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• 
ve toprak kanunu 

iç işler bakanlığı bir proje hazırladı 
liükumet istimlak için yüzde altı faizli yirmişer liralık 
bir m.lyon adede kadar toprak tahvili çıkarabilecek 
h· :6-~KARA, 14 (Telefona) -::- İç İter bakan-
gı hır ıskan ve toprak kanun layıhası hazırla

~ttır. Cumhuriyet Türkiyesinin ana kanunları 
Pr~ın~a yer alacak ebemmiy_ette _olan bu kanun 
~1°ıesıne göre memlekette ıJlemıyen toprakları 
~ecek bir bale getirmek, itlenenleri daha ve
• 1 Yapmak, itliyen kollara kudretlerinin en ço
::::ıu kullanmağa elverecek topraklar bulmak, 
(ı.. vcut kollan arttırmak, vatan topraklarını da
d fen, daha medeni, daha zengin ve yafa1Dağa 
f '~a elveritli bir tekle koymak, hükfunetin vazi
tıı addolumnu9tur. 

Yeni ıehirler 
t Bu proje hükümlerine göre yeni köy, kasaba 
e tehirle!'" Bakanlar Heyeti kararile kurulabile-

cektir. Köylerin yapı, kasaba ve tehirlerin plan 
ıınırları dıtında eğreti veya temelJi otunun yeri 
kurulamıyacakbr. Hatta kö} ~rin yurtluk, kaaaba 
ve tehirlerin de plan ıınırları dıtında her nerede 
oluna olsun değirmen, han, ağıl, kulübe gibi eğ
reti veya temelli yapı kurubnaaı valilerin müsaa
desine bağlı olacaktır. 

Müsaadesiz yapı ve çatılar vali ve kayma. 
kam buyuruğile hemen yıktırılacak veya bedeleiz 
zaptolunacaktır. Çadır altında yapmak valilerin 
müıaadesine bağlı olacak ve bu tekilde sürekli 
Y&f!UDağc. müaaade edilmiyecektir. 

Tapu 
Bakanlar heyeti kararile iskan ıabaıı sayılan 

(Devamı 7 inci sahifede) 

~lmanıa andıa,maJ1a girecek mi1 
ritler, Fransa v~ jngilt~!enin hava ~nd
aşnıasına da vetıne hugun cevap verıyor 
~etin belli olmamakla beraber, Almanların vakit kazan
lllağa müsait bir formülle ortaya çıkacakları anlaşılıyor 

~1~anyaya böyle bir teklif 11ilahlanma111nı resmen t sdik d~mek midir? 

Maliye bakanlığı 
Teşkilatı 

Bay Alfand raporunun 
ikinci kısmını verdi 
ANKARA, 14 (Telefıonla) - Ma

liye bakanlığının Fransadan gftirttiii 
mütehauıalardan Bay Alfan tetkikab 
hakkında hazırladığı raporun ikinci 
kıamını Maliye bakanlığına Vennİftİr. 

Mütehanmn verdiği raporları tet
kik için, Maliye bakanlığı buırünlerde 
bu lromi•yoa tetkil edecektir. Tetkikat 

• 

Miilehasa• Bay Allanıl 
bittikten ooara, Maliye lıııkanlılt .,_.. 
kez - tafra tefkilib h•klondaki ka
nwı projeai hazırlan·ıak ve proje mec:.
liain önümüzdd<i t lanbamda ~ 
ıülecektir. 

Hauptmana ölüm 
Cezası verildi 
Jüri kendisini birinci de

recede suçlu buldu" 
FLEMINGTON, 14 (A.A.) - Jüri 

heyeti, kararını 11 ıaat müzakereden 

Milliyetin geni adıdır 
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Adalann auyuna lıer 6İİlt Sirlreciden 6ôtürec.lr olem aa IHlpurlaruwlan l>ırı .. 

Adaların ezeli derdi 

Bu yıl Adalara Belediye 
su verebilecek mi? 

Belediye yeni bir proje hazırlamakla 
meşgul, su tankları yapılacak 

250 bin liralık tesisat kafi geliyor 
Adalara bol au temini .. _ _ _..,...,.,.!!l"'l'l'"'"'"",..., __ r __ .... ._..._ 

/1'111 Geçen ay Londrada toplanan 
ııı11:sa. ve lngiliz bakanlarınm Al
liıı ~aya vaki olan müşterek tek
li. ~~ ~zerinden hayli günler geç
teğ" ııtun Avrupa, Bitlerin vere
'!~~ c~vabı ehemmiyet ve derin 
tö1 a ıle bekledi. Gelen haberlere 
'ec:k ~!manya bugün cevtJbrnı ve
dıı s tı_r. Bu cevabın metni hakkm
dıı, ;rıh hiç bir §ey bilinmiyorsa 
dog

1 
Tan.sız - 1 ngili;ı teklifini ne 

buı ~da11 doğruya ret ve ne de k.a-

aonra aaat 22,30 da 
vermİftir. 

meaeleai tek-.nüJ etmİf 
bulunnıaktadır. Be.lediye 
fen heyeti, adalara ou 
,,.....,.,ilmek için, lazım o
lan teaiaata dair bir pro
je hazır)amıflır. Proje D
:ırerind• tetkikat yapıl -
maktadır. Yapılan tah
minlere ıröl"e 250 bin li
ra tahaiaatla, icap eden 
teaiaat yapılabilecektir. 

Adaların en yiiluek nok
talarına birer ıu tankı ko 
nacaktır. Bu tankların 

memleket dıııdıilinden bu
lunup bulunmıyacağı a
raıtınlmaktadır. 4 adaya 
yerl&fl:irilecek bu depo-

.,.. ___ ,___ 1 lar dalına au ile dolu bu- Adalara da terkoa ta olduiu ııibi böyla 
.., tankları )tapılacak ••• 

~ eceği tahmin edilebilir. 
Ilı~ llcak Alman cevabının yeni 
~/ ker~Jer'f yol açabilecek yeni 
~ı;,,:~1 ıhtiva edip etmediği de 
ij' li' 'Yor. Bu takdirde lngiltere 
~ e~ansanın eski tekliflerde ısrar 
•tıı11 ecele/eri, yahut böyle ortaya 
~e~ Yen; esaslar üzerinden mü
d~elt~lere girişmeği kabul mü e
ıı~et ;ri de mal(im değildir. Va
"ıı so 1ma.n cevabı mal(im olduk
'ılece1t"~a, daha ziyade tlavazzuh 

tır.) . S?1NDRA, 14 (A.A.) - lngiliz 
~ tiit lbabafilinde zannediWiği. 
t ~, .:~ .\lnıanya bava andlqma
' ""

1
te hakkındaki İngiliz • 

Sıi~~ te~liflerine cevaben yarın 
·~ ,, l~ı lngiliz ve Fransız bü. 

C çı iklerine tevdi edecektir. 

1 
llıı':'~P hakkında tahminler 

1'ıq~IN, 14 (A.A.) - Havu 
t A.lııı ll:ıubabirinden ı 
i t~,1~ an Cevabının, bugün yarın, 
~le ~e lngiliz elçilerine tevdi 

~· lıt,t?•Yor. 
~tl,ti~ıı hazırlanmıt, fakat Bay 
·-,, laıvjp etmesi bekleniyor-

!~ ~il Ce 
ı~~l~te lap Berlinde, Fransa ve 

11eCe'-~. e uzlatıldıktan sonra net 
) A. 't oq•r 
ı~ il eh· :b 1\ e, fıı.1ı; 1 ı timal, cevap itiliifcu-
S~ dil>( ıı.t müphemdir. Zira Al • 
~~ 0t llih ~asiıi iki 9eyden kaçı -
~1~leti 1 ll'Örünüyor.Diğer mem
)ı ~ ııa: •ulhü temine matuf, müf 
ıj~, %1111 re~eri fcaJ"fııınJa, Alman
~1 ~'l"ııı t•~i.fına çalıtıyormut his 
\'. A.lııı e ııtemiyor. Diğer taraf
~~ 'l>etiıı il.1'a, umumiyetle ıiyasal 
~ ~~•ı.ıti eınj ntikrarına amil o
~· 11 it arı nazarı dikkate ala -
~ Çeki~ e~ılı surette giritmek
l. tı.flııakkte ve vakit kazanma.. 

, 'li~, ll~ilıı tadır. 
)~t ~eti l~u_hakkakbr ki, Berlin 
lıı•ı lıı:ııad ırıltere, F ranaa ve Sov-,:-; e., a i · 
~. · •ııi diı:ı ç •ıyaıanın temev • 

"1<atle takip ebnekte -

/ 

• 

'Almanların kolayca harp tayyaraine tahvil edilebilecek olan ve kendi 
plGıılanna 11öre lwet; lahrikalanna umarlaJıklan üg motörlii )'eni 

büyük tayycaelenlen biri 
Bundan b&fka, Alman devleti, Bazı çok nüfuzlu nazi m•h•fi • 

Londra beyannamesine Almanya - linin tavur ve vaziyeti dikkate p... 
nın ailiblanmuı keyfiyetiniıı 111ef- yandır. Bu meyanda, Bay Hitlerin 
rutiyetini tudik minaıını vermek üzerinde müeaair olduğu 9üpbe gö-
iatiyor, (Devamı 6 mcı aahifede) 

lnkılab kürsüsünde 

Medeni kanunu nasıl aldık 
Eski Adliye vekili B. Mahmut Esad me 
deni kanunun geçirdiği safhaları anlattı 

Eaki adliye vekili Bay 
Mahmut Eaat İnkılap 
kürsüsündeki derslerine 
dün de devam etmİftİr. 
Bay Mahmut Eaadın d.,.._ 
aini yazıyoruz: 

"Bayanlar, baylar, 
"Geçen gün kanunu 

medeninin hazırlandığf 
günlerde muarızlardan 
hahaetmiıtim. 

Şüphe yok ki yanan 
latanbul adliye binaamm 
Mannaraya nazır peDıoo 
cerelerinden bakarak 
Türl< milletinin ihtiyacı 
ıudur veya budur demek 
kadar zayıf bir diitiince 
olamaz. 

Bir milletin aeviyeai
nin icabatı, bir milletin 
ihtiyaçları Marmaranın 
aeyri ile değil, o milletin 
bütün bir tarihinin aiyaai 
ve içtimai vaziyetinin ta
mamen kavranmaaı ile ve memleketin 
her tarafında bilinmeal ile kabildi. 

Hatınma tarihi bir vak'a ıreldi: 
O ırün Türk milletinden balıaeden

lerin hikayeaine benzer. 
Deli lbrahim namile anılan padiph 

ftrch. Bir ııün Çatalcaya doğru balr-
mıı veı 

- V ltY, clemİJ.·· lmparatorluium 
mımna ela büyükmü, ... 

Çatalcaya bakmııkla Oamanlı lmı>ara-
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Jüri heyeti Haupt 
mam birinci derece 
d cina;; iten auçl 
tanımakta ve onu ıC 

Jüm ce:zaama ma.'ı 
kum etmektedir. 

Hauptman, 1, 
mart ile bqlıya 
hafta içinde elek 
trilı aandalyeıine o 

turtulacalrur. -~lıı 
FLEMINGTON, 1 . 

(A.A.) - Dün -
11,45 te müzalı:enye Haup-
çekilen Jüri heyeti, 
karanm .......,,emeye ancak .- 22,34 
te, yani, · 11 aaat 19 dakika müzalı
den - bildinn.i,ıir. 

Hauptman, karan kıptrcı..n.d.oıı 
clinlemiıtir. y alm:ıı, bikim ölüm bük,. 
münii teibim edince, hafifçe -c1eı.
mittir. O •ırada bir teYler .öylemek ia
temit ve 80nra beqin bir tavırla ağır 
aiır hapiııbaneye cloiru yürümüfllür. 

Bayan Hauptmaıun heyecanı iae, 
aa sürmüıtür. "Korimıuyorum, demit
tir, daha ümidimi keamedim.,, 

Olüm b*münün tefhimini taklp .. 
den miieaair aükutu iıhli1 edaı yalm:ıı 
Reilly olmuıtur. Mumaileyh jüri aza -
undan h• birinin ayn ayn reyini tek
rar -.ini iatemiı ve lıunlar da: 
"H•Plman, birinci derecede katli nü
fua il• •uçludur" ciimleaini tekrar ey
Jemiıtir. 

Jüri, ancak betinci cWa nryler top
landığı zaman, ittifakı temin edehllmit
tir. Jüriye dahil iki kadırun ölüm ceza. 
ama muarız bulundukları söyleniyor. 

Hüknıü müteakip, halkın jüri aza
ıile her türlü teması yasak edilmiıtir. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

General Şükrü 
Naili Gökberk 

Kamil AT ATURK İstanbul say
lavı General Şükrü Naili'ye soyadı 
veımitlerdir. Bı• 
90yadı " Gök 
b e r k ., dir. Or
dudaki büyük hiz 
metlerile ismi et
rafında derin bir 
eevııl uyandıran 
General Şükrü 
Naili Gökberk Bü 
yük önderin ken
dieine verdiği bu 
adı tesçil ettirmit 
tir. Güzide Generale ve tehrimızın 
sayın aayli.vına yeni adı kutlu ol
.un. 

Eski Hicaz kralı öldü 
BAGDAT, 14 (A.A.) - Hicazın 

ealı:i kralı Emir Ali ölmüıtür. 

hmacaktır, Depolara verilecek ıu, hu
auai vapurlarla latanbuldan taşınacak
tır~ Her sün bu au vapurlan Sirkod
den au yüklü olaJ"ak kalkacak ve A
dalara ıriderek auyu bofaltacaktır. Bu 
vapur akııama kadar gidip gelecek -
tir. 

Adalara auyun tevzii için, ırenit bir 
§ebeke vücude getirilecek ve tanklar
dan her tarııfa kolaylıkla au dağıbla-

caktır. 
Her evde bu -le, N bal•macek

hr. ilk zamanlar, Adalılara atı bira& 
pahalıya verilecektir. Fa.ı..t, bilihara 
fiyadar indirilecektir. 

Adalara verilecek auyun terkoa ol
ması çok muhtemeldir. BilaJu.r.a, lçl
Jebilecak ıu için de ayn bir teaiaat ya
pılacaktır. Bugünkü au ihtikirnun ö
nün.. geçilecektir. 

İTALYA - HABEŞ -
Harb yerine sulhü hakim 

kılacak ümitler he
nuz kaybolmuş değildir 
Adisabaha'da siyasi m'üzakerele,. 

sürü.11or, ltalganlar 
asker sevkine başlar. ' lŞ değillerdir 

Son dakikadaki vaziyet 
ROMA, 14 (A.A.) - .,.,-..---,.---,-.--.-.-,~~~....-.,,---~-~ 

Havaa muhabirinden: 
Adisahahada aiyaai 

müzakerelere devam e
dilmektedir. Bitaraf bir 
mmtaka yapılmaaı hak
kında kumen bir anlq
ma yapıldığına dair fa• 
yialar teeyyüt etmekte 
n doğru zannedilmekte
dir. Henüz hiç bir ltal
yan kuvveti vapura bin
dirilmif değildir. 
Do.tlulr. muahedeai uar 

PARlS, 14 (A.A.) -
Gazeteler, yapılmak

ta olan müzakerelerin 1-
talya - Habet ihtili.fma 
aulh yolu ile bir netice 
bulunmaama müaaa.de e
d\lCeiini kat'i aurette • 
mit etmektedirler. 

R.,._daki Habet maa 
Jahatgüzan, Pöti Parizi- Bay Maaaolini bir Somalı lrıtaaına teltiı ediyor. 

en muhabirine demitti ki ı 
"ltalyamn aaker hazırlıkları bi:ııe 

hayret vennek.tedir. Fak at, dalına 
doat olacağımıza, ltalyamn hiç bir 
vakit Hahqiatana hücumu dÜ§ünme
diğine ve 1928 doıduk mualıedeaın
de hiç bir değiıiklik olmıyacağma dair 
kral ile Bay Muaaolininin verdikleri 
söze inanmakta devam ediyoruz. 

ltalyan •auteleri harp kelimeaini 
lıallanmıyarlar 

ROMA, 14 (A.A.) - Röyter mu-

habirinden: 
Resmi it al yan ma.bafili, (Harp) 

kelimeaini, kullanmakta olduk.lan IU
satçeden çıkarmağa çalıflNlktadır. J. 
talya - Habet meaeleainin aulh yollari· 
le halledilmeai ihtimalleri hakkmda 
nikbin bir hava vardır. 

Oldürülen Hab.ıZ... 
KAHiRE, 14 (A.A.) - Haıltetl .. 

tan mümeaaili, Röyter muhabirine, Hı 
bet İmparatorunun, mümkün olan bel' 

(Devamı 7 nd ııayıfada) 

ilivesini bugün müvezzilerden isteviniz 
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c __ s_og __ sa_l _D_ü_şü_'nc_el_er_.._I -A~_~:;_&u_) 1 HAR r c İ HABERİ.. ER-, ---
Parlemantarizme dönüş! 

Rua Komüniat fırkasının M>n kon
lftSİnde SoyYet kurumunun ana ka
nunlannm deiiıtirilmeli için Terilen 
karar ve bu müna..ıbetle Ruı icra ko
mileai reia.i Molotof'un aöylemit oldu
iu eni.ak hiç ıüphe yoktur ki bütün 
dünyada derin akisler bulacakbr. 

Demokrasiyi ve demokrasinin da· 
yandığı pwmuantarizm usulünü - ko
müninler kadar hırpalamıı bafka bir 
fırka yoktur. Vakıa bu fırka dahi d ... 
moıaaamin ve parl-..ntarİ7.min la· 
rihteki kıymetini ve beteriyete 7apbğı 
i1uıkıeri mı.ar ebcemekte idi: Kari 
Mark.atan Lenine kadar koma"inizmin 
bütun büyük önderleri - bu noktada 
birlqmcktedirler. Fakat bunlara gö
re, deraokrasinin bu erdemleri geç
ıruıo kaı •t·i> gıtmııtır. O 8l(ılı; tarihi 
rolı.onu oyW11111şta; yaıayıı kabiliyetini 
t~tmq o;an ve fakat gene gUçle ya
t"' ıst.ıycn kurumlar gibi demokra-
1 • de b §Uİyetin ilerilemesiııe engel 
oıwaı<tao Vd zarar vermekten bafl<a 
b « ro. J kalmamı ıtır. Y qacbğımız ılo
vır e ı e demol.rasi İçtimai yülueliıe 
k~, t• ı;eıenlenn IOll kalesi olduğundan 
koı uruzırua i.k hedefi bu kaleyi ta 
k<>"UD en ).ılap bitirmek olmalıdır. 

voı:ruy-.ı butün olarak ıöylemek ıa.. 
~ım geıır'-e bazı der :n düıüoen me&eli 
Kautwy gıbi komı.inilt üstatları do
moı<..a.. ııaıumdaki bu düşüncelere it· 
tıı " -"• te.::.ı elotedırler. Bu a:ibiler de· 
mokrasinin henüz kıymetini saklamakta 
o• --t; "'uu ve batta parlemantari.zmin 
k v .... lı.ı~ iç:ın Ou- geç1t olal>ı.aeceı:.t ka
na.,ınde idiJer. Fakat bu gibiler ko
münizm ülküsünün tekamül yolu ile 
k ..... ı~IZ ve yıkımsız var olabileceiine 
~.-.ı:uıiardıl Belakon, Lecin ve saire 
&h>ı ınk...Lapıız konuinizıni0 var olabile
ceğıne ına..nmıyanların hepsi öteki dü
ıünccde idiler r 

• us Wlrilahı bu aonunculara bak 
vcrdı ve o gıinden itibaren, demokrasi
yi l:a§iamak, parlenıantarızme kartı 
dunya dt.iıuocelerini kanfbrmak komü
ruzmio ba man ve fUut'U halini aldı. 

r ari.iıln ne yaman bir oyunu ve af• 
nı zamanda da - uyandırıcı bir dersidir 
kı komwıUm inkiliibından on yedi ~ 
ne gcçLğı ve bu uzun müddet esnasm
da komunizm düs•urlarmı tam ola· 
rak taı!.>lk etmek İçin her türlü tecrü • 
be• re 'O&l vurulduğu halde bu İJ>o 
kilabuı b&JIDda bulunanlar bugün ayni 
k ......... unu uere ve onların baıları üzerin· 
d ı bulun bqeriyete hitaben: "Baıka 
budum ın Faıizme doğru yilriidükleri 
b r a,, da Sovyetlcr parlemantarizme 
clo •ru dönme1otedır,, ler di1e ilin edip 
ôvuouyu.rlar !. 

Molotof'un bu huauıa ait beyanab 
ı<. da ııôylediğınıiz "'f<ııçhile -

bütün dünyada derin akial• uyand1-
ı. """· Avrupada, Amcrıkada parleman· 

'IUB.lıl USU,\.t.DÜ OIÜW"-

mekJe mefgul olan ~ıan komünııt· 
, .... - ....... wu ıuııo bu ıot:"ak ..-ünJerinde 
ernnemıı buz tesiri 7apacakbrl 

Ma!ôm olduğu üzere - bizde de 
demokı-ası ve parlemantarizm aleyhine 
yapılan propa;:andaıarın te.ıirleri albn· 
da bulunanlar oldu; bunlar da - cep
heden olma>a bile yandan ve arkadan 
demokrasiyı taıJ•m•kt•dırlar. Tabii 
buolar da ıqa.l.ı1acaklarl 

Şimdi Ruo komünistlerin - bu çe
vır"ıe naı·eketıeri - bir ileri hareketi 
ml, ,.oksa hır gerileme hareketi midir? 

Bwm gibi demokrui Te pule
mantarızm hakkındaki inanları biç 
bir zaman oarsılmaınıı olanlar i· 
ç:.ı •• o... ucU"eket e.&bette ki bir ilerileaw 
ha:eketıd.ir; fakat tecrübeli nad.im!C> 
r.ı.ı tecrübe ve bılgl üzerine dayanan i-
Luüar o.kmıyanık henill eal<i diiiiia-
e<:.aruıcia .srar eden inatçılar için bu 
b .... eket eıhette ki gerilemeci.iri 

.30vyet i.Jeminde bu dönme bareke
tiru goııteren alıimetler bir müddetten
kri be.ırmt:kte uli. Sovyet önderleri 
( Vppo.-tun11te) • idarei mulıhat adam
ları değildırlcr. Prensip adamlanclırlar, 
bunda .. ıa fÜPhe ve tereddüt yoktur. 
hJruanıı pr.nsıplere bağlıhldan, o yol· 
da nefioter.ne kartı reva gördükleri fo
da.<ar&uuar IDllDle!Om P ıdıJ.iık manza.. 
ruını goatermeldedirl Bunlar komiini. 
zm düJturlarmı tam olarak tatbik et• 
mek yo!ımda büJ'Üf< ırayretler göster
cliler. 8'r çok aziz ..-e candan aeYilen 
arkadaıiannı feda ettiler. Herlı:eoin ya
pamıyacaiJ bir çok fiddetlere kallat
tılar ilk dJl<katlerini 1eni reti§8D ,. ... 
kvvvelleri ile gençliğe bağladılar, onu 
1etiıtinnek için ~,w.. 

Fakat munıffak o1amadıkl•nm il.... 
dileri de gördüier • So.ı Leninıırat .W. 
lıasti miina....,.ti ile - elde edilen ,. ... 
aiblar - .wkute iııirik edealeria 
en çoiunua kendisine bu kadar dik· 
kat edılen, ve yetiımeai için bunca uğ
raplaa gençlik arasından pkmıı olduk
larım g<ınJw ... ı 

Oua kadar - kö1lerde - çıkan ii· 
titaılar çski bırjuvanm çekirdeği OAJ'I• 
lan koy kulaklarına atfedildi. Şehirler
de ve .fabrikalarda gÖrülen itaatsizlik • • 
1 ve intllaınıızlrldM', mübendi•lerin, 
profesörlerin ve sair bu gibi burj11Ta ne
vinden addedilen unsurların hesabına 
verildi. 

On 1edi ıenedenberi iizerlerinde 
bunca çalııılan, bunca emek verilen, 
gece gündüz ameli Ye nazari telkini,.. 
altmda bal-durulan kimseler bu va
biın ve toıhlilc · auikaste naıul iftira!< ,.. 
debilirler? 

Bu çıkmazla Kari Marka, ilk naza. 
riyesini kurarken ka11ıla.şmqtı. Onlar 
müsavat olmadan hürriyet olamaz di-

......... lll!!ll ....... ~ 

iTİZAR 
Mündericatımız.ın çokluğurı

dan tarhi telrikamız.ı yarına bt· 
rctkbl. Ô-:iir d!leriz. 

yorlarch; ve evveli müaavabn kurul • 
ma11nı istiyorlardı. Fakat bu tam mü
oavab kurmak içia hürriyeti de tam 
olarak hiç olmazsa bir iki batın ıçıa 
kaldırmak lizımdı. ProletaT1a d.ilı:tatöa-
lüiü, iıte formül! 

Fakat hün-iyet olmadan insanlık. 
kalır mı? lnıan uzun müddet hürriyet· 
sizliğe katlanır mı? 

Bu oual Kari Marko'm da Engels
in de dimağlarını kurcaladı. fa!ırl· 
b. Tatmin edecek cevap bulamad.ık.a • 
rmdan hallinden vazgeçtiler ; telkiıa 
ve terbiye. ile gençlik yeti§tiınnek, alıı
tırmalda :vkütülür, dediler • 

Lakin tam seksen sene oonra naza
riye ilk tatbik edildiii zaman, o mül
hit mesele gene dim dik çıktı, dikil. 
dil 

insan 7alnu: karından, mideden iba
ret mi? Hatta en ı:ecit ya§&)'lf, en muh
tqem refah ve dünüyanın bütün maddi 
zevkleri yalnız bafma inoanı tatmin eder 
mi? Hürriyet olmadan bunların tadı 
tuzu kalr mı? 

Eğ~r yüzde sekseni yalnız bunlar i· 
le kalabih e, J'ÜZde yirmisi bı..laıwı mı 
usanmaz mı, e•nemez mi? Aman yeti
ıir, bis:ız da hava, biraz da kendi ken
dime kala)'ID11 diye bağırmaz mı? 

Hangi telkin eseri.ledir ki be§erin 
tıynetinde koyu)aşmıf bu sesi ıusıı.. 
r.wilıin7 Bunun imkim olsa1dı - a• 
11rlarca devam eden istibdatlar çoktan 
J'&parlardı ! ! Bilbaua ki bunlarm yanı 
baımda durarak onlara bütün kuvvetleri 
ile yardım eden ve inıımı bepğinden a· 
larak mezanna kadar götüren ve onun 
maddi ve manevi varlığını mütbit bir 
ai içine alan dinler de Yardı!! HaJ'D'I 
Bütün bunlara Tağmen - insanııa için
deki o mukaddes atq ya§adı ve vakti 
gelince de parlayarak bütün ağlan yak· 
b kendisine bir çıkıt yolu buldu 1 

Ne mutlu o muhitier, ki bu hakikati 
takdir ederek Ya!ktinde tedbir almağı 
biliyorlar. SoyYet bükfunetinin yapb· 
ğı çevirme hareketi de büyük bir dira. 
Jet ve kiyaset eseridir. 

Ağa Oğlu 

Ulu irmak lı..ştı 
AKSARAY, 14.A.A.- Uç gün 

dür fiddetli lodosun erittiği kar su
ları dün gece yağan yağmur sebe
biyle kasabanın ortasından geçen 
Ulu ırmak t~mı,tır. Sular değir
men bendlerini yı-kbğı gibi malca 
bazı zayiata da gebep olduğu zan
nediliyor. Z:\rar henüz tespit edil
m<'mi~ir. 'f ektrik santralı bendi 
de yıkıklığından tehir bir kaç gün 
karanlrkta kalacaktır. 

Uludağa dişli demiryolu 
BURSA, 14 (A.A.) - Buraa 

belediye meclisinin son yapılan 
toplantısında konuşulan değiş ik it
ler arasında Uludağa bir bava hat
tı veya ditli demir yolu yapılma· 
ıı imtiyazımn almmuma ve bu i
fİn yapılmasına çoklukla karar ve
rilmiftir. 

Ankaralı kayakcılar 
U'udağda 

BURSA, 14 (A.A.) - Ankara 
yüksek ziraat enstitinü lnz ve er • 
kek okurlarından 30 kitilik bir ka
yakçı grupu baf larmda beden ter
biye muallimleri~n Bay Ridil ol
duğu halde bugün Karaköy yolun
dan Bunaya geldiler. 

Kendilerini vilayet C. H. F. dağ 
kulübü, belediye namına karfıla • 
dılar. Ankara kayakçıları vilayeti, 
belediyeyi ziyaretten sonra dağ ku
lübüne geldiler. Yarın Uludağa çı
kacaldar ve 20 gün kalacaklardır. 
2 martta 30 k~ilik bir grup daha 
gel~tir. 

Erzincanın kurtuluşu 
ANKARA, 14.A.A. - Dün ge

ce Halkevinde Erzincan kurtulu
fUDUD onyedinci yıl dönümü kutlu
landı. Saat aekizde batlıyan IDÜ· 

tamerede Erzincanm kurtuhı1una 
aid hatıralardan bahıedilmif, bu
nu müteakib Erzincan Türküleriy
le oyunlan oynanmıt ve istikl8..I 
piyesile de miiaaınereye son ve
rilmiftir. 

İstanbul Telefon Türk 
Anonim tirketinden: 
1 - Sa1iır deier aboneleriİniz tehir 

dahili telefon konu§ll'.lalanndan ba~ka hiç 
bir mukavele ve muameleye mahal bl
maluızın tehirler arası ve be.:rneimilel 
telefon konuımalan da yapahilirier. 

- 2 Şirket Şehirler araıı ve beyne!. 
milel konuşmaları temin ve ücretleı:ini 
posta, telgraf ve telefon umum mÜdİİl'
lügü hesabına tabsıl ve tesviye ile mÜ· 
kelleftir. 

3 - Şirket bıı Ücretlerin vaktinde 
tahsilini temin için 16 Ma111 1932 ta. 
ribli mukavelenameniu 3 cü maddesi mu
cibince ıehlrler ara11 "'fe bc:rnelmilel mü
kaleme yapan aboaelerden bunlarm ..,_ 
bir dahili pefİn ücretleri bittikten ıon
ra bir nanı talep ve tabıll etmek hak. 
kım haizclir. 

4 - Hiç tehirler arası ve beynelmilel 
mükH..-ne yapmıJ'&Dlarm &Yans venno
ee mecburi,-etleri )'Oktıu-. 

Balon Sar' dan 
Nasıl battı? Çekilme hazırlığı 
Am~ rika bütçesinde daha Ayın 18 inde fransı:ı güm

iki balon tahıisatı var rüğü eski hududa taşınıyor 
SAN FRANSlSKO, 14.A.A. - PARlS, 14.A.A. - Resmi gaze-

K~dan ~iley, madeni kısımda te, şunları yazmaktadır : 18-2 tarİ· 
olan hır kıngın, balonun kırılması- hinden itibaren Sar erazisi Fran· 
na sebeb olduğunu söy!emiştir. O ııız gümrük hududları içi~de bu. 
zaman, rüzgar Makon'~n kılıfını lunmaktan çıkacak v~ Alman güm 
yırtınıf ve M.akon dakrkada 100 rük hududlan içine girecektir. Bu 
metre bir hızla denize başaşağı itibarla Fransız gümrük hudu 18-2 
düfmü,tür. de Fransa-Sar hududuna çekile-

V AŞ1NGTON, 14.A.A. - Bay cektir. 
Roosvelt - Macon kabili sevk balo- LONDRA, 14.A.A. - Sar' da bu· 
nu yerine ~enis.ini inta içi~ ~on_g· lunan lnailiz askerleri, ora.dan bu 
radan tahs ısat ıstemcyecegını bıl- ayın 19 u ile 28 i araııın<la ayrıla· 
dirmit tir. Bununla beraber balon- caklardır. 
lann askeri faydaları olduğunu ve BERLIN 14 AA - Sarre ecne-
trunamen terkedilmiyeceklerin~ ?il bi kıtaatı ' b~~andanı, Sarre 
dirmittir. Bahriye büdçesinde ıkı geçen İngiliz, ftalyan, Hollanda 
büyük balon için tahsisat mevcud- ve lsveç kıtaatına Alman ve Fran· 
dur. sız memurları tarafından gösteri-

V AŞINGTON, 14.A.A. - Mak- len kolaylıklardan dolayı minnettar 
ron'un parçalanması, bu yaz, At- lığını hükılmet komisyonuna bil-
laa aşın bir tecrübe hattı yapmak dinnit ve bu hissiyatın Fransız ve 
i.stiyen doktör Ekner'i te,ebbüsün- Alman hükumetlerine bildirilme· 
den vazgeçirecek deği'dir. sini rica etmittir. 

B. Roosvelt, Dr. Ekner ile La
kehurst'te bir üs kurulmak üzere 
yapılan anlqmadan vazgeçilme~
ne bir ıebeb olmadığını söylemıt
tir. 

Reisicumhur, havadan hafif sefi 
nelerin itlemesinin bu kaza yü. 
zünden ortadan kalkmıyacağını, 
zeplinlerin ticari hatlar üzerinde 
alacakları neticeleri takib etıne
nin dikkate değer olduğunu i:ave 
etmi•tir. 

BERLIN, 14.A.A. - Berliner Ta 
geblatt gazetesinde Doktör Ekner 
ve Völkiter Böbahtcr gazetesinde 
Kont Zeplin ile bir milyon kilomet 
~e seyahat etmif olan kumandan 
Şiiler, Amerika dirijabli Makon'un 
dütmesinin sel,cbleri hakkında 
bir~ey söylenemiyeceğini yazmak
tadırlar. 

Dı>ktör Ekner, Makon'un deni· 
zin sathında rüzgarla sürüklenmft 
olması iddiasının doğru olamıyaca 
ğını yazmaktadır. 

B. Sil'er ise Zeplin balonuna iti· 
mad ile kumanda etmekte devam 
edeceğini bildirmektedir. 

Lokal Ançayger gazetesinin as
keri muharriri kazanı'1 bir ınanev· 
ra esnasında olduğu noktasına dik
kati çekiyor. Manevra esnasında 
kumandan, hava vaziyetini layiki 
veçhile tetkik edemez, ancılJ, balo
nu için varid değildir. 

Ga:zeteler, Amerika hükWnetinin 
dirija.bl meselesi hakkında henüz 
son sözünü söylemediği nolrtaııma 
dikkati çekmekte, Dokti>r Ekner'in 
yapacağı tecrübelerin neticesini 
be4clediği.ni kaydetmektedirler. 

Atina ayanında mü
sülman üyeler 

ATINA, 14 (Milliyet) - Hvkdmet 
taraftan Tipoa gazetesi )'llkında ya • 
pılacak ktsmi ayan seçiminde Trakya 
müalümanlarmm ayrı intihap daireaİ 
teşkil etmeden intihabata girmelerini 
bükiimetin diifümnekte oldufu haberi 
ni vermi~ti. 

Fakat Jine hükUmet taraftan Pro
iya gazetesi iae bu haberin aodsızb • 
ğmı yazanı.k bükUınetin ayrı intihap 
dairesini kaldırmak aklından geçme • 
diğini ~~ı;-a, w~ hudilerine gelinco 
bunlar Yunan tebaası oldnklarmdan 
tı.-dileriı.e ıntıtıap ~i arrıJma • 
mıı olduğunu halbuki Trakya mü.slii
manlannın birazlı tetirli -ı.te bu· 
lnncluldarmı yazl}'Or. 

lngilterede grip 
LONDRA, 14.A.A.- Grip bu

talığı, lngiltereye de bul&fDll' gibi 
görünüyor. Bu hastalığı getiren
ler, Avrupa krtaımdan gelen yol
culardır. Dün, Duvr garnizonunda 
90, ve bir mektebe 60 vaka kayde
dilmittir. Hastalık fevkalade sü· 
ratle yayılmıtsa da, vakalann ço
ğu hafiftir. 

Şumnuda tevkifler 
SOFY A, 14.A.A. - Şumnuda 

56 komünist tev'..ıif edilmittir• 

Kübada bomba 
SANTlAGO, (Küba), 14.A.A.

Büyük bankalardan biri ile Sovyet 
ler konsolosluğu binasının önünde 
çok kuvvetli bir bomba patlamıt
hr. Ha.sarat, ehemmiyetlidir. 

Yunanistanda fen:ı 
havalar 

ATINA, 14 (Milliyet) - Da.biliye 
ve ziraat b'1kaıılıklarmm aldıklan rea 
mi haberi.,,., göre b;' tiin Y u.nan.istan· 
da havalar pek fena gitınektedir. E
pir, Maktdon) a ve Teıalyada devam
b kar yağmaktadır. Yunan denizlerin
de de havalar çok fena olup Akdeniz 
adalarile Y unan.iatan arasmda itli yen 
Yapurlar ıridip gelemcmetlcedirler. 

Amerikadaki 
Japonlar 

Kaliforn\yada 25 bin 
kişi yarin 

isterse silahlanabilirmiş 
VAŞiNGTON, 14. A.A. - Alaskada 

veya başka yerlerde bava üsaül harekele
ri tea.İıi projesi için tetkikata m:-:nur 
mec iti aıkeri komisyonunda bir zat 
Kalifonıiyadaki 100 bin Japonyalıdan 
25 bininin yarm ailahlanabileceğini söy. 
lem:ş ve Alaakada bir üuülharekc tesisi 
Japonya1a karıı küstahlık olrıralı: tavsif 
eyledjğini ilive ö)'~'l!tnlftjr. Bunun üze
rine komisyon reisi müdahale ederek mü 
tearrizane addedilebilecek her tür!ü be
yanattan ictinab edihneıi ıayanı arzu 
bulunduğunu ıöyiemiş ise de bayanata 
devam eden bu zat, Los Anje • oı üm·•· 
nında uzun ıı:ferlere kabiliyetli 150 ba
lıkçı gemisinden mürekkcb bir Japon fi. 
loıu mevcud olduğunu söyleyince reis 
aleni cclıe1i tatil etm:iı ve telladetlerin 
hafi celsede yap ılması icab edc"'gini bil 
diı·miftir. 

Avrupa nüfusu 
Bir ltalyan mecmuasına 

göre azalma devam ederse 
ROMA, 14.A.A. - "Raaenya 

İtalyana,, mecmuuı, Avrupada nu· 
fusun azalmasına dair bir makale 
ne,retmektedir. Bunda deniıiyor 
ki : 

" Eğer bu azalma, bugünkü gi
bi devam edib giderse, 10 ıene içe
risinde Asya kavimlerinin nufusu, 
1 .300.000.000 u geçeceği halde, 
garp kavimlerinin nufusu 

300.000.000 den fazlaya çıkmıya
caktır.,, 

Casus, dolandıncı ve 
kaçakcı 

PARlS, 14.A.A. - Dün yakala· 
nan Baron Radvitz hapiaane has
taneıinde mevkufdur. Tahkikata 
devam edilmekde iae de tebid mü· 
zekkeresi mi, yoksa casusluk, do
landmcılık ve yahud uyufturucu 
madde1er ticareti yüzünden takiba 
h mı mevzuu bahis olduğu öireni· 
lememittir. 

Arnavutlukta af 
TiRAN, 14.A.A.- Kral, Avlon

ya suikasd tetkiliitına menaub o
lub 1932 de muhtelif cezalara mah 
kUm edilen 27 kifiyi affetmit ve 
müebbed hapse nıalıkUm edilmit o
lan diğer 10 unun cezumı da 10 
seneye indinniftir. 

Suikast davası 
ATINA, 14 (Milli1et) - Bu a:rm 

yirmi birinde görülecek olan Venize. 
los ıuikaati davıuır için düne kadar 4 
yiizden fazla müdafaa tahldi celbe • 
dildiğini gazeteler yazmaktadırlar. 

Sar meselesini tasfiye için 
CENEVRE, 14.A.A. - M:ütema

diyen uluslar kurumunun Sarre me 
ae'esini tasfiye etmek üzre 25 şu· 
batta hususi bir toplantı yapaca
ğından bahsedilmektedir. 

Avusturya ihtilalcilerine 
silah veren adam 

ViYANA, 14 (A.A.) - Harp eli. 
vanı, B ... nclorff' daJ.i Krupp fabrikala • 
rmm idare meclisi aı:aaındMa buiunan 
Avustıwya 11Uıa,.icilerindea Halburge • 
ri müebbet kürek cez-a••na mahkU.m et. 
mittir. 

Ha urger 1934 temmuzunda ihti. 
"la1 oilih YenD<:ğe tef..bbüo etıı.Jek. 
" mabkam 4*uuıtıur. 

Bakanlar heyeti dün toplandı 
ANKARA, 14 (Tele/onla) - "-.kanlar heyeti bu alqam toplaııJı. 

Topland geç vakte kadar devam d. 

Yunanistan huaudlarını tahkime 
karar verdi. Emniyet tedbirleri 
ATINA, 4 ( A.A.) - Havaa ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Büyük erkiinı harbiye reisi General Katenyatis harbiye bakanı ile ı:ıııtfl 
bir görüşmeden sonra gazetecilere verdiği beyanatta; Yunaniatanıtl hll" 
dutlannı tahkime karar verdiğini söyledikterı sonra: 

Yurnınis:an sulh bes~yici ümitler beslemektedir. Fakat komşular'' 
mızdan bazı!arının ayni fikirle mütehcusis olmadıkları görülüyor •• ~~& 
nun için Yunani&tan barışın ne/'i namına emniyet tedbirleri ~ 
mecburiyetindedir.,, demıştir. 

lstanbul ve l zmir limanları 
ANKARA, 14 (Telefonln) - lstanbul ve lzmir liman umırm 1 

dürlüklcre kadrolarının tetkikine maliye bakan;ığınca devam olanJ'I"" 
tadır. lzmir liman umum müdürü Bay HulUsi, kadrolann tetkikinde~~ 
zır bulunmak üzere şehrimize gelm iylİr. lstanbul liman umum miidıl 
Bay Ali Rızanın da bugünlerde şehrimize gelmesi beklenmektedir. 

Turist J!elmesini temin için 
ANKARA, 14 (.Telefonla)- Öğrendiğimize göre, memlekete tır 

risin gelmesini temin için alınması liizım gelen tedbirleri düsünmek çl 

turizmi O:dkadar eden meselelerle, turizm iflerinde müşkülat varsa !f' 
lesi çarelerini aramak üzere önümüzdeki halta biliimum baJıanlıwO! 
mümessilleri ile Turing kulüpten bir zatın da iftirakile Türkofute bıl 
komisyon toplanacaktır. 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Maliye bakanlığı memleketiınj;Jı 
on beş gün kalan turist~erin kambiyo ve dövizlerin memleketin dıııtıl 
çıkmasını kolaylaştıran bir kararname projesi hazırlamaktadu. 

Avam kamarasında lngiliz hüku
meti aleyhine bir takrir 

LONDRA, 14.A.A. - Avam kamaraaında Bay lambury İf,it/' 
re yardım projesi dola)llBtyla hükUmet aleyhine bir tevbih takriri V 
bul edilmesini l4leb etmiş ve şöyle dem~tir : , 

HükUmet kamarayı hataya sevketmiştir. Biz hükUmeti kelimerıift 
hakiki manasıyla namussuz~a bir hattı hareket takib etmişdir dir' 
ittiham etmiyoruz. Vahim bir seliihiyetsizlik ve vukufsuzlukla ittiJııll' 
ediyoruz. 

Bulgaristanda şiddetli soğuk/arı 
kurtlar kasabalara hücum etti 
SOFY A, 14.A.A. - Bütün m cmlekette şülıletli bir 

sürmektedir. Cenupta kartalar bir bir çok kasabalara 
lerdir. 

kıs hiiJiP! 
hü~um etırı1f 

Almanganın tekliflere cevabı 
LONDRA, 14.A.A. - Almanyanın lngiliz - Fransız teklif~ 

olan cevabı /ngiliz ve Fransız seliılerine tevdi eJilmi,tir, Sefir/er, b 
cevabı hükumetlerine bildireceiılerdir. 

Şir1'etlerin kupon ve 
tahvilatı 

ANKARA, 14 (Teelfonla) - 2308 
aa)'llı kanun mucibince tirketlerin mÜ· 
nıru zamane uğnyan kupon. tahvili.t 
Te hisse senedi bedellerinin hazineye 
intikali lazım g <'lmektedir. 

Kanunun l9fl'İnden aonra. bazı mü 
-lerce bu felı.olde tevziatta bulu• 
lunulmllf U. de, kanun hükümlerine 
riayet edilip edilınediğie malUnı bu -
lumnadığmdan mi1e11uelerin kontro
lü lüzumlu görülmiif ve bu busu.o tef• 
tit ve murakabenin bankalar mura • 
kıplarile tahakkuk müfetti§ Te)'a me
murlar !tarafından da yapılma.aı ta • 
kaniir etıniıtir. . 

Tekirdağda göçmen
lere buğday 

TEKIRDAÖ, 14.A.A. -Tekir
dağ ve Malkaradaki göçmenlere 
dağıtılmak üzere yeniden, 400 ıa· 
raya, 200 Çorluya, 500 Hayrabo
luya yemeklik buğday gelmittir. 
Havalar açılınca buğdaylar dağıtı· 
lacaktır. Evvelce dağıtılan buğday 
lar ekilmi,tir. Göçmenler devletin, 
hallan yardmılanndan çok mem
nundurlar. Tekirdağının her tara. 
fında üç gündenberi bol ve feyizli 
yağmurlar yağmaktadır. F...aııen 

çifçi sürkeli yağmurlardan aonra 
kar beklemekte idi. 

Grip kalmamıftır. 

Ankara kayakçılan 
BURSA, 14.A.A. - Ankara yük 

ıek ziraat enstiüıü kız ve erkek o
kurlanndan 39 itilik bir kayakçı 
grupu başlarında be~ terbiyesi 
maullimleri B. Ridil olduğu halde 
bugün Karaköy yolundan Bursaya 
geldiler. Kendileri vilayet C. H. 
Ftrkası Dağkulübü ile Be!ediye na
mına yoldan karfılandılar. 

Ankara kayakçıları vilayeti, be
lediyeyi ziyaretten sonra Dağ ku
lübüne geldiler. Y ann Uludafa ÇI· 

kacaklar ve 20 gün kalacaklardır. 
2 Martta 30 kişilik bir gurup 

daha gelecektir. 

Tekirdağ köy bütçeleri 
TEKIRDAC, 14.A.A. -Vali ve 

kaymakamlar, köy bütc;eierile uğ. 
r~ıyorlar. Önümüzdeki sene ba· 
ymdırbk, ökonomi, kül 'ir alanın
da yeoi h31Dleler &~· 'lecektir. 

Konya saylavı bayan J3e' 
diz Aydilek şerefine,"' 

BOLU, 14.A.A. - Gece ffa>"',ı 
vi 1alonunda Konya sayla.va JJıı.111 
Bediz Aydilek ferefine H~j~ 
temsil kolu tarafından 120 ki.t1 .,. 

bir danalı çay ziyafeti veriJnılf~J 
Bu aktam da fırka tarafındaıı:; 
Bediz Aydilek ferefine çaylı d 
verilecektir. , ~ 
Tekirdağ umumi mecl'ı 

TEKIRDA(j, 14.A.A. - tJ~ ~ 
meclis azalığına fırka nam%ed.w 
ittifakla aeçilmiftir. Oyeleriıı 1 ~ 
kadındır. Meclisin bu ay ıoııııı' 
toplanması muhtemeldir. 

9
f 

Adanada peçe ve çarŞ.~ 
ADANA, 14.A.A. - Bele~ 

meclisinin aon toplantısında f I~ 
mizde bazı kadınlarımızın ~ 
giydiği çartaf ve peçenin be I 
yuak edilmesi üzerinde k~~~ 
lar olmuf ve bu biçimsiz .IP'j,ı 
sığldı:: ve kaçakçılık bakJnıfll il' 
kötülüğü ortaya dökü!miiftiİt:.JI 
it meclisin yarınki toplantıP"f 
kati bir aona bağlanacak fO fi 
sağın batlama.sına Ja1an bit 
!emeç konacaktır. 

Adana müzesinde et' 
• 

nografya köı~sı ·~~ 
ADANA, 14. A.A. - Şeht1;1 

asan atika müzesinde umuıııf ı;ııt 
lisin kabul ettiği tahıisatlıı ,Jı' 
ıüzdeki yıl içinde bir etnog_'. e ~ 

kısmı açılacaktır. Bu yeni lı:~ 
kısJIDdan ibaret olacaktır . .13 ,1 
dan birincisi Güney yurddıı .. ~el 
Irk ve av aletleri, ikincisi ~et~ 
yurdda musiki ve mu.siki al Je'jl 
üçüncüsü Göçebe Türkııtebİ' I 
çadır hayatını gösterir ayT~. v' 
londa yapılacak semboldıI1';ııl" 
kit ve tahsUat olursa bir de 
lab kö1esi yapılacaktır. ~ 

• 1 ti 
Cenevre top l antı ~~ı~ 
CENEVRE, 14 (A.A.) -fl~'~ f 

de Japon7a, Çin, Iran, Sovyc;t b"'ııl' 4' 
olan 21 ulusun ittirik ettiiP ~ .(1 
ulusal ıilih ve harp ~ oPf f" 
ticaretini tanzim eden kopJ.11>' 
toplanacakbr. • e 

Danzigde bir h~~·J~ 
DANZIG, 14 (A.A.) - "." ,,t•~ 

ı · , ekkep bir grup kapalı b•~011ı.ıP 
a .an bJ. sosyal Je okr,.t !, 

•• ~" bulunanları da~tmııtır· ooit"Jf 
Bir çok kimseler zedel~ ş&A.

Polis müdahale ederek ..,ut 
dea birini tmcif etmİI tir • 



Sipariıler .•• 
Eııveke Londradan rahatça bah 

u'!e~ilirdim. Şimdi nereye 11itsem 
ıt •oz: 

li - Yine mi Londra? diyorlar. 
cıtta bir dostum: 

1- - Artık bu Londra bahsi hacı
""bı hac hikiiyelerine dönecek .• 
, ller lırsatta onların (Hac sene
~ idi ... ) diye ıöze ~laclıklan gi
l •erı de (hiç unutmam bir gün 
b::,~rada .•• ) diye anlatırsın/ diye 
heri ırııle alay bile etti. Şimdi o 
bcı ıleYİnı ki ; Londra ıözii arhlı 

rıcı haram olJu .•• 
•tıi Sıraaı gelip te bu ,ehirden bah

erkerı arhk: 
Ilı - Adı lazım değil! demejje 

ecb11r olacağım. .... 
~ Birisi bir yolculuğa çıkarken 
0•tları ondan bir ıürü fey iıter: 

lıi - Gelirken bana biraz ıiname
lletirmeyi unutma! Emil 

llQ - Aman orada iyiıi vardır. Ba
bir demet Hindiba getiri. 

- Sen iyiıinden anlarpn/ Ba
llQ 8'adan bir çilt nalın ... gibi. •• 
ıtı ırrıların hemen hemen hiç biri 
,.~nıın edilemez. Çünkü hele bu 
)qlllıkü mali şartlar içinde enine bo 
tib~ PaTa ıarlına imkiin olmadığı 

1 ba,Jıa.ı hesabına gümrükten 
l>ıcıl lleçirmeye de yol yokhır. 
o!,~nuııla beraber ben bu tertio si
d "''fi~ hoş görürüm. Belki ben 
6 el ba,kalanna böyle siparlj'•era e 
r 11 llrımuşumdur. Liilıin burılar a
ı:;rnda bir tanesi var ki; sanırım 

liiıı rekorları kınmştır. 
B<ıkın anlatayım: 

l'j l.ondrada iken doıtlarundan bi
l'l(fen bir mektup alıyorum ... 

''S dcıı .evdikl~rimizdcn falan zatın sen-
'ti:ııı ?ır ricası var ve bu ricayi geri çc
d 1Y<ecğinc de eminim: Bu zat sen
a~ ~ngiltcrede çdcan halis ve (p.klan
laı; tıııeinden bir adet erkek av köpeği 
~aı!or. Bedeli için de sana §U kadar 
li göndermek müsaade&ini alıyoruz. 
l<ııen bana telgrafla cevap ver 1,, 

L Bu mektubu aldığım sıralarda 
0 
erı bozuk demiryolundan kendimi 

c e .crnanıı nasıl lıtanbula WQfhra
&cttırııı düfiinmekle mefguldüm. 
llıııuıla beraber bir doıtıunw:ıın 
~unu gözü kapalı reddetmiş ol
~ak için seyahat acentuine git-
ııı ııe sordum: 

p 
4
- Elendim! lstanbııla bir kö -

t~ llÖtürnıek iıtiyorum, ıemplon 
1 Presle yo: paran ne kadar tu • 
lfr? 

-- Köpek bq kilodan lazla mı? 
- Zannederim •• 
~ -- O halde kompartimana ala
~nız! Fürgona vermeli. 
.._Parası?. 

ılıı "':-Onu aöyliyemem. Her hu -
ıQe1 ıataayonunda ayn bir bilet a
lı;ı 0~ınu. Bizde yalnı:z inıanların 
il) etj vardır. Köpekler için müte-

llı/i bilet veremeyiz. 

l>ı 1' abii bu cevap üzerine do11tu
/~rı bu ar:zuıu yerine getiri
•ih 1J1or ve kınlmasın diye kendi -

·•e: 
"A C.1 illan ben senin köpeğin olayım. 

~o şu işten vazgeç . ., Diye ya
tıırn. 

~q.llllrıq anlaltığun bir dostum ba-

ılev.._ Pııa et ki; köpek memİf. Ya •orJ '~eseydi, ne yapardın? diye 
il. 

irkilmeden cevap verdim: 

l>q,:::- Kolaydı ... Parayı O:ır, deve 
• '""'ılım. 
a......_ B.FELEK 

"~ liOR~A 1 u, a 
•nkaaından alman cetveldir) 
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Ş EH i R HABERLERİ 
MAHKEMELERDE 

T ehdidle Para 
İsteyen adam 

-o-

Eve çağırılarak tuzağa dü
oürüldüğünü iddia etti 

Gazeteci arkadaılarım.ızdan Bay 
Halil Llitfinin geceleyin evine gidip Ö
lümle tehdit ederek parasını almak 
istemeketen auçhı Şevketin duruımuı
na dün ağır ceza mahkemesinde de -
vam edilmittir. 

Dünkü celaede dinlenen §ahitlerden 
tüccar Muatafa, zahire tüccan Hıfzı, 
avukat lımail Ratip, dötemeci Süley • 
man, ıaatçi Mustafa Şevia!tin kendi
lerine müracaatla Samsuna gideceğin
den bahiale para istediğini ve kendile
rinin de hean§4'1ırilik ve akrabalık do
layııile yardan ettiklerini aöylemiıler
dir. 

Komiayoncu Behzat Şevketin yazı
hanesine geldiğini ve Alemdar otelinin 
evvelki aahibi Mehmedi öldürdüğün • 
den, hapishaneden yeni çıktığından 
bahisle kendiııini tanıtıp: 

- Şimdi namuskar oldum, Sa:ımu
na gideceğim. Bana paraca yardım e
din dediğini ve yardım ettiklerini aöy
lemiıtir. 

Şevketin amcası oğlu olan N~el ıa
hitlik etmiyeceğini, avukat Abdürrah
man Münip bir tey bilmediğini, pasta
cı Omer ile Ziraat bankaaından Mu .. 
lafa ve Mehmet Şevketin kend:lerin -
den de para istediğini, fakat venne -
diklerini ıöylemitlerdir. 

Şahit Ziya, Nazmi Duhani, Mehmet, 
Cevat, diğer Mehmet, Murat, Muhsin, 
Münir, lbra.bim gelmemitlerdi. Şahit 
Mahmut Şevketin kendisinden para ia
lediğini söylemiıtir. 

Mülga darülfünun hukuku düvel 
pıiiderriıi ve avukat Mu•lilıittin Adil 
gazetelerde Halil Lutfinin evine teca
vüz edildiğini okumadan bir kaç gÜn 
evvel Şevketin yazthaneıine geldiğini 
ve hemtehriliğinden bahsederek elin
den çıkan kazayı anlattığını ve mua
venet istediğini, fak.al kendisini bu 
ıekilde lanıtmıı ohnaamın botuna git
mediğini, ve Şevketi ıavdığını, bir iki 
gün aonra Şevketin yine yazıhanesi· 
ne gelerek bir tezkere getirdiğini aöy
lemit: 

- Bu tezkere bana hocalık ebnit o
lan ihtiyar bir zalm imzaawı tqıyor, 
ve Şevkete muavenet etm&kliğim le • 
menniıini ihtiva ediyordu. Fak.at ya -
zıhaneme Şevketin ıavulmumı tenb>h 
ettiğim için Şevket aavuhnuttu, demit
tir. 

Şevketin öldürdüğü otelci Mehme
din ortağı otelci Necip te: 

- Şevket bana aokakta rastgeldi. 
Mahpultan çrl<lığım, aıkere gideceğini 
söyledi ve yardnn etmemi istedi. Ken
disini orlağnnı öldürdüğü için tanıyor
dum. Çıkardım bet lira verdim, de -
mi§tir. 

Bundan aonra ıuçlu Şevket mahke
meye bir istida vermiı, bu istida okun
muıtur. 

Şevket istidasmda hakkındaki ıu -
çun taoni edildiğini, Bay Halil Lutfi • 
nin o gece için kendisini evine çağır -
dığını, bu ıuretle kendisini bu vaziyete 
dütürec:ek tuzağı hazırladığım oöyle -
mittir. 

Muhakeme gelmiyen taJıitlerle teb
ligat yapılanuyan gazetecilik ve Mat
baacılık tirkeli matbaa kuıru aer mü -
rettibi Bay Moral ile poıta havale me
muru Bay Cevat lobak Tevfik, Yedi
kule timendifer fa.brikasında döıeme
ci Mehmet, Türbede pa&tacı Mehmet 
ve Pangahide berber Melunedin geti
rilmeleri için 9 mart ıaat ona brrakrl
mıttır. 

Sahte ırenıur 
Dün müddeiumumiliğe kör Tahsin 

adlı bir adam teılim edilmittir. Bu a
damm itlediği ıuç akıllara hayret veri
ci bir cür'et eaeridir: 

Bundan bir kaç gün evvel Fener 
mmtakaaında Yalıup ve Ramazan adlı 
iki kiti hakkında e&rar içirmek suçun
dan dolayı takibata baılanılmııtrr. Kör 
Tahsin bunu haber almıı ve Yalıup)a 
Ramazana: 

- Sizi komiser çağınyor, diye e
vinden çağırtarak kendisine salahiyet
tar zabıta memuru ıüıünü •erm.iı: 

- Hot geçinelim, ben birinci komi
ıere söyledim ııize bir ıey yopna..., fa.
kat evvel emirde bu İ§i haftaya bağla
yalım, ıiz bana haftada 3 lira veriniz, 
i§inize ıerbestçe devam edersiniz. De
mit ve aksi takdirde şöyle yaparım, 
böyle ederim, diye tehdide başlamrı, da
ha sonra ela: 

- Hele timdi mahıuben birer lira 
verin bakalım, demittir. 

Bu küstah cür'etkarın memur ol
madığını anlayan Y akupla Ramazan 
yanlannda para olmadığım, gidip geti
receklerini aöylemiıler ve uıulcacrk gi
dip keyfiyeti poliıe haber vermitler
dir. 

Zaten sabıkalı olan kör Tahsin 
polisler tarafından yakalanmıf, dün 
müddeiumumiliğe verilmiı ve tevkif ta-
lebile hakim huzuruna çıkarılnuı-

tır. 

icra suiistimalinden iki k:ş i 
dat a tevkif edildi 

icra suiistimali tahkikah yeni ve 
ehemmiyetli bir safhaya dahil olmuıtur. 
Dün de yazdığımız veçbile ıuçlulardan 
icra lıatibi Kadrinin bazı tabitlerin i
fadeleri üzerine itirafa batWnıı olması 
ortaya yeni ve mühim bazı teyler çıkar
mıf, yeni baıtan tahkikata ba§lanılmııı
tı. 

Bu itiraf üzerine ya;>ılan lahkik•tıa 
evvelce tahiı olarak dinlenen Agop 
Barsamyan ile Serkiain de müddei.unu
milikçe tevkifi.erine lüzum görülrnü~ ve 

MAARiFTE 

Mektepler gene 
Kapatılacak mı 

-o-

Hükumet doktorları 
tetkikat yapıyorlar 

Kaza hükumet doktorları topla
narak mekteplerde hasta bulunan 
talebeye ait istatistikleri tetkik et

mitlerdir. 
Grip salgın teklini elan muhafa 

za etmektedir. Sınıflarda, talebe 
miktarı da yarı yarıyadır. Her ev
de gripten yatan hasta bulunmak
tadrr. 

Mekteplerdeki vaziyet daha bir 
iki gün tetkik edilecek, hastalık tid 
detini kaybetmezse, mektepler bir 
hafta müddetle kapatılacaktır • . 

Tıp talebe cemiyetinin 
konferansları 

Tıp fakültesi talebe cemiyeti • 
nin tertip ettiği konferanslardan 
ikincisi 16 9ubat cumartesi günü 
saat 18 de Halkevinde verilecek -
tir. 

Bu konferans profesör Oben
dorf er "Batın uzuvlarının tefsiri 
ve onların vazifevi ehemmiyeti,. 
mevzuu ile verecektir. 

Konferansı, bir konser takip e
decektir. 

Üniversite hUtçesi 
Ankaradan verilen malfunata 

göre, Üniversite bütçesi tıudik e -
dilmittir. Bütçenin bugünlerde gel 
mesi beklenmektedir. Bütçe fev
kalade bir değitiklik yoktur. 

KUtüphanelerde sıhhi tesisat 
Kültür bakanlığı kütüphaneler

de bazı sıhhi ve fenni tesisat yap
mağa karar vermittir. Bir kısım 
kütüphane binalarına gündüz •tı
ğının geçmediği anlatılm19tır. Ba
kanlık bu ~ibi kütüphanelerde ye
ni bazı tesisat yaptıracaktır. 

Yeni imtihan talimatnamesi 
Tıp fakültesi yeni imtihan tali

matnameıi hazırlanmıt ve talebe
ye bildirilmittir. Yeni talimatna
mede bir çok yeni hükümler var
dır. 

Ortaköyde dün jeceki 
yangın 

Dün ak§am saat 20 raddelerinde 
Ortaköyde Derelıoyunda poliı memuru 
Bay Muıtafanın evinden yangın çıkmıı 
sa da, alet büyümeden aöndürülmüı
tür. 

>kiıi de Sultanahmeı oulh birinci ceza 
mahkemeıi huzuruna çrkanJarak tev -
kifleri iılenilmiıtir. 

Hiıkim her ikisinin de iıticvabıru 
yapını§ ve tevkiflerine karar vermiıtir. 
O.ger taraftan yeni vaziyet evvelce tev-
kif edilen avukat Salabattin ile icra 
muhasLbesi katibi Refetin lelıindedir. 

Bunlar bir İıtida ile müracaat ede
rek tabliye talebinde bulunmuılarcbr. 

Bugünkü vaziyet mevkufiyet hallerinin 
devamına lüzum bırakmadığından ba
kim bu talebi terviç etmiı, ikia.i de dün 
aerbeıt baakılmıılardır. 

Agop Barsamyan ile Serkisi bu sui
istimal itinde m ... ayyel olarak alacak
lı vaziyetinde bulun~lar ve bir defa
unda vezneden 825, cbger dciaıında da 
382 lira alnu§olardır. Tahkikat inkitaf 
etmektedir. Sorırulara yarın da devam e
dilecektir. 

E!mas kıçıkçılığı 
Dün ıekizinci ibtiıas mahkemesinde 

elmas kaçakçılığından suçlu Avram, 
Sergiı ve arkadatlanrun duruımalanna 
devam edi!mittir. 

Dünkü celsede suçlu vekillerinden 
biri müvekkili Sergisin clunıpnaaınm 

mevkufen devam ettiğini, halbuki mev
kufiyetine bir sebep olmaclığ1nı aöyle
mİ§, fakat reiı, mevkufiyetin refine bir 
sebep olmadığını aöyliyettk bu talebi 
reddetmiı tir. 

Neticede bazı §8hitlerin celbi ve 
ıuçlu Avramın Avrupaya kaç defa ve 
hangi tarihlerde gidip geldiğinin aorul
ması için duruıma batka hlr güne bıra· 
lulmı§tır. 

Eroin kaçakçılığı 
Eroin kaçakçılığından ıuçlu Dimiı

ri Arılanidis, Y orgi hakidiı ve arka -
da§olarrrun durutmalarına dün de de. 
vam edilmittir. 

Eroin yapanlar manke
meye verildiler 

Arnavut köyünde polis ve gümrük 
muhafaza memurlarmın mü§terelıen mey 
dana çıkardılılan eroin fabrikasını itle
lenlerden Koponoa, komüniıt namile 
maruf Ziya Hihni, Haydar ve ali.kadar 
bet kiti hakkında emniyet müdürlüğü 
kaçakçılık büroıundaki tahkikat ikmal 
edildiği için bunlar dün aktam geç va
kit ihtisas mahkcmeıi müdde'iumumi

liğne verilm::;]ud:r. 

BELEDiYEDE 

Sürpagop 
Mezarlığı davası 

Son kalan kısımlar da 
yakında ~itecek 

Sürp Agop mezarlığının müsak
kaf kısmına ait dava henüz bitme
mittir. Fakat bu kısmın muhakeme 
si iki üç celsede ikmal edilecektir. 
Mezarlığın müsakkaf kısmı S bin 
metre burabbaıdrr. 

Gayri müsakkaf kıımı 56 bin 
metre murabbaı idi. Ermeni cema
ati gayri musakka.f kısmı için, da
vadan önce, bankaya 20 bin lira 
tazminat yatırmıştı. Belediye da -
vanın birinci safhasını kazandığı i 
çin 20 bin lirayı alını9tır. Davanın 
ikinci kıamı için de cemaat 10 bin 
lira yahrmıttır. Belediye, davanın 
ikinci kısmını da kazandığı tak -
dirde bu 10 bin lirayı da alacaktır. 

Mezbaha önUne asrr iskele 
Belediye, mezbahanın önüne 

asri bir iskele yaphrmağa karar 
vermit ve bu husus için yeni sene 
bütçeaine kafi tahsisat koymu9tur. 
Şimdiki iskele seyrüsefer ve nakli
yat için çok güçlük vermektedir. 

lslanbul umumi meclisi 
toplantısı 

lstanbul umumi meclisi dün öğ
leden sonra toplandı. On dakika 
kadar süren bu toplanhda eski za
bıt okundu, kabul edildi. 

Dört zabıt okunarak kabul e -
dildi. Biri ait olduğu encümene ha
vale edildi. Meclis pazartesi günü 
tekrar toplanacaktır. 

ŞiRKETLERDE 

Havagazı, elektrik 
Saatleri 

Otomobil taksileri de 
gözden geçirilecek 

Yeni ölçüler nizamnamesi muci

bince, elektrik, su ve bava gazı sa
atleri gibi otomobil taksimetrele
rinin de muayeneden geçirilmesi i

cap etmektedir. ölçüler bat müfet

titliği bu it için hazırlıklal"ll batla

mıttır. 

Dün, yeni olarak hariçten getir

tilmi4 olan taksimetreler gümrük -
!erde muayeneden geçirilecektir. 

Bundan sonra da piyasada çalı

tan bütün taksi saatleri konb'ol e
dilecektir. Hava gazı, elektrik ve 
su saatlerinin muayenesi iti, de -

vam etmektedir. Müfettitlik tayin 

etti'ği memurlar vasıtasile tamir i

çin abonelerden çıkarılan saatleri 

ayarlamaktadır. Bu itlerin daha 

bir hayli uzayacağı anlatılmakta
dır. 

Gtlneysu vapuru ça~ışmaya 
başladı 

Vapurculuk tirketinin Güney su 

vapuru dün itlemeğe batlamıf, Ka
radenize ilk seferini almıttır. 

Damir sanayii için lir teşekkUI 
Yeni kurulacak demir sanayii i

çin bir umum müdürlük ihdas edi

leceği anlatılmaktadır. 

Umum müdürlüğe, Zonguldak 

havzası eski müdürü Bay Refit Os 

manrn getirileceği söylenmektedir. 

ViLAYETTE 

Tuğlacıların müracaatı 
tetkik ediliyor 

Bazı tuğlacılar vilayete müra -
caat ederek, bir kısm tuğla fabri

kalarının kendilerini köy harman

ları mahiyetinde göstererek, vergi

den kurtulmak istediklerini bildir. 
mitlerdir. Vilayet bu meseleyi tet

kik etmeğe batlaınıttır. 

Hangi müesseselerin tuğla köy 

harmanı, hangilerinin tuğla fabri

kası olduğu, aanayi müfetti9liği va

ııtasile tetkik ettirilmektedir. 

ÇiKolatacılar da muamele 
vergisi verecekler 

Çikolata fabrikacılarının timdi

ye kadar muamele vergisi verme -

dikleri, tekercilerle ayni mahiyette 

addolundukları anlatılmıttır. Bun

dan sonra, çikolatacıların da, mu
amele vergisine tabi tutulmaları ta

karrür etmif.tir . 

OKONOMI 

Fransaya 
Mukabelebilmisil 

-o-

Onlar bizden mal alma
dı ça biz de almıyacakıx 

F ransanm memleketimizden mal al
maması üzerine mukabele yapı1maıı ka
rarlattırrlmıp. T..ılıik sahasında bu -
lunan Türk ticaret mılapnuma lıağh 
tarifeden 106 A B, 107 A B, 378 C D, 
380 B, 381 A B C D ve 390 A B mad
deleri çıkanlnuttır. 

Bu arada, bunlann memleketimize 
ithaline ait mukavelenin feshedildiği 
de Franaız lıükiimetine bildirilmi§-lir. 

F ranaadan ithali yaıak edilen bu 
maddelerin mühim bir kıımmı yünlü 
ve pamui<lu mensucat teıkil etmekle • 
dir. Dün gümrüklere yapılan bir tamim
le, Franıız mallarının 27 ıubattan iti
baren ithal edilmemesi lilldirilmiıtir. 

Kuru ~ayısı, kayısı ezmesi 
Berlinddri Alman konserve ı~ 

birliği Tiirkofiıe müracaat edecek meın· 
lelıetimizden kaysı, kay11 ezmesi ve 
portakal kabuğu ıatnı almak istediğini 
bildinnittir. 

Diğer bir Alınan firması da koyun 
ve uğır baraaklan nümuneleri i..temek
tedir. 

Dün ne kadar buğday s1tıldı 
Dün lıtanbul borsasında, 105 ton 

arpa, 813 ton muhtelif buğday, 20 bin 
kilo ıan nu91r satılnuıtır. 

Yugıısıavıadan alınacak 
tUtünler 

Pragdan bildirildiğine göre, Çekos
lovakya tütün iıi!ıil&l'J 35 milyon kilo 
gram tütün almak için Yugoılavya tii
tün inhisar idareıile bir mukavele im
zalamııtrr. 

Bu tütünlerin bedeli Çekoslovakya.
nın Yugoslavyadaki e.ı.i alacalılanna 
mahsup edilecektir. 

lt .. lya 8., 'çi>.adan gömUr 
alacak 

Verilen maliımata göre, BelÇ>ika ile 
ltalya arasında yeni bir kömür aniaı • 
ması yapılmııtrr. 

Bu anla§maya göre, Belçika 1 tal ya
ya mühim miktarda lıömiir gönd.,..... 
cektir. Buna mukabil, Beıçikacla lıulu
nan 1 tal yan amelesi, diğer yaiıancı iı
çil«e kartı tatbik edilen uıuldeft iotia
na edilecelıtir. 

Al manyanın ayırdığı yu
murta kon!enjanı 

Tıüriıoliı Berlin ıubea.inden alınan 
bir tel yazısında Alm.,yanın memle
ket!.oize ıubal ayı için 1000 kentallik 
yumurta kontenjan hiıael.İ aıyırdığı bil
dirilmektedir. 

Fransa ita konsolide gUın
rDk pozisyon.arı 

Tiirlıotislen: Fransa ile aramızda 
mecut modüı ahkamına tevfikan koı>

ıolide edilmit olan gümrül< pozİl}'on • 
lanndan ı06 a, 106 b, 107 a, 107 b, 
378 c, 378 d, 380 b, 381 ve 390 a ve 
390 b ,,.,ziıyon!an 12-2-1935 tarihinden 
ibbaren 15 gün için de clekonsolide e
d ilecelrtir. 

Adanı pamukları 
Ankaracla pamuk fiatlan dütmüt • 

tür. Kilosu 51 kuruta kadar çııkan pa
muldarımız ;ki giindür n ve 40 kunt-

"' aatılnutbr. 

Bir fransız 
Maliye mütehassısı 
Fransız maıi kanuniar 

oubesi müdürü geldi 
Franıa Maliye bakanlığı mali k":

nunlar ıubeai müdürii Bay Juleı Pı
charleı Parioten tehrimize gelmi§ ve 
dün ak.tamki trenle Ankaraya gitmİ§• 
tir. 

Bayan Picharlea de kendiıine r~a-
ket et:meketedir. Bay Picharlea malıye 
bakanlığı tarafından mali kanunları
mızı tetkik etmek üzere müteha11ıs o
larak getirtilmiftİr. 

Ankarada mali kanunlan, vergile
ri tarlı ve cibayet usullerini tetkik et
mek üzere Franaadan getirtilmi§ olan 
Bay Alfand'dan baıka daha iki müte
hasaıs bulunmaktadır. Picharleı'in Bay 
Alfand ile beraber çahtacağı haber 
verilmektedir. 

Dün Perapalas otelind<! görİ.İftÜğÜ· 
m;iz Bay Picharleı bize Ankarada de
nıhte edeceği vazife hakkında bir tey 
oöylemek istememi§ ve ancak Anka
rllya vardıktan aonra bu huauıta aöz 
oövlemek kabil olacağını beyan etmit
tir. 

Bay Picharlea diyor ki: 
- lstanbula 1932 aeneıinde bir de

fa gebniıtim. Fakat bir turist aıfatile. 
O zaman htanbulu çok beğenmiıtim. 
Denizden geldiğim için, latanbulun 
manzara11 beni buraya adeta bağla -
mı§lı. Bu defa ırelişimden çok mem • 
nun oldum . ., 

Geçenlerde Bükreıten gazetelere 
gelen bir telgrafta me~hur Fran11z 
maliyeciıi Bay Ristin ı5 tıdıalta An
karada bulun:'.cağını bildiriyordu. 

Picharleı Bükreıe uğramı§ ol:lu
ğundan bu haberin bir isim yanlıılığın· 
dan ileri geldiği anl14ılmaktadır. Bay 
Riıt Pariıte bulunmaktadır. 

~ unu. . _,1 G" "~' 
Fransada ecnebi ta

lebeler ve hariçte 
Fransız kültürü 

Her memlekette ecnebi ifçİsine 
karfı fabrikalar, İfler kapalıdır. 
Bu, Fransada da böyledir. Çünkü 
bir millet evvela kendi yurddap
na ekmek verecektir. Geri yanda
kileri keneli mületlerinin düşünme
ıi gerektir. 

lfte bunun için ıon zamanlarda 
Fransadaki yabancı el emeğine 
karşı bir hareket başladı. Daha 
doğrusu evvelce ittihaz edilen la
lıat müsamaha yüzünden tatbik e
dilemiyen bazı kararlar ıekrar or
taya çıktı. Ve ııkı tedbiı :.,, alınclı. 

Fakat bu esnada Fransada oku
yan ecnebi talebeye harfi da bir 
cephe alındığı görüldü. Pariıte yer• 
li talebeler yabancı talebenin ille
rine hücum ettiler. Bir çoklarını 
hayli ıılathlar. Nihayet poliı mü
dahale etmeğe mecbur kaldı. 

işin garibi fU ki Fransanın müs 
temlekelerinden gelen ba:zı talebe
:er de bu unada ırk itibarile ya -
bancı lıiui verdiklerinden yanlışlı. 
la hayli kötek yediler. 

Fransadaki bu ecnebi talebe a
leyhtarlığını hiç anlamadık. Paris 
garp kültürünün en mühim mer -
kezlerinden biridir. 

Fransa hükümeti vaktile Parise· 
talebe celbetmek için yabancıların 
tahril masraflarını bile indirmeğe 
ra:zı olmu1tu. Çünkü ecnebilerin 
Franıada tahsil etmesi, Fransız kil 
türünün Fransa haricinde hiç mtu
ral yapılmadan yayJması, dağıl
ması demekti. Bunun milli noktai 
na:zard an :zararı değil kiirı vardı. 
Çünkü bir memlekette bir kaç se
ne oturmak oraya alışmak, orasını 
sevmek demekti. Bu sevginin tesi
rile hariçte yapılacak propaganda. 
nın tesiri hiç istisgar edilebilir miJ 

Kaldı ki ilmin milliveti rlr ı.. 

tur. Japon ilmi ile, Fransa ilmi a
rasında lark olacağı iddı .. .,.._ , ~-·
lir mi? 

Oatelik Franaanın en mühim ge 
lirlerinden birini de böyle hariç -
ten gelen ecnebi talebelerin getir
dikleri paralar tefkil etmektedir. 

Bunun ticaret rnüvazenesi ve 
dolayııile tediye müvazene:ri ü:ze
rinde de mühim tesirleri vardır. 

Bini.erce talebenin her Sl''1e 
Fransada harcıyacakları parayi biı 
düfiinün! 

Fakat nedense Fransada ecne
bi aleyhtarlığı, ecnebi talebe aleyh 
tarlığına kadar varmıfhr. 

Bunda yerli talebelerin koyu 
milliyetçilik ile hareket ettikleri
ni ve meselenin ileriıini, gerisini 
düşünmediklerini ıöyliyenler bu -
lunabilir. Fakat maalesef mahalli 
idarelerin de buna göz yumdı·~u
nu ıöylesek hata etmemi, olUTUZ. 

Bundan beş sene evveldi, ben 
de tahsil etmek için Fransaya git
mek istetnİJtim. Fakat nedense bir 

sürü müfküUitla karfılandun. 6000 
lrank teminat almaclan hareketi -
me mü.lıade etmect • .-. Y arıi ,,:ze 
vermediler .. 

Belki Fransızların, yurdlarına 
lazla ecnebi toplanmasını endife 

ile karşılamaları varit olabilir. Fa
kat endife edilecek kimseler, ilim 
için Fransaya giclen talebeler de -
ğil, belki Fransayı istismar iç n o
raya akın eden yabancılardır. · 

Mümtaz FAiK 

B. Tevfik Rüştü Aras g~.dl 
Dıı jtler bakanı Bay Te-vfik Rüttü 

~ras dun Ankaradan hlanbula geimit 
tır. Bay Tevfik Rüttü Araı Haydar
pafllda resmi zevat tarafından karşılan
ıruı ve Perapalaı oteline inm.ittir. 

Bay Bakan otelde biraz dinlendik -
ten aonra Dolmabahçe sarayına gitmiıı
tir. 

Bay Tevfik Rüıtü Aras htarıbulda 
bir kaç gün kalacak, ditlerini tedavi eıl: 
tirdikten ıonra Ankaraya gidocektir. 
Dıt itler hnıu11 kalem müdürü Bay 
Relik Amir Kocamaz da Bay Tevfik 
Rüıtü Araıla birlikte ,_Jırimize gelm.İf
tir . 

Ere~lide tedkikat yapan 
Fransızlar döndüle~ 
Ereğli limanı ile kömür havzasın

da yapılacak büyük elektrik santralı 
m yapmalı: için Maliye bat.anlığına tek
liflerde bulunmuf olan Wickera Met
ropolitaine ıirketi ınüdürlerinden Bay 
Ric:hardı Ereğli limanı ile yapacaklan 
aantral hakkında !etki.katta bnlunmak 
üzere Ereğliye gİtmitlerdi. 

Bayı Richardı dün Ereğliden dön
müıler ve dün akıam, müzakereye de
vam etmek üzere Ankaraya gitmiıler
dir. 

Şirket mümeuilleri Ereilide fenni 
tetkikat yapnuılar ve bükıimetıe yap.., 
caklan mali ıetkilıatın eaaılarım diin 
ıehrimizde toplanarak tubit etmişler -
dir. 
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Gene ltalya. Habeşistan 

R talya ile Habeşistan araaında 
H dünya barıtı için tehlikeli gÖ· 

rünen bir mesele dııha çıktı. Daha 
doğnııu ltalya bir meıele da.h~ çıkar
dı Bu mesele de son aylar ıçınde çı· 
k~nlan meselelere benziyor. iki m em
leket hudutlarına yakın bir yerde çar
pışma olmuı. ltaly tebaasından beı 
aaker - yerli askerler demek olacak • 
ölmüş . ltalya ıimdi Valval hadisesi •ı· 
rasında olduğu gibi, Habeıistanda~ 
tazminat "e tarziye istiyor. Bu talebı 
nı ku vetle takviye etmek için olacak· 
tır ki ıki fırka aakeri de ailah altına 
al mıştır. . 

3 a hudut hadiselerini Habeııatanın 
k ıı. d en çıkarmak isteyeceğine ihti:m~l 
vermek güçtür. Bunlann herhangı hır 
ziihül e•eri olarak kendiliklerinden 
çıktığına in~nrnak ta kolay d.e~i!d.ir: 
Birkaç ay içınde arkaaı aıra bınbınnı 
takip etmeleri ve ltalyanın Habeıis • 
tanı her defaaında da tarziye ve taz· 
minat talebi karşısında bırakma11 bun 
!arın b ir maksatla ihdas edildiğine 
t phe bırakmıyor. 

'"aksat ne olabilir? ltalya Habeıia
tanı "l vereceği tazminata mühtaç bir 
devlet olmadığı gibi, birkaç Habeı 
lut'asmın ltalya bayrağını seliı.mlama
sıle lıalyanın terefi artmaz. Bu tar • 
z1.ye ve tazminat talepleri arkasında· 
ki m a koat ıu olsa gerektir : 

ltalya ile Habeşistan arasındaki hu· 
dut kat'i olarak çizilmemiıtir. Bu hu
dudun çizilmesine batlanacaktrr. Iıal
ya bu vesile ile Habeı topraklanndan 
büyük parçalar koparmak istiyor. 
Bunun için muhtelif yerlerde Habeı 
toprakları İçine doğru yürümüıtür. 
Habetler buna miı.ni olmak iıtiyorlar 
ve çarpı-tmalar oluyor. lta1yanın çar
pışmalardan aonra tarziye iıtemeaine 
sebep, bu tarziyenin verilmesi. mÜaa· 
deme yapılan yerin Italyaya ait oldu
ğunun zımni olarak tanınma11 demek 
olacaktır. Yani ltalya kunı bir tarziye 
peşinde değil, toprak istiyor. Habeıia
tan da biliyor ki tarziye verdiği daki
kada çarpı§manm yapıldığı toprağın 
ltnlyaya ait olduğunu kabul etmit o
lacaktır. Bunun içindir ki iti Ulııslar 
Cemiyetine götünnek İstiyor. Bugün • 
kü ıtalva • Habet mücadelesi, bir ta
raftan İtalyanın Habetistandan tarzi
ye koparmaaı, Öte yandan da Habeşi .. 
tanın tarziye vermiyerek iti Uluslar 
Derneğine götürmesi etrafında bir uğ
raımadır. 

* * * 
Londra görüşmeleri 

L ondra görüımeleri üzerinden 
geçen bir hafta lngiliz ve 

Fransız ni.zırları arasındaki anlapna· 
yı daha ziyade tenvir etmittira Görüı· 
meler dört parçaya ayrılabilir: 

Onoe Uluslar Derneğinin lüzum ve 
faydası üzerinde mütabakat hasıl ol
muştur. lngiltere ve Fransanın Ulus • 
lar derneğine karşı ötedenberi takip 
ett;kleri siyasa malüm oldufuna göre, 
timdi bunun lüzum ve faydaarnı tek • 
rar etmek minaaız gibi görülebilira 
Hakikat ıudur ki bu kurwnun lüzum 
ve fayda .. nı tekrarlamak diplomaıi 
dil:le Almanyayı oraya iltihaka davet 
etmek demektir. Tebliğde bütün dev
letlerin Uluslar Derneği etrafında top
landıkları söylenmetkedir. Ve Alman
ya da bundan iıtiına edilmiyor. 
Bu Almanya'nın dernek dııında kal
dığı halde Sar itinde dernekle el-
birliği yapmıt olmaıı dolayı • 
aile olacaktır. Heriıalde Lonclrada 
yapılan birinci iş, Uluslar Derneği aı • 
1asaıını takviye etmektir. 

* • • 
Roma protokolü ve lngiltere 

kinci mesele Roma protokolü, 
yani Avuıturyanın istiklali me

aeleıidir. lngiltere Avuıturyanın istik
l~lini muhafazaya taraftar olduğunu 
l>ır defa daha tekrar ediyor ve bunu 
temin için yapılan Roma protokolleri
ni iyi teli.kki ediyor. Ancak lngiltere 
Avuıturyanın istiklalini muhafaza 
noktasında ıu kadar ileri gidebilecek
tir: Avusturya istiklali tehlikeye dü • 
ıecek olursa, alınacak todlıirleri diğer 

ıv=~u tefrika: 103 

devletlerle birlikte müzakere edecek
tir. Yani iıtip.re ebnek için anlapna. 
Görülüyor ki lngiltere bu noktada pek 
ileri gitmiyor. Çünkü böyle iatitare 
için taahhüt eııaaen mevcut idi. Şim
di bu, bir defa daha teyit ediliyor. Şu
nu da söyliyelim ki bir devletin her
hangi bir vaziyette istiıare edeceğim 
demeıi hiç bir mana ifade etmez. 
Fransızlann dediği gibi, bir devlet 
için iıtİf8.l"eye hazırım demek hiç bir 
teY söylememektir. 

• • • 
Emniyet ve Silahsızlanma 

nman çüncü madde Alrnanyanın si
'-' liı.hlanmaaı meselesidir. Teb • 

!iğde yalnız deniliyor ki siliı.hsızlan • 
ma mukaveleleri bir taraflı olarak 
bozulamaz. Ancak malüm olan for • 
mül dahilinde Versailles muahedesi • 
nin Almanyayı ıili.hsızlandıran beıin
ci kısmınm kaldınlmasına muvafakat 
edilecektir. Bu fonnül de «emniyet 
müsavatı içinde 'lili.h mibavatı» gibi 
muayyen bir politikayı İzahtan ziya • 
de muammaya benzeyen bir formül • 
dür. Şunu söyliyelim ki bu emniyet 
müsavatı içinde ıili.h müaavatını tat .. 
bik etmekten daha güç bir fey tasav
vur edilemez. Ve bunun tatbikı gün 
geçtikçe miişkiilleşiyor. Bugün her ta
rafta öyle itimahızlık havası vardır 
ki her devlet kendini Ani taarruza uğ
rama k tehlikesinde görüyor. Sovyet • 
!erin yedinci kongresinde Milli Müda
faa MüsteJ&n Tuhaçefski bu itimat· 
aızlık hava11 içinde Rusyanın hazrrhk
lannı anl ntmıı ve Sovyetlerin bir mil
yona yakın askerleri olduğunu bildirmit
ti. Şimdi Almanlar bunu ele alınıılar, 
silahlarını arttırmak noktasından ak
la havsalaya ıığmıyacak talepler ile
ri sürmektedirler. Görünüyor ki Al • 
manya artık Fransa ile. müsavat& da 
razı olmayacaktır. Çünkü Fransanın 
birtakım kombinezonlarla artık emni
yetini elde ettiğini, halbuki Almanya
nın prlcta tehlikelerle kaqılaJtığı
nı idd:a e:ınekted r Ve" hasıl l'r a nsa, 
Almanya münasebetlerinin mihveri olan 
bu sili.hsızlanma ve e::nniyet meselesi 
en çetin itlerden biridir. 

• • • 
Hava anlCJ1mtuı 

te onuncu olarak Londrada gÖ· 
~ rüıülen it, Garpte bir hava 

anlaşmaaıdır. Londra görüımelerinin 
en müabet anl1l4maaı da budur. in • 
giltere, Fransa, Belçika, ltalya ve Al
manya, yani Lokarnoyu imza eden 
devletler araaında biribirini hava hü
cumlanna kartı korumak için bir iti • 
laf. Bu itilaf Lokarno mukavelelerini 
tamamlıyor ve daha. mütekabil bir ha· 
le koyuyor. Bu noktadan: Şimdiye ka
dar lngiltere, Fransız ve Alman bu .. 
dudunu tecavüze kartı kefalet altına 
almıtıı. Yani F ransaya karıı Alman
yayı, Alınanyaya karşı Fransayı. An
cak lngiltere toprakları bu devletler 
tarafından kefalet alıma alın • 
maınııtı. Çünkü lngiltere denizlere ha 
kim oldukça ve tayyare tehlikesi de 
belirmedikçe böyle bir zaruret mey • 
dana ırelemezdi. 

Şimdi lngiliz topraklannın masuni
yeti de kefalet altına alınmaktadır. 
Ancak l..ondra göru,m~lerinde bir mu 
kavele imzalanmış değildir. Alakadar 
devletlerin bir mukavele imzalamağa 
daveti kararlaştırılmıştır-

• * • 
Almanya ne cevap verecek? 

y ukandaki izahtan anlatıla . 
.... ""g~ u.zere her~ey Almanya ... 

nın bu anl1l4mağa karıı nasıl bir ıiya
ıet takip edeceğine bağlıdır. Görü, • 
melerin netices.i Almanyaya teb-
liğ edilmiştir. Almanya da ce-
vap vermek ıçın on bet gün 
milhlet i.temiştir. Cevap bir haf. 
tadan evvel verilemez gibi görünüyor. 
Ancak Almanyadaki umumi intiba çok 
müsait görünmüyor. Deniliyor ki Lon. 
dra görüş.melerinin neticeleri Alman. 
yaya bir ültimatom teklinde tebliğ e
dilmiştir. Almanya emri viı.k.i kartı· 
aında bırakılmak isteniyor. Sonra ikin-

at ı~c11J1 
~azaıiı 

- Mükemmel... Süleymana ıo
dim,, der. Nazmi Şebab beye ıorar 
dim,, der. Nezmi Şebab beye sorar
ım "Süleyman beyindir efendim,, 
der. Naaıl çıkacağız bu itin için
den? 

Genç son derece ciddi bir tavır
la; 

- Çok kolay halledilebilir bu it·· 
-dedi-

- Lutfen beni ir,ad eder misi-
niz efendim? 

- Süleymanı buraya çağırırsı
nız .• Yüzle,tiriliriz. Hem efendim 
bu çantanın içinde ne olduğunu ba
na söyler misiniz? Acaba bunda 
Siileyman bevin casu luk ile itham 
edilmesine aebeb ;,lan vesikalar mı 
var? 

- Bak ne iyi biliyorsunuz .. He
le qu Süleymanı bir çağıralı'11 b,.. 
kalım, 

Pa:mairu zil'> b·,tı. K • 'n' ~-

tı.iıe ııı.: N~z.ııi Şana,, 

liren polise emretti: 
- Şatıyı getir! 
Bir dakika sonra Süleyman göz

lüğünü düzelterek odaya gırıyor
du. Kör müstantik, tatı maznuna 
sordu: 

- Efendi 1 Bu çantanın kime aid 
olduğunu söyler m..isiniz? 

Süleyman Nazmiye yan gözle ba 
karak kekeledi: 

- Benim değildir efendim ... 
-Yani? 

• . ı. • • 
- Söylesen e canım? 

• 

- Onun da ... değil efendim. 
- Hoppala! az evvel çantanın 

Nazmi beye aid olduğunu söyleyen 
sen değil miydin? 

Nazmi, onun tavrını beğenme
mi4ti. Herif inkar ediyordu. De
mek ki yalan söylüyordu. Veya ya
lan • .. yleMes:nden an'atılıyordu ki 
lr · -.• '>ek s ğlam ayakkabına da 

Eski kurt • kuzu masal
larının gerçek oluıu ••• 

Cenevre Alrilr.aya çok uzaktır. 
Tek 11özlüklü diplomatlar İte, uza
ğı pek aeçeme:z:.ler. 

ltalya ve Habe,, görünüşe bakı
lıraa, karşı karşıya kaldılar. Kurt
la kuzu, tilki ile karga arslanla ö
küz masallarını, yirminci yüz yılda
ki insanlar yeniden yaşatacaklar. 

Yeryüzünün, beş bin yıl önceki 
yeryüzünden kalır yeri olmadığı 
besbelli. Çünkü, hep o; türe, hep o 
gidiş .. 

Güçlülerden güçsüzl.ere aman 
yok. Avcı, kendine av arayor. 
Habeş zeytini Jalında, ltalyanın 

ağzını sulandırdı. Onu uzanıp kopa 
racak. Boyu, yetişib yetişmiyeceği
ni şimdilik düşünmüyor. 

Zengin toprakların kokıuunu a
cıkmış uluslar ülke aşırı yerlerden 
alırlar. 

Roma başbuğu, Habeş dağların
daki kırçiçeklerinden başının üs -
tüne tac geçirmek istiyor. Bu kır
çiçekleri içinde, diken olub batan
ları, ısırgan olub ısıran/an, ağu o
lub öldürenleri yok mu? Birtakım 
çieçkler, ancak uzaktan bakıldığı 
vakit güzeldir. 

El de;!ilir değilmez; o güzellik
leri gider. Bizim de vaktile, çiçek
lerimize el atanlar olmuştu. 

Her çiçeğimizin JimJik kaba
rıb bir kırbaç gibi havada şakladığı 
nı, bir tokat gibi koparmağa gelen
lerin suratında şakladığını gördü
ler. 

Bir ulus, ne kadar geri, ne kadar 
bilgisiz olursa olsun, her vakit, ko
lay yutulur bir lokma değildir. 
Çiğnerken, diş'eri kırabilir. 

Salahaddin GONGöR 

ci bir tenkit noktası da tudur ki Lon
dra görüşmelerinde ve burada veri -
len kararlarda Almanyamn vaziyeti 
değil, baıka devletlerin itleri gözönün 
de tutulmuttur. Bu anlatmalar içinde 
Almanya. tali bir devlet gibi tutul.: • 
yor. Bu iki noktadan maada ıu da U• 
nutulmamalıdır ki Almanya daima 
çok taraflı mukavelelere girro.ekten 
kaçınmıı, iki taraflı mukaveleler ak • 
dini tercih etmi§tİr. l:lunun içindir ki 
Londra görüımelerile ileri sürülen 
teklif Almanyanın ana sıyasasma uy
gun gelmiyor. Ancak Almanlann ne 
cevap verecekleri henüz belli değil 
diı·. 

• •• 
Rusya· Amerika 

te ovyet Rusya ile Amerika ara11nda
e;;;;!) ki münasebetlerin iadesinden do. 
lavl sevinç duyanlar, hafta arası bu 
münasebetlerin girdiği ıalhadan dolayı 
teesaür duyacaklardır. iki devlet ara11n· 
daki münaaebet ,er iade edileli, bet 
yüz milyon dolara baliğ olan eski 
borçların ödenmesi etrafında görü~ .. 
meltr yapılıyordu Rusya borçları ö • 
derneğe razı. Ancak mukabilinde uzun 
vac..elı istikraz yapmak ıslıyor. Ameri
kal•I r da buna razı değiller. Belki kı· 
sa v n 'e ile para vermeğe razı olacak .. 
lar. Fakat uzun vadeye yanaşmıyor
lar. uu yüzden m...izakereler ~.... idi ve 
Amerika Mo~kcvadaki ticaret mümes· 
silini ffer: çekti Konsolosluğunu da 
ilga ettL Bu, ticaret münasebetlC'rinin 
kesilmesi dernektir ki siyasi müna..ae
betler Üzerinde de tesirlerini göater .. 
meai tabiidir. Bu vaziyetten en çok 
memnun olan Japonya ile Almanya
dır. 

A. Şükrü ESMER 

benzemiyordu. Desenize ki malın 
gözüne çatmıf. Sinirli sinirli söy
lendi: 

- Süleyman beyin bu ça,ntanın 
sahibini bilmesi lazımdır. Bu çan 
ta KüKalıdanberi beraberimizde 
idi; ve oteldeki odamızda bulun· 
muttur. Herhalde iki~izden birine 
aid olması lazımdır. Acaba bana 
aid değildir demekle bu çantanın 
benim çantam olduğunu mu söyle
mek istiyorlar? 

Süleyman yarı mütereddid, ya
rı çekingen; 

- Hayır .. - dedi - Böyle de
mek istemiyorum. Fakat bu çanta 
benim değil .. 

Müstantiğin yüzünde gene o alay 
lı gülüm~eme belirmifti. Katibine; 

- Yaz! - diye bağırdı - çan
tan.ın her ikisine birden aid olduğu 
tahkikat neticesi'!den anlatılmıt· 
tır. 

Sonra Nazmiye döndü: 
-- Siz, KuKalı kumandanı Ih

san beyin malılmatına müracaat 
edilmesini istemi,tiniz. Dün Ka~
dere müddeiumumiliğinden bu hu
susta bir tezkere aldık. Ihsan beyin 
fngiliz süvarilerile yapılan bir mü
sademede yaralandığı ve esir edi
lesek götürüldüğü lzmit kasabasın
da kuvayı inzıbatiye tarafından 
kur,ıına dizildiği bildirilmektedir. 

Geçen defald. bilmecemizi. doiru halleden

ler arasında çektiiimlı. kurada birinciliii A· 

karetlerde 69 numara Bayan Samiye, ikincill

ii Çapa.da Nuri dede maha11esinde 19 .numa -

rada Bayan Semiha ka.zanmıılardır. 

Hediyelerini almaları kendilerinden ri~ o· 

lunur. 

1 
2 ,. 

Ceçen defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 '1 :' 4 5 6 7 8 9 1011 
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aAIÇ• 1 •A1Sil Ki 
E R . ,. K U CIA K •il 
F • ı R ! E ı •• A ÇiA N lf 
E G F. 111 KAN n C1A N 

O•ma.n1rca karııllklarını yazdıiımn: 1..elime· 
lerin Öz türkçe mukabillerini yazarak teklimi· 
zin 'bot hanelerine yerlettiriniz •• keaerek 
0 Milliy"t Bilmece memurluiuna.,. ıCnderini:z. 
Bilmecemizi doğru halledenler ara11nda kur• 
çekiyor ve kazananlara hediyeler •eriyoruz: 

Müddet: Pazarteai aünü akıama kadardır. 

Yeni l ilmecemiz 
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SOLDAN SACA ' 

1 - Ahuenin 6, Gurup 4, 

1 • 
1 1 ' 1 

• ,. 
1 '"I 1 

2 - lıtifh.am 2, Vatan 4, Asmaktan emir 2, 

3 - Valide 4, 

4 - Derdeıt etmek 9J 

5 - Haııl olmak 6, Beya:r. 2, 

6 - Kırmızı 2, Emmekten emir 2, 

7 - Duman lekesi 2, Fak 5, 

8 - Arka 3, Kom'u bir de•let 4, 

9 - Yama 2, Nota 2, Eımekten etnİt' 2, 

10 - Ham Ü<ı:Üm 5, Yet 2, 

11 - Nota 2, Çok deiil 2, Hücum 4, 

YUKARDAN AŞACI ı 

1 - Nüzul 4, l•tek 5, 

2 - lıtifham 2, Nota 2, Ateı 3, 

3 - lıim 2, Nota 2, 

4 - Kaıki 8, 

5 - Yer alb ıimendiferi 5, Kemer 4, 

6 - lr•al etmek 7, 

1 - Çocuk yemeii 4, Geniılik 2, 
8 -· Çocuk o,.uncaiı 5, Kirli 3, 

9 - Bir me1va 3, Yama 2, 

10 - Uaak nidaıı 2, Silihın bir yeri S, 

11 - Nemli S, ......... ~ ........... 
A r:n umdeıi " MiLLiYET " tir. 

ABONE 0CRETLER1 : 

J •rhiı • 12 

Türki1e içia 
L K.. 
4-
7 so 

14 -

Hariç ici9 
LL ·-14 -
28-

Gelen evr.Jc seri •erilmez.- Müddeti 
ıeçen nibha.lar 10 kuruıtur.- Ga:r.ete •• 
matbaara ait itler içia mü.dlri7ete mi
racaat edilir. Gazetemiıı ilinlann nıea'.-
liyetini kabul etmez. ' 

Binaenaleyh onun ilk ihbaratile 
iktifa etmeğe mecburuz. 

-Yani? 
- ihsan bey Süleymanın lstan-

bul hükılmetine casusluk ettiğini ve 
bu cürmünü isbat edecek vesikala
rın yanındaki çantada bulunabile
ceğini bi'dirınitti. Otelde odanızda 
yapılan ar-.tırma bu iddiayı isbat 
etmit bulunuyor. 

Ve çantayı açıb küçük bir tite 
çıkardı: 

- itte kullandığınız gizli mü
rekkeb .. 

El ayası kadar küçücük bir kağı· 
da birtakım harfler ve rakamlar 
yazılmıttı; 

- itte tifre anahtarınız .. 
Sonra çantayı dolduran kağıtla

rı avuçlayıb maaa üstüne yaydı; 
- Bunlar da, beheri bin casus 

kurtuna dizdirecek derecede mü
him vesikalar. lstanbuldaki hainle
rin dağıttıkları fetvalar vesaire .. 
Binaenaleyh . 

Nazmi ayağını tiddetle yere vu
rarak onun sözünü kesti: 

- Durunuz ... Bunların hepsi doğ 
ru olabilir. Fakat benim bu çanta i
le hiçbir alakanı yoktur. 

- Beni nasıl temin edebilirsi
niz? 

- Y em;n • .!erim. 
- Bu itlerde yemin sökmez ••• 

LINDBER G'in ÇOCUGU~~~:;ıerd~.~~~~~ 
bununla uğraşıyor 

Amerika'nın en bllyük derdi • Bu hadiseyi ancak baııı kanuni 

mecburiyetlerle isimleri deiituılş olarak gösteren mlitbiş filoı. 

Çocuğumu Çaldılar 
insanı h<yecanla coşturan, Fransızca sözlü Paramounı büyük film. 

Fugün 1 P E K sinemasında -saat 1 1 de tenzilatlı matine 

Bugünkü program 
lST AN BUL: 

12,30: Kanşık muıiki plak. 18: Otel 
T okatliyandan nakil çay ıaati, telsiz caz 
orkestrası. 19,20: Çocuk saati: Hikaye
ler. 19,30: Ha6erler. 20: Tıb fakültesi 
deri ve frengi hastalıklan ıeririyab pro
fesörü doktor Hulüsi Behçet tarafından 
konferans. !frengi neden ayıp görülür. 
Frenginin gizli tutulman neden adet ol
muıtur. Tabiatta ayıp denilen haıtalık 
var mıdır.? . 20,30: Havayan kitar orkea 
tra11; Siret ve arkadaşları 21: Keman so
lo; Nejat. 21,20: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkestra11. 22, Radyo caz ve tan· 
go orkestraları. 

175 Kb&. M O S K O V A, 1714 m. 

17.,30: Söı:1er. 18,30: Kızılorduya mahsus 
proıram. 19,30: Beyaz Rus 4ar\ularından. 21: 
Karııık konser. 22: Çekçe neıriyat, 23,05: ln

&'İIİ.zce neıriyaL 24,05: Almanca neıriyat. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stolın) 361 m. 

18,20: Bir opera temsilini nakil. 22,30: Danı 

musikisi • 

223 Kh•. V A R Ş O V A, 1345 m. 

18,15: Plak. - Sözler. 19,lS: Orkestra. 19,45 
Konferans. 20: Hafif musiki. 20,20: Aktü•lite 
20.30: Filmlerden plaklar. 20,45: Haberler. 
21,15 : Varıova filh•rmoniai tarafından ıenf°" 
nik konser. 23,30: Şürler. 23,40: Reklimlar. 
24,0S: Dans. 

686 Kh•. B E L G R A D. 437 m. 

18,30: Dana. 20: Sözler. 20,05: Relli.m, plik. 
20,30: Ulusal neıri;yat. 21: Zaırepten nakil. 
23: Son haberler. - Kahvehaneden kon•er 
nakli. 

Kh&.PRAG,470m. 

16, Bri;no radyo orke•tra•ı. - Der•. 18: Ku
artet kon•erİ. 191 Ziraat. 19,10: Amele neıri· 
yatr. - Almanca neıri,.at. 20,10: Popüler Sırp 
tarkıları. 20,30: E•kl Praiın balo balo mu•iki· 
ıi. 21,15: Orı konıeri. 21,30: Sözler. 22,06: 
Vi,.olon•el konıeri. 22,25: Sözler. 22.30: Rad10 
orkeıtra•ı. - Sözler. 23.lS: Plik. - Sözler. 
- Plilc: .- Ruıça haberler. 

Kh•. L E 1 P Z 1 G. 382 m. 

18,20: Keman •onatları. 19: Haberler. - SDz 
ler. 19,.30: Pli.le. 20,30: Spor bahisleri, 21: ı 
Haberler. 21,15: Uluıal peıriyaL 22: .. Daa 
lei.chte Glück,, adlı neıeli ıkeç. 23.20: Haber· 
ler, ıpor. 23,40: Gece konıeri. 

545 Kh&. B U D A PE Ş T E, 550 m. 

18,.30: Salon orkeıtraır~ 19: Stenoırafi der· 
ıi. 20,05: Sözler. 20,30: Operada verilecek 
tem•İli nakil. 23,30: Çinıene orkeıtraaı. 24,10: 
Fran11zca aylı haber icmali. 1.0S: Son haber· 
ler. 

Bugün matine 14,30 da 

fııınbul Bıliaiııtıl 
$rhirTiyatrosu 

TEPEBAŞINDA 
ŞEHiR , 

TiYATROSU I 
6-2-935 çartamba 

günü aktamı 
Saat. 20 de 

UNUTULAN 
ADAM 

111111111111111 

111.Jll 
111111111 

6 Tablo 
Yazan: 

NAZIM HiKMET 
1029 

• • • 

Fransız Tiyatrosunda 
Bugün matine 14,30 da 

DELlDOLU 
opereti oynayacaktır. 

812 

Sizin kurtulmanız için bir tek çare 
vardır. Süleyman efendinin "bu 
çanta yalnız benimdir,, demesi ...• 
Nasıl Süleyman efendi... kabul e
diyor musunuz? 

- Haaat··· ,aa ! 
O anda, odanın içinde, dört du

vara biroen birer kırbaç indirilmit 
gibi bir ses ititildi. Süleyman sen
deliyerek geriledi ve yıkılmamak 
İçin iki elile ortadaki koltuğa tu
tundu. Fakat koltuk ta onu tutama
dı ikisi birlikte yere düştüler: 

Nazmi gerinmİf, gerinmit ve e
linin tersile herifin ağzına, burnu
na bütün kuvvetile bir tokat indiri
vermişti. 

Müstantik derhal zile bastı ve 
son derece abus bir suratla, odaya 
giren polise genci gösterdi; 

- Bunu götürünüz ..• 
• . . . . 
Kudurmut gibiydi. Kendisini ca

suslukla itham etmeğe bu müstan
tiğin ağzı varabiliyordu ha? O .•. 
Nazmi Şebab ... o bir casus olacaktı 
öyle mi? Okıi Beyoğlunun göbeğin
de, bütün Beyoğlundan bir dayak 
yemİf ve aylarca tedavi edildikten 
sonra ayak üstünde durabilmitti. 
C' ki dütman .orbitolarının geldiği 
gün lstanl>ulun i_.ir.de en derin a
zabı duyan adam olmuttu. Oki ga-

Evlenme 

it limited tir-keti kontrolü 
Bay Vehbi Turhan ile Berganıa et 
rafından Bay Ali Rızanın kızı .Ba· 
yan Aytenin düğünleri bugiiıı 
Bergamada sevgilileri arasında ~1 

pıldığını duyduk güzel günler ,!ı
leriz. 

1 Askeri tebliğler J 
Kayıtlarını yeniletmiyealel 

Beyoğlu askerlik ıubesinden : 

Beyoğlu askerlik fUbesinde kayıtlatl 
mevcut olduğu halde son bir kaç seıı< 
zarfında müracaat etmemeleri yüı;İİll" 
den ahval ve vaziyetleri meçhul ı.aJııı'I 
bulunan ihtiyat zabitan ve askeri ıneııı"' 

ilı• !arının behemehal 935 ıenesi mart D 

yetine kadar nufuı hüviyet cüzdanı -tt 
askeri vesikalan ve 4 adet vesika fotoi· 
raflarile birlikte ıubeye müracaatl•rl 
1076 No. lu kanunun tatbikatına ait il' 
limabn 54 cü maddesine tevfikan jJİJI 
olunur. 

Osmanlı bankası 

, iLAN 
% 3 Faizli, 1886 ve 1903 tarihli fdl• 

SIR CREDIT FONCIER tahvillerinİ": 
1 Mart 1935 de yapılacak amorti çeJıı' 
!itinde bata bat ödenıne.i tehllk~ 
karıı Osmanlı Banka11 Galata merlıeP 
ile Y enicami ve Beyoğlu ıubeleri ~ 
fından pek eyi tartlarla a.İgorla edilr 
ceği, mezkür tahvil hamillerinin .....ıa· 
mu olmak üzre ilan olunur. (897) 

Deniz l;oltarı 
Ae.!t§erT ,Eıcar.M, ~J-., 

Tel 42362 - Sirkeci Milhiirdarsaııll 
.. __ • H- Tel. 22740.<lll __ ., 

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapuru 16 Şubat 
CUMARTESi günü ak~ 
saat 19 da lzmire kadar. (768) 

MERSiN YOLU 
KONYA vapuru 17 şubat 
PAZAR günil ıaat onda Mer· 
sine kadar. (769) 

TRABZON YOLV 
VAT AN vapuru 17 şubat 
PAZAR günü ıallt 20 de Ri:ıe
ye kadar. (767) 

Şark Demiryollarmdan ., 
Semplon-Şark Sür' at trenleriyle -~,,. 

rupa POlta trenlerinin oonnal seyrtl 

ferlerinin yeniden teeuüıü ı ··r'~ 
2 ve 3 No. lı Semplon Şark Sıı 1' 

trr .riyle 8 ve 9 No. lı Avrupa "fqf _. 
trenlerinin normal ıeyrü ıeferleri 14.:-. 
bat 1935 perıembe günü 8 No. lı A. ; 
pa Posta treninden itibaren yeıııd <fi 
teeasüı etmiıtir. "A,, treni 14 ıuba1., 
"B., treni 15 ıubat 1935 tarihindeJ\ 
haren lağvedilmiılerdir. 'Jf 

İstanbul, 14 Şubat 19 
MODORIYE"f 

o 

~ııl 
zetesine yazdığı her satırı, ku d,lı' ~~~ı 
hareketlerine, bir lııtanbullu /j 
kazandırmak enditesile titreY~ı ~ıt 
yazmıt, gizli çalıtanlarla ber Jııl' lı..~ 
çalıtmıf, ıilah kaçıranlara yat ~,. l'f ı 
ehnit ve dilini, ,urada, but11

11
" ~ 

kahvede, gazinoda, matbaaiardil;Jı 
her yerde bu kozun lehine bi~ ~11,b 
ıibi kullP.nmıftı .. Bu Nazmi '\;o"' 
bir caaus olacaktı ha? 'lnı. ko1

•11 ~ matıbaa içinde milli hareketler~~· 
sağlam elemanlarından biri ıa ti-' 
!arı için hususi muhabir yap~ 
ve Anadoluya göndermitlerd•· e el" 
Odasında, getirilen yemekler,.J,ıı 

sürmeden, soyunmadan, ~yu~,_w· 
yüzünü yıkamadan tam bır 1.,,ııı· geçirdi. Artık yanakları •0 ,,ııtl 
gözleri çukurlarına batmıf!. tr 

111
11· 

iki parmak uzamıştı. Bir gub1\Jetl 
ğının üstünde otururken 1 

doğruldu; dı/ 
- Buldum! - diye bağır 

T r amam.. ıJııı1' 
Ve oda kapısını yumrıl 

ğa bati adı; 
11

Ji 1., 
- Polis efendi! polis efe ]etlJı 
Nöbetçi polis dıtarıdan ıet (İİ' 
- Ne var? . ı;t~ 
-Beni istintak dairesıne 11 

nüz. r ııı"" 
- Oradan çağırmaları aetirı' 
- Mühim bir teY söyleyec:,. / 

- Bitme"' 
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~ltıasyada Selçuk eserleri 
~~lfetgazi ve Gök medrese: Göğsü
~ü kabartan güzel 'f iirk eserleridir 
\ııııı, k SYA, (Milliyet) - Bu mek 
ıt.tıa 1 'Ylnetli okurlarıma etrafı 
~d~~ Ç~vrilmi9 9irin Amasya· 
ltr!e . ~ ı:oze çarpan (Selçuki) e· 
~ı:~ı ~anrtmak istiyorum. 

lttYiııa1:İızde ince sanatları ve 
~ lı· arile insanı hayran bıra· 
~~r çok medreseler vardır. 
~tiilc .:•ki Türk kardetlerimizin 
' lr e.ınek neticesinde mey
~ &etirdikleri, bugün göğsü-

8u kabartan güzel eserleridir. 
~"'ıır~aki Selçuki eserlerinin bir 
~ b' ıınsızlık yüzünden timdi 

pek ır hale gelmittir. 
~". harab olmıyanlarından bil
lo~ (lidfet Gazı, Gök medrese, 
'tay) türbeleri daha san'at-

e ~apdmıttır .•. 
A .... _llillet Gazi meJreıul ı 
~~valisi (Mübarezettin 
l\~1~lp) tarafından 622 de 

"lllftır. 

• 
o 
~arı ve kabartmaları 

8 e me,hur Hıllet Gazi 
~ ı:edreıenin cenuba bakan 
~1'.-l bartmalar, çiçekler ve oy
>ii!; b. a •Uılenmit ecdadımızın bü

ır eserdir. içerisinde etrafı 

Yeıil tıqlarla ıiislü gök medrese 

kabartmadan yapılım .ka ve ko
yun kafalarlle müzeyyen müstatil 
teklinde bir tat sapsJuka vardır ... 

Gölı medrese ı 

Amasya vallai(Seyfettin Torum 
Tay) tarafından 665 tarihinde yap 
brılmıfbr. Kapı tarafında çok 
kıymetli kabartmalara tesadüf e
dilirse de miiseddes teklindeki 
deraaneıinln dıt kısmı yakud gibi 
yetil parlak ta9larla donatılmıt ve 
son derece san'atkarane yapılmıt· 
tır. 

Torumtay türbesi : 
Buraya Kılınç Aslan türbesi de 

derler. gene{Seyfettin Torumtay) 
tarafından 677 de yaptırılm19tır. 
Bu türbede o bir medreseler gi
bi gayet muhteşem yapılmıt bir 
san'at eseridir. içinde kurucusu 
Seyfettin Torumtay ve (Kılınç As
lan Selçuki, gömülüdür. 

Kılınç Aslanın da burada gÖ· 
miilü olması yüzünden bu türbe
ye bugün (Kılınç Aslan) türbesi 
de denilmektedir. 

\~ıt~~DlRMA, (Milliyet) - Saylav seçiminin ertesi~ günü umumi 
~ tJ~llel!kleri intihabı yapılmıfttr. 
~q ~Qrı ~>nı meclis üyeliklerine Bayan Emine, avukat Bürhan Yeter, tiic
~ bir tımdi ve Kızıklı Mahmut seçilmi,tir. Reıim saylav intihabın
&~''ılq 'eh11eyj göstermektedir. Resimde sandığa rey atarken görülen 

Q'ı :- .. 1ıı11dırmamn Koçobası köyünden ikinci seçici Bayan Elif ve 
"lf liid .. ur. 

-

.. ı ta ctınck \ ' ı n~;ının ı..tr. Jı genıi!>inı ısttditi hedefe )'Ü rUtebı l · 
llltktı ... 

ternııı ·. dır 
•ı ,,,,.:,:er rn. ıı h ~ )·;t t nıücadelc$iııcte ıntı \ af!a k ıy elın en i)·i 

flıf'J l"''~ lı ı· r rlc ı ı ı 

- B: omur al ..ıcnoll· 
i l ~ \.'J', \ c.:•..! "rl!İ 7, l· un11 n r'İ ~ c- ~l .i n ,.~ ın ııkavvi ı esi ri lıer i ş te gor Ulür. 
11 ı ı,: bu ı ır: ı ) nh.ı.._ı. v ~ al ·1 i. !ı, \· trnıf'Z 

Hı ıe 20 lıolT'rrınıt.I tıJ\. tup· 
1 -U r- ttı ıı.elf'rd f' rrtt' lf' ı l t u.uı, , , 

·~ 
'<ı,011 A 

·O kimy• vi madd eler labri1<aları . Ludwig ; hafe:ı s,Rhin 
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Sıvas ve çevresinde ba
yındırlık işleri ilerileyor 
Altı ay içinde büyük işler yapıldı 

54 taş köprü kuruldu 
SIV AS, (Milliyet) - Sıvaa ve 1 

çevresinin bayındırlığa aid itleri· 
nin düzelmesi ve düzene konulma· 
sı için fazla emekler verilmektedir. 
Günden, güne artan ilerlemeler ge
çen yıllarla mukayese edilmiyecek 
derecededir. Bu yurdun cennet kö
telerini sevgisiz bir hale getiren 
eller l:iuıün diyarlarımızdan tek
mele~erek uzaklatmıtlardır. Artık 
bugün (Atatürk) Türkiyesi her sa
hada ilerlediğini her geçen günle 
göstermektedir. 

Sıvasta her sahada görülen faali
yet çerçevesi içinde çalıtan bir de 
bayındırlık vardır. Bu idarenin altı 
ay zarfında çevrede yaptığı yolla
rın, köprülerin, kazma ve doldur
ma itlerinin umumi rakamlarla sı
ralamayı ve gördükleri itler hakkın 
da okurlarıma bir fikir verebilmek 
için bildirmeyi faydalı buldum .. 

~lindir itlerinin yaptığı saha 
(14,503)tür. Bu uzunluktaki yerle
ri tamamen silindirlerin çalıtma11 
sayesinde temiz bir hale getiril. 
mittir. Ve bu suretle de silindirle
rin geçtiği kısımlar esaslı bir hale 
konmuttur. 

(25,766) metre mikabı kırılma
yan y_ani ham tat ile (20,673) met
re mikabı kırma tat ta hazırlan
mıttır. 

1 

lki ta~e odun köprü ile birlikten 
(54) tane de tat köprü kurulmak 
ıuretile köprü ihtiyacının önüne 
kartıl~k verilmittir. Bir tane men
fez açılmıttır. Yapılı bir halde bu
lunupta arızalı olduğundan ve ta· 
mire muhtaç olan {33) aded te köp 
rü ile birlikte bazı kısımlarda açı· 
lan menfezlerin düzenli bir hale ge· 
tirilmekle yeni bir tekle ve arızasız 
vaziyetlerden kurtulmasına çalıtıl
mıttır. 

~48) metre mikabı harçsız duvar 
ile (1137) metre mikabı harçlı du
var çekilmittir. (32674) metre mi
kabı kaya, ve (121484) metre mika 
1bı ham toprak kazılması itlerine 
de ayrıca ehemmiyet verilmittir. 

( 40437) metre mikabı doldurma
lar iti ile uğratılmıttır. ( 850) met
re mikabı da parke dötemesi ya
pılmıttır. 

Sıvaata çalıtan Bayındırlığın al 
tı ay gibi bir zamanda vücude ge
tirdiği bu faaliyet cidden göğüsleri 
kı:.bartacak bir tekildedir. Sağda, 
solda çalıtılan ve düzene sokulma
sı için uğratılan bu yerler. Ve bu 
sahalar için (19575) amelenin 
çalıttırılmak s.uretile altı aylık dur· 
mayan ilerleyen faaliyet kendisini 
verdiğim rakanılarla göstermittir. 

Sıva.ta hükUnıet binan 

Diyarıbekir lisesinde tale
be mikdarı gittikce artıyor 

Bu seneki mevcud 500 den fazla 

Y'ukarıda Diyanbekir 1iıesi müdür ve muallimleri, a,afıda ıon sınıf 
talebesi 

DIY ARIBEKIR, (Milliyet) -
Üç sene evvel faaliYete geçen lise
miz gittikçe büyüyen bir hızla te
kamüle doğru ilerlemekte ve talebe 
miktarı her sene büyük bir' farkla 
artmaktadır. 

Lise binası sur haricinde ve Dic
le nehri kenarındadır. Okulağın 
bu seneki mevcudu 500 den fazla
dır. Orta kısmın birinci sınıfı üç, 
ikinci sımfı iki, üçüncü sınıfı bir li-

se kısmının da birinci sınıfı bir, i
kinci aınıfı bir, üçüncü sınifı ede
biyat v~ fen olmak üzere iki tube
den ibarettir. Son sınıf edebiyat 
bölüğünün mevcudu 29 fen bölüğü
nün 9u dur. Okulağln halih,!lzırda 
bir müdür, bir batmuav_in, bir mua
vin 13 de muallimi vardır. 

Lisenin 50 klldar da leyli talebe
si vardır. Lise bi~snun müsaade
sizliği yüzünden leyli talebe müta-

Çankırıda kaya tuzu 
Bugünkü iptidai çalışma halinden 
kurtarılmalı, ihracatı artırılma lıdır 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Bu mek 
tubumla Çankırının tabii servetle
rinden birinin bugünkü çalıtma ha
lini mevzuu bahsedeceğim. 

Geçen Çankırının toprakları ve 
onun altında saklı olan madenler
den açılmıt tuz ocağından uzunca 
bahsederek buranın çalıtma haya
tını ve yapılan istifadeleri yazmıt· 
hm. itte gene o kıymetli memleha
dan çıkan tuzların nevilerini bir ko 
leksiyondan· alınmıt fotoğrafini 
gönderirken çetid tuz görüyoruz 
bunların hepsinin hassası başka 
ba9kadır. itte bu bRşka hassalardan 
kimyevi istifadeleıl varid olabilir. 
Fakat maalesef bu istifadeler t im
dilik dütünülmemektedir. Ancak 
buradan çıkan tuz istihsalinin ço
ğaltılması tayanı arzudur. Bu ka
yatuzu diğer göl tuzlarından daha 
çok kuvvetli olmakla lezzetlidir. 
Kaya halinde iken şeffafiyeti az i
se de döğülüb elendiğinde bembe
yaz bir hale gelmektedir. Bu su
retle de yemeklerde kullanılmak 
tadır. Çankırı ve civarı bu tekilde 
tuz kullanmaktadır. Göl tuzundan 
lezzetli ve kuvevtli olması da son 
zamanlarda Ankara ve civarlarına 
kadar satıt yapma'.sına tu SÇ\n sene 
içinde imkan vermiştir. 

Bu tuz ayni zamanda sanayide 
de pek kullanılmaktadır. Bu da göa 
teriyor ki Çankırının bu tuz ocaıh 
tamamile inkitafa müstaid olan bir 
yerdir. Bunu bugünkü vaziyetten 

Aydında okuyanlar 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın halk. 

evi kütüphanesine son kinun ayında 
2915 yurttaı ııelmittir. Bunların 878 i 
muallim, 636 11 memur, 877 si talebe 
ve 524 Ü diğer mesleklerdendir. 

Bunlardan 246 11 roman ve hika • 
ye, 237 ıi edebi, 157 ıi ilmi, 154 ü an· 
ıildopedik, 246 sı tarihi, 325 i sıhhi 
218 i muht-elif eserler ve 1332 si d; 
gazete ve mecmua okumuşlardır. 

Bayrı dırlı k garaj ı 
SIV AS, (Miliyet) - Sıvas Bayın 

dırlığının çalıtmasında kullanılan 
silindirler için vilayet encümeni bir 
garaj yaptırmağa karar vermittir. 
Bunun için de iki bin yedi yüz lira 
kadar bir paranın aarfedileceği 
söylenmektedir. 

Mahalle adları 
Belediye meclisinin tubat toplantı· 
11nda bakacağı itler arasında bir de 
mahalle adları vardı. Buna da bat· 
lanmıftır. ilk olarak hi.ikumet önün
den itibaren Çataipınar çeşmesine 
kadar olan yolun çevrelediği ma
halleye kıymetli valimizin soyadı 
olan "Kepenek., ad olarak verilmit 
tir. 

Aydın ıehir meclisinde 
AYDIN, (Milliyet) - Aydm ıehır 

meclisi tubat devresi toplantılarına bat· 
lamıttır. ilk toplantısını 2 ıubatta ya
pan mecliste bir çok fasıllardan (5100) 
lira münakale kestirimi verilmittir. 

Bundan ~ ruznamede evvelca 
Bay Hasan Kamile aatılan ve dokuz 
bin lira . ..,_ o zaman tahsil edilen arsa iti 
ele vardır. Bu araayı yeni mebuıları • 
nıızdan Nazmi topçu Haaan Kamilden 
satın almıt belediyece ferağı verilmek 
üzere (100) lira daha belediyeye ver
meği te4<lif etmit reis Nafiz Karabuda
iuı izahatı üzerine mecliı bu itin so
na enlirilmesi için encümene aalahiyet 
'Venniıtir. 

Nazmi Topçu buraya bir pirine fah. 
rikası yaptıracaktır. 

lealarını okuluğda yapmakta ve 
ıur için bulunan diğer bir binada 
da yatmaktadır. Bir yıllık ücret 160 
liradır. Memur çocuklarından yüz. 
de on tenzilat yapılmaktadır. Leyli 
talebenin yemek vesaire huİusuna 
azami dikkat gösterilmektedir. 

Diyarı:bekir lisesinde talebe tara
fından (Dicle kaynağı) adlı aylık 
bir mecmua çıkarılmaktadır. Mec
mua talebenin çok güzel eserlerini 
ihtiva etmektedir. Lisede bir de ta
lebe kooperatifi vardır. Talebeler 
kitab, defter, kağıd, kalem vesai 
relerini bütün mektepten almakta· 
dırlar. 

Okulağın zengin bir kütüphane
si de vardır. Talebe bu kıitüpha
neden çok istifade etmekteılirler. 
Okulağ talebesi arasında spora 

da büyük bir ehemmiyet verilmekte 
dir. Talebeler müsaid vakitlerde 
futbol ve voleybol egzersizleri yap· 
maktadır. 

yani iptidai çalıtma hayatından 
kurtarmak, çok zengin olan bu 
madeni tamamile itletmek \re aza
mi istifadeyi temin edebilmek için 
vasaiti fenni bir hale koymak la
zımdır. Bunun için de kırıcı, dövü· 
cü bir makine kafi geldiği gibi ev
velemirdi nakliyatını gözönüne ge
tirerek; üç saatlik mesafeyi Çan
kırrya güzel bir y~l yaparak bağ
lamak veyahud da acıçay kenarın· 
da bulunan ağzını açarak tehre çey 
rek saatlik bu mevkide idare bina
nalarını ve anbarlarını yaparak nak 
liyat usulünü de ıslah etmek elzem
dir. 

Harice sevk cihetine gelince: bu
nu da tren idaresi kolaylık ve ucuz
luk göstermek suretile temin ede
bilir. inhisar idaresinin çok istifa. 
de edeceği bu mahalle bugün'.ü 
atıl vaziyetten kurtarılarak ayni 
zamanda Çankırının ökono ,; ~

yatına bir canlılık gelmit olacaktır. 
Çankırının topraklarında sakla

nan demir, bakır, kömür, alçı , tuz 
ve daha pek çok madenlerden ar
tık istifade etmelidir. Genç Türki
yenin ökonomi yarıtında birçok 
yerlere kurulan fabrikalar gibi Çan 
kırının bu tabii servetleri ıç ı . . .e 
fabrikalar kurmayı gönül o ka<lar 
arzularken, lktısad b-.' <anlığının 
yurdun bu taraflarının, bi hassa 
llgaz, Çer ket om-· • ..,larını gözönün-
~P +., ........ pt"'ır"""t ,l;1 ,.. .- · -

• , 
Asker e•c z.ruat dersleri 

SIV AS, (Milliyet) - Sıvas 
merkez ziraat müdürü Bay Bah • 
tiyarın riyaseti altında askerleri • 
mize yedi günün iki gününde pa
zartesi ve pertembe günleri genit 
bir program dahilinde ziraat den
leri verilmeğe bqlanmıttır. 

Ziraat derslerinden askerleri • 
mizin hakkile İstifade etmesi için 
dersler ameli bir cepheden yürü
nerek öğretilmektedir. 

Hepsinin ziraat hakkında ma
lumat alabilmelerine fazla gayret 
edilmektedil 

Sıvas mezbahası 
SIV AS, (Milliyet) - Sıvas mez

bahasının belediye ta· ~ fmd,. - •'.:.!a
hına çalıtılmaktadır. A~ de. 
diyenin ıslah için hazırladığı esas
ları tahakkul< ettirmek için on bin 
lira kadar bir paraya ihtiyac var
dır. 

Mezbahanın bulunduğu yere ka
dar da belediye batkanı l:likmet 
I,ık (Erzincan saylamı) sağlık çe
virgeni lımail Ünal baytar çevir. 
geni Akif Telli ve ark.-ı.d-.Iarı ol
duğu lialde gidiymif, gezilİnit ve 
orada mezbahanın iç ve dış kısım· 
ları tamamen gözden geçirilerek ıs
lahına aid dütünülen 'eyler bir pro 
je halinde çizilmittir. Bu pro ienin 
anahatlarından yürünerek mezba
nm ıslahına çalı,ılacaktır. Bin I:ra
nın da belediye meclisinden isten
mesine karar verilmittir. 

Çan : ırı umumi mec isi 
ÇANKlRl, (Milliyet) - Mecli

si umumi üyelerinin seçimi de b ·ti· 
rilmittir. Çankırıya Den .. i, Münir 
inandık, Hasan D::dar, Çeı:ke, ka
zası: Atiye Said üçok, Gökmen, 
Ahmed Ihsan, .Abdullah. 

Ilgaz kazası: Şaziye Oğuz , Sab
ri, Mustafa, Hasan. Seçilmiflerdir. 
Bu yıl umumi mecliste iki hanım 
üye vardır. 

Çorum yolları kap 1lı 
ÇORUM, (Milliyet) - Birkaç 

günClür yağan karlar dolayısile yol 
lar tekrar kapanmıttır. Y ozgad ile 
Çorum arasında ııakliyat durmu•· 
tur. lstanbul • Ankara postası 4 
gündür gelmemektedir. 

Denizlide umuml mec' is seçi 11i 
DENiZLi (Milliyet) -- 9 Şubat 

cumartesi günü saat onda Halkevi 
salonunda umumi meclis üneyleriıı· 
nin seçimi yapıldı. ikinci seçme' er 
fırka namzetlerinden Saade~ Kay• 
makçı, Fevzi Müftüocrlu, R:uirn 
Sürücü, Celal Gerzileliye reylerini 
vermişlerdir. Gece ikinci seçiciler 
terefiııe lı:ılkcvinde bir ziyafet ve
rilmiştir 

' • 
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Sumers kelepçeyi Dai'in iki eline 
de bağladı artık rahattı 
Hülasa 

[Fantoma - Hırsız namile maruf o
lan Marten Dal hu•usi bir baloda ga
yet garip bir hırsızlık vakasının içine 
kar:ş:nıştır. Çalınan şey ev sahibi Ma
da'Tl Koverlihin yeşil elmas.:dır. Bunu 
Br •a isminde bir genç kız aşırmıştır. 

, ıaksadı şudur: Çünkü bu yeşil el
ma! Cimi Barinjer ısmindc bir adamın 
k•tl d;Jaiği gece bunun üstünde idi. 
y., elmasın bir parç;ısı da cinayetin ol
d. ğu yerde bulunmuştu. Brina bu mü
c~heri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev
her ~krar ortalıktan esraren~iz bir şe
kilde kayb->lmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Koverlıh aşırmasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir h!fsızhğt yapacak
trr? 

işte Dal, şimdi genç kua bir yar
dım o'm~k üzere Koverlihin ulras:nı 
takip etmİ'J ve onun da bir gece Cimi 
r •mjer'in katledildiği daire de aynı şe
k.ide VJruldllğunu görmüştür. Dal şim
u .... ~c .1do. '~·n evine git:niştir. J 

Kondon gözlerini açtı: 
-Tabii açık idı. Çünkü hava al 

m k için açık bırakaırım. 
- Öyle ise telefonun çalmasına 

n'.çin cevap vermediniz? 
Kcndon ~~şkın •a~kın cevap ver 

d": 
-- T elcfon mu? Çalmadı ki ... 

- Emin misiniz? 
- Atağı yukarı. Benim uykum 

hdiftir. Eğer kapı kapalı olıa da· 
hi if:tirdim. Sümerı Dal'e, bakı
yordu. F antoma hırsızın başı ala
ka ile uzanmıştı. Polis hafiyesi 
tekrar Kondon'a döndü. 

-- Garip, dedi, bu sabah benim 
le konu,an kadın, telefonunuzun 
ıa:ıl üc buçuktan, dörde çeyrek 
kalıma kadar bir çeyrek çaldığını, 
• zin de cevap vermediğinizi aöy
ledi. 

Kondonun yüzü uzadı. Umuzla 
rı;:ıı silkti. 

- Eğer doğru iıe çok garip, de. 
di. 

- Evet, doğru, çünkü bu kadı · 
nın söylediklerini tahkik ettim. Bil 
çok dakikalar çaldıktan sonra te
lefoncu kız kendisine (cevap ver
miyorlar) demİf. Kadın bir daha 
çalmasını irtemiş. Çünkü onun söy 
lediğine bakılırsa bu bir hayat ve
ya ölüm meselesi imi9. Fakat mü
temadiyen çalmasına rağmen hiç 
bir cevap alınamamış, nihayet ka
dın telefonu kapamıf. 

Kondon bu sözlerden rahatsız 
olmuıtu. Fakat iti alaya boğuyor
du: 

- Belki, dedi telefon numara
sını tatırmıttır. Mademki bu kadı
nın bana bu kadar müıtacel bir 
haberi vardı, ne olduğunu bilmek 
isterdim. 

Sumers onu battan ~ğı ıü:z. 
dü. Ve: 

- Size verilecek hiç bir haberi 
yokmuş. Yalnız evde olup olmadı
ğınızı öğrenmek istiyormuf, 

Kondon bir saniye lakayıtmıt 
g;bi durdu, sonra bozulmağa bat -
!adı: 

- Niçin bunu bilmek iıtiyor -
mut? 

- Bilmiyorum. Hiç bir fikrim 
yok. Siz ne dütünüyonunuz? 

- Vallahi benim de haberim 
yok. J.(adınların öyle garip hisleri 
vardır ki ... Zannedersem çılgının 
biriıi olacalı. Fakat fU adama ba
kın uyuyor ... 

-..;;;;;;;;;;;;;~ 

Onların ikisi konuturken,fantoma 
hırsız birdenbire bir hareket yap
mıtlı. Eğer onu polis hafiyesine 
bağlayan zincirler olmasaydı, dü-
9ece hti. Sumen müvazenesini kay
bedecekti. Bir iskemle çekti ve 
Dal'ı oturttu. 

- Ne var? Ne oluyor? diye mı
rıldandı. Hızlıca hınızın omuzlan. 
nı silkti ve bağırdı: 

- Hey! Uyan artık uyan! Sa -
na ıöylüyorum. 

Polis hafiyesinin nazarı dikkati 
ba9ka bir iıtikamete teveccüh 
edince, Kondon daha rahat nefea 
almı~ı. tlerledi: 

- Ne garip adam dedi, bir mev 
kuf bu vaziyette ne derneğe 
uyur? Uyanacağını zannediyor mu 
ıunuz? 

- Uyacacak mı? Eminim. O
nun uyuduğunu bile zannetmiyo -
ruın. Bu tipleri ben tanırım. 

- Peki yuttuğu hap? 
Sumen, Dal'i uyandırmak he -

vesinden vazgeçti. Enditeli bir tarz 
da yüzüne baktı. Ve nabızlarını 
yokladı. 

- Sah"mi? dedi. Bak fuycd;ll,i 
ı a a. ö le kendis:-

ni öldürecek bir adam değildir. Bu 
da bir manevra olacak! 

Umitsiz bir tarzda Dal'e bakı· 
yordu. Onun batı ise, gittikçe sar
kıyordu. Hırsızın derin bir uyku
ya daldığı zannolunabilirdi. Kon
don e!lerini rop dö ıı,ambnnın cep
lerine sokmuş bu eğlenceli sahne
yi seyrediyordu. 

- Fakat ne olursa olsun, b3'ı
nın ağrısı geçmiş olacak. Bu ilaç 
her halde kuvvetli bir ilacmıf. Şim 
di ne yapacaksınız? 

Sumers: 
- Bana biraz su verin dedi. 
Kondon zili çaldı. Hizmetçi i-

çeri geldi. Biraz sonra su hazır -
dı. 

Sumers serbest bulunan tek eli 
ile Dal'in yüzünü gözlerini ıs1attı. 
Fakat bu, ördeğin sırtına dü~en bir 
damla yağmur kadar bile tesir yap 
mamıftı. 

Poıi• hafiyesi uyuyan adamı 
tehditkar bir nazar:(\ !eyrediyordu. 

Kondon dedi ki: 
- Niçin kelepçeyi çıkarıp ta ken 

disinin bir müddet uyumasına mü
saade etmiyorsunuz? 

Sumers hiddetle baktı: 
- l~te, dedi, bu enfes bir fikir. 

Bu adamın ne mal olduğunu benim 
kadar bilmezsiniz. Ben onunla yüz 
!erce defa karşılaştım. Onun ya
pac:tğı bir vaziyet evvelden kesti
rilemez. 

Öyle manevracı adamdır ki .. 
Dal'in başına baktı. Bu kafa, . 

kapa!ı bir kutu idi. İçinde ne ol -
duğu malum değildi. Bunun için -
den çok müthi~ fikirler fıtkırabi -
lirdi. 

Kondon: 
- Daha bir müddet ayağa kal

kacak gibi değil dedi. 
- Hayır, bu adam en ümit e

dilmiyecek bir zamanda birdenbi
re zıplayabilir. Kendisine kelep
çeyi geçirirken ne söylediğini hr
kettiniz mi? Omit ettiği teY tama. 
mile bu imİf. 

Kondon tırnaklarına bakıyor . 
du. 

- Bu sabah çok meşgulüm, di
yordu. Yatım öğleden sonra saat 
be,te hareket ediyor. Henüz ba • 
vullarım da bitmedi. Eğer kelep • 
çe!eri çıkarmaktan korkuyorsanız. 

- Korku mu, kim korkuyor? 
Kondon tebessümünü saklaya

rak cevap verdi: 
- Affınızı rica ederim. Kelep

çeyi çıkarmıyorsunuz. Fakat bu •İ
zin de hareketinize mini oluyor. 
Size diyecektim ki en yakın polis 
karakoluna telefon etseniz de im
dat isteseniz ... 

-Bitmedi-

S-yyah ~eldi 
Königl'!ein vapurile dün limanımı

za yüz küsiir seyyah gelmi§tir. 

Kema!paşa mabal!esinin 
tahririne başlanıyor 
Birinci mıntaka kadastro hu -

dudu dahilinde bulunan Kemalpa
fA mahallesinin tahdit ve tahriri • 
ne yakında bAflanacaktır. Buma -
halle hududu dahilindeki gayri 
menkul yeni kadastro ve kanununa 
göre teıbit edileceği için, emlak aa 
biplerinin büyük istifadeleri var • 
dır. 

Yeni kadutro kanununa göre 
bütün muamelat pulsuz ve harçsız 
olarak yapılacak ve yalnız cüz'i bir 
tahrir harcı alınacaktır. 

Diğer mahallelerin kütüklere 
yazılması bitmek üzeredir. Yakın. 
da tapu idaresine devredilecektir. 

POLiSTE 

Bozuk yemek 
Dolapderede oturan ekmekçi çırağı 

Haaan yediği yemekten zehirlenme ali
metleri göıtermit ve tedavi için Gure
ba hastanesine yatırılmııtır. 

Çocuğunu dUşllrtmUşler 
Karagümrükte Kocadede mahalle • 

sinde ispanakçi ıokağında oturan Nai
me iımindelci icadın poliıe müracaat e
d~_N< bundan on bet gün evvel ev ıa
hibı Esma ve diğer kiracı Fatma ile 
kavga .. et~~~_ v~ bu yüzden çocuğu _ 
nun duştugunu ıddia etmiıtir. Tahlci 
kat yapılıyor. 

So~uktan ölen iki aylık 
çocuk bulundu 

Samatyada Hac:ıkadın mahalleıin
de Çefllle meydanında duvar dibinde i
IU aylık. bjr oıü kıa çoc:ufu bulunmuı
tur. Pol11 focufun anneaini aramakta
dn-. oculr soiulrtan ölmü tür. 

Medeni kanunu nasıl aldık 
(B•şı 1 incı sayfada) 

torluğun\ıı an~adıgını zannetmiı, Hal -
buki o zamanlar bil Viyana önlerinde 
bulunuyOTduk. 

O zaman Osmanlı jmparatorunun 
tahmini ne idiae, dünya medeniyetine 
nümune olmut Türklerin kanun önün .. 
de di::er milletlerden aıağı demek bun
dan baıka bir ıey midir? 

Türk milleti o kadar hız aldı ve 
o kadar hızla yürüyor ki yakında ka
nunu medeni bu milletin seviye5ine 
dUn bile gelecek diğer prensiplerle e~"s-
lar vazedilecd<tir. 

Şu dakikada 13hit olduğumuz vaka
lar bize bir ıey gösterir. Vaktile ( se
viye, seviye) diye feryat edeulerin bo
ğuk sesinden başka bir ıey • ) miyo • 
ruz. Millet ilerlıyor hız alıyo.- ve yeni 
prensipler kanunwnuza girecektir. 

Bütün bu sebeplerden kanunu me-
deni muarızhwınm fikirleri rr; 1dt:dil-
di. 

Seviye tezinden ba§oka hunlar ıuna 
da itiraz ediyord\ı: Zahiren ilmi görü -
nen bu stbep biraz tetkik edilince o da 
zayıf ter. 

Memlekete göre p . .,.,,;p, hüküm, 
ihtiyaç, vaoı:ıyet, kanun nazariycleri;ı -
den baiısediyorlar. 

llk bak.ıta insanı düıündJrcn bu tez 
ciddi b:r dü~ünce önünde •)'akta duı·"
ma.ı:. 

Türk ihtilit.li, Tür~ vatanını mode
m bir huk:.ık ~)e tt:c!ıi~ elrııeğe k.uar 
verdiği gürı medeniyet bir aiıe ha.ınde 
i ~i. i~ıonteskiyö sosyo!o_·:atinden dt.:ğ11, 
D trkhaym göztinden b3kmak 1..zunJı. 

ounıar ltıı,:{Unku b!r 3i aı!d olan ve 
bir!:>irine yit.k_n b~Junan de~let'er t.Lrı
ne gör~tlir. 

Milletler artı« bir devlet haline 
gclmege yak.aşmı,tır. 

1-latıt,~l ıudu.: Medeni scvıyeyc 
dahil m.ı!e,.~.-ın ihtiyacı huııün birb;r
lerınin ö.)n;...__ı, Araa..inda 17 inci :ı:,ır -
daki fark:ar yoktur ki milletler ara>ın
da ayrı a1n kanunlar olıun. f\.1uarız.a
rın aldandı an nokta ıu idi: 

20 inci aırı 17 inci asır kafası i!e 
mütalea etmek... Bütün bu bakanlar . 
dan yeni h.ıktık medeniye n1::anziar-Jntn 
fikirleri reddwildi. 

Nihayet bütün bu ilmi bakımlar mü
talea edildikten aonra Türk milleti i
çin gene ıeviye dUnundan bahıetn1ek, 
gene her milletin kendine göre ınu1 acı 
vardır demek i&tiyeO:er iç.in Turkıye
yi ya Taımanya whfileri gibi veya 
Hotanto gibi saymak liızım idi. Böyle 
bir fikir kabul ediiemezdi. Edilmedi 
ve reddolundu. 

Zamannnızda medeni milletlerin ih
tiyaçları birbirine o kadar girifttir ki 
bunlar müfterd< bir medeniyeti tem
sil ebnekte ve bir aile hayabnda bulun
maktadırlar. Bu birlik manzarası j~ 
mai, iktisadi ....,.da değil, bütün saha
larda kendi.mi göateriyor. 
Medeni deı1lederde prens:pleri birdir 

Bir iki misel vereyim: 
Modern milletlerin kanunu esuile

rine bakınız. Meoela demo4uas.i aiato
mini kabul elmit devle&re bakınız. 
Kanunu eaasilerde hep ana hadar bir
dir. 

lngiliz 13rtlarmda vicdan hürriyeti, 
Fransada , Belçikada, Türkiye.le, Yuna
nistan, Avuaturya, Almauya kanunu e
sasilerinde bu aynidir. Prensipler bir
birinin epdir. 1 dare o.iıtemi hepN par
lamanterdir. 

Bir iki diktatörlük istiına ediBrae, 
hepNnde kontrol millete aittir. Haki
miyet milletindir. 

Siyasi bürriyel!ler ayni vaziyettedir. 
Ufak Uiek belki faddar vardır. Fakat 
ana hatlarda farlı yoktur. 

Ticaret kanunlarına bakalım. Bun
lar da hep birl>irinin aynidir. Jflaı, mıı,.. 
melati ticariye hepsinde aynidir. Pren
sipler ettir. 

Ceza kanununu açııuz. Hiç bir mem
lekette hırsızlık mübab değildir. Cina
yet iyi ıeylerclen telakki edihnez. Taam
müt ile irtikİıp edilen cinayetin ctz"sı 
hep idamdır . 

Kanunu med ... ileri sözden geçiri -
ruz muasır medenİyeUdü bir millette 
borç için hapis yoktur. 

Birden , ıade kan almak yoktur. 
Hqııinde kız ve oğlan müsavi hak a
lır. 

Hakikati 18 inci aurd:ı Monteıkiyo· 
)arın kitabında değil, 20 inci asırda 
görmek Jazım<Lr. Bu birlik ihtiyaç bir
liği o kadar ilerilemiftir ki m :Jletl ... bi
ribirine benzer kanunlarla da iktifa et
miyorlar. Bütiin kanunları bir kanun 
haline ıretirmeie uğrapyorlar. 

Mesela ceza luuıunlan için bütün 
milletierin bir tekilde teobiti için cere
yanlar vardır. Yvm da ticarel ve hu
kuku medeniye için ayni td<ildc cere• 
yan olacaı.tır. 

l')'leden.iyct böyle bir birkfmeye ıri
rerlcen 18 inci aıır nazariyatı ile ken • 
dimizi hariç tutmak ve (biriaine ben -
zemeyiz) damdı 9'ıll fena bir ff!Y ola
calr:tı. 

Medeniyet boılumınclan ne için ge
riyiz? 

Ceval>ı ... Biz olsa olsa tU vey• bu 
milletten ceriliği eski bir ıneclen.iyet 
sahibi olduiumuz iç.in morai bakım
dan daha yük ... bir millet oı..ak say• 
mamız lizundır. Şunu kabul ederim ki 
memleketler araanıda ufak telek luuıım
lar olabilir. Bunlar bizim hukuku me
deni yemiz bazıriaıurioen düıünillmüı
tür. hviçrede 16 >"''i-m dolduran elin.ini 
ıeçmekte hürdür. Bi2:de rütt 18 dir. 

Bunlar büyük manayi ifade etmez. 
Her yerde olabilir. 

Kanunu medeniyi almağa mecburduk 
Biz modem medeniyetin kanunla-

nnı , hukuk prenÜplerin.i, bakımdan 
tatbik meclnıriyetinde idik. 

1 - Medeni n illet olarak Y•tamak 
için. 

2 - Lozaıı muahedesi ile taahhüt 
ettiğimiz modern adliyeyi kurabilmek 
için. 

Kanunları bize nakledeceğimize mo
det"n hukuık prensiplerinden mülhem o
larak biz yapaak doğru olmaz mı icli7 

Bö le so kar ılıiı vermek zor 

değildir. 

1 - Madem ki ayni hukıık prensip
lerine istinat edece.klik. Şu halde yeni 
baştan kanun hazırlamağa lüzum yok
tu. nazır kanunları ufak tadilatla alır
dık. Beyhude vakit kaybetmezdik. 

Esasen vakit kaybedemezdik. Mede
niyete yetışmek lazımdı. Bu en keı· 
tinne bir yoldu. 10 senelik te<:riibe bize 
göıte.rdi ki ihzarı kavanin komiıyonla
n çalııa çalrıa bize bir e3er vereme
di. 

Tecrübeıini ettiğimiz bir iti tekra:-
• tecrübe etmek muvaffakıyetsizlkten ba§ 
ka br t•Y değildi. Sebep te yrktu. 

Nitekim Belçika, ltalya, Hollanda, 
Jıpanya kendj kendilerin kanun yapma
mıılar, Fransız kanunu medenisini u .. 
fak tadilatla alnutıardır. 

Medeni miilet olduğumuz için biz 
de bunlar gibi yapard•k. Bir cihete da
ha taret edeyim; samimi bir kanaa .. 
timdir. Hukuku me.deniycıini. )cra ka .. 
nunwıu, usullerini tedv;n etmek bence 
muasır bir harp pli.nını hazırlamaktan 
daha az zcw bir 'ey değildir. 

Almanlar kanunu medenileri iç;n 
30 sene çalııtılar. Bu kadaı· zor bir 
ıeyi bu kadar dar bir zamanda yap
malı: liızımdı . .Ka} bed;len umanları 
kazanmak ıazım geliyordu. 

- Ne için bız ha:.ı:ır kanunlar J.ı"'ur .. 
ken kendi kendimize kauun yapalım? 

Buna ıebep yoktu. 
U•L mede:nı camıanın efkdrın k1bul 

etmez bır uzvu i~ek neden ayrı bir ka
nun yapınak için çalışaJım .. 

Bır m.l3al vere;·im: 
- 1 ayyare icat edilmiş uçuyor. i

ki kişi bır ovada giınlerce, aylarca, yıl
larca nıeşgul ... 

- Ne yapıyorsunuz, diye soruyor .. 
ıunuz ... 

- fayyar I icat ediyoru7., diyor. 
Ha:bak.i onJara pencer,..den uçan 

tayyare~eri eôıterin. 
Bu:ıdan batlta zamanımızda en k .v

vetii ... ahlar var. ı.ki aıkılli kendi kendi
lerine odalarına girmşleT, yeni bir •iliıh 
arıyorlar. 

tt .. wuki bizde böyle de'il ... Elimiz
de be.ıu:ı karamartin var, otunnuıuz, 
h~ yeni sistem ma'\.-zer arayacağız di
ye u&raşryoraz. 

Yani kanunlar yapılnu,, biz hala o
dada kendimize göre, bir kanun diyip 
duruyoruz. 

Hukukta muasır rredeniyet!. 
Ya,.yacak bır miUet bundan utifa

de ederler. l tte Japonya... Biz muasır 
milletin prenıiplerini hangi sabada tat
bik etti isek derhal ileriledik. 

lıte ordu, iıte Türık tabibi, bunlar 
muaaır medeniyetin bizdeki eserleridir. 
Hulnıi< sahasında da böyle yapmak la
zımdır. Bu it biraz zor olurdu. Fakat 
hız zıorluğu yıkmaluladır • 

Modern hukuku ~deniye tatl • e
dileli henüz 10 sene olmadı. Orta~aki 
muvaffakıyet "('ürk haki.minm muvaf • 
fakıyetıni hviçreli hakimin muvaffakı
yebnden aıağı kalnuı d~ğildir. 

Kanunu medeni ilk çıkbğı :zaman
larda idi. Muarızlar bunun tatbik edi -
lemiyeceğıni ıöylüyordu. Ne dersiniz, 
iki ay ıoDR verilen bir büküm Ameri· 
icada alkıılandı. Maamafilı biz hakikati 
görürüz. 

6 ıncı hukukta cereyan eden vak'a; 
oğlu Türk olan bir Bayan oğlunun vo
fatmdan aonra küçük oğlunu yani to
rununu anaaından almak istiyor. Çünkü 
asker olan oğlunun karısı hiriıtiyan
IDJf ... Jslam hukuku mucibince büyük 
anneıine geçmesi tazım İnliJ. malike • 
meye müracaat ebniı. 

Reis Bay Kemal.di. Hocalıktan gel
me idi. Kanunu medeniye göre velayet 
ana ve babaya aittir. Din eaası yok
tur. Çocuğu vermedi. Çocu f.uno rmaaı 
bakacak dendi. Türk bakuuı bu kara
n verdiği zaman Amerikada çok güzel 
teyler yazıldı. 

Muarulann ÜfÜncü ihtilafı 
lbtilaflarda ikiden ba§ka bir tane da

ha vardı. Şimdi çok baıit görülen o za
man mühim bir mesele vardı. 

- T erciime mü§tı:ülib .. 
Bir luuıunu medeni bir hukuk ter

cüme edileme:mıiı. Bunun seıbdıini an
layamadım. Arluwlaılal'ım anlayama
chk. Bugün de anlayamadı'.< ya... Niye 
tercüme edilemez-. Kuvvetli Jiıan bilen
lerimiz vardı. 

Fakat rubu verilemez diyorl•dı. 
Tabii yap•acalr: f"'1 bırakalım, kendi -
mize söre kanun yapalım • 

J tal yanlar, lapımyollar, Romence, 
Hollanda -•ıl tercüme etti ... 

Bu tez halinden çmrtı. Konuıma 
mevzuu oldu. Bu tercüme imkiıu Y<U 
diyenlerin bqlanndan biri bir Yahudi 
v.ıtandat idi. Bu iti gücü l;ırakb 
bir kanunu medeni terbi 7udl. 

Bana getirdi ve istifade ettim, de
dim. Bu zat lmnunu medenin.in bir 
madeaini alıyor ve yazıyor. Kendi an
layııına ıröre ımaddeyi alıyor, yazıyor, 
sonra §Cl'hediyor. 

HuJU. her maddenin altında ken· 
diainin bir maddesi var. Bizim Avnı -
pada tahail etmİf olanların tercüme -
leri hep yanlıt. Eaiden beyi ve tira 
d-ilircli. Biz alan satmı demitiz. O 
beyi ve türa kalmı§.. Hibeyi biz hedi
ye demifiz o hibe olarak bırakmıı. 

Kanunu medeninin Franıızcaaını 
okumu§. Ona ıröre yazmıt· 

Halbuki biz Almanca, franaızca ve 
diğer kanunu medenileri de tetkik et
miıtik. Huber tarafından yazılmıt o
lan kanunun metni Almanca idi. Ya• 
hudi vatandaı Baki türkçeıi gibi yaz
mıştı. 
~dum .. Kendi geldi ve sordu. 

Ben dedim ki: 
- Çok iıtifade ettim. Senin baıtan 

bata yanl11 yapbğm ve bizim muvaf
fak olduğumuz .• 

Sonra arkadaşlara göıterdim. On -
lar da bana bak verdiler. 

Kanunu medenimize dair bir ten
kit okudum. Berlin istinaf mahkeme
sinden Priç yazıyor: 

- Bu kadar kısa bir zamanda mu• 
vaffakiyetli bir kanun tercümeai gör
medim. 
P~ hem Almanca metinleri ve 

Fransızca metinleri gözo:len geçirerek 
sörlüyor. 

Kanunu wedcni altı ayda tercüme 
edildi. Demek İstiyorum ki tercüme 
bakımından kanunu medeni çok mu -
vaffakıyetli olmuştur. 

Tercüme hatasr o günlerde öyle 
propaganda yapıldı ki: 

- Tercümesi yanlıf .. diye herkes 
aöıı)üyordu. 

Bu çoktahlile değmez noktai naza
ra b:~ ıey daha ilave edeyim. 

Günün bjrinde eski Yunan medeni 
tarihini merak ettim. Marks isminde 
bir adamın eseri. Müellif bu kitap 38 
inci tabı demi§. 38 inci tabında bir 
mukaddime yazmıf diyor ki: 

- Bu eski Yunan metinlerini tek .. 
rar gözden geçirerek taıhihat yapbm. 
38 uncuda olabilir karilerim bana yar 
dım ederse bunda biraz taohihat yapa-
rrm .. 

Bunun manası mefhumlarda bir de
ğiıiklik değilJir. Kelimenin değiıme
sidir. Eserde mefhum ve hükümlerde 
bata edilmemiştir. diyol". 

Muarı.dann bir itirazı daha 
Bir noktacık daha .. 
Geçen derste mühim bir noktayı i

;aretlemiftim. 
Muanzlarda.n birisi ıu cümleyi bar 

bar bağınyordu: 
l~in iç yüzü de bir kısun ekseriyete 

göre bu idi. 
- Ahkamı teriyei münifeyi bir ta

rafa bırakarak ne için katoliklikten 
mülhem bir kanun alarak memleke -
timizde tatbike çalışıyoruz.,, 

Burada tahıiyat yapmadığım için 
isim söylemiyorum. 

lsviçre kanunu medeniıi katolik ah
kamından mülhem değildir. Bu Roma 
hukukundan mülhemdir. Roma huku
ku din esa11ndan mülhem değildir. Me 
ziyeti 2 bin küsur aene evvel layik
liği kabul etıııeaidir. 

Bundan dolayı hukuk ıistemlerinin 
temelini tcııkil etmiıtir. Bu kanunu 
medeni Alman hukukundan, bu da al
man Cermen değil Romendir. 

Jhzan kava.nin komisyonunda ken .. 
dine azalık' l!ren zat bunu anlamıyor
du. Ortada tarihi hakikat dururken 
onun böyle demeaj kendisinin aza ol
mama"'1n1 icap ettirdi. 

Türkiyenin kanunu mecdniai bir ka 
nunun nereden mülhem olduğunu bil -
::niyen bir adamın eline bırakılır mi? 

- Ne için lsviçre kanunu meedni
ıi alındı da Alman, Fransız alınmadı 7 

Belli batlı aebepler tonlardır: 
laviçre en demokratik bir devlet o

l.ırak kuruldu. Bu Avrupadaki de -
mokrıuinin beşiğidir. Kanunu mede • 
r~iJe de bu prensipler müeı&İr olmuf~ 
lnr. 

Türk ihtilali iae tam bir demokra
tik hareekt yapmak iatiyordu. Bu ba
lmndan laviçre kanunu medeniai ia -
tendi. lkinciai anlaıılma11 en kolay 
bir kanundu. 

En yeni prenaiplerle mücehhezdi. 
ltalyan, Fran11z, Cermen ırklanna 

Uıtbikini göstermiıti. 
Bizde de ekalliyetler vardı. 
Fran11z kanunu medenisi çok eıki 

idi. Napolyonun eaeri idi. Bütün mü
ellitlerler kabul edilmiıtir ki Fransız 
kanunu medeniıi bugün yoktur, onu 
yaı.ıtan kazai maddelerdir. 

lhtiyarlamıı, bımaya.cak. haline gel 
miı. iki koltukta götürülen bir kanun. 
Artık yepyeni bir Türk milletine böy
le bir kanun verilemezdi. 

Alman kanunu medeniıü olabilir-
di. Çok mühim ve çok felsefidir. Al
man müelliflerince de kabul edilmit
tir ki bu çok felsefidir, Alman hakimi 
tarafından bile anlaıılmaaı miifkül -
dür. 

4lmanya imparatorluk d..vrinde a
riıtokratik idi. Bunun tesiri vardı. Biz 
zadenıranlığa gitmiyorduk. Böyle bir 
t•ı mevzuu bahaolamıaz. 

laviçre kanunu medenisi çok iyi i
di. 

Bunun için ı ... içre kanunu medeni
aini tercih ettik. 

Yeni komiııyon kuruldu ve hazır -
lığa batlandı. 
11-9-924 tarihinde Şükrü K&yanm 
b84kanlığı altında 2 6a:ıalı bir komia
yon yapıldı. 11-9-925 de itini bitirdi. 
11-1926 da Millet Meclisine verildi. 
11-2-926 da kabul edildi. 

Atatürk kendi locasmdan keneli e
~erinin çıkıtmda hazır bulundu. 

Kanunu medeni çıkmakla Türk mil 
Jetinin 13 urrdrurlıeri daha dofnuu 
1 t aıırdanberi mukadderatn-a hakim 
eski hukukun cereyam kesiliyor. Türk 
milletinin bahtında ve talünde kendi
sine yeni bir açılmıt oluyordu. 

Mua!12lar yine dunnıyacak ve çok 
aöyliyeceklerdir. 

Fakat bu aöylemenin neticesi Türk 
milktinin ilerlemesine ve hız alma11-
na ıebep obnuıtur. 

Demokraside muarızlann aamiıni 
tenkitlerden kaçınrnamalı<lır. 

Samimi demokraside tenkit pren -
ıipin yürümesi bakcmından li..zımdır. 

Bunları, bizi tenkit edenleri inkı .. 
lap kiil"'lüıünden alkıılarmı. Medeni
yet döğüş.meyi iyi bilmektir demittiın. 

Bunu bilen en medeni millettir. Be
nim döğü;meden, ıavaıtan anladığım 
bilek, yumrık gücü değildir. Kılıç 
kuvvet değildir. 

K&vga, ıava§ harp demek iki mil
letin ıiyaai ittizan içtimai bakmılar -
dan ayağa kalkarak biribirine ırirme
ıi demektir. 

Türk milleti; düıünebiliriz ki bü -
tün bir tarihteki döğüpneaini muvaf· 
fakıyetlerini bilek gücü ile değil iki 
bakımdan birlettinneaini bilerek Vi
yanaya kadar gitti. 

Günün birinde Bizanılılann önüne 
böyle dayandığı zaman ıurlar açıldı. 
Eaki devir devrildi. 

Türk milletini yüJuelten kılıç de • 
ğildir. Kılıcın 11rtı bir medeniyet kal
dıramazdı. 

Bunu yapan Türkün zeki.11 tarihe 
ün salnnflır. Döğüımeaini bilmeai bun 
dan ileriye gelmektedir. 

Dene cumarteei ırünü devam edi
lecektir. 

A marıya and·8' 
maya girecekJll 

(Başr ı incı sahil•?~) 
türm;yen, dıs siyasa of ısı !1J1 
Bay Ro· emb~rg, vaktiyledii' 
Papcn'in çok kıy;nel ver.ııf' 
yaya kar'ı umumi bir eblı . 
hına giri,mek f.krini ~~ıı 
ve bu hususla bazı lngılıı 
linin müzaheretini üınil 
lunmu,tur. 1' 

Böylece, oynıyacaklart 
tirmek güç olmakla berııJıl" 
man cevabının tebliği 
hatırdan çıkarılmaması ·~ 
türlü unsurların mevcııdi 
kardır. 
Fransız gazetelerinin 1'1 

PARIS, 14 (A.A.) -

nın cevabı bakında ilk 
zerine mütalea yürütell 
prk andlllfJllaaının, F-• .-ıı 
:zannda emniyet ve bul"": 
vatile ayni zamanda t:....-. • 
cap eden bir mesele old 
maktadırlar. 

(Lö Jurnal) Alman 
bir itimat hamlesinin ya 
satını geçirmit olmaaıııa 
mekte ve demektedir ~~ld 

"Vaktinden evvel JU"'; 

edildi, tazminat ve 
men ilga edildi, hukuk 
nındı, zicri tedbir aıı.,..,111::.~Jl.·ı 
!anmasına ,müsaade ediır: 
bunlara kartı, AJmaııyl> 
ya muamelesine tabi ; _.11 

rafında ihtiraslar çevrillP!I 
amdan tiki.yet ediyor • .!ı.l 
zihniyet, kendiıile t~ 
tebbüsüne hak verdirec:c"':: 
anlatmaya hiç te uyguıı 

Ekselsiyor gaffieıi, 
ten' e sorduğu bir suale fi' 
mıftır: 

"- Evet uluıun erci 
vatanm istikbaline i • 
li.:znndır. Fakat her va 
ne! menfaatten ilhanı 
tır. 

Orduya itimat etmeli 

Almanyanın kütle ~al~ 
aili.hlanmaaının d~ğrUO.:il. 
te kartı vakit ka~ 
mevkiimizi de tabkinı • 
dir. 

Sulhe itimat edeliıo
doatlannı kendiaine 
manlarının cesaretini 
kuvveti i olmalıdır. 

Bay Laval Hariciye 

PARIS, 14 (A.A.) _,, 
val mecHı hariciye k 
Londra görütmelııri b-_J """. '• 

ca tebligatta bulunmur·. 
Fransa - lngiliz bey , 
Flandenin mecliste tefti' 
betle tefsir etmit ve gli #. 
timdiki vaziyeti bugüJJ 
lata ııirifJDiye imkiıı f 
den daha genit :zabatı 
ralmııftır. 

Yeni t 
Soyadı alao11 

• Avukat Bahir, eti f'~ 
Tuncay, kardeıi btanb"I .MI 
tiği M*ir, qi Saime, of':ıJ 
fat (Verdi) soy adıııt al"'"'.-A.ıı 

Açıkta bulunan maliY" ,,., 
dan Aziz refirltası ~ 
kıaı Saadet ve Miik...,...,. • 
düz (Ulüıtüntan) soy~ib~ 

• iç itler bakanlı'! ,o1 
müdürü Bay Refik ArrJil 
(Kocamaz) ı almı!tır• 

Holanda ınekteb 
misi git.~ .... i ....... , 

Bir kaç gündenbel"İ P 
lunmakta olan Holl•11 e!P'I .., 
ai dün . Ak~enize hdoB1".,4 

Gemı bogaza '°'-
yapbktan IODl"a Pire:Ye 
devam etmittir. _..---
Kü~ük haberler A 
• ıcad .. tro iıJerİnİ A 

üzere Fransa ve A~ g 
lan kadas.tro fe~ i~Jerl ; , 
Halit Ziya f'l'brımlZ• 1 
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H.~ !""!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!l!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!İ!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~"'!!!!!!!"'~~~~~!!'!!!!"'!!!-.~~~~ auptmana ölüm iskan ve toprak YENi NESRlYArı 1 or. c EM s·in 

Cezası verildi Kanunu Hukuk uğrunda savaş NASIR ILACI 
~""'-t JB.ap l inci uJıilede) • 1 lıtMAıul icra memuru Rasih Y • 

'"'" "eil.I (Bap l inci uhiftde) 
loı t;a.ı- Y, lıükınü istiıuıl için yerlerde toprak üzerinde bak almak fenııil tarafından (Hukuk mmmde ... 
il liııı;,11 ~e katlanacağnu ve hat- tapu ile ve tapuda yazılı miktar üze- T111) adh bir kitap çıbrılmııtır. 
"'-t ol g~se, teraziye kadar miira· rinde iddia olunabilecektir. Tapuda Ih b 111>acaiıru ııöylemiıtir. Von erinıı'iıı 1868 de Viyana a-

., _ yazılan dönümler muteber olacaktır. lan • F!.t ..._ar iMinal eailecell yani elinde ıoo dönümlük bir tapuau kuic cemiyetinde vercliii konferans I• 

'4..ııı...~INCTON, ı4 (A.A.) - bulunan ~rdda. bn->n nmline pek çiade toplayan ve biilisa eden bu kita-
""1··..,.---a, iclanı b"'-UDUD-- ı"cra edil• J- .... ~--, • re.ı """' çok raatlaııdığı gibi 200 dönüm ara • bı tavıiye ederiz. 
't>fi ~il:t.ı'aııesine, 48 saatten ziye sa.bip olamıyacaktır. Tapusunu 
~~~ defa o!ar'~:ı... T.-.n ... r, topraklar ve tapu artıklan devlete ait 
.. .;"'lllaı lıal.ın.. - ·-r- olacaktır. Tapusuz topraklar üzerin -
~l!ıiıc . ela idam ....ı.lı:Umlarma de devletten batka !Wnse bak Ye mül-
'tfeı...:~ ..... 111u•1-'- ,,.,,_u· t 1--'d-'": .~ ....,. ..,. ....,, - kiyet iddiasında bulunmıyacaktır. Ka0 

1{.,;_-:_· ııaba n tehir plan budutlan ve köy-
iılıa~"':"'&lı. carcliyanı..ile konuıu- )erin JUrl yerleri dıımda ıchir, kasa-

.. _.-:lir. ba ve köy halkına yalnız İntifa için tab 
lllf ·;;::-~ uukatlan, hükmü isti. sİI edilmit topraklar d&bilinde bükü-
-. "oiı le hazttlanmalrtadırlar. Bun• met bu tahsisi değiıtirmek hakkına 
4- ""Ilı Tıımıan Hauptmanın hakkın- her vakit malik olacaktır. 
'tltıtdir ~aleyhtarlık ile ittiham et- Tapusuz olup vergide :razılı top -
~P\ıiJ ler~ Kendisnı.in jüri heyetine raklar vergiyi veren tarafından bizzat 
lıı~~ere dair, 32 itiru noktası işlemnekte ise tapwuz topraklar gibi 

muamele görecektir. Valiler, ıehir, 
Pltrıt Vç çanı kasaba ve köy halkına bağ, bahçe, 

~ Jıt . lNGTON, 14 (A.A.) - Jü- zeytinlik incirlik ve emsali meyYalık 
fııı.~Yeti, Hauptman.ı Linclbergin çocu- yapmak Üzere hazineye ait yerlerde 

ı...._ ,leanunüdea öldürmekten suçlıı tapu artıklarından iskan hududu için-
"-;:" Öliinıe aıabkiım etmiftir. de yarım bedel ile ve yirmi yıl müd • 

ıa.::'"Pbııaı.m karan temyiz W,in 3 detle borç ile yer ayırıp dağdabilecek .,,,.. ·.-- "° muameleyi tapuya bağlayacaktır. 
~ •ardır. Temyia davauııın bir Sular altında kalıp ıo yıl içinde ku • 
ıı.... "'ııI ve muamele yüziiudea , ma· rutulmıyan topraklar devlete ııoçecek· 
"'411 -eı ~=-. ~dit••• yapılmeune iJıtimal yak ~ 

• 
Ft Ofüm koğıqıında 
~ l:~NGTON, 14 (A.A.) -
~ t)~ yeni Jeney bapid.anesindo
Q...ıııı. lllabkiimlan kovuıuna na.kle -
~!it. Burada idam hükümlerini 

t)eı, cLıba 3 ~W.. vardır. 
~l:P.t_ıNcToN, 14 (A.A.) - Hıç
tılitj b. &&lanıakta olan kansma teselli 
~p ır ı..ç ııöz eöyledilı:ten sonra 
Iİııc. ~ hapishanedeki odasma gi
"iıtit bıatiiıı soğuk kanlılığını kaybet-

~ li."Ptman, yanında bulunan iki po
ı-.ı;;,ı';..ııı~na dayanarak acı acı ağ-

ltalya - Habeş 
ı"ıt . (Bap ı inci sahifede) 
~ ~ile ltatya • Habeı ihtilafına bir 
ıoyleıı, ~ bulmak için çalııılacağını 
Ola.~ 11tiı-. Mümessil, ltalyanlar ile 
liildu ao_n ~ıpnada 4 Ha.betin öldü
%iı ~uıı.u, fakat İmparatorun bunu 
~ • 'ı-e. onlan ltalyanlara hücum 
~~g~ ~k etmit olm.'\ktan çekin • 
!it, •çııı bildirmediğini ilave etmiı-

~() Romada bir toplanh 
~ 'lıiidP.iA, 1 4(A.A.) - Yüksek mil
~~f~ komitesi dün tekrar Bay 
~. lQin ba tk•nlığı altında toplan-

1> • Fr<Zll$U Somaluında 
~-ra, -4 (A.A.) - Fransız bükü
p~" lalyan . Habeş hadiselerinin 
"1,ı...~ Sown:ılısmda meınm akiıler ha 
ı..Q;~si için icap edenlere ihtiyat 

e, ert abnalannı emretmiıtir. 
~n Somalı bavalisi valisi Bay 
-~t ııı ölümü askeri kuTTetlerin 
~"al hususunun ne kadar acil bir 
~ilı 1i olduğunu göstermİf idi .. Maa
."'Iİlli ııb"f biik\imeti, Fransız bükU
~ ~~t talebini müsait bir ıu
~ ve bir Fransız • Ha • 

Sıı bamıa.sma llarıı 

Valiler dere, çay ve D'Dlaklann taı
masile ıu altında kalan toprakları ku 
rutup işletmeğe ve aulann kaaa.ba te
hir "° köyleri bumasma meydan ver
mİyecek tedbirler almak için ıs yaıın· 
dan yukan ve 6S yaşından aıağı bü • 
tün erkekleri kendi va.sıtalarile bera• 
ber çalııtırmağa aal&hiyetli olacak • 
lardır. 

iki bin dönümden artık çiftlikleri 
ve bü,ük topraklan ve sahipleri tara• 
fından iılenmiyen veya h&Jında bu -
lunarak ekailtmiyen 2 bin dönümden 
az topraklan yapılarile birlikte hükU
met teıpit edilecek kıymetler üzerin
den ve mukabilinde yüzde altı faizli 
toprak tahvili vererek istimlak etmo
ği sala.biyetli olacaktır. 

Hükilmet istimlak için en çok 20 
yılda ödenmek üzere yüzde altı faiz. 
li ve yirmi~er lira kıymetinde bir mil
yon adede kadar toprak tahvili çıka
ra.bilecektir. 

Ufak, hususi idarelere, belediyeleri 
ve diğer hükmi ~l.ublara. a. ... -&" ·

çiftlikler ve topraklar dönümler ne 
olursa olsun toprak tahvili verilmek 
auretile hükumet tarafından istimlak 
olunabilecektir. 

istimlak edilecek topraklara veri
lecek kı;-metler 1914 yılı nrgi ve yok
sa tapu kıymetinin dört katı olacak
tır. Bu miktar bugünkü kıymetinden 
fazla görülüroe bugünkü kıymet üze. 
rinden muamele yapılacaktır. 

Ayni kanun projesine göre ileride 
hükumet toprak ve iskan iılerile uğ
ra§D'ak Üzere bir göç baııaksı kurma
ğa aalabiyetli olacaktır. 
- -

beı kamiıyonunun asayiı ve süki'inun 
temini çarelerini araıtınnalannı arzu 
eylediğini izhar ebniıtir. 

Yülıulı müdafaa lwmia;yonıı 
ROMA, 14 (A.A.) - Yüksek mil

li müdafaa komisyonu buırün tekrar 
toplanacaktrr. 

ZA 'Y 1 - 335 aenesi erkek muallim mek
tebinin dördüncü smıfmdan almJ§ oldu· 

ğum vesikamı kaybettim. '\ enisini ala· 

cağımdan eskisiniıı hükmü yoktur • 

603 numerolu Muıtafa oiJu Ali 

lstanbul ikinci ifliı memurluğundan: 

lctanbulda Bahçekapuda Sadıkirre ha

nında kunduracı Armanak Parağamya

mn alacaklılarile aktettiği kongurdato

nun tasdiki üzerine mahkemece iflism 

kaldırılmasına karar verilmiı olduğu .i
lan olunur. (8120) 

İstanbul asliye mahkemeleri ikinci ye

nileme bürosundan ı Davacılar Mustafa 

Reıit •e Miltiyadis Papadoplos ile dava 

olu:ıan Tiyatrocu llll§İt flia_ arannda mü 

tehadclis ve yanıımdan enel birinci tica

ret mahkemesinde derdest alacak dava· 

srrun yenileme muamelelİ ııresmda Ra

tit flızanm ikametgibmm meçhul bu

lunduğu mühaıir tarafından verilen meı 

ruhattaıı anlatılmalda ilanen tebliğat io

raama karar verilmit olduğundan tetki· 

kahn yapdacağı 25-4-935 .,ertemhe gü 

nü saat ı4 de yenileme bürosunda hazır 

bulunmasına teb'iğ makamına kaim ol

mak üzere ilan olunur. (8124) 

ls-tanbul altıncı icra memurluğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

yazıhane, maroken koltuk, dosya dola

bı, sandalye ve ııaire açık arbrma ıuro

tile 19-2-935 salı günü saat 12-13 e ka

dar İstanbul, Bahçekapı, CeLü Bey Han 

28 No. lu yazıhanede salılacağmdan ta. 

l!p olanların mahallinde bulunacak me

muruna müracaatları ilan olunur. 
(8ı3ı) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassıs~ 

Cumaılan batka günlerde aaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 

Divanyolu No. 118, 
Muayenehane ve ev telefonuı 

22398, Kıtlık telefonu 22519. 
811 

.. 

817 

En eski nasırlan bile pek kısa bir za· 
manda tamamen n kökünden çıkarır. 
Umıımi deposu: İngiliz Kanzuk ec:za

nesi, her eczanede bulunur. Cidi •• 
müe .. ir bir naıır ilicıdır. 

Dr. l H S AN S A M 1 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlıiı boğınaca ft 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her ..czanede ve ecza depo-

___ _. larmda bulunur. 41-•lliii 
Beyoğlu birinci sulh hukuk hakimli

ğinden : Madde 1 - Hüıniye ve azime 
hanımların mutasarnf olduklan Kasım
pa~ada Yel değinneni mah.U..eainde has
tahane arka sokağında yeni ı4-12 nu· 
maralı ah§ap ve tcmamma 2111 lira !uy
mıot tahmin edilen maa bahçe ıs odalı 
ha,1e ıuyuun izalesi zımnmda açık art
lırll)aya VJLddi!c!iğinden )3.;,.935 tarihi
ne müsadif çnr?Jllba günü Hat lS den 
16 ya kadar Beyoğiu sulh ınahkemesin• 
de bilmı.iuı:vede satılacakdır. Madde 
2 - ı\rtlmne bedeli kıymeti mubam· 
menenin veya yüzde yetm;ş be~ini bu· 
lunıa o lt'h ihale edil,.cckdir. Yüzde 
yetmiı be~;,,; bulmadığı ta!,dirde en ıon 
ıırthranda tl\hahüdü baki karmak ıure
tile ikinci nrttırma ıs inci güne teadüf 
eden 3()..3-935 cumartesi günü saat 1 S 
d~n 16 ya kadar icra olunacak ve en çok 
arttıranda Ü. tünde bırııkddcakdır. Bu de 
fadan başka ilanat yaprlmayncakdır. 
3 - Tarihi ihaleye kadar vergi Yalnf 
karesi belediye ruaumu delli'i\iye müş· 
teıiye aittir. 4 - Arttırmaya istirak e
decel.:ler lnymeti mubammenerun yüzde 
yedi buçuğu nishetinde teminat akç°'i 
veya milli bir bankanın teminat mektubu 
nu g~tinne•• sarttır. S - Arttırma bede
li tarihi iha:eden ~ gÜn zarfmda mab· 
keme kasasına tediye eclilecekdir. Akıi 
takdirde fa..-kı fiat :zarar ziyan ve faiz 
ve mau.rifi saire bili. hüküm kendisin .. 
den tahsil edilir. 6 - M"7k;ir gayrı 
menkul vakıf pm-alar müdiriyetine İpo
tek edi"miştir. Başkaca ipote~ ":"'ibi ~
laCP.!dılı>r ile haklan tapo s• • ·le S3btt 
olm- jpotcldi pJacakhl• r ve her han· 
gi bir h•k idda. edenler tarihi il~?d~n 
itibaren 20 gÜf', -zarfında evrakı musbite
lerile birlikte satış memuruna müracaat 
etmeli<!iı'ler. Aksi takdirde hak'arı ta)''! 
ıicitile sabit olmıyanlar aatış bedelınm 
paylaşmasından hariç kalrrlar. 7 - Ş~ 
name 12-2-935 tarihinde mahkeme Dı
nnhanMinde berkesin görebileceği bir 
yerde a11lmıştır. Dosyayı görerek fazla 
malü.mat almak iateyenle.-in 932-31 nu
mara ile Beyoğlu sulh birinci hukuk 
mahkemesi başkitahetine müracaatlan 
ilin olunur. (Sı28) 

1-stanbul asliye 2 inci hukuk mahko

meaindenı Davacı Sultana vekili avukat 

Sadettin Ferit tarafından mütefeniz 

Fikriye, Ne.in, Uhami, Liitf"ı, Hakkı ..-e 

borçlu müte•effa tafÇI lstirati oflu Pa

neyot aleyhine muhakemm>İzçe 8Çl1an 

ücreti vek31et n yol masrafından müte
vellit ısoo lira alacak davumın tahki· 

katı bi!ikmal muhakemeye tevdii üzeri· 

ne lJ..2-935 tarilıli açık dunqmada müd· 

deialeyblerden Panayota gönderilen da

vetiye arkasındaki meırubortta Panayo

tun 5-6 sene eYVel Y unaniıtana gittiii 
ve ikametgabmın meçhul olması sebebi

le tebliiat yapılamadığı anlatdmıt oldu

fundan Panayota ilanen tebliğat ifasına 

n ilan içinde 20 giiıı müddet tayinine 

ve duruımanın 11-3-935 pazartesi ırünü 

ıut 13,30 da bırakılmasına muhakeee 

karar verilmit ve bu buaurtaki davetiye

de mahkeme divanbaneıine aadmı~ ol· 

makla mezkrı..;ı gün ve aaalta mwnaileyb 

Panayotun muhakemede hazır bulunma· 

aı ve aksi takdirde muamelei kanuniye

nin gıytthında icra edileuği malumu ol· 
mak ÜZre keyfiyet H. U. M. K. 4 14ı İn· 

ci madd.,.; ahkamına tevfikan tebliğ ma• 

kamına kaim olmak üzre ili'in olunur. 
(8126) 

Beyoğlu 1 inci sulh hukuk hakimli
ğinden : Hüsnü vekili avukat Halil'in 
Bolu orman işletme Türk anonim ıirkctl 
müdiri Cibt.lide Kayrk yap1e1 sokağında 
kain §irket anbarında Tahir aleyhine i
kamet etıiii 300 lira alacak davasında 
Tahiri'n ikametgahı meçbul olduğun• 

dan bir ay müddetle ilanen tebliğat icra 
edildiği halde mahkemeye gelmedi ğin

den müddei vekili tarafından yemin tek· 
lif edilerek giyah karan tebliği taleb 
edilmekle H. U. M. K. nun 337 in-'i 
m:ıddeıi mı· l" ·h:ı-: .:e f"'İ"ab karan tebliği
ne ka;ar \ cMh~ iş o1dufrundnn yevmi 
muhakeme o'~n 16·3-!135 saat 10 da mah I 
lremeye gelmeniz eiyah kararı maltamı- 1 
na kaim olmak üzere ilan nlunur. (812 ' 

__ y_ -= 

? ? ? 
• isim aranıyor 
Pek yakuu/a Beyoğlunun en güzel bir yerinde bayanlar 

~ ipekli, yünlü, pamuklu kaıantılar satq yeri açılıyor. 
Ba sah, yerin gördüğü İfe en uygun aJ bulana beğendiği 

ipekliden, yünlüden, pamukludan dörder metre verüecelıtir. 
Seçtiğiniz .adı vitrinde göreceksiniz. Seçilecek adda bir 

kaç kişi birlefir ise armaganı kur'ayı kazanan alacaktır. Kim 
olduğunuza tanıtmak istemez iseniz yazılm11a bir ıifre koyunuz. 

Verilecek ka7Jılık!arın 23-2-935 günlemecine kadar ı .. 
tiklcil cadd~i No. 282 E. Arsebük aJruine gönderilm~i. 

>-: • - ' - .. ' ; • • .. • . ' ' 

, Sü r Bank 
Hereke Dokuma Fabrikasınd n 

Sümer Bank Hereke Dokuma fabrikası aile, ifÇi apartıman
lan için in~a olunacak -gargir ıu deposu, font boru tesisatı, tu
lumba binası. pis su kanalizasyonu 26 Şubat 935 salı günü 
aaat 14 te Herekede Fabrika Müdürlük binasında kapalı zarf 
usulile ihale edilecektir. 

Eksiltmeye girebilmek için talihlerin Ticaret Odasına mü

aeccel olmaları ve bu gibi itleri batarabilecek mühendis veya 

rnimar olduklarına dair vesaik göstermeleri 9arttır. 

Yukarıda isimleri geçen intaat ve tesisatın ke9if bedeli 
7979,22 liradır. İttirak ııdeceklerin o/o 7,5 teminatı olan 600 
lirayı ihale günü öğleye kadar ya nakten veya teminat mektu· 
bile Fabrika Müdürlüğü veznesine yahrıp makbuzlarını teklif 
zarflarına koymaları lazımdır. 

istekliler bu itlere aid plan ve 9artnameleri üç lira muka
bilinde her gün Fabrika veznesine müracaatla alabilirler.(7895) 

elediye Reisli~inde : 
Belediyemiz için bir maki na mühendisi almacakdır. Yük 

sek makina tahsili görmüş ve tecrübe sahihi mühendislerin 
tercümeihal ve vesika suretlerile birlikte müracaatları ilan 
olunur. (782) 

BAYBURT 
ÇORUH UN FABRiKASI 
Türk Anonim Şirketinin 

Genel toplantısı 31-3-93S tarihir.d~ tir 
ket merkezinde olaalğından toplanıı ııü· 

nünden on gÜn evYeline kadar ortakla

nn sahip olduklan hisse senetlerinin 

ıirket ka1&1ma teılim ile duhuliye vara. 

kalan almalan ilan olunur. 

Konuşulacak işler ı 
1 - idare Meclisi ve Murakıp rapor· 

larının okunması, 

2 - Bili.nçonıın taııdik n idare Mec

lisinin ibruı. 

3 - 93S :rdı bütçeaiııin müzakeresi 

4 - Umanı bayriyenin sarf yerinin 
tayini 

S - Müddeti biten döıt uanm inti
habı 

6 - Müddeti biten iki miiralabm ;.... 

ti.lıabı. 

EMVALİ GAYRl MENKU
LE ve tKRAZA T BANKASI 

Türk Anonim Şirketinin 
Hiısedarlar umumi heyeti Martın 

2\1 ncü pazar giiııü aat ı 1 de Galateda 

D<,~e Oryenthank. Dresdner Bank ıu· 
beoi binasmdııki ıiricet merkezinde adi 
aurette topl•na .... ğından bi11odarlann o 
gÜn gelmeleri ri'"' olunur. 

Rlıznamei müzakerat : 
ı - Şirketin 1934 yılındaki itlerine 

Rid idare Meclisi raporunun okumnaıı. 

2 - Bilanço ve murakıp raporunun 
olrwımuı, 

3 - 1934 yılı hesaplan ve bilinçosu· 
nun kabulile o yıl işlerinden idare Mec
liıinin ibra olunması. 

4 - 1 dare Meclisine aza seçilmesi, 
S - 1935 hesap yılı için murakıp se

çilmesi ve ücretinin tayini 

6 - Ticaret kanununu-n 323 üncü 
maddesine göre ıirl<etle ticaret muame
lelerinde bulunmak üzere idare Meclisi 
azasına ıelihiyet verilmesi. 

iDARE MECLiS[ 

latanbul betinci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilme.ine karar 

verilen onikibin altıyüz liralık gayri mÜ• 

badiller takdiri kıymet komisyonu bo

nosu ıehir halin 18 ine müsadif pazar

tesi günü saat 14-16 ya kadar Bağçeka· 

pıda dördüncü vekıf hanında Borsa sa

lonu önünde açık arttınna il~ tıJa. 

calttır. Arttırma ikincidir. Alm iste
yenler yeTDI Ye vakti mC'>!kiırda mahal· 
linde lıa= balunacak memur..ına mürao 
caatları il: ı o! Jnur. (8132) 

"AtR FRANCE,, 
KUMPANYASI iN 

Cenubi Amerikaya kat'i ve 
muntazam Havai Seferlerinin 

Küşadı 
GIVON, PONCE, NERI, GOMET. 

RIC'HARO'ın ttlareaindeki SANTOS 
DUMONT tayyaresi: DAKAR dan NA 
TAL"a olan beıinci transatlantik s va. 
batım ikmal etmiı bulunmaktadır. Bu 
aeyahat Fransız battı tarikile başarılmıt 
yirminci seferdir. 

Bu irtibat, "AIR FRANCE,, kumpan 
yasınuı 1 Şubat 935 tarihinden itibarer 
temin ettiği muntazam ve tamamen ha 
vai cenubi Amerika seferlerinin bihllk· 
kın küJ&d edilebileceiine alamettir. 
Bu seferler; haftada bir dela olmak üz
re ayın birinci ve üçüncü haftaları 

Fransa • Amerika ve ikinci ve dördün
cü baftalan Amerika • Fransa cihetinde 
tevali edecektir. 

Miitenmıim muhtelit postalar; yine 
tayyare ve "Aviso,, ile bır haitadan • ... ' 
san müddetle ikinci ve dördüncü ı...fta. 

lar Fransa .. Amerika ve birine .. '-' ij.-U .-ı 

cü haftalar Amerika • Franga cihetinde 
devam edeceklerdir. Yaz iptida sın " 
muhtelit postalarda mühim bir zamRn 
kazındacak ve bunlann tamamen havai 
hatlarla icrası tem;n edilecektir. 

Hareket gün Ye saatlerinde hiçbir ta
dilat yapılmamıttır. "AIR FRANCE,. 
tarikile • yapılan ve A nupadım hareket· a 

den iki gün sonra Cenubi Amerikay• tu
tan -n bam posta, bu suntle 
AVRUPA il " RIO DE JANEIRO ara. 
anda üç giiııden noksan bir zamanda, 
AVRUPA ile ARGENTINE ve URU
GUAY araamda dörtgünden noksan bir 
zamanda, AVRUPA ile CHILI arannda 
da dört günde irtibatı temin etmektedir. 

Istanbul asliye mahkemeıi birinci 

hukuk dairesinden ı Hacı Nesip miras

cıları Saliha Bedriye Afife Binnaz ve 

Sıd.ka Hikmet tarafından Fatihde Dül

gar zade Kanunen caddesinde 19 No. da 

Mehmet Ali aleyhine açılan ''e lıtanbul
da S•açhane başında Dülger >.ade ma
ballesinde Nalbant sokafmda atik 3 mü 
kerrer numaralı haneye menu haczin 

fekki talebine müt~dair olan davadan 
dolayi ikamet .. i\hı hazın meçhul bulunan 
mümaileyh Mehmet Aliye tebliği muk
tnzi davetiyenin hukuk us!ı.lü mubake
ml'1eri kanununun 141 inci maddesi mu
cibince ilanen tebliğine ve emri muha

kemenin de 13-4-93S cııınarteıi güni.I 
aaat 14 de talikine karar verilınit ve da
vrtiyenin bir nüshası mahkeme duvannı 
talik edilmit olduı;undan mumaileyh 
yevm ve nkti me:zkiirda bizzat gel..
diği veya bir vekil göndermediği taı.. 
dirdr. hakkınde mumnelei ııı:rahiye ifa 
edileceii davetiyenin tehliii makamına 
!o :. olmak Ü:t'!l'e ilan olunur. (8130) 



• 
t EVKAF MÜDIRIYETl iLANLARI 1 
1 - 80 16-2-935 - Cuınarteıi 

81 - 175 17-2-935 - Pazar 
J 76 - ve daha yukarı 18-2 -935 - Pazarteıi 

Hayrat Hademesinin lki ncikanun 935 aylıkları yukar-
da yazılı günlerde verilecektir. (755) 

PETROL NiZ M 
SAÇL RI 
Beıler - Kuvvetlendirir -

Dıskn!meainl k11er - Uzabr. 

PETROL NiZAM 

1 
,. (J . Müdürlüiündenı 1 

idaremiz ihtiyacı için yerli mali 10000 kilo nişasta kola 
ıartnameai mucibince satın alı nacağmdan vermek iateyenle
rın 21-2-935 perşembe günü saat 15 de (yüzde 7,5) gÜ· 
venme paralariyle birlikte Cibalide Levaznn ve mübayaat 
Şubesine müracaatları. (652) 

200 Adet 25 Milimetrelik alayaldızlı bobin "Film Gold,, 
200 ,, 22 ,, Mantarlı Bobin 

20 Kilo 40 X 60 Eb'admda düz alaminyon kağıd. 
İdaremiz için bu üç kalem mal!eme aatm almacaktır. 

İsteklilerin örnek ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa 
iştirak etmek için 7-3-935 perşembe gÜnÜ saat 14 de yüzde 
7,5 giivenmeleriyle birlikte Cibalide alım, aatıın komisyonu
na gelmeleri. (653). 

105000 kilo Bobin Tripleks ) 
karton ) 

55000 ,, Bobin Krome Er- ) 
zatz karton ) 

175000 ,, Beyaz Sellüloz ) 
kağıdı. ) 

90000 kilo No. 70 düz beyaz ) 
mukavva ) 

1000 Aded lnce sarı zamklı ) 
bobin ) 

20000 kilo 1 inci hamur beyaz ) 
kiğıd. ) 

25000 ,, Kahve rengi am- ) 
balaj kağıdı. ) 

4-3-935 pazarteıi 
saat ı (14) 

9-3-935 cumartesi 
saat : (14) 

Yukarıda cins ve mikdarı yazılı malzeme hizalarında göa 
terilen gÜn ve saatlerde pazarlıkla satın alınacağından ver
mek isteyenlerin yili;de 7 ,5 güvenme paralarile Cibalide Le
vazım ve Mübayaat Şubesine müracaatları. (725) 

lstanbul Sıhhat ve içtimai 
muavenetMüdürlüğünden ' 

1 -Tıp Fakültesinin İstanbul Gureba Hastahanesinde 
olan deri ve frengi hastalıkları ve aeririyatında doktorlar için 
frengi hastalığı tatbikat kursu açdacaktır. 

2 - Kursa başlama zamanı Mayıı 1935 başı olup üç ay 
devam eder. 

3- Kura nihayetinde yapdacak olan imtihanda muvaf
fak olanlara frengi mücadele teşkilatında 180 - 200 lira üc
retle vazife verilecektir. 

4 - Kursa seçilecek doktor sayısı 10 kişi olduğundan is
tekliler daha çok olduğu halde Bakteriyoloji ve laboratuvar 
işlerine az çok valaf olanlar tercih olunacaktır. 

5 - Kursa seçilecek doktorlara kursun başından itibaren 
nihayetine kadar yada 80 lira Ücret verilecektir. 

6 - İstanbul haricinden gelecek doktorlara gidiş harcıra· 
hı verilecektir. 

7 - Kurs için memur ve serbest doktorlar müracaat ede 
bilir. Müracaat edecekler ya doğrudan vekalete veya bulun
dukları yer Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne yapı
lacaktır. Mücadelelerde vazife görebileceğine dair Hey'eti 
Sıhhiyeden almmış numuneye muvafık raporun iatid'aya bağ 
ı bulunması şarttır. Mecburi hizmetini bitirmemiş olanlar 
kabul edilemez. 

8 - Kursu bırakanlar hakkında veya imtihana girme· 
yenler veya imtihana gİripte kazanamıyanlar ve tayin edil
dikleri yere gitmiyenler veya bir seneden evvel çekilenler
den kura eanaamda af<lıkları ücret ve harcırah geri alınır. 

9 - istekliler yukarıda yazılı olan şartlar dahilinde 
Mart 1935 sonuna kadar müracaat etmeleri ilan olunur. 

(756) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Türkiye Ziraat Bankasınca Buraa'da eksiltme ile bir ıu· 
be binası yaptırılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Eksiltme şart
namesi Ankara'da Banka Levazım Müdürlüğünden ve lstan
bul'da Ziraat Bankası Şubesinden alınabilir. 

Teklif mektupları ve teminat, eksiltme şartnamesinde
ki izahat dairesinde 28 Şuha t 935 akşamına kadar Ankara
da Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne verilmiş olmalıdır. 

Tekliflerden her hangi bir ini tercih etmekte Banka tema
men serbesttir. (754' 

MlLL1YET CUMA lS ŞUBAT 1935 

lıtanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Atağıda cins ve mikdar an 
yazılı ıeyler açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

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

liradır. 
Muvakkat teminatı (90) 

liradır. 
Tutulan nilmune üzerine a

lınacakdır. Nilmwıe İzmitte 
Fırka Satınalma Komisyonun 
dadır. 

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

500 Tımar fırçası "lal,, 
500 Alafıranga kaşağı 
300 Gebre 
400 Zincir yular sapı 
100 Köstek 
100 Kıl kolan 
93 Keçeli belleme 

9 Kalem 
879 

\. ıl v ı sıı , ir h:ıstalıı..la.. ı mutt"hassısı 

Dr. F AHRI CELAL 
Her ~n sut 3 den sonra: Taksimd• 
.;tadyo"ll lcapı'1 karşı<ında Altın Av 
1p1rtımanı. Telefrıo 4 1451) 

UMBA 

937 

Devredilecek ihtira beratı 
"Karbonlu mevadm idrojenlenclirilme 

ıine aid uaul., hakkındaki, ihtira için Ik. 
tioat Vekaleti Sanai Müdiriyetinden ia
tihaal ediJmit olan S Eylül 1932 tarih 
ve 1655 numaralı ihtira beratının ibti-
1'& ettiği hukuk bu kere başkaıma devir 
veyahud icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu huıııata fazla malumat edın
mek ietayen zevatın Galatacla Perşembe 
pazarında Allan Han 5 nci kat 1..4 DU· 

maralarla mürakkam idarehaneye 111üra
caat eylemeieri ilan olunur. (7981) 

U FACI 1( .A\\,~ IC..U M BARA DAN 

DtjNYA~·K DAR 
1145 

Ü v c.; K~~··~ e AV . T~··D o_.a. R 

BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertip S inci Çeki! 

11 Mart 1935 de dir.· 

Büyük ikramiye: 30,000 lira~u 
Ayrıca 10.000, 4.000, S.000 liralık ikrami· 

yeler ve 20.000 liralık ~ükAf at vardır. 

Yüksek Mühendi• Mektebi Arttır. 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Tahmin Bedeli Saati 
Fireze parçaları 840 Lira 14 
Manometre 660 ,, 14,30 
Fizik 8.Iatı 675 '.' 15 

Yukarıdaki maddeler 45 g lin açık ekaıltmeye konulmuş
tur Arttırma 21. Mart. 935 Perşembe gÜnÜ saat 14 de ya
pıl~caktır. İsteyenlerin şartna~elerini görmek üze~e her gün 
komisyona müracaatları ve be!~ saatten evvel ternınatlarmı 
mektep veznesine yatınnaları ilan olunur ( 405) 

717 

Tüccarların nazarı 
dikkatine 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğündenı 

Gümrüklere ibraz edilen fatun.lar 15-3-935 gününden 
sonra aşağıdaki kayıtları ihtiva etmediği takdirde kabul e-
dilmiyecektir. v 

1- Kapların adet, marka, numara! agırlık ve . kıymet 
eşyanın geldiği memleket ismi, kıyınetın fop veya sif oldu
ğu yazdı bulunmak, 

2 - Bu izahattan başka bilhassa ~uklu, yünl~! ipe~ 
li mensucat için lüzumlu olan qyarmı ; ıniktar ve nev me aıd 
ölçülere müteallik malfunat bul~ak, . A , 

3 _ Faturayı veren ticaret evı veya fabrıkanm aelahiyet-
li mümessilinin el ile yazılmış imzası bulunmak, 

4 - Hakiki ve yegane nüsha olarak verildiğine dair ti
caret evi veya fabrikanın tasdikini havi bir şerh bulunmak. 

(781) 

• ............... -................................... .-. 
Ecnebi memleketlere aiden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome_.çiyale İtalyana 
Sennayealı 700,000,000 (ihtiyat akçeıl ı 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin çekleri) •atar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak ablall 
bu çekler ıayeıinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman iaterıeniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat içİJI 
nakit makamında kolayıhkla iıtimal edebilirsiniz. Travellera çek· 
feri bakild sahibinden bıqka kimsenin kuUenamayacafı bit 

tekilde tertip ve ibtaa edilmiftir. (5999) 8 J 8 

Y eşilköy Tohum Islah lstasyonıJ 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi 2990 lira 34 kunI§ olan müeasemize ıJd 
makine hangarı inşası açık eksiltme uauliyle münakasa)'• 
konmuştur. Münakasa 20-2-935 tarihine müsadif çarşanıb• 
giinü saat 15 de Vilayet Muhasebeciliğinde yapdacakdır. 1• 
liplerin cari seneye mahsus ticaret odası ve fenni ehliyet .,e
aikalan ve yüzde 7 ,5 niabetinde 224 lira 28 kuruş muva}d<ş1 

teminatın vezneye yatırıldığına dair makbuz veya banka )<e• 
falet mektubu ile birlikde, ay ru gün ve saatten evvel muha' 
sebecilikdeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Taliplel' 
bu husustaki şartname evrala keşfiyeyi ve projeyi 15 kurıJf 
mukabilinde müeaaeaeden alabilirler. Tafsilat almak iateyet')' 
ler de Nafıa Batmühendisliğine müracaat edebilirler. (53~, 
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ve Eksiltme komisyonundaJJ: 
Cinai Muhammen Bedeli 

Su Soğutma tertibatı 930 lira .. d tl~ 
Yukarda yazdı ıu aoğutm a tertibatı 15 gün mud eat' 

açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18 Şubat 935 ~~elı 
teai günü saat (14) te yapıla cakdır. Şartnamesini gor 
iıteyenlerin her gim Komiayo na müracaatlan ilan olun~ 

(453) . 
Umumi Netriyat ve Yazı iılcri müdürü Etem lz:zeı BENiCE 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


