu
mane bir eda ile karısının yanma 
gelerek ellerini oğutturtir! 

- Neclacığım, derdi. Karısını 
saçlarından oktar, tatlı sözlerle 
hiddetini geni~ bir tahammülle tes
kin etmeğe çahtırdı. 

• • • 
Bir gün sokakta gidiyordu. Bir 

kalabalığa rastgeldi. O da kalaba
lığa karıttı. Şöyle boynunu uzatıp 
haktı. Ortada bir karı koca kavga 
edivor, etraftakiler de bedava sey
rf:diyorlar. Kadın avazı çıktığı ka
dar bağırıyor, tirtir tepiniyordu. Ni
hayet adamcağız dayanamadı. Ka
dının suratına bir tokat aşketti kav
ga da bitti. 

Bu manzaradan sonra Mazlum 
beyi bir düşünce aldı. Gördüğü sah
ne ile kendi hayatı arasında zih
ne" bir mukayese yaptı. Birkaç 
defa öksürdü, bazularını gerdi. Ka
rısını ne zaman istese pataklaya
cak kadar sağlam olduğu~u o za
man anladı. Kararını vermitti. Ar
tık camekanları seyrede ede, vaktin 
gecikmesini bekliyerek evin yolunu 
tutmuftu. Üstelik de gelip geçen 
kızlara bakıyor, arkalarından uzun 
müddet dalıyordu. 

Vakit epeyce gecikmitti. Ortalık 
iyiden iyiye kararınıttı. Evden içe-

bir taraftan da bir çantayı kapama
ğa Ç1llıtıyordu. Ve Komiser muavi
nine ha.tile bir itaret vererek; 

- Efendiyi götürünüz .•. - de
di -

Nazmi protesto edecek oldu. Son 
ra bu me murlara kartı yapılacak 
itirazın hiçbir faydası olamıyaca
ğını dütündü. Herhalde bu itte bir 
yanlıflık olacaktı. Dudaklarına bir 
sigara yerlettirdi: 

- Peki efendiler! - diye bağır
dı - buyurunuz gideiiIJl. 

Ve kendinden eİnin adamların 
serbest tavrile sofaya çıktı .. Kolla
rını sallaya sallaya memurların 
önüne düttü, yürüdü. 

Polis müdürlüğünün, tahtakuru
su, piresi, çiyanı, kırkayağı ve çl
yanları bol, damdaracık bir odasın
da iki gün kaldıktan sonra; Bir 
gözü kör bir müstantiğin kartısın
da havı dökülmüf, yayları kopmut 
ve ötesinden berisinden otlar fırla
mış bir koltuğa oturtulduğu vakit 
meseleyi öğrendi: 

Onu şaşı Süleyınanı~ cürüm ar
kadatı olmakla zannaltına almıt bu 
lunuyorlardı. 

Şaşı Süleyman ise lstanbul hü
kumetine casusluk yapmakla it
ham ediliyordu. 

Müstantik tek gözünü, içini oku-

rası güzel bir piyaz yapacaktı. Şar-
kılar, sigara dumanlan arasında 
fasulye pİftİ. Bol sirke, zeytinyağı, 1 

sovan ... Üstüne de iki yumurta doğ 
radı, enfes... geçip batına yedi. 1 

O vakte kadar odasında kendisi
ni zor tutan Necla göründü. Göz
leri atef püskürüyordu. Daha ağzı 
açılmadan, Mazlum elindeki katığı 
attığı gibi yerinden fırladı, yum
ruklarını sıkarak: 

- Vallahi, bir kelime söylersen 
çeneni dağıtınm, git içeriye! 

Dedi. 
Artık o günden itibaren evin için 

de her şey değitmitti. En ufak bir 
tey oldu mu, Mazlum ditlerini gı
cırdatıyor, gözlerini döndürüyor, 
yumruklarını sıkıyordu. Necla da 
hemen susuyordu. Ortalık süt Ji. 
man! 

Bir akşam karısı sessiz, •akin, 
kötesinde oturmuf, dikitini ...;'ıker
ken, Mazlum bey daldı ve gözleri 
yatardı: · 

- Ben amma hayvan, amma 
sersem herifmitim be, dedi. 

Kar111 batını kaldırdı. Tatlı bir 
ıesle: 

- Ne var kocacığım, ne oldu? 
diye sordu. 

- Şimdi öyle pifmamm ki .. 
- Neye pifmansın Mazlumcu-

ğum, beni dövdüğüne mi? 
- Yok canım, seni on se.ııedir 

dövmediğime pişmanım. 

TEŞ"EKKOR 
Kocam ve babamız Selanikli Doktor 

Rifat'm, gerek yurd için ... gerek bizler 
için pek büyük bir kayıb olan ölümü ü
zerine cenazeıine gelmek, kuron ve tel
yazıaı göndermek yollarile büyük yaaı
mıza ortak olanların hepsine derin te
ıekkür ve saygılarımızı ıunarız. 

Melek Cezmi Şefik Vefik 

mak iıter gibi gözlerine diktiği 
zaman güldü: 

- Buna nasıl imkan verebili
yorsunuz efendim? - dedi - bu 
zatı ben nihayet bir buçuk aydan
beri tanıyorum. Sonra ben buraya 
milli hareketlere katılmak için 
geldim. 

·- Evet evet... tutulanlar hep 
böyle söylerler. Vatanperverlikten 
milli harekete yardımlarından dem 
vururlar. Fakat benim kulaklarım 
bu yavelere alıtkındır. Ben 
bir fey söyleyeyim mi ? in
kar yoluna sapmanız hakkı
nızda hayırlı olma.z. Syleyman be
yin akrabasından o!Juğunuz mu
hakkaktır. 

- Aksini iddia eden kim 7 
- O halde? .. 
- Fakat efendim, onu ben an-

cak Kuşçalı köyüne geldiğim za
man tanıdım. Ondan evvel ne gör
müşlüğüm ''ıı.r. Nt' de ismini ititmit 
tim. 

- Bunu ne ile isbat edersiniz? 
- Yol arkadaşlarımla ... Sonra 

Kutçalıda oturan ve o mıntakayı i
dare eden bir kumandan var. 

- Evet, erkanıharb yüzbatı Ih
san bey ... 

- Tamam ... bu zata sormanız 
kafi. Hem Ihsan beyin Süleyman 
bey hakkında sizi tenvir edebilece-

Valı kralı JOHANN STRAUSS'un hayatından bir ıaflı'j 
PETERSBURG GECELEB 

Artistler: P AUL HORBIGER ELISA ILLIARD ·ı.i' 
ŞTRAUSS'un aıkı .•. ŞTRAUSS'un valileri ... ŞTRAUSS'un 11111•

1 

1 
DiKKAT ı Filmdeki ıarkıların ve muılkinln fevkalldeliğlıı• bJ:r 

bu akıamki ıuvare Hnaıında, İstanbul radyoıu, 
dan doğruya sinema ıalonundan, bu filmi blltOO 
yaya neıredecektir • 

I•••••• Y erlerioiııi evelden 

Bugünkü program 
1 S TAN BU Lı 
17,30: lnkJib deralerL Öni.-erıited.en nakili: 

lzmir ıaylaTı Profesör Eıat Bozkurt. 19: Danı 
ınuıikiıi. 19,30: Haberler. 19,40: C..,..•in kardeı 
lert ıan P,iyano ile. 201 Sıhha.t •e içtimai veka.. 
leli ba.kanlıiı namına konferant. (Verem ko .. 
ruma, doktor Fa:ul Şerafeddin Heybeliada T•· 
rem aanatoryomu mütcıhaaaıalarından) 10,30; 
Radyo aiaan orkeatraat. ıan. Bayan Nosi. 21, 
15: Son haberler. 21,30: Radyo ork•atraaı 22: 
Radyo cas •• tanıo orkeatraaı ve f&D. 

175 Khz. M O S K O V A, 1714 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Kuılorduya: ıüzel ••· 

natlara dair aözler. 1,30: Roman parçaları. 
21: Operalardan aahneler. 22: Almanca neıri· 
yat. 23105: Franaızca neıri.yat. 24,05: lapanyol 
ca neıriyat. _ 

832 Kbs. M O S K 0 V A (Sıalin) 361 m. 
17: Karııık 1'.onaer. 18,20: Bir operadan na· 

kil. 22,30: Danı musi.kiai. 
223 Khz V A R Ş O V A. 1345 m. 
16 45t Şarkılar. - Sözler. 19,15: Kuartet mu 

ailiıi. Sözlu. 20.20: Popüler konaer, - Söz· 
ler. 21: Soliıt konaeri. 21,45: Haberler 221 
Soliat konaerinin devamı 22,45: Konferanı. 
23: Rekli.mlar. 23,15: Danı. 23,45: Almanca 
kon(erana. 24,0S: Dana plikları. 

686 Khz. B E L G R AD, 437 m. 
19,45: Rekli.mlar. 19,55: Sözler. 20,15: Haber 

ler. 20,30: Uluaal neıriyat. 21: Keman konseri. 
21,451 Pli.k. 21,50: Operalardan düo konser. 
23: Habarlar. - Pli.le. 

Khz. P R A G. 470 m. 
17,55: Çocuk konseri. 18,20: Piyano keman 

konseri. 18,40ı Pli.k. 18,45: Ziraat. 18.SS: Al· 
manca neıriyat. 19,55: Haberler. (Almanca.) 
20,10: Pli.k. 20,15: Ruıça dera. 20,30: Orke•· 
tra konseri. 21,15: Kuartet oda musikisi.. 21,40: 
Haberler. 22: Piyes. 23: Son haberler. 23,15: 
Senfonik casz 

Khz. L E 1 P Z 1 G. 382 m. 
18,30: Asya ve dünya (konferans.) 19,lOı 

Halk aletlerila konser. 20,25: Güzel aanatlar •• 
tarih. 20,45: Şiirler. 21: Haberler. 21,10: Ha· 
Cif muaiki. 22,10: Sözler. 23,10: Haberler, 

ğini de tahmin edi_\ırum. 
Müstantik ııüldü: 
- Acaba iyi bit adam olduğuna 

tehadet eder mi dersıniz 7 
- Zannederim .. Orada çok iyi 

görü~üyorlardı. Fakat ... durunuz .•• 
durunuz ... 

Aklına Kufçalı mezarlığında e
lini sıkarken ihsan beyin hafif seı
le fısıldadığı son ~özl~r gelır.ılti: 

"Her koyun kendi baca~ından 
asılır ... Akraba:ı-a falan kulak aa, 
ma delikanlı!., 

Sonra gene onun Kutçalı telgraf 
hanesinde Süleyınan "biz iki kız 
kardefİıt çocuklarının çocukları
yız .. ,, dediği zaman alaylı alaylı; 

" s d. - oyunun soyunun ıoyu .. ,, ı-

ye mırıldandığını hattrladı. 
- Hayır ... - dedi - siz haklısı

nız... Ihsan beyin Süleyman beyi 
pek sevmediğini tahmin ettirecek 
bazı sözlerini halırledım. Maama
fih benim için o zattan doğru ma
lumat edinebilirsiniz. 

- A.1.1 ••• K utçalıya bir tahrirat 
gönderelim. Fakat evvela buradaki 
yol arkadaşlarınızdan ite batla
yacağım.Herhalde onların da Süley 
man ile nasıl lanıfhğmızı bilmeleri 
lazım,, değil imi? 

-Tabii efendim. 

• • • • 

!llilliJ~~ 
Aırın umdeıi " MILLIYt ~[ 

ABONE OCRETL~l 
TQddyo içlıo ~ 

L. "' j 3 oylıf1 4 - 1 
• " 7&0 t 

12 " . 14-~ı 

Getaa e•ralıı: s•ri ••rilmas-_. ~ 
saçan nüahalar 10 lr.uruıtıır·-:nıifı, 
matbaa,.. ait iılar i,in. Dl~ .ı (fi 
racaat edilir, Cazetamls ili.Ja.o: 
li:ratini kabul etm•&. 

- - ··" .. ~Spor 23,30: Meıhur korolann P • -
ni muaikia (Barlinden u.kiJ.J fi 

545 Kbs. B U O A P E Ş T f.,prl 
18,35: Macar ıarkıları. 19,0S: ~ 

lconıer. 20,10: Radyo piyesi. 22=
1 

f, ~ 
11. (Çarlı Cauio.J 23,10: Haber:,. 
pera orkestrası tarahndaa. kon• 

Yarınkı prograıtl , 
1 S TA N B U L: ıl 
12,30: Karııık muıild pi~~ 

Tokatliyandan nakil çay sdıi, ~ 
orkeıtra11. 19,20: Çocuk ... · f'. 
fer. 19,30: Ha6erler. 20: T•"..:,;f. 
deri ve frengi haıtalıkları &"'~. 
fesörü doktor Huliiıi Behçe;ı, ~ 
konferans. !frengi neden • dlP 
Frenginin ırizli tutulması n~ P;,; 
muıtur. Tabiatta ayıp deıw• ıı"", 
var mıdır.?. 20,30: Havay•P. ~ 
traaı; Siret ve arkadaıları !!;ıı·, 
lo; Nejat. 21,20: Son ha eY 
Radyo orkeıtra11. 22, RadY0 

go orkestraları. 

.. J~ 
Sıçanlı odada üç gu.f! l'9) 

tıktan sonra tekrar ınu'fel I'. 
dasına götürüldü. Bu ıe .

11
J'c 

lünün fİrretliği pek üzerı 
nu otuı·tmağa bile lü:ı:~~ l 
Yüksek ::.esle, adeta ba11'1' gi 

- Siz .• - dedi - h1111 

de çahtıyordunuz? . de''i 
- Hakikat gazetes!11 efe'-
- Öyle i1e muharrır tıl' 

doğruluktan inhiraf e 
tavsiye ederim... · 

- Y ~l a;kadatfar;ıııı şııt11 
leyınan ile Kutçalıda ~eli' 
hatırlayamadılar. o!1a .. ,.ı~;, 
de tesadüf ettiğinizı ,o ~·o 
ma. K-Ufçalıdan sonra 0 gol 
li benli konuttuğuııu:ıll ııJI 
ki bundan tanı~ıkiığıJJI 
ne hükmediyorlar. / 

- Aman efendiın· ~ .. 
bil•' I' - Amanı zaınaııı · ~jıl' f 

.. 1 . . B . aııt'" ~' 11a soy eyınız. u Ç • fe 
Müstantik sağ elİ111~ıır•~ 

mağını masa üstünde ,ı~'~I 
yapısı bir evrak c;aııta~edJ 
basmıftı. Nazmi hiçte af 
den; . efe~ j 

- Süleyman beyııı ~" 
d<O"di - ·ıı •' 

Tek gözlü müstant• ,J 
kahkaha alt: _ piıt1":4 



F?tho"da yeni 
Bır tabiye mi? 

Çifte merkez muha
cimli bir takım 

d Futbolde birçok tabiyeler var-
ır. B 1 d tıı un ar an en sonuncusu da 

tık!1ıur lngiliz Arsenal klübünün 
attıı· llıeneceri Çapmanın ortaya 
P gı W tabiyesi idi. Şimdi Avru
~ gazeteleri, yeni bir tabiyeden 
ı. •ediyorlar. Bu yeni tabiye hak
~ında f 
ı' ransızca (futbol) gazete -
~~~e ~ördüğümüz Mario Brun İm· 
za lı .hır. ~akaleyi, okuyucularımı
e,ı· ır fıkır vermek üzere tercüme 

1Yoruz: 

ler--.. F.~tbolde hemen yeni tabiye
! gorulmiyeceğini, pek mühim o-
'n tabi k ··11· ··k d'"' n· Ye u ıyatının tu en ıgı • 
h~ ~~ en tatkın dütüncelilerin bile 
, U3usta artık harekete geçemi-
ıeceı; . . 

.,.nı zannedıyordum. 

lii-.. Aldanmışım. Yeni bir tabiye 
letedi. Bü tabiye, Almanyada, ha
n k·· uınesinin başında gelen Karls-, ._ _______ _ 

• • •' •' ıı , . .. ! ,. r ~ 

1 

• .. il ••• 
.. • 

• • 
• 

l'\ıhı;ı'nin F 'k kl''b'' d · b enı s u un e cıd c ıı 
arik ı B a. ar yaratmaktadır. 

Iİd' ı.ı, ıki merkez muhacim tabiye-
ır s· d' k . . k' Jıo · ız ıyece sınız ı esasen 

) :Yle bir tabiye mevcutur. Aldanı
ğj~~'.ı.ınuz, bu, sizin bildiğiniz de • 

l\.ır, Bakın anlatayım ... 
tıı arlsruhanın F eniks takımında 
İlt~rkez muavin oynayan Şoser'in 

ıııci merkez muhacim rolünü oy
:aıııağa büyük istidadı vardır. Bi
tı~naleyh, lngilizlerin ortaya at -
ti arı ve (polis) ismini verdikle
le. neviden merkez muavin olmak
~ il Çok uzaktır. Bu adamın klübün
~ ' bunun bu istidadını körletme
~ lararlı görmüşler. O halde mer 
liıı~ llıuhacim oynatmışlar diyecek-

il de ··ı . ., l:i gı mı. 

tıı ayır! Bu futbolcüyü takımın 
erkez h . . . k . 
~~ mu acımını ta vıyeye, o • 
tııa. arkasında bir gölge gibi oyna-

~a ınemur etmi,ler. 
~ .0 nra bir çok kimselerin hotU· 
~iıden W tabiyesinden ilham ala 
'in ~ki müdafilerden olan sağ mua 
lıi ohr'u üçüncü bir müdafi gi
lılt0hıaınağa sevketmitler, ayni za 

llda d • • k 'd "'1tı a sag açıga ço gerı e oy 
'tas asını söyl,emi~'er. Bu yazının 
tııın ~a koyduğumuz resim, takı • 
tl!kt· u orijinal ve duyulmamıt 
~f·'d·hakkında bir fikir vermeğe 

1 ır 

!. •• Bu ~ab· ·· ·· 1 ·ı :"it!! ıyeye gore, soy enı ene 
deıı h1.~sa, hasım tarafın merkez -
·~ıllı Ucum etmesi imkansızdır. Ta 
~ ~~lkemiği büyük nisbetler-

l)' ıye edilmit demektir. 
~İr ı.0rlar ki bu tabiye, en mü • 
'~ii\ı .. ırbtabiye imit, çünkü feniks 
~dell u tabiyeyi kabul ettiği 
tııı,, 11heri l\ 'i bir maç kaybetme-

L. ~ier b 
"it i(i u böyle devam edene, 
~lıı.r 11 de bir O tabiyesi çı.kara • 
'ce~ Ve en müessir tabiye9ir di-
li er.,, 

~ıı ,~llıakaleyi yukarıya ko;rduk
~ •'lra · d' b b' · til iiir .' tnn ı u t~ ıyeyı rea • 
~ ~ıı e •zah edelim: D ile göste
•i~ 1) ; er~ez muavin ileriye gide
t~ tıı •a ~rınde oynar. A ile göste
~~ ıııudgf!lluavin A yerinde üçün
t ~ da 1 olur. Sağ iç 1 ve sağ a-
>erler~ha gerilere gelerek 1 ve 

1ıııı. ınde it görürler. ·----
-·lAN .._;IYET'in yeni 

1 olacaktır. 

MiLLiYET PERŞEMBE 14 ŞUBAT 1935 

ı Yarınki Lik Maçları 
En mübimı, Taksim stadındaki 

Fenerbahçe - Vefadır 
- Yarın lik maçlan yapılacak 

mı, y~pılmıyi'".ak mı pek kestire • 
miyoruz. Çünkii belli olmuyor, ls
tanbulun havası, hele bu mevsim
de, tıpkı futbol tarzımız gibi ka • 
rarsı:z mı kararsız 1.. Saat bqında 
lodos, poyraz, karayel, günef, yağ
mur, kar insanda bir teY söyleme
ğe cesaret bırakmıyor. Futbol sa
halarımızda bir kere çamur der
yası haline geldi mi, bu değitik ha 
va İçinde kurumağa vakit kalını • . 
yor. 

Biz herfeyi normal sayarak maç 
!arın oynanacağını farzedelim ve 
dütündüklerimizi yazalım: 

Yarın yapılacak maçlar Fener
bahçe • Vefa,.. Be,iktat - Beykoz, 
Galatasaray - Süleymaniye müsa • 
bakalarıdır. Bunlar~an en merak 
edilecek olanı, zannedersek ki F e
nerbahçe ·Vefa maçıdır. Çünkü 
okuyucularımız hatırlar ki, bu se
ne lik maçlarının ilk devresinde 
Fenerbahçeyi yenen yegane takım 
Vefa takımıdır. O gün çok fena 
ve beceriksiz bit oyun oynayan 
Fenerliler fampiyon olmak ihtimal 
!erini bir mağlubiyetle tehlikeye 
dütürmütlerdi. Sonradan bu hata
larını kısmen tamir ettiler ve en 
tehlikeli rakipleri Betiktatı iki de-

fa yenerek vaziyeti teli.fi ettiler. 
Fakat tampiyonluğu almak için 
artık geri kalan iki maçlarının il<ıi
sini de kazanmak mecburiyetinde
dirler. Ancak tesadüfe bakınız ki 
geri kalan bu iki maçtan birincisi, 
yegane mağlup oldukları Vefa ile, 
ıikincisi de yegane beraber kaldık
ları Galatasarayladır. 

lfte yukarıda anlattığımız va
ziyet dolayısiledir ki yarınki maç
ların içinde en merak edileceğini 
zannettiğimiz maç Fenerbahçe • 
Vefa maçıdır. 

F enerbahçe stadında oynana
cak olan Beşiktat - Beykoz maçı
na gelince, Beykozun son günler
de takımını ve oyununu bir hayli 
düzeltmit olmasına rağmen, Be • 
fiktaş lehine tahmin etmek pek 
yanht olmaz. 

Şeref stadında da Galatasaray
Süleymaniye maçı oynanacaktır. 
Bu sene daima zayıf bir kadro i • 
çinde.gördüğümüz Süleymaniyeyi 
Galatasaray için bir tehlike say -
mak doğru olmaz. Ancak mel'kez 
muhac;:imleri Sala.hadc:İinin ayağı 
kırıldıktan ve bir kaç oyuncusu sa 
katlandıktan sonra ilk maçını ya • 
pacak olan Galatasarayın nasıl bir 
takım çtkaracağı da merak edile • 
cek bir fey olabilir. 

DÜNYA FUTBOLÜ 

Orta Avrupa Kupası 

Orta Avrupa kupası komitesi 
Şubatın son haftalarında Viyana • 
da toplanacktır. Konutulacak me • 
aelelerden en mühimmi lsviçrenin 
de bu maçlara kabulü itidir. 

Orogvay ,ampiyon 

Urugay Milli takımı, finalde 
Arjantin milli takımını 3 • O yene
rek yeniden Cenubi Amerika tam. 
piyonu olmuttur. ikinci Arjantin, 
üçüncü Peru, dördüncü Şili'dir. 

Leh Milli Takımı 

Lehistan Milli takımı bu sene, 
iki defa Avusturya, birer defa da 
Belçika, Almanya, Romanya ve 
Yugoslavya milli takımlarile ol • 
mak üzere altı beynelmilel maç ya 
pacaktır. 

lngiltere ve Fransada 

lngiltere birinci !ikin başında 
giden Arsenal hiç tahmin edilme
dği halde Birmingam ismindeki 
nisbeten zayıf bir takıma bu hafta 
3 - O yenilmiştir. Maamafih Arıe
nal gene birinciliği muhafaza et • 
mektedir. 

Fransa kupası maçlarında da ga 
rip bir hadise olmut ve bir vakit-

raretli maçını 2 - 2 beraberlikle 
bitirdikten sonra yarım saatlik u • 
zatına devresinde üstüste S gol ye
nerek maçı 7 • 2 kaybetmittir. ite 
bakınız ki, Rasingin kalecisi Avus 
turya milli takımrnın eski kalecisi 
Hinden'dir. 

Vinaya klüplerinde iffaslar 

Viyanadan Paria gazetelerine 
bildirildiğine göre, belediyenin 
maç hi.aılatmdan yüksek resim al
ması yüzünden Viyana klüpleri 
çok mütkül vaziyetlere dütmütler
dir. 

Hugo Mayzel, bu vaziyetten bil
hassa müttekidir ve bu böyle de
vam ederse futbolümüz ölecektir 
diyor. 

Avusturya futbol federasyonu 
son bir çare olmak üzere maç du
huliye fiyatlarım yarı yarıya in
dirmiştir. Fakat bunun iyi bir ne
tice vereceğinden emin değildir ve 
ümit edilen netice alınamazsa da. 
ha berbat br çıkmaza girilmit bu
lunmaktan korkulmaktadır. 

W. A. C. ve Floridsdorf klüp • 
!eri iflii.s haline gelmişler, oyun • 
cularını satılığa çıkarmışlardır. W. 
A. C., meşhur muhacimlerinden 
Muller'i Macarların Hungaria ve 

Bursada 
Şirin bir kaza --Yenişehir sudan sonra 

elektrik işini de halledecek 
YENİŞEHİR, (Milliyet) - Bur· 

sanın güzel ve 'irin bir kazası olan 
Y enitehir gazetelere adı hemen hiç 
bir geçmemit olan bir yurt kötesi
dir. Ulusal savatla büyük bir kıs
mı yanmıt olan kasabanın bugün 
hükumet yapısından bqka yeniden 
yapılmadık evi kalmamıftır. Küçük 
çartısındaki belediye binası genit 
caddelerine gönül ,çekici bir görü• 
nüt veriyor. Beleıjiye bqkanı Bay 
Mehmet Gökgöz kendisini sevdir
miş, hı:mşerileri için çalıtmaktan 
batka bir tey dütünmeyen iyi kalpli 
bir gençtir. Kasabanın evvelce az 
ol;m suyunu çoğalt.:nıthr. Bu su bi
raz kireçli ise de su meselesini bat 
ka türlü batarmağa imkan görül
memittir. Kasabayı elektrikle ay
dınlatmağa doru adım atılmıt bulu
nuyor. lnegölden gelen dereden 
istihsali kararlaşmıt olan elektrik 
işinin timdi projesi yapılmaktadır. 
Bu karara göre meydana getirile
cek elektrik burada pek ucuza mal 
olacaktır. Bu suretle Yenitehir; e
lektrik itinde, yanı hatlarında bol 
suları olduğu halde elektriklerini 
yabancı ülke maddelerini yakarak 
istihsal eden kasabalara örnek ola
caktır. 

Fakir talebeye yardım. 
Y enitehir kasabasının üç okulun

da on üç muallim durmadan çalıt
maktadırlar. Ders vaaıtaları hazırla 
makta maharet sahibi olan maarif 
memuru Bay Nedim Kural, yoksul 
talebenin ihtiyaçl,arını temin için 
himaye heyetleri kurulması gaye. 
aile geçenlerde mekteplerin verdiği 
bir müsamerede verdiği bir konfe
ranstan sonra kendi imal ettiği A
tatürkün büstlerinden birini müza
yedeye çıkararak himaye heyeti 
menf P;atine iki yüz lira elde etmeğe 
muvaffak olmuttur. Bu para topla
ma itinde tüccardan Bay Burhan 
da 40 • 50 lira kadar bir para ver
me!Pe yoksul talebeye karşı hami
yet ve tefkatini göatermittir. Top
lanan para ile hemen Sumer fabri
kalarından kumat getirtilerek ço
cuklar giydirilmeğe batlanmıttır. 

Bir santral memurunun bulufU 
Kaza telefon memuru Bay Mus

tafanın telefon itlerini kolaylafh~· 
racak bir bulutu vardır ki gerçek
ten değerlidir. Bay Mustafa san· 
trallardan pilleri kaldırmıttır. T e
lefonlar yalnız santrallardaki pil
lerle itlemektedir. Bunun için yap
tıiı it sadece mikrofonlarda küçük 
bir tadilattan ibarettir. Bu bulut ka 
zanın yılda iki yüz lira tutan tele
fon masrafını otuz liraya indirmiş
tir. Bundan batka büyük bir fayda
sı da pillerden husule gelen köyler 
deki telefon bozukluklarının tamiri 
için telefoncunun artık köyleri do
latmak mecburiyetinin ortadan 
kalkmıt bulunmasıdır. 

Kurumlar durgun 
Kasabada ulusal kurumlar ken

dilerini duyuramıyacak kadar dur
gundurlar. Ne Hili.liahmer ne Ço
cukları esirgeme kurmu ne de gen!t· 
ler birliği it göremiyorlar. Gençler 
birliğinin ötekilerine göre biraz kı
mıldaması varsa da pek faydalı bir 
tekilde değildir. Soysal ilerlemesi 
yoktur. 

Kasabanın hota gitmeyen bir ha
li varki acmmağa değer: Bütün ka
zada satılan gazetelerin sayısı on 
yediyi geçmiyor. Yenitehirlilerin 
acun duyumlarına bu kadar ali.ka
aız kalmalarının sebeplerini mü•
kül •hir mesele gi·bi görünüyor fakat 
tunu da hemen ili.ve etmeliyim ki 
burada gazetelerin fiati altı kurut
tur. Acaba gazete satıtındaki ihti
kar mıdır bu okuma isteğini azal
tan ... ? Yoksa itsizlik midir gazete
lerin fiatini yükselten. .. ? 

Sıvasta 
Atatürk'ün heykeli 

SIV AS, (Milliyet) - Sıvasın 
çehresine başka bir güzellili ve ta
rihi izlerine daha aydınlık verecek 
ve yaylanın bağrına can lı;atacak 
olan Atatürkün heykelinin yapıl
ması için belediye tarafından bir 
müsabaka açılacağını evvelce du· 
yurmuştum. 

Heykelin yapılması için e!er ha
zırlayanlardan ve Menemende yi
ğit Kobilaym boyatan heykelini ya 
pan "Ratib Aşır,, 'buraya ge'miştir. 
Heykelin konacağı yer taşlar, mer 
merler hakkında belediyede hey-

j 

U,akta saylav seçiminden çıkan bay ve bayanlar 

Erbaanın bir eksiği tamamiandı 
• 

Samsun· Erbcuı • Zidi yolu 

ERBAA, (Milliy~t ) - ökono
mik bakımdan El'baanın can da • 
marı olan Kasa.baya yarım saat 
mesafede Kelkit nehri lizerindekl. 
90 metrelik büyük Zidi köp
rüsü intaatı bitirilmittir. 

100 ü mütecaviz köyü ve 2 bü
yük nahiyeyi kaza merkezine bağ· 
lamasından ötürü köprünün ehem· 
miyeti çok büyüktür. 

Her sene bir kaç kitinin ve 
hatta 930 da 35 kadın ve erkeğin 
boğulmasına sebep olan bu köp . 

• 

üzerinde Zidi köprü#ii 

rü yoksulluğunu ehemmiyetle na. 
zarı dikkate alan vilayet ve nafia 
başmühendisliği büyük bir azim • 
le ite giritmi' ve 15 gün evvel in
şaatı bitirerek köprüyü ııidit gelf. 
•e açmıtlal'dır. 

T emellerile beraber köprüye 
sarfedilen para on bir bin küsur 
liradır. 

Köprü fi defa lfl,00 metre u • 
zunluğundadır. Kerestelerin mil . 
him kısmını köylü temin ebnit . 
tir. 

Sivas istasyonunda atelyelcr yapılıyor 

Sıva• istasyonu 

SIV AS, (Milliyet) - Sıvas is
tasyonunun düzlüklerinde ve genit 
bir saha üzerinde yükselecek atelye 
!erin kurulutunu Sıvaslı sonsuz bir 
istek içinde bekliyor. Buraya yeni 

Turhalda müsamere 
TURHAL (Milliyet) - Turhal 

Şeker fabrika11 her vadide memle
kete hizmetler ediyor. Sanat vadi
sinde de öyle, Bize verdiği sinema 
ziyafetleri yanında bu ıefer4e latan 
bul operasının üç gece arka arka ya 
verdiğini tam temaill~ini,seyret
mek imkanını bahtetti. Temsilde 
Tokad valisi, ecnebi aileler, memur 
lar, halk hazır bulunaü. Heyef çok 
alkıtlandı ve bitahsisen farikanın 
muhteşem kantin salonlarında fab
rikaca yaptırılan büyük sahnede oy 
nandı. 

susta da lazımgelen tetkikata bat· 
lamıfhr. Heykdtratlarımızdan Ali 
Neca.tinin batka eserle buraya ge
lib yapacağı onun da müsabakaya 
gireceği söylenmektedir. Heykel it 
!erile uğraşan sanatkarlarımızdan 

• · i itilmekte-

ve düzlükleri 

bir bayat getirecek olan bu atelye. 
!erin tetkikatı ile Bayındırlık idare
si meşgul olmkatadır. Atelyenin id
rolik ihtiyacını kartılayacak derece 
bulunduğu anlatılmıttır. 

Aydın memurları fakir 
yavrulara bakıyorlar 
AYDIN, (Milliyet) - Bütün Ay

dın memurları valimizin önderliiile 
tubat aylıklarının yiizde birini ymnul 
ve kimıeoiz çocuklara bağıılamıtlar vı 
bu paraları halkevi içtimai yardım ıu
beıine teılim etmiılerdir. 

Şube bunun için daha önceleri yap • 
tığı deve giirqinden elde ettiği para • 
lan da bu paraya ekliyerek ilk okul • 
!arda 201 çocuğa öğle ve orta oıkula • 
larda da 8 çocuğa hem öğle ve hem de 

Ormandan kereıte 
kaçıranlar 

AYDIN, (Milliyet) - Çinenin Kar. 
puzlu nahiyesinin Hatipkışla köyü mulı. 
tarı bitiıik ormanlarda kaçak olarak 
tahtacılara 57 ıün kereste keıtirmiı, 

bunu orman batmemuru iti nahiyeye 
bildirmit, Karpuzlu nahiye müdürü Ah
met Serdar k11a bir araıtınnada ( 4) 
bin lll'Ça onarılmıt ve bir çok ta bi • 
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Polis hafiyesi Kondona sordu 
bu sabah nerede idiniz? 
Hülasa 

[ F ntoma . Hırsız namile maruf o
lan '1artc'1 Dal hususi bir baloda ga· 
y t g~np bir hırsızlık vakasuun içine 
ka nı•tır Çalınan şey ev sahibi Ma
L m K)verlibin yeşil elmas.:dır. Bunu 
l ısınır.de bir ı:enç kız a§trmıştı:r. 

ı " dı şudur; Çürıkü bu yeşil el
"' 1. :u Barinjer isminde bir ad:ımm 
k. ı tl ... gı gece bunun üstünde idi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
duğu yerJe bulunmuştu. Brina bu mÜ· 
cev ben ı•krar elde ederek kendisini 
kurtarmak .atiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortalıktan esrarengiz bir şe
kilJe kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa· 
bibi Koverlih aşırmasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir hırsızhğı yapacak
tır? 

lşte Dal, timdi genç kıza bir yar· 
dım olmak ilzere Koverlihin 21kasmı 
takip etmiş ve onun da bir gece Cimi 
B rinjer'in katledildiği daire de aynı 2e
kilde vurulduğunu görmüştür. Dal ;im
di Kcndon'un evine gitmi1tir.) 

- Hayat çok tuhaf... Koverlih 
size Fantoma. Hırsızın mı kendi
sinin üzerine tabanca çektiğini 
söyledi? 

- Koverlih kimin attığını bil
miyor. Fakat hırsızın kartını bul • 
mak meseleyi tenvir eder zannede
rim. Belki kurşun atmağa hiç ni • 
yetıniz yoktu. Belki de kendiıim sa 
dece tehdit ediyordunuz. Fakat her 
'eye rağmen vaziyet gayet sarihtir. 
Şimdi Koverlih'e bir iki fey sor • 
duktan sonra sizinle beraber kara· 
kola gideriz. 

Dal apartman sahibinin yüz;iııe 
baktı. Herif apsarı kesilm:~tı. Hem 
,atkın hem endi,eli idi. 

Dal geri çekilerek: 
- Müsaade buyurun dedi. Be

ni tevkif edemezsiniz. Çünkü öğle 
yemeğine bekliyorlar. 

- Demek öğle yemeğine hckli
yorlar. Doğrusu bu fena .. işte te • 
lefon idin ve gelemiyeceğinizi söy 
leyin. Fakat bir oyun oynamağa 
kalkmayın sonra haliniz feci olur. 

Polis hafiyesinin tabancatı ü • 
zerine dikilmitti. Dal masaya J..,ğ. 
ru ilerledi. Bir kaç adım attıktan 
sonra sordu ve müteesair bir tavır
lar telefona baktı. 

- imkanı yok dedi, ne numa • 
rasını, ne oturduğu evi biliyorum. 
Yalnız hatırımda küçük iımi var. 
l,te buna canım sıkılıyor. 

Sumers gülüyordu: 
- Bu fena dedi. Fakat mütees

sir olmayın. Siz hapiıe girdiğiniz 
zaman belki ıize çiçek falan gönde 
rir. 

- Hapise mi? 
Dal kafasını salladı ve ilave et

ti: 
- Çok kötü kelam ediyorsu • 

nuz. Adeta batım ağrıyor. Evet 
müthi' batını ağrıyor. Aman ya • 
rabbi bir fey olsa da yutsam •.. 

Sumer• bağırarak atıldı. Fakat 
çok geç kalmıfb. Dal birkaç seri 
hareket yapmıttı. Polis hafiyesi, 
tıpkı eczahane kutularına benzeyen 
yuvarlak bir kutu farketmitti. Dal 
iki parmağını bunu içine sokmuş 
ve ağzına bir teY atmıfb. Yutmak 
için hayli mü9külat da çekmi9ti. 

- Mükemmel dedi, biraz sonra 
geçer. 

Sumen gözlerini dört açarak 
kendiıine baktı. Sonra' om~zlarım 
ıilkti. 

. -. Bu d~ bir manevra olacak,de
dı. Sız hakıkaten tayanı hayretmiş
ıiniz. Fakat eğer bu l~areketinizden 
bir şey anlayorıam arab olayım. 

Süratle ilerledi. Kelepçenin bir 
hRlkası gürültü ile Dalrı sağ bile
ğinde kapanmıftı. Polis hafiyesi Ö· 
hür halkayı da kendi aol eline geçir
di. 

- Mükemmel dedi. Şimdi biribi
rimize bağlandık. Bakalıll) ne ya
pacaksınız? 

Fantoma ·Hırsız, koluna geçen 
demir halkaya bakıyordu: 

- Böyle yapacağınızı zaten ü
mid ediyordum, dedi. 

- Omid mi ediyord"unuz? Hila 
alay etmek için kendinizde cesaret 
görebi!iyor musunuz? Bakalım Ü· 
zerinizde ne var ne yok? 

Rovalverini cebine koydu. 'Ve Da 
im üzerini aramağa ba:tladı. Altın 
kutu meydana çıkmıştı. Poli~ hafi
yesi üzerindeki pırlantaya baktık
tan sonra onu bir masanın üzerine 
koydu. T aharriyattan baş)<a bir 
•ey elde edememi,ti. Dedi ki: 

- Bugün fanıım üstünde. Şim
di M. Kondon size bir teY soraca
ğım. 

Dal 'özünü kesti: 
- Kendisine semalarda'<" .. vın-

memnun olub olmadığını sormayı u 
nutmayın. 

Kondon mecburen gülümsedi. Su 
mers çenesini kaşıyordu. Soğuk bir 
tavırla cevab verdi: 

- Bütün bunları farkettim. Şim 
di ayni me&ele üzerine ge e<:eğim. 

Sonra u2un uzun peqcereye bak
mağa başladı. 

- Dün aktam saat kaçta Ko
verlih'lerin balosunu terkettiniz 
M. Kondon? 

- Pek dikkat etmedim amma 
bana bunu sorüyorsunuz 7 Niçin? 
bana bunu soryorsunuz? Niçin? 

Polis hafiyesi durakladı. Tered
düt etti. Biraz canı sıkılmıt gibiy · 
di. 

- µmumiyetle dedi,tahsını bil
mediğim, tanımadığım kimselerm 
verdiği haberlere kulak a"mam. 
Fakat bir saat evvel birisi bana te
lefon etti. Ve bu sabah ne yaptı
ğınızı size sormamı bildirdi. Bu bir 
kadındı. ismini söylemek isteme -
di. 

Dal kafasını kaldırdı: Bu acaba 
Brina mı yokaa Madam Koverlih 
miydi? 

Kondon omuzların silkerek: 
- Bir kadın! diye mırıldandı! 
- Evet, kadınlar bu nevi feyle-

ri yapabilirler. 
- Peki öyleyse dinleyin. Kover

lih'lerden ayrıldıktan sonra doğru 
evime 'i~ldim ve yatağıma yattım. 
Saat aşağı yukarı üç vardı. 

- Odanız nereJedir M. Kon -
don7 

Kondon mütehayyir bir vaziyet
te bir kapıyı itaret etti. 

- Odanızın kapısı, siz yattığı • 
mz zaman kapalı mıydı, açık mıy
dı? 

(Bitmedi) 

Dış ve iç şch:rlere te!efon 
konuşmalarında kolaylık 

Oğrendiğimize göre, lstanbul Pos· 
ta, telırraf b8f miidürliiğü, §ehirlenniz.. 
le ve dış tdıirlerle konuşmaları kolay
lattırmak makeadile Beyoğ!u, lstanbul 
ve Kadıköy p0stahanelcrine yeni tele
fon tesısatı koydurmuştur. 

Her üç pastahanede, bu ıekil 111\l• 

haıbereler için birer hususi telefon hüc .. 
resi aynlmııtrr. 

Diğer taraftan, telelon abonelerinin 
tehir arası ve beynelmilel konuımalar 
için telefon ıirketi ile mukavae yapma· 
lan uıulü de kaldınlmıım. Bundan 
böyle her abone, hiç bir muameleye İh· 
tiyaç görmeden ıehir harici ırörüşme • 
)er de yapabilecektir. 

Yeni Posta, T elgral BQfmüdürü 
i~e bQfladı 

Açık bulunan tehriıniz posta, telgarf 
batmi.idürlüğüne Ankara telsiz mühen
disle.-inden Bay Mazhar tayin edilmıı· 
tir. 

Bay Mazhar Ankaradam ıehrimize 
ııe! ... ek yeni vazifesine baılanuıtrr. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine indırilmit barometre bu 
sabah saat 7 de 762,5 saat 14 de 
761, der cei hararet saat 7 de 0,03, 
saat 14 de O, en yukarı hararet 1, 
e.ı at. ğı h...raret 0,07 .. rüzgar yıl
dız poyrazdan esmittir. En yukarı 
sürati saniyede 14 metreye çıkmıt· 
tır. 

Vapurculuk. şirketinin 
yeni vapurları 

Vapurculuk tirketinin Loit Trieıti
no kumpanyasından ıatın aldığı yeni ge
milerden (Güneysu) vapuru bugün Ka
radeniz hallma ilk telerini alacaktır. 
(Aksu) vapuru da on güne lı:adar ayni 
batta iılemeğe bilf:ıyacaktır. 

Küçük haberler 

• Doktor Ihsan Saminin baıkan bu
lunduğu Türk mikrobiyoloji kurumu 
dün akf&Dl da E tibba odası salonunda 
toplamnıı, mesleki meseleleri konuı • 
muıtur. 

* Yakında Ankarada toplanacak o
lan Ali Sııbbal fÜrasına Etibbn odasın
dan operatör Bay Murat Can gidecek
tir. 

* Okonomi bakanlığı deniz ve hava 
müsteşan Bay Sadunah Güney, dün An 
karadan tehrimize gelmiıtir. Bay Sa • 
dul!ah Güney, burada bir kaç ııün ka
dar kalacak, tetkiklerde ln.~unduktan 
sonra Ankaraya dönecektir. 

• C. H. F. Eminönü Kazasına bağlı 
Beyazıt nahiyesi tarafından Şehzadeba
tında Fırka Merkezi salonunda bir mü
samere verilmiştir. Müsamerede avukat 
Bay Ihsan Mukbil tarafmdıın saylav se
çiminde halk•mızın ııösterdiği alika ve 
tezahürata dair bir konferans verilerek 
ııllo,lanmıtbr- Konferansı müteakip Fır
ka himayesindeki Tür~ Gençle; ~fe-
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ita yan!ar 
Habeşleri 
P. otcsto ettiler 

, (Ba~' 1 inci eahilcde) 
yan k:taatını kuşatnıak teşebbüsünde ;ıs. 
ld bulunmatnııtır. 

~9 - l tarırunde Gerlogubi civarında. ı 
ki hadiselerden yana d• Habeş tebliği şu 
malumatı vcrl)'Or: 

•·Yal.uz tii.ekle mi.isellah 25 kİ§İ:ik 
bir Habq devriye kolu, mitralyözlerle 
mücehhez ltaİ}an kıtaatının taarruzuna 
uğramııtır, imparatorun evvelce vermiş 
oJdugu emırlere tamamıle riayet olun -
muı ve her lıangı bır devrıye ko:umın 
garrıızon karal"ganının 3 kuonıt.:lrc öte
ye gıunesı y.ıaak ediımişta-. 

ltalyan askerleri 
ADE .. -ı, 1.> \t\..A..J - ı<oter aJan~ı 

m~h.ıh.rınden: 
Buradakı tahmmlere ..Ore, Ual-Ual 

nuntaka.ında H""'ef ve !><>malı hududu 
araıında bJ.ıunan ma:ııüıdar ve suyu bol 
olan mmtal.a, tehlikecı.. olan yegane mın 
lakadır. 

Bu cıvar dagların..ia gu!ai nıaddt:ler 
ve mc.uo....!.ırın ru:h.gınrl.:ın do)ay1 E.rıt
re'de har·y tCZ"tnkesi oımadJğ ısoyleniyor. 

Söylenildıgıne gore b .. ııun ltalya 
Somaımnda 'IUOU ve Eritre de 30,VOO 
ltaJyan mu1ıotemlı:ke as erı vo.rc.ı.ır. 

Ka iforniya açık
larında bir facia 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
çalıştımsa da denizin yüzünü, an
cak pek yakına gelince görebildim. 
Suya temas eder etmez, sefine i
kiye bölündü. 

Milr<'ttebat, kauçuk sandallara 
bindiler ve nihayet Makon battı. 

B. Viley, ilaveten mürettebatın, 
inttzamı pek güzel muhafaza ettik
lerini ve tahlisiye kemerlerini tak
mağa vakit bulduklarını söylüyor. 
Yağmura rağmen deniz sakindi. 
Ve bu, çok muntazam cereyan e
den kurtarma ifİni kolay1 aştırmı~ 
tır. Kaybolan iki fahıatan biri, tel
sizci, öteki de rnetredoteldir. 

* • * 
LONDRA, 13.A.A. - Kazaya 

uğramış olan kabili sevk balonun i
çindekilerden meydanda olmıyan 
iki ki iden biri, telsiz memuru o
lur> !"l2cut esnasında 40 metre ka
dar irtifadan kendisini denize at
mıttır. Diğer kaybolan şahis ise 
balon r'eniz s"thına temas ettiği sı
raclc. J.nlonun ic;inde bulunuyordu. 

----··--------l\..a.rıf.Jcak o·duğ.ı tcl<dirc.e bu :;o .. 
nuncuıar, ~On!&.:. ya nak:edİı.e.t'.>i,ırJer ve 
yerıer1ne ErıirE'n.tn t.a"'..._sı dal-.a jyj ol .. 
duğunca.1 metropol a!kerleri getirile .. 
bilır. 

1-ia~t kuvvetleri, bazı ır.aı..afi!de 

1 Gen _rai Fahreddin 
E er :inden geldi 

200,1.!JV ·"ıtı olarak ldbnıİn ,dur.iCkLe -
dır. 

T aıepname haberi yalan 
L"' .. ....,. .. , ·- , ... .. 1 - _ ... 1.ius .. 

e.ol!ni lc.'1.11.& • ,,. ,1addc-
J.k ~ lİ b~r talepname verilmiı olduğu.1a 
daor çıka ı r ...................... •<AA:J ... ··"•6.J .... k c.ıçihği 
katı)en t..kııp etr .. clneciır. liu fAY••lar, 
lll>Ç"" .e..Jv.nunda Ualual hadıs )erini 
nıu!\!akıp serdedilen metalibin Clu.;a.1.iga 
lı akisıerıncen baıka bir lCY d_ğ;Jdir. 

ltalyanın, kendi bayrai;ının ua, açık 
selamlanmasmı istedıfıne dair olan §'I· 

yialara gelınce, e""5en bütüa Habeş as• 
keri ve k ı e lıailn baş açık ııaı:r, de
niliyor. 

1 tal yan t~'ı>aası yerlilerden 5 neferin 
hayat·na mal oJan ıon hildise!erden ötü. 
rü ~Üp ıe$İ2 tazminat istenileceğine da .. 
ir olan haberin sıhhati teyit edilmdıte • 
dir. 

Maslahatgüuu ne diyor? 
ROMA, 13 (A.A.) - ttabeşi•tan 

maslahatgüzarı Bay Afvork, Röytes- a
jansı muhabirine demiıtir ki: 

"ltalya ile Hab~iıtan arasmda bir 
harp çıkacağına, şaı.'ısen ihtiD'al vermi
yorum. Bu meselenin muslihan4! bır ta-rz 
da halli mümkün olabilir . ., 

Maamafih, Bay Afvork, hükümeti • 
nin bilciiınle aykın metalıbi reJJ..tı.·ek 

azminde ı:ıulunduğunu da söyledıkten 
ıonra, fU ıuretle ıö .. :""."" ... dcv:un ctmi~ .. 
tir: 

"Vaziyet ıudur: Eğer ltalyanlar U
alual vakasıoda ötürü bizden tazminat 
istemekte ısrar edecek olurlarsa, ki, ta
rafınuzdan ıcbebiyet vCl·ibruycn bu vaka 
esnasında bir çok Habeı telef olmuıtur, 
ve eğel' 1 tal ya hükümeti Ualual'a ka • 
Ocıa- uıan ara.urun kendi ınah bulundU• 
iuna iddia ederse, bizim bu esaslar üze
rinde uzlaşmamıza imkan olınıyaca~tır. 
Ve o zaman tekrar ulutlar l<uı-umuna 
müracaat edeceğiz. 

Fransız gazeteleri ne diyor? 
PARJS, U (A.A.) - ltalya - Habeı 

ihtilafı, elkarı umumiye nazarında hay
li tehditkar bir mahiyet arzetmektedir. 
Ancak gazeteler, mualilıane bir lav.iye 
tarzı buımap çabtan diplomasinin gay
retierine giıveniyorlar. 

Pöti Parizien, loııiliz nuu:ahatıüza
rının dün akııım hariciye katibi ~mu • 
misile bu meıele hakkında görüşmüt ol
duğunu haber verdikten sonra diyor ki: 

"ltalyanın bazırlanma11 makuldür, 
Çünkü Somalj hududu boyuna on bın • 
)erce adam yerleıtirdiği mııh•kkakta. 
Bay Mussolini icap ederse, kuvvetle mu 
kabele etmek arzusundadır.,, 

Figaro ııazeteıi, ilk Ualual hadise • 
:erini mütealnp derpif edilen miızake
relerin henüz ba§lanmadığma eıel ederek 
diyor ki: 

"iki fırkayı selerher etmekle, Bay 
Muuolini belki sadece silalı elde olarak 
müzakereye giri!PDe& amacını ııütınüı
tür.,, 

Matin'in Roma muhabirine göre, Ha 
betiıtan ne tazminat, ne de tavizat ta .. 
raftan değildir. Zira, hiç bir taarruzda 
bulunmadığı ııibi hi<liselerin vukuh:ıl· 
duğu yerler, h.., l<endi arazisi dahilin
dedir. 

Habeı İmparatorluğu, uluı!ar kuru· 
munun hakemliğini kabul etmeğe ha • 
zır olduğu ıilll, sulha taraftar olmakla 
beraber memleketinin istildal "e taına· 
miyeti mülkiyeaini de saydınn•ia az • 
metıniıtir. 

Jurnal da djyor ki: 
"Bu ihblôi, Uluslar kurumu için çe

tin bir imtihandır. Ortada iki tık vardl1'. 
Eğer uluslar kurumunun tavassutu aran
mazsa, bu, kurumun ifli11n1 ilan etmek 
demektir. Ve eğer tavassutu aranırsa, o 
zaman da, uluslar kurumu miid.W ılcsi
nin faydasızlığını bir kere daha göster
miı olacakbr. 

Eko dö Pari de kez:ılik, Cenevrenin 
yine içinden çıkılmaz bir mesele ile kar· 
ıılatacağı mütaleanndadır. 

Popi.iler, Bay Musaolinin harbe ka • 
dar varmakuzın müsbel neticeler elde 
etmeğe matuf bir siyaset t .kip etmekte 
bulunduğuna zalıiptir. "Mussolini, Ha
beıistan üzerinde hukuken değU.e de 
filen bir himaye tesis etmek istiyor. U
luslar kurumunun uykudan uyanmaıı 
lazım dır.,, demektedir. 

Müzakereler 
ROMA, 13 (A.A.) - Bay Suvich, 

Habe, maslahatırüzarı ile gÖriifmüt 
ve k ınd ine hi.ikiunetinin sulh arzu • 

(Başı 1 inci sahifede) 
lamı~l1r. Iran - Afganistan hududuna 
dair .b~rtalar da hazırlanmıştır. General 
Fahre~tin Aral rapon1nu ve vazifesine 
dair izahat verm~k i.izere Ankaraya gı
dccekt:r. Bugün şehrimizden hareketi 
muhtemddir. 

Ge::ıeral F ahrettinin ~kn!ığı altın
daki heyetin kararı henüz lran ve Afgan 
hüki'urıe~lerine de bildirilmerniıtir. Bu 
karar hükumete verildikten sonra ala -
kadar devletlere bildirilewktir. 

ltalya tarafından ittihaz edilmiı o . 
lan t<><lbir'erin ltalyan müstemleke • 
)erinin himayesini temine matuf ale -
iade birtakım ihtiyat tedbirlerinden j. 
baret oiduğunu •Öylemişt;r. Asıl mü -
zakereler. dio • Aba.ha"da Habeı im 
peratoru ile lıalyan mÜJneş•ilJeri ara· 
sında ıcra edilmektedir. Habeı mas · 
lahatgüzan hüküıneti tarafmdan her· 
hangi bir tebliğde bulunmaya memur 
edilmiş değildir. 

•• * 
ROMA, 13 (A.A.)- Bay Suvich 

ile Hahet maslahatgüzarı arasındaki 
ıöriişmelerden aonra aiya&i mahafil, 
ihtilafın muhtelit bir komisyona ha • 
valeai mümkün olduğu mütaleaıını i . 
leri sürmekteler iıe de müzakeralm 
timdiki hali iki tarafın böyle bir um
lü kabul edeceklerini tahmine müeail 
bulunmamaktadır. 

Avam kamarasında şorulan •uale 
cevap 

LONDRA, 13 (A.A.) - Avam Ka
maraaında sorulan bir ıuale cevaben 
~ır John Saymen bilhassa demiıtir k , 

ltalya.ıı Hariciye Bakanlığından is
tenilen maJUmata cevap olmak Üzere 
Romadaki lngiliz oefirine Somali ile 
Habeıi•tan ara11ndaki budud üzerinde 
oon zamanlarda çıkmıı olan hadiseler 
dolayısile ltalya hükümetinin tedafüi 
bir ihtiyat tedbiri olmak üzere iki frr. 
ka askeri aeferi>er ilan etmiı olduğu 
bil linnittir. Bu iki fırkanın mevcu • 
du takriben 30 bin kiıiye baliğ olmak 
tadır. . 

Bundan baıka lnıriltere hüküme • 
tine bu ihtiyat tedbirlerinin hiç bir za 
ma!' ltalran hükümetinin meseleyi Ha
beııstan .. ile yapacağı doğrudan doğ • 
ruya muzakerelerle doatane bir su • 
retle halletmek için timdiye kadar aar 
fetıniı ve halen aarfetmekte olduğu 
meeaiyi terkedeceği miııasma gelmi • 
yeceği ~e bildirilmiıtir. 

Aynı zamanda lnııiltere hükümeti
ne uzun müdedtıen beri münaziünfih 
mmlakayı iual etmekte olan ltalyan 
krtaatımn bu ınıntakadan katiyen ile
ri ııitmediği bili.kia Adiıababadaki I • 
talyan elçiaine Habeı hükümetile mü
z":kereye_ ııiriım•si için talimat veril
mıı <;>ldugu da bildirilmiıtir. 

~ı.r Jo~n. Saymen, Adisababadalı:i 
Jngılız elçıaıne bu müzakerelerin mu
vaffakı.~etle neticelenmeaine medar 
olmak .u:ı:ere tavassutta bulunması için 
mezunıyet ve selahiyet verilmit oldu
iunu ilave eylemiıtir 
tir ~r Jon Say.nen b,ndan sonra demit-

Ha~ş.is~ hükümeti ulwlar lrnrumu 
genel katıphgıne tevdi etmiı olduğu ınek 
tuptaki taahhüdüne sadık kalmıı oldu • 
ğunu ve Y.~ bir takım hadiselerin zu • 
hur~na m~ı '?lunması için İcap edenle. 
re ııddetli emırler vermiı bulunduğunu 
beyan etmektedir. 

Benim. bildiğime göre bundan bafka 
ne Habeııstan ve ne ltalya uluslar ku • 
ruınuna her hangi bir müracaatta bulun 
muı değildirler. • 

lngilterenin oaziyeti 
Diğer bir suale cevap veren Sir Jon 

Saymen demittir ki: 
Bizim bu meseledeki vaziyetimiz ıu

dur: 
Her iki memleketle de iyi münase • 

betlerde bulunmakta olduğumuzdan me 
~leni!' ~uslihane b!r suretle tesviyesi i
çın elımızden releru yapmak iateriz. 

Teminat 
ROMA, 13 (A.A.) - Bay Suvich 1-

lalyan hükümlerinin, Habeıistana karıı 
tecavüzi hiç l>ir fikri olmadığına ve ihti
laflan dostane halletmek arzqsunda bu
lunduğuna dair, Habeıistarun Romadaki 
".1aslahatgüzarına kati teminat venniı -

Salkımsöğütteki 
dan şifa, Sıhhat 

ayazma
uma 1Iat 

Ayazmanın hası'atı Sirkec!deki Ruın 
mektebinin masrafına karşı~ıktır 

l ma için ~öyle bir hurafe vardır 
Guya, Kıbri&te Terapon isc:ı:.1 ~' 
bir aziz ya,armış. Bu adamın k3

•
1
• 

Salkımsöğüt önünde tramvay . 
ları yolundan alıkoyan bir kalaha. 
lık kaldırım boyunca dizilmişti. 

Solda, üzeri salipli karanlık ka
pının ağzında, gözü görmez, eli a
yağı tutmaz dilenciler; bir ağızdan 
rumca anl34ılmaz bir ilahi okuyor
lardı. 

Arkadatım, kolumu dürttii: 
- Bugün pazartesi değil mi? 

Ayazmanın en kalabalık günü!. 
İstersen, biz de girelim!. 

Sakat dilencilerin önünden güç
lükle yol bulup sokulduk. Kapıdan 
girince büyücek bir sedir üstünde 
ya,lı bir adam, göze çarpıyor. Her 
içeri giren bu adamın önünde bir 
kere eğilip uzattığı salibi öpüyor, 
sonra gönlünden ne koparsa, ö • 
nündeki tepsiye bırakıyor. Tepsi 
ağzına kadar gümüı, nikel, bronz 
paralarla dolu .. 

Duvarlarda başı tadı bir çok a
zizlerin sırma ile itlenmit resim • 
leri var. 

Tavanın tam ortasında iki be • 
yaz güvercinin arasından Isa pey
gamber .. Burası adeta bir küçük 
kilise .. Sıra sıra, boy boy, renk rl'nk 
mumlar.. 1 

Mumuna göre fiyatı da değİfİ • 
yor: Tanesi elli paradan on kuru
ifll, elli kuruta kadar mum var. 

Ayaterapon ayazmasına girip, 
suyundaki •ifa(!) hassasından ia
tifade etmek için, mutlaka bu mum 
!ardan almak lazım. 

Bir köteye çekilerek, gümi.ı~lii 
çerçeveler içindeki aya resimlerine 
tapınanları seyrediyoruz. 

ilkin, siyahlar giyinmiş yaşh bir 
kadın geldi, kürsüde oturan papa
zın uzattığı ayaya bir kaç defa yüz 
sürüp, sağ elini, göğsünün uğına 
soluna götürdükten sonra mumla-
rını uzattı. 

Papaz, bunları kendi büyük mu 
munun alevine tutarak birer birer 
yaktı, sahibine verdi. 

Kadıncağız, mumlar elinde, 
haçlı taıvirlere doğru yürüdü. En 
başta lsanın resmini öpüp geçti, 
ıonra dudakları arasından bir dua 
muıldanarak sıra ile öteki tasvir· 

leri de ziyaret etti. Döne dolata 
çefmenin yanına döndü. Büyük 
mermer, yalağın üstünde; pMıl pa
rıl yanan su taslarından bir tanesi
ni musluktan ağzına kadar su ae 
doldurduktan sonra, birden içti. J. 
kinci defa doldurduğu tas ile de giiz 
!erini yıkadı. 

Bu iti, hepai de bir nevi ibadet 
gibi yapıyorlardı. Ziyaretçiler ara
sında 18 • 20 yatlarında gençler de 
var. 

Bunlardan biri, mum almadan, 
yürümek istedi. Papaz, elile küçük 
b;r işaret yapınca, elini cebine gö
t~rmeğe mecbur oldu. 

Ayazmanın memuru, bizi ya
ban<"ı gözlerle ıüzüyordu. Nıhayet 
dayanamadı: 

- Burada birini arıyorsunuz? 
diye aordu. 

O zaman benim aklıma geldi: 
- Ayzmanın bir mütevellisi 

vardr, dedim, galiba adı T ana,tı. 
llı:iJe bir gazeteleri dolatarak ku
lağına gaipten sesler geldiğini, bü
yük devletler diplomatlarının ken
di.ini gizliden gizli takip ettikle • 
rini •öylerdi. Ne oldu o adam?. 

Ayazma memuru güldü: 
- Zavallının aklında b;.r par

ça eksiklik vardı. iki ıene evvel, 
buradan gitti. Şimdi nerededir, 
bilmiyorum!. 

- Bugün ayazmanızda epey ka 
!:.balık var! 

Kutkulandı: 
- Eh .. Bir parça .. Pazartesi ol

Juğu için ... Ama batka günler. hep 
z;yandayız. 

Sordum: 
- Ne masrafınız var ki?. 
- Koskoca mektebi geçindiri-

yoruz, bayım dedi, ayazmanın ge
liri Sirkecideki rum mektebinin 
kl\r,ılığıdır ! 

Ayazma memuru devam etti: 
Buraaı ocaktır, eski bir ocak ... 

Aya terapan ayazması.. Siz hiç 
gehnemi9siniz bu ayazmada .. Suyu 
çok tifalıdır. (Sizinkiler) den de 
gelirlerdi. 

- Bizimkiler kim? 
- Yani müsürmanlar.. Ama, 

9imdilerde görünmez oldular. Yal
nız (bizimkiler) kaldı. Onlar da 
gün geçtikçe azalıyor. 

Bir ayazma memuru ağzında 
bu tasnif dikkate değer bir miı.na 
alıyordu. 

bı dinlendirdikten uzun aene!e• 
sonra, Kıbri lilere rüyasınJa go 
rünmüt: 

- Kıbrısı, Endülüslü araplr•· 
bu yakınlarda hıristiyanların elio· 
den alacak. Benim kem;kJerİl111 ··w 
burada bırakmayıp lstanbula go 
derin! demiş. 

B ._ . d" . V' ıbrlY unun uzerıne cese ını 1" , 

taki mezarından çıkarıp lataıııbU'8 

getirmitler. Gömüldüğü yerde0
• 

hemen bir au fıtkırmıJ. Ayatfll · 
pon ayazması, itte bu azizin Jllt' 
zarından fışkıran au imiş. Şifa ~· 
mup içenlere afiyet olsun! 

Otuz bet, kırk yıl önceye 1'8.' 

dar bu ayazma üstündeki evle bır· 
likte bir Türkün tasarrufu altıııd• 
iken Abdülhamit tarafından RuJll 
patrikhanesine hediye edilmif· 

Ayaterapon ayazması, meJllU ~ 
runun yanılıp yakılmasına rağıııe 
hala patrikhanenin en büyük • 3

• 

ric'.,t kaynaklarından biri olsa ge
re:~. 

Çünkü, günün hangi saatiııde 
önünden geçsem, kapısını ağı•"' 
kadar ziyaretçi ile dolu görü1° · 
rum. 

Salahaddin GUNGOfl 

Lindbergin 
Çocuğu meselesi 

(Ba~ı 1 inci sayfada) . 
dı. Böyle bir cinayeti it!emek iç•~· 

a· 
damarlarında donmuş bir kan 
kan bu haraminin, memleketiıı ~. 
refini kirlehnit olan bu sefilin ati' 
ya çıkması lazım gelmittir. b~ 

Zabıta, bu muzur hayvanı, i 
bir numerolu dünya dü,manıll1 11 

hayet ele geçirmiştir. itte, BrıJll0 
Hauptınan karşınızda bulunu:Y?,1'. 
Herkes, hatta müdafaa mevk11j. 
de bulunanlar bile onun suçlu 0 

duğuna kanidir. 

B. Vilentz, müteakiben, LiJıd; 
berg'in, red Conson'un ve Dolıt0~ 
Kondonun bütün evleri halkınıtl• 
cuk çalınalıdan beridir, fiil ve bJ' 
reketleri tecessüs edildiği hald~ 
fÜphe uyandıracak hiç birşeY g 
rülemediğini ilave etmİftir. • 

B v·ı 'dd" . Jır . ı. entz, ı .ıanamesın~ ef 
tam verırken de, fıdyei necatı ~ 
kil eden paradan tek bir dols..ır 
dahi, Lindberg'in adamlarile 1.ır 
masta bulunan hiçbir ferdin el1i,. 
de görülmemit olduğunu aöylefll 
tir. 

Günahlan çıkarma, 
FLEMINGTON, 13. A. A· / 

Müddeiumumi iddianamesini O'" 
kuduktan sonra, din1eyicilerİll ~· 
ımda oturan bir papa, ayağa 
kıp bağırmıttır : ,ı 

- Hauptman'a benzeyen, f-1'elı 
o olmıyan bir adam, 1932 ıell .,,
Ramo yortusunda, benim kilitt ır 
gelip, bana günahlarım ikrat.et11~ 
ği sırada, Lindberg'in çocuğıl 
çaldığım itiraf etti. 

Venaan Burns adındaki bU~~
pas, derhal zabitaca dıtarı:Y..~ fi"~ 
nlmıf, lakin sıorğuya, çekiJdı"' ~ 
sonra, serbest bırakılmıfbl'· 1"',ııil' 
hadeti iddia mekamı, ne de ~ 
dafaa avukatları nazarı itiba1e 
mıyacaklardır. 

(Aıtnı~) ~ 
FLEMINGTON, 13 (A.A.) .- ~ıJ' 

lıü muhakeme celsesinden sonra "'"( ~· 
menin harici bq biiı kiti tarafırıbll ı;f• 
amız! Parçalayınızl,, diye bağrsl~ '. 

Bu hadiseden sonra haklın. .,.;ıiP' 
me etrahnda bir polis kordonu 1 

emretmiıtir. - .. .,...fıt' 
Bu gün de, yine böyle bir ııu 

intizar edilmektedir. b~ 
Soğuk kanlılığiye maruf olarl ~ııl" 

her hangi bir h.-ici tesir altında. ıe ~ 
malan için, jüri azalarına nas:il> / 
nacaktır. _,...-:.

1 ~o> 
TEPEBAj

1 

fııın•uı Brlialııtıf şEJ-l~~S~ 
$ehirTıiJatrosu T1Y,. 'f arf': 

111111111111111 "·2J!~ ~t1~ Saattvj,,Ar 

~J uf~ 
NAZIM f/lıo°I 

• • • Jaı. 

Fransız Tiyatro~~rtl' 
Çarşamba gününden ıtıb$ 

DEL1DOLV 
opereti oynayacaktı'· 



Yeni 
Soyadı alanlar 
d" ~ l~dı Ma:i Siaorta ıirketi mii • 
I~· Şakir Raıim, karuı Şevkiılil, oğ • 
tic ulıeyl, karcieıi Hikmet, kana Ha
tııı ":.~ Süheyl& (Çeçen) soy aduu al. 

ı ........... 
•M . 

'I' e\'{;ı. ~· &'enel müfettiılerinden B~y 
~. -. blccardan Ziyap zade Fehenın 
il. l<andilli kız liıesi riyaziye muallimi 

Y Sait (Kut) ıoy adını aloutlardır. • ş· ıı., irketi Hayriyeıle ıu dubası reiıi 
olt~ Kadri (Kurtaran), htanbU.: ekin 
~ 

8
Qncla Bay l::nver (Alikan), Çamlıca

&o "'ırıırluda Bay Hasan (Siirüngit) 
1 •duu almıılardır. s· "heci gümrüğünde •oyadı alan 
f·· .. memurlar 

ı u.dur Bay Calip (Genç), Ki tip bay 
~ ~Sönmez), Kitip Say Sait (Sea· 
~ tiıtıp Bay Rüttü (Sav&'an), Vez
lııu.,. Bay .Emin lAkdcmir), Salon me
llıu Bay Nazif ( Ulker), Y eıilköy m.,. 
ıııeı::ı Bay Galip (Atacan), Baımuayene 
~ urq Bay bmail (Ge:enbelioğlu), 
"1 uayene memuru ~ıp (Noyan), 
ı.ı:Yeııe memuru Bay A. Fua~ (Tavlı) 
~Yene mem ... u Bay Hikmet (Er
(t ), Muayeııe memuru Bay M. Fuat 
~~),Muayene memuru Bay Sala· 
l'I.;;' (O~ören), Muayene memuru 

it (Süyür), Ambar memuru Bay 
ııı •. 

ıı., illi (Tuncman), Ambar memuru 
a_' o.~ (T&§Öz), Ambar memuru 
l'1I Q!'üzhet (vzbc*), Manifesto memu· 
1-c!Q..y Zeki (Kazan) soy adını almıt • 

Siva.ta •oyadı alanlar 
ll •• ~1\1 AS, (Milliyet) Şehirde soy adı 
1;::ı &ıra ile bildirmeğe devam edi • 

'•i~olci§ehir t.nyiz mahkemesinde bat 
'I'..., . bat mümeyyizi Vehbi (Olcay), 
lııe ~ lllllbkemeai dördüncü ceza mÜ• 
ıtı.~YlZi ffaliı (Enim), htanbuı: Sa • 
(t Ya ııııbiyesi çevirgeııi Oıınaıı Nuri 
ı:oı~•n), Kültür çevir&"Cnİ Sacit (On. 
~ Baytar çeviı-&'eni Akif (Telli), 
ee.,:kez baytarı Rıza (Dilrtaı), Baytar 

1.,. det (Unan), .t.ıraat çevir&'eni Babti
~ (~Ycbnoğlu), Tapu ve kadastro çe
t~tıi. Celal (Tuna), Tapu ba§katibi 
o&. (liaykall' Kütalıy~ lisesi edebiyat 
l•lqı..., Eflatun Cem (GWıey), Poıta ve 
(Ar.lif nıubabere memurlarından Rifat 
it--...), poıta kolu Faik (1:.rl>uğ), poı 
ııı::,"'>ıurlarından Sadi (Gö~geç), poıta 
llııı. qrJanadaD Omer (Ayu!), posta me 
rıııı.l:;:ndan Şahin (Türker), pos ta me
ıtııı.ı ndan Sırn (Dugenci), poıta me
ltıe arnıdan Muhittin (Altınok), poıta 
lliy"'"•larıııdan Suzi (Yazıcı), posta ay· 
P<ı •t m-urlarmdan Sırn (Y aramiı), 
(Yta l\yniyat memurlarmdan Mesut 
~), poıta ayniyat mcmurlanndan 
ltıu 

1 
__ (Yorulmuı), poıta telgraf mem. 

tel '-dan Rahmi (Tiırker), poıta 
l>o &rt#; memurlanndan Muhtar (Ardas), 
(~'Ve telgraf memurlar:ndan Fuat 
ba c:ı), LUe franı-.-;. oktutam ve 
~ll>ııevin Latif Ruhi (Por.az), Liıe 
ltıu ~a okutanı Ali RJ:,. ,t'eker), Lise 
fe,'(ılıi okutanı l'o a.;..avinlerden Muza.f· 
.ı..., s'!"1aözen), Lise tarih okutanlar_m· 
oı.ııı l<azun (Akdeniz), Erkek muallim 
~ 11 'l'e lise okutanlaruV..m Ziya (Ka· 
lıj (ti')• liıe coğrafya. okutanı M. Sup-

""•t), lamııt Pıııa <o&<u·u bat okuta· 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oemanlıca brtılıklamu .,u:dıf1mm ••tini .. 
lerin ö:a: türkç• mukahillerini J'a%&rak tek.t;mi• 
ain bot haneleri.ne :rerleıtirinb: •• keserek 
uMilliyet Bilmece m.emurluiuna.. ıönderini&. 
Bümecemizi doirv. balledenlM" ara•nula kur• 
sekiyor •• kazananlara hediyeler ..-eri7oruzı 

Müddet: Perıembe sü.nü ak1a1111D.a kacla .. dır. 

Yeni bilmecemiz 
l 2 !I 4 s 6 7 s 9 !01\ 

ı 1 1 1 ı•ı • 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 1 ı •I ı•• ı 1 ı• ı 
1 1 1 1 ••ı 1 1 ı ı 

• I•• 1 1 
., 1 • 

l• ı 1 1 1 JB •I 1 ' ' 
ı B: 1 1 1 1 .. , 1 

1 1 
,. 1 1 •I • 1 1 •I 1 ,. 18 1 1 1 • • 

1 ı•• 1 1 1 1 •• 1( ,. 1 l•• ı 1 1 ' '"I ' 
ll i "' 1 , .. 1 - SOLDAN SACA t 

1 - Ux ka71ir 4, DuYU 3.. Nota 2-
2 - CıPt 3, Yama 2. 
3 - Ekim yeri 5, Kaçmaktu emir 3, 
4 - Borf 3, Noı.ı 2, 
5 - Tekdir 4, Arka 3, 

e - Camuı, büyük bir ha~uı 5, Nota 2, 
7 - Valide 3. UlunL 3, MilliJ'•tia 7W ada 3 

1 - Tok deiil 2, Abuı 4, 
9 - Erkek 2, Aiut 5, 

10 - Nota 2, Açmaktan. iaml fail 4, 
11 - Bir deni.zimis 31 Dem 3, Maküı 3 .. 

YUKARDAN AŞA~I ı 
l - Leı:zet 3, Cezire 3, iz.mirli 3., 
1 - Ahll'an "' Bir mep-a 3. 
3 - Barf 3. Hedef 41 Nota 2, 
4 - Soıı U.rfia bir hecesi 2, ' 
S - Vekilet ' 
6 - Bv.aüulerda lafaıı bir -1ıir " 
7 - Y a.ramu çocuk 6. 
s - Çift dei;J 3, Ziilf :s, 
8 - Ser 4, Tıpa 5, 

10 - Kamen7e 6, lıt• 2, 
il - Be71İr 2, Bir büyük ölçil :S, 

latanbul ikinci üli. memurluğundan: 
uççularda Abut efendi hanmda AJ.. 

buhayır Kolıen Firmaımın .,eli: cüz'i bir 

m alı saıumıt ve baıkaca tasfiye edilec$ 

br malı olmadığmdan iflasın kapanması-

na mahkemece karar veribnit olduğu ilan 
olunur. (8070) 

nı ıbrahim (Oztürk), Hafız Recep baı 
okutanı Balıaettin (.tSa§ar), Ziya Gök 
Alp okulu bat okutanı Hakkı Necip 
(Oncel), lsmet Paşa okulu okutanların 
dan Ziya (Yüzel), Ziya Gök Alp okul 
o kutanı Fikriye (Dumanlı), Ziya Gök 
Alp okullarından Zehra (Temel), Ziya 
Gök Alp okullarmdan Münevver (Ural), 
z İya Gök Alp okullarından Nuriye (D.,. 
mire!), Fevzi Paıa okutanı Bedia (Tan), 
Binbaıı Mütekaidi Rüıtü, Diıci Nüzhet, 
Eczacı Şevket Fevzi Paıa okul okutan-
1 arından Sabire (Çubuken) Hafız Re • 
c ep okU:u okutanlarmdan Vedia (Umut), 
1 
1 
nhiaarlar daktilosu Mevlude (Ontürk • 
er). soy adlanru almıılardır. 
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YENi NESRIYAZ -"'-
t 

Yeni Adam çocuk 
hikayeleri 

Terbiyeci Irmain Halclanm idare • 
ıin"';le çıkardan (Yeni Adam çocuk hi • 
kayelerinin 14 üncüıü (Yiğit çocuk) 
iımile çok güzel bir kapakla çıkmııtır. 

Yeni adam 
Yeni Adamm ıon çıkan 59 uncu sayı 

ımda Terbiyeci hmail Hakkının (Di
rim ıevgiıi yerine ölüm aıkı) \'e toplu 
tedris yazıları, Vahdet Gültekinin (Ye
ni romanda dil ü.!Ubu), Fuat Köse 
Raif oğlunun dil anketi sayfaımda yaz. I 
clığı tetkik yazııı, Nüvit Oımanın Za • 
man &'azeteıine cevabı. Ilya Ehrenleurg 
den tercüme (Ruı kadını) ıiyaaa acu
nu, sanat tarihi, roman. 

"Parmak izi,, mecmuası 
Zabıta ve macel'fl mecmuasının ikin

ci ıaym da üç renkli bir kapak içinde 

intitar etmiıtir. 

lktısat Vb ticaret 
Yüksek iktisat ve ticaret mektebi 

talebe cemiyeti tarafından her ay mun
ta:ı.aman neıredilen herkesçe beğenilen 
(iktisat ve ticaret) mecmuaıının 10 UD· 

cu nüshası da çıkmııtır. 
Bu aayıda ıeçme meılek yaztlan ara

sında muallim Bay Nejadın uluılar a
ruı para mekanizması, Profesör S. Ni
haclın bilançonun ka!.itatif tetkiki ve 
daha bir çok kıymetli malek yazılan 
vardır. iktisadi maliiınatmı yükseltmek 
istiyen bütün okuyucularımıza bu &'Ü • 
zel mecmuayı okumalartnı tavıiye ed .. 
rız. 

Hafla· Adna 
Bu hafta u Arıen Ltipen lstanbulda 

Cingöz Recai ile kartı karfıya,, romanı• 
m ayn br forma halinde ve ili.ve ola
rak veren bu haftalık gazetenin ıon 
nüaha11 mütenevvi miinderecat ile çık • 

Yarım ay 
''Y arımay,, mecınuasmm ilk sayııı 

dün çıktı. 
On beı günde bir çıkacak O:an Ya • 

nmayın birinci nüshau 36 sayıfadır. Ve 
her ıaytfaıı renkli resimler, zevk ve he
yecan \'erici yazılar, hikiyeler, roman • 
lar, reportajlarlarla doludur. 

Be§ikta§ icra dairesinden : Mahpuı o

lup paraya çevrilmeıi kararlaıbrılan 58 

adet sarı oandalya ve bir adet halı ve ke

za iki halı ile ve iki adet ayna ve bir 

adet konsol ve bir adet boruıu ile dök· 

me 11oba ve bir adet büyiik ıan semave
rin dellaliye ve ihale pul resimleri müıı

teriıine ait olmak üzere 16-2-935 tarihi· 

ne müsaılif cumartesi günü Beıiktaıta 

tramvay deposu hizasında 59 N o. lu kah 

Ye önünde satılacağından talip oliiııann 

saat 10 dan 12 ye kadar orada hazır bu· 

lunacak olan memuruna müracaatlan 

ili.n olunur. ( 8065) 

AYAK 
ajjrılarına 

uh&mmül etmeğe 
hiç bir lilzum 
yoktur. 

Doktor SCHOLL ~-' . 
un hususi llAçlan / · · · · ·· .. _.. -. 

sayesinde ağrılan • ' 

nızın esbabını kar'ly· '.:::::J 
yen bertaraf ve ıyaklannızın raha· 

tını temin edeblllrsinlz. 
Taklitlerinden s•kınını.z. 

l•veç enstltUsU 
Beyoğ l u lsıiklAI caddesi SOS 
numaıalı Mısır ıparn:nanı 

BirinC'i kıt. ..................... ~ 
TÜRK UMUMi TİYATRO 

Anonim Şirketi 

!S •• 
Universite Arttırma, Eksiltme ve 

Pazarlık Komisyonundan: 
Eksiltmeye konulan iş 

Tıb Fakültesi Tarih binasında ahşap işler. 
- Tıb Fakültesi T eşrib binasına kalörıfer kazanı 

konutinası. 

Bedeli keşli 
887,60 

1350-

1 - Yukarda bedeli keşifleri yazılı olan iki iş 28-2-1935 
perşembe günü 15 de Üniversitede ayn ayp. ihale edilmek 
üzere aleni eksiltmeye konulmuşdur. 

2-Talibler bu İşe aid dosyaları her gün Üruversite Komis· 
yon Kitabetinden tetkik edebilirler. 

3 - T alibler yukanda yazılı işlerin yüzde 7 ,5 nisbetinde 
teminatlarını ihale günü öğleye kadar Üniversitede Mu· 
hasebe Veznesine yatırmış olmaları J.azımdir. (742) 

lıtanbul Gümrükleri Baş 
Müdürlü~ündenı Şirketimiz aluiyonerlerinin 19 Mart 

1935, salı gÜnÜ aat 14 buçukta Beyoğlun• 

da Y qil sokaktaki 15 numaralı firketin 

merkezinde yapılacak heyeti umtnniye 

' - 106/ A1 106/B, 139/ A, 394, 401, 653/C, 377 / C, D. 
' E. F, 378/ C. D. E. F, 379/C. D. E. F, 380/ A, 564/ D tarife 
pozisyonlarından İsviçre men "eli eşya için birer miktar kon· toplan:.·smda bulunmalan rica olunur. " 

Ticaret kanununun 371 nci maddesine tenjan tahsisatı temin edildiği Gümrükler T etkile Müdür· 
vo esas mukavelemize göre elinde en az , lüğünden bildirilmiştir. 

Bu tarife pozisyonlarında noirinci nushaları sahiplerinin yinnibet hisse ıenedi olanlar ve toplan· 
tıda bulunmak isteyenler toplantı gü. yanında bulunan beyannameleri bu gün yani 14-2-935 ak
nünden evelki hafta içinde hisse senet· şamma kadar aid oldu~ Gümrüğün kontenjan işleri aervisi
lerini tirket merkezine bırıolan•lan ıa. ne getirmeleri aksi takdirde kontenjan tahsisatından istifa· 
zandır. 1

' de edemiyecekleri ilan olunur. (724) 

Şehrimiz veya yabancı memleketler 1 1 
bakanlarına bıraktlacak hisıe senetleri }nhİsarJRt" .. . ÜdÜr}ÜnÜnde": 
aertifikalan da hisse senetleri yerine ge- • ~ 

--------------------------------------------1 çer. 
(12000) Metre Band Saksonya §artname ve nümunesi Görüşülecek maddeler 

1 - idare Mecliıi rapora 
2 - Murakıp raporu 
3 - 1934 ıenesi beaaplarile bilin· 

· veçhile satın alınacağından vermek isteyenlerin 25-2-935 
pazartesi günü saat (14) de (o/o 7,5) teminat paralariyle 
Cibalide Levaznn ve Mübayaa t ~ubesine müracaatları. (622) 

çonun kabulü ve idare Meclisi azalarmm 
ibraıı. 

4 - idare Meclisinin azalarının ıeçil· 
meıi. 

5 - idare Meclisinin 935 senesi ;.. 
tonlanrun kararlaı tın iması. 

6 - Murakıplerin aeçilmeai ve ücret• 
letinin kararlqtırılmaaı. 

Asliye üçüncü hukuk mahkemeıindenı 1 

Nivard A!'§eleı Kuyumcuyan tarafından 1 

Paııgaltıda Çimen sokağında 24 No. lu ' 

evde oturan Vahan Kuyumcuyan aley• ' 

hine açılan boJanma davaamm arzuhal 1 

ıureti on gün içinde cevap verilmek üz.,. 

re ilanen tebliğ karan verilmiı olduğun-~ 

dan bu müddet zarfında müracaat et· 

mez ve cevap vermesse muhakemenin 
llQ'Olhrnda cereyan edecoği tebliğ meka· ' 
mına kaiın olmak üzere ilin olunur. 

(8063) ı 

fıtanbul asliye mahkemesi birinci hu· 
kuk dairesinde: 

Doy9<0 Bankın lstanbulda Meyvehoıı
ta 37 No. da Mehmet Nizamettin aley
hine açtığı iflaı davasmdan dolayi cere
yan eden 11-2-935 tarihli muhakeme cel
..,.;nde ikametgahı hazınnın meçhuliye
ti baaebile ili.nen yapuan tebliğe rağmen 
gehneyen müdaaleyhi mumaileyh Meh
met Nizamettinin meblağı müddaabihi 
on &'Ün zarfında mahkeme veznesine de
po eylemesine ve muhakemenin 10-4-935 
saat 14 de talikine ve ittihaz olunan İt· 
bu gıyap kararının ber ıah.k ilanen teb
liğine karar verilmiş ve ilanın bir nüs
hası mahkMıe divanhanesine talik kı· 

lmmıt olduğundan mumaileyh ilanın fer

da11ndan itibaren on gÜn zarfında meb
lağı müddeabih beşyüz lirayı teıviye -ve 
mahkeme veznesine depo etmediği ve 
gıyap kararma be:; gün zarfında itiraz 
edilmediği ve yevmü mezkürda mahke
c!e ishnb vücut etmediği takdirde icra ve 
iflaı kanununım 158 inci maddesi mucİ· 
bince hakkında muamelei gıyabiye ifa 
edil~eği kararnaın<> ve gıyap karannm 
tebliği makamına kaim olmak üzere iliın 
olunur. (8104) 

Beıilrtaı icra dairesinden: 

Mahpus olup pamya çevrilmesi karar 

laftmlan bir küçük orta mıuası, ıiyah 

üzerine kırmızı güllü bir tane kanape ta· 

kanı bir tane yeşil :masa örtüsü bir Sa-

l~andrra aoba ma boru, zemini kırmızı 

ıiyahlı dört köşe kilim, bir tane cam göz· 

lü cam yemişlik ba§ı kırk perdelik brona, 

altı tana ıiyah tül perde iki tane beyaz 

tül perde bir tane ceviz ku§1u ayna dört 

tııne mavj stor perde altı tane tahta aan• 

dalya iki tane hezaran sandalya iki tane 

eıki ayaklr tahta masa kırmızı ve siyahlı 

oski yql kilimin;n 21-2-935 tarihine mÜ· 

ıadif r>eJ1embe gÜnÜ saAt 10 dan 12 ye 

kadar ihale ve pul rdmi tellaliyesi müı
terisine ait olmak üzere Or.ali:öyde Di· 

vanyolunda 6 No. lu aparlımanm önünde 

aablacağından hazır bulunacak memuru

na n Lirac:aat olunması ilan olunur. 
(8052) 

- ---
ZA Y[ - 1855 sicil numerolu ar bacı 
chliyetnam<>mi ltı.ybetüm.. Y en.iıini alaca. 

1 
gı dan hükmü Y; .ur. Alı oı,:. , l l ıcyın 

Üniversite Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

T alunin bedeli 
Mark Kilosu 

220 100 1 

130 100 
l 

100 100 

Almacak 
Kilo 

400 

1200 

1000 

Cinai 

40 derece saf ve kristalize asid 
fenik 1 O kiloluk ambalajla. 
28 derece bilkiınya saf gliserin 
25 kiloluk ambalajla. 
40 derece formalin 50 kiloluk 
ambalajla. 

1 - Y-ıkarda cins ve miktan yazılı üç kalem Ecza 28-2-935 
perşembe günü saat 15 de Üniversitede ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Talipler yukarda yazılı Üç kalem Eczanın yekunu olan 
-3440 Markııi tutarı olan Türk Tirasmm yüzde 7,5 te
minatlarını ihale günü öğleye kadar Üniversite Muhase
be veznesine yahrmış olm&rarı lazımdır. (743) 

Nafıa Bakanlığından: 
Eloğlu istasyonuna 15 ve Mera§a 9 saat mesafede bu

lunan Kirazderesi ve Susu ormanlarından kesilmek ve Eloğ· 
lu veya ona mücavir istasyonlardan birinde teslim edilmek 
§artiyle muhammen bedeli 5462,5 lira bulunan 1150 adet 
çam telgraf direği kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur .. Eksiltme 21-2-935 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya
pılacaktır. İsteklilerin, tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 
409,69 liralık muvakkat teminatlannm malsandığma yatırıl
dığına dair olan makbuz veya nümunesine uyğun Banka ke
falet mektubu ile birlikte 21-2-935 perşembe günü saat 14 e 
kadar Malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. istek 
liler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada Ba
kanlık l\1alzeme Müdürlüğünden alabilirler. (586) 981 

Yeşi köy Tohumlslahlstasyo u 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi 2990 lira 34 kuruş olan müessemize aid 
makine hangarı inşası açık eksiltme usuliyle münakasaya 
konmuştur. Münakasa 20-2-935 tarihine müsadif çarşamb.ı 
günü saat 15 de Vilayet Muhasebeciliğinde yapılacakdır. Ta 
liplerin cari seneye mahsus ticaret odası ve fenni ehliyet ve· 
sikaları ve yüzde 7 ,5 nisbetinde 2?.4 liıa 28 kur l(Ş m·.ıvakkat 
teminatın vezneye yatırıldığına dair makbuz veya banka ı>:e 
falet mektubu ile birlikde, aynı gün ve saatten evvel muh. 
selıecilikdeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Talip er 
bu husustaki şartname evrakı keşfiyeyİ ve projeyi 15 k uş 
mukabilinde müesseseden alabilirler. Tafsilat almak is ey 
ler de Nafıa Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (531) 

943 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-" 

Nafıa Bakanlığından: 
Kayadereai istasyonuna 16 saat mesafede bulunan gök

sunun Y alakhasan ormanından kesilmek ve Kayaderesi veya 
ona mücavir istasyonların birinde teslim edilmek §artiyle mu 
hammen bedeli 9800 lira bulunan 2000 adet çam telgraf dire 
ği kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul~~.ştur. Eksiltme 
21-2-935 tarihine rastlayan perşembe gunu saat 15,30 da 
Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. la 
teklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 735 liralık 
muvakka~ teminatlarının malsandtihna yatırıldığına dair o 
lan makbuz veya nümunesine uygun banka kefalet mektu 
bu ile birlikte 21-2-935 perş .mbe günü saat 14,30 a kadar 
Malzeme Müdürlüğüne tevdi eı..neleri lizımdır. İstekliler bu 
husustaki şartnameleri parası-z olarak Ankarada Bakanlık 
malzeme müdürlüğünden alabilirler. (585) 98:J 
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• 1 
Asipirol Necati Grip, nezle. baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Depoıu: 

Bahçekapıda Salih Necati Ecı• E 
nesi "" 

, 
' 1 

Verdiğiniz para mukabilinde iyi 
ışık isterseniz satıcılarınızdan 

mpulleri t lep ediniz. 

uhterem stanhu .. alkına 
U•• j D E latanbulda ıeneden seneye ıebebsiz artan 

mahrukat fiatlarmı nazarı dikkate alan 

An~ara Memurlar Kooperatif şirketi 
ldar11 Meclisi hükumetin müsaadesi ve Zinnt Bankaaının yardı
mile Almanyadan külliyetli miktarda kok getirmeğe ve Ankara
cla olduğu gibi lıtanbulda da mahrukat fiatleri üzerinde nizım
hk vazifesini yapmağa karar vermiştir. 

Kuruçefmede ALTIN ÇAPADA teıiı edilen 2 numaralı 

Kooperatif Mahrukat Deposunda 
pall yakında aşağıda g6ıterila• fiatlerle kok satıtına baılanacakbr. 

To tan depoda teslim (21,5) Lira 
Perakende ikametgahları teslim (23, 5) 

CİNSİ : Kolay yanar, sobaları bozmaz, çok ısıtır, kırılmak iste
mez, küçük parça'•, tozauz en iyi cinı Alman teshin ko
ku. "AS~A 'il 7,200 KALORi, AZAMI 7 - 9 KOL,,. 

TESELLÜM ŞEKLİ : Koklar ayarlammt baıküllerle müf
terilerin veya adamlarJDJn gözleri önünde tartılır. 

Ağızlan dikilmİf kurpın mühürlü çuvallar İçinde 
kamyonlarla ikametgahlara kadar gönderilir. 

TARTI: TAM! HİLE YOK! 
MORACAA T YERi ı Sirkeci Mühürdarzade ham No. 32. 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF ŞiRKETi 
İstanbul irtibat bürosu Telefon: 23074. 
Mahrukat deposu Telefon: 40456. ._ ______ _ 

llS7 

-

KASADA 
SAKLAOIGIN12 

DAllA 
KURU 
BIA 

(~ŞM[ 
VAZİYETINOEOİQ 

ONU rAizu;: 
PAN~YA-VERİNJZ 

'-'USUSI S'ARTLARIMIZI 
SORUNUZ 
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'----------~A.;.. ___ r_i ___ 3 ___ ._,~ __ ıa ___ ,_a_·_n_a~r_ı __________ , 

Askeri Fabrikalar ihtiyac ı için aşağıda yazılı 3 kalem 
Kereste açık eksiltme usulile alınacağından vermek isteyen
ler bu Kerestelerin evsaf ve şe raitini anlamak ve eksiltmeye 
girmek için 18 Şubat 935 pazartesi günü saat 14 de Bakır
köy Barut Fabrikalarında Sat malma Komisyonuna müracaat 
ları. (448) 

200 adet az çıralı Çam Ağacı 

400 " .. .. " " 
25 " .. " " " 

5:5,5 x o, 18 x 0,013 
6,30 : 6,50 ')( o, 18 ")( 0,013 
4,30: 4,60 x 0,16 ><. 0,013 

871 

1 .. V_A_P_U_it_C_U_L_U__.._ I 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALICI 
liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon Postası 
GÜNEYSUvşPÜ~A~4 

PERŞEMBE ıünü saat 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. Gidit· 
te Zonguldak,lnebolu, Samsun,Onye, 
Fataa,Ordu,Gireson, Trabzon, Rize ve 
Hopa'ya. Dönüıte Pazar ve Pulatha
ne iskelelerine uğrıyarak avdet ede
cektir. 

l ı F O » L ---ıııııı 
Dr. İhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu. 
tutmamak için ağızdan alınan tifo hap. 
]arıdır, Hiç rahahızlık vermez. Her
kea alabilir. Kutusu 55 Kuruı. 

906 

MÜJDE! 
Zabıta memurlarını mıh 

sus 200 metrolulc me 
ssfcyl gösterir ku vvettı 

DAIMON 
CEP FENERLERi 
gelmiştir. Her yerde 
152(! numara tahtında 

arayınız ve taklldierin· 
den sakınınız. 

UmumT deposu ı 
lst•nbul, T•htakale N. 10 827 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

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

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

3 - Eksiltmeye girecekle
rin 1323 liralık muvakkat ban 
ka mektubu veya Maliyeye ya 
tırılımş teminat karşılığında 
alınacak makbuzlara arttırma 
ve eksiltme ka ,ununun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı vesika· 
lan getirmeleri. 

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

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

Alpulludaki kıtaatı için 
135,000 kilo Un 3-3-935 pa
zar günü saat 16 da Lülebur· 
gaz Satmalma Komisyonun· 
ca kapalı zarfla alınacaktır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni 
oturacak yer göstermeğe mec
burdur. Ve Ticaret OdaJarm· 
dan tasdiklfvesika ve şirket
ler namına girecekler vekalet· 
name bulunduracaklardır. 
Bunlara ve muvakkat teminat 
makbuzunu ve teklif mektu
bwıu eksiltme açma saatinden 
bir saat evvel vermiş buluna
caklardır. Şartname isteyen· 
ler her gün ve saatte Lülebur· 
gaz' da Askeri Satınahna Ko· 
misyonunda bulunmalıdırlar. 
Tahmin ,9~eli 16200 lira olup 
teminatı 1215 liradır. (792) 
(749) 

1 ıtanbul 7 inci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz olup paraya 

çevrilmesine karar verilen piyano muhte

lif halı ve sedef itlemeH arap tarzında 

koltuk gramofon ve ..Ure 17-2-935 gü

nüne gelen pazar saat 15 <len 16 ya ka

dar Calatada Ovakimyan hammn ônün

de ikmci açık arttırma ıuretile ıabla

cağı ~.n olunur. ( 8075) 

A C 11( ~\\\,··· IC.U M BARA DAN 

Dl'jNYA~·K DAR 
Bu Ya K~~·~ERVE-T~ .. oo~a.AR 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

« VacD ~akıP H- f•taabıll 

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

türklye it Bankası taraimdan tetkil oluamuttur. ldar• mecllal ve mlldilrl.w 
heyeti ve memurlara klmilea TUrklerden mürekkep yeg&ae Tilrk Sigorta Şirk .. 
tidir, Ttirkiyenia her tarafında (200) il geçe11 acentalann111 be11al Tii.rktHr. Tilr• 
lı.i}eala en miibim alie•seaeleriala vebaakalanm11 •İgortalarııu icra etmeldeıl.itıı 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiıı;orlalarım en iyi ıuaitıe >apar. Hasar Yukuunda ıı:ararları ıllr'at .,. kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ ·Telefona fst. 20531 

ı';'tanbul Levazını Amir
ği Satın Alma Komisyonu 

Uanlan - -------------
Kuleli Askeri Lisesi için 

bir aded bulaşık yıkama ma· 
ki'lasmın açık eksiltmesi 17 
Mart 935 de yapılacağı ilan 
edilmişdi. Bu ilandan sarfına· 
zar edilerek bulaşık makina· 
aının açık eksiltmesi 17 Şubat 
935 pazar günü saat 14 de ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 3100 
liradır. Şartname ve resimleri 
ni göreceklerin her gün ve ek· 
siltmeye gireceklerin belli saat 
te 232 lira 50 kuruşluk ilk te
minatlarile T opanede Satın· 
alma Komisyonuna gelmeleri. 

(760) (480} 875 

Umumi NeFiyat ve Yazı lfleri 
Miidürü Etem bzet BENiCE 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

1 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündeııı 
Kırıkkale Fabrikaları iç in teııviyeci ve tornacı a~~ 

cakdır. İsteklilerin imtihan İçin istida ile A·nkara'da Fitf 
F~brik~sına, lstanbul'da Ba1?~köy Barut Fabrikasına, ,:. 
mırdekiler de Halkapınar Sılah Tamirhanesine mürac~ 
ları. (526) _/ 

Maliye Vekaletinden: . ,. 
Darp edihnekte olan Gümüş paralardan Dört Milyoıı.~ı 

lık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedi ·ıi' 
olacağından eski gümüş paraların 1 Şubat 1936 tarihindetl ti'' 
haren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak ~b'ı 
nılmıyacağı hilafına hareket edenler hakında kanuni tald . .,ct 
yapılacağı 2257 No. lu kanunun sekizinci maddesi mu'"ib~71 
ilin olunur. (558) 


