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Alnıanyanın 
Cevabı 
1~11dra &'llrütmelerinden sonra 
ıliiij te~ ve F ranıanm ileri sür
~ eıı Önergelere (teklif) kartı 
aı~Ya cevabını vermittir. Say
-...ı. 'ier _ c • 1uculanmızm, bugün 
~ tleııın oa,ka bir yerinde çı· 
il) n notayi okudukları vakrt an
'-~an gibi bu hiç bir ~ye ce
)•'y Verıniyen bir cevaptır. Alman
lif) a. belli ha,h fU önergeler (tek-

Ya.pılınıtb: 
1 .._ Lı alı 

d.n·ı .'-ıava andlatmıuı yap m 
1 llııati. 

ı-... A k·n1··· . liıt·k , vusturyanın er ı ıgını 

~ 1 
la.I) korumak için Roma'da 

lıııl'otokol imzalanmıttır. Siz de 

lll ıiriniz denilmitti. 

tt:,.·
3 

.._ Uluslar kurumuna geri gel
'h -çagrdmıttı. 

ti: k Doğuda ımırların olduğu 
~ 1 a.lınaaı için bir andlllflll& im-

-1111ıaaı ileri sürülmüftü. 

tt:ı.._~lıııa.nya cevabında, bu dört 

'deden yalnız hava andlatma

'-k dokunmaktadır. Prensip ola
i. ha.va andlqmasının iyi bir 
~ota.~- b b bıııı Rtnı onaylamakla era er, 

~ld~n ?e biçmde yapılacağım 
~i~trrııyor. Bugün için bunu bil

iç;ıı ek te gerek ~eğildi. Bunun 
iıı ~:vahın ıbu yüzden eksik oldu

~~Ylenemez. Ancak fU yüzden 
~ •k olduğu açıktır ki hava and

),'tnaıından bqka hiç bir nokta· 
~k·do~~nulmuyor. Avust~a·~ 
d?ırı~llgı, uluslar derneğıoe gen 
la ~ llıeıi, doğu lokamoau gibi 

bi~lar (mesele) üzerinde hiç 
'<i:ı: aöylenmiyor. 

Almanganın cevabı beğenilmedi 
• 
lngiltere ile Fransa ceva-
bı gözden geçirecekler 

Almanya yalnız hava andlaımasına girmeğe 
taraftar olduğunu bildirdi fakat 

diğer meselelere kar{ı sükutla mukabele etti 
Alman hükiimet.i, alakadar bükıimet· 

ler arasındaki doıtane itimad zihıllyetini 
iyi bir ıurette karplar. lnıriliz ve Fran
uz hükumetlerinin tebliği bu ziliniye
te l ... ceman olmaktadır. Alınan hüku
meti, Londra tebliğinin birinci ı..ı .. 
mında bahıolunan meseleyi derin 
bir tetkikden geçirecek ve bu tet. 
kiki yapar:ken ıulh zıluılyeti dahi
linde ve Almanyanın Avrupanm ırö
beiinde vaziyeti itibarile mm.iyetlni za. 
man albne alma kanruıunu gözönünde 
tutacııkbr. 

Almanya hüıldimeti, bilhuaa fevk4 
ele müaell.ıh olan devletlerin V enaillea 
mumbedenameainin clerpiı etmekde ol. 
duğu ailiıhlan ~ müteellik *
kamını bıthi.k etmemeleri yüzünden fev. 
kalade ilerlemİ§ oı.., aililı yanıı tehli
k .. inin İltild>alde önüne seçme çare! .. 
rini huau•i lııir itina ile wdoik edecelr. 
tir. 

t.ı, &ııııun içindir ki, Alman cevabı, 
~ra ve Paris'te iyi kllJ'fılan
~rı .. 1•tır. Paris basım ileri ıürü0 
lı\ı 0tıergelerin bir bütün olduğu. 
~litı~a:ı:nıaktadır. Londra gazete-

ııı d d b Alman Hariciye Bakanı Fon Nörat 
""'- . e Alman notaım a e-

Almmı hiiln1metl, teallhat Mlıaunda 
beynelmilel devamlı itiliflarm ..,c:ak hü
kümrani haklarına aalıib devletler ara· 
ıında haıd olacak aerbestiye muvalaıka
tile miimlı:ün olacağ:ı kanaatincleclir. "<tedikl • b' kta 1 LONDRA, 16..A.A. - 3 ıubat tarih-

ı"1 k erı ır no gene sa- H Franuz•lnıı:ifu t•liı;ne Alman1111UD 
~l~I a:ı:anan devletlerin henüz vermiı olduğu cevabm r-m terC&lldi 
"· arını bırakmadıklarmm AJ. ıudur ı 
"lly.,_ Alman hiikUmeti, mubafuaaı ııerel& ı._~ tarafından yüzlerine VU• Almanyımm anni:yeti ve genlı: diğer 
1\) •dır. Gerçek Almanya, Ver- milletlerin emniyeti namma 1izon olan 
lil:.ı ~lldla,nıasile, bu devletlerin aulhu temin için çalıflDBk arzuyu -
• ""'l.t. nı.imioinde lnıriliz ve Franuz hiikümet-

Alaum bükUmeti, ani ıurette yapıla
cak hava taarruz:tam. karıı emniyeti im 
kin huıulunde akdedilecek olan ve in.. 
ulanın koyacak devletlerin hava ı...v. 
ntlerinin tıılıriı: eoeri olmryan taaruza 
ujrmnıı devlet lehine cloğrıulan cloğn.. 
ya müclabalelerini iltizam edecek bulu
nan bir mukavel- ile artJrma teı. • 11... "".: l'lnı bırakmak ıerekliği kar· leri ile hemlilı.irdir. 

~d~a. bulunduldanm ce....bmda -------------~--(.;.D.e.vaııu--6•m•cı....;u;;;h;i;;.;fe•d..;e};_ __ 
V'lıııittir. Gazeteler diyorlar ki, 

~ llndlatmıuma uzaktan bile 
>, d tak ıöz aöyliyecek Alman

~ iİ~ildir. Almanya bu andlat· 

'I~~ •.ilahsızlanlJllf iken, elça
>,•, ıle ıilihlanmıtbr. Alman
L ~•ıı ·ı· i'lltıa. •ı ahlanması Venay and-

"'tillı!~ııa. kar,ı iken, Fransa ve 
~ ·.e bunu yüzüne vurmaktan 

~:::1•lerdir. Şimdi Almanya 

~ıl eden, kartı tarafın silahsız-
~ tiq· 

1 ~ın1 söyliyecek kadar ile- 1 
1:t'or 

A.ı • • 
~ q~ cevabında aezilen bir 

\~ı.ı._d tlldur ki, Almanya'ya da-
11 \ta. arı lngiltere ve Franaa'nm 

~~/a., gelerek görütmeleri ve 
("11, ,)a. Yl yapılmıt bir it kartı· 

latanbul Vilayeti sıhhat koruma komi•)'Ona clünka toplan~a •• 

"it <>ır~ ı_ • . 1 • Al 
l<ıı.. ~ -ınaıc ısteme en man-
t... 'l\ıı endirmittir. Bu gücenme 

~'4 beri belli olmuttu. Şimdi 
~\ı'a. ~ deniliyor ki, İngiltere 

..,, •le b b k •· ·· I' \'Q ~e llf ata verere gorut-
'~ğ &.ııla,tığı gibi, Almanya ile 

1 l ~ı~da.n doğruya görüterek 
'11d l>renaipler üzerinde an-
i~ ır. 

>,ı tilter ' . 
sııı~ ole nın böyle Almanya ile 

~~ '-tıı atak görütmekten pek 
~ ~~ l ')a.cağı anlatılıyor. Çüıı.-
l. tııı:_ llgilter ' . b' .. .. 
'ı ""8.lt e yı ır gorufmeye 
\ lııRiliı deınektir. Bunun içindir 

~.~,) ~ Ra.ıeteleri, gerek olur
~11tıi ) den'in Berlin'e gidebile

~ ~ıı:.-._~:ı:llıaktadırlar. Belki de 

llıd."tta.ıı ~n Avrupa barıtını ye
l~~ıı öııer llrınak gibi bir amaç 
\"';tııeı Relere kartı durumu bu 

. ~. erde 
\! 11'tıııı· h· n sonra anlatılacak-

'

.:">, 1 1 b" 
~ ç ır feye cevab ver-
1ttıt'bdan bu durumun ne 

'tılınayor, 

A.. $iikrii ESMER 

Mekteplerin yeniden kapa 
tılmasına lüzum görülmedi 

Sıhhat koruma komisyonu dün 
toplandı ve kararını verdi 

Difteri ile şiddetli mücadeıe yapılacak 
sinemalar mürakabe edilecek ' 

lıtani>ulun aıhhi vaziyet.im tetkik 
ve aoıa ırünlerde 98ri bir ıekil alan 
grip haatahğından dolayı mektepler
le, tiyatro ve ainema gibi genel yer • 
!erin kapatılıp kapatılmıyacağı hak
kında karar vermek üzere latanbu! vi
layeti aıhhat koruma komisyonu dün 
vali muavini Bay Rüknettin Sözerin 
baıkanhğında toplanmıttır. Vilayet 
ııhhat koruma komiıyonunun dünkü 
toplantmnda Maarif müdürü Bay Ali 
Haydar, Sıhhiye müdürü Bay Ali Rı
za, kolordu bat doktoru, ıahil aıhhi
ye bat hekimi Bay Galip Ataç Gur&
ba haatahaneai bat hekimi Bay Omer 
Lutfi, Bay Netet Osman, baytar mü
dürü Bay Etem, Nafia b&f mühendiai, 
eczacı Bay Hüaeyin Hüanü bulunmut
lardır. 

Mekteplerde gribin yapmakta oldu-

ğu teairat hakkında Sllıhat ve Maarif 
müfettiflerinin raporlan okumnuı dok 
torlan~n mütale.~lan dinlenmittlr. 

Komıayonda .aoylenen aözlere göre 
mekteplerde gnp azalmağa yüz tut • 
mu§tur. Mektebe gelmiyen talebele • 
rin aayıaı yüzde 18 - 20 araıınıdadO' 
H~lbuki normal zamanlarda da gel: 
mıyen talebe 1&y111 yüzde 10.12 yi 
bulmaktadır. Şu halde normale nia • 
betle arada ırörülen 8 - 10 fazlalık 
vardır. 

Bu vaziyet kartıamda komiayon 
mekteplerin yeniden kapamnaama !ü
z.um ırörmemif, ve timdilik bu vaziy&
tın muhafazasına karar vermittıir. 

Sinema ve ti,,atrolarda 
Ht• ~talık en ziyade ıinem.a, tiyatro 

gibi ıenel yerlerden ahnıııaktadır. Ko
(Devaııu S inci sahilede) 

Atatürk 
Büyük Önder Is
tanbuldan ayrıldı 

ANKARA, 16. A. A. -
Reisicümhur Atatürk garp 
vilayetlerinden dolatarak 
Ankara'ya dönmek üzre bu 
akşam İstanbul' dan hare
ket etmiştir. 

Bütçe üzerinde 
Tetkikler 

Bakanlar heyeti bütçe üze • 
rinde tetkiklere başlıyor 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Ma· 
liye bıılıanlığı mülhak bütçelerden 
Evkaf umum müdürlüğünün 1935 büt
çe proj.,.inden batka bütün mülhak 
bütçeler üzerindeki tetkikatını bitir • 
mittir. Bakanlık 1935 bütçeai Üzerin • 
deki tetkikatını da ikmal etmek üze
redir. Bakanlar Heyetinin yann top· 
!anarak bütçeyi tetkike ba§laıııaaı kuv
vetle muhtemeldir. Bu toplantılar bir 
k aç ırün ıürecektir. 

Buğday yolsuzluğu 
Tahkikatı 

Silolardaki buğdayların 
ölçülmesi iıi bitirildi 
Buğday yolauzluğu tahkilı:atile mq-

ııut bulunan komisyon önümüzdeki 
Perıembe ııiinü ç.a. 
hfllllllarmı tam•m 
lıyac:akbr. Komia. 
yon reisi ziraat 
müst8f8n Bay Atıf 
Baymdır ile Ziraat 
Bankası idare mec 
!ili. azaamdua Bay 
Kemal cuma ırünü 
Anı.araya döne -
ceklerdir. Silolar -
daki buğdayların 
ölçüleri iti te biti
rilmittir. Şimdi, öl 

B. Atıl Ba,..nclu ~ye ait heaaplar 
yapılmakta ve ailo 

muamelatile ka11ıl-.tmlmaktadır. Bu 
itle Ziraat Bıınkaaı müfettİ§İ Bay Ta
lat meRUJ olmaktadır. Diğw ı...yetler, 
tetkikat raporlarım buııün, yilluek &a 
li.lıiyetli komisyona Yereceklerdir. 
Y olauzluk iti. idari ve hukuki ceplıe
lerden de tam•mile 81'&fhnbrut Ye tea 
ibt edilmiftir. Oğrendiğimi.ze ıöre, u
mumi tahkikıet fezlekeoıi Anluırada 
hazırlanacak Ye doğrudan doğruya 
Ziraat Bakanlığına verilecektir. 

Kurultay başka
nının tetkikleri 

General Özalp Isparta
dan geçerken 

ISPARTA, 16. A.A. - Dün hparta.. 
ya ırelen kurulbıy hatlmnı General 
Kizmı Oulp bu 1&bah Antalyaya hare
ket.inden evvel Anadolu Ajaıııı muha
birine demiıtir ki • 

" hpart.ıyı timdiye kadar ıri!mıemiı
tlm. Ancak milli mücadelenin ilk ııünü 

(Devamı S inci sahifede) 

Tayyare 
Cemiyetinin 
Onuncu yılı 
Moıkovadan cemiyet reisi

ne tebrik telgrafı 
ANKARA, 16 A.A. - Tayyare cenıiye 

tinin teşekkülünün onuncu yıl dönümü
münaıebetile Sovyet)er - 0.80avya 
biın - reisliğinden Türk Tanare Cemi
yetine ırelen tebrik telgrafı ile Tayy•e 
Cemiyeti reiıi Bay Fuadın verdiği kar
ıılık qağıdadır ı 

Ankara, Türk Tayyare c-nyetine, 
Tayyare Cemiyeiiılln onuncu yıldönü

mü münaselıetile samimi aelamlarmu ve 
cemiyetin ııemeredar faaliyeti ve dost 
Tıirlöy• c:ınılıuriyeti teyyareciıiğiniıa 
muvalfakry . ıçin halisane temennileri
mı luti• IL°"'ul buyurunuz. 

Sovyetler 011oevyahim 
Reiıi A YDEMAN 

Bay Aydeman, Osııoevyahim bat.kanı 
Moakova 

Türk Tayyare Cemiyeti.Un onuncu 71-
hıu bitirmesi münuebetile göndermek 
lütfunda bulunduğunuz tebrik telıırafma 
yürekden tetel<kür eder, doıt mtlletın 
yükoelmeıi ve cilıana ün aalan Sovyet 
bavacıhğırun kuvvetlenmesi yoluna can· 
dan dilelerimle derin ıay ırılarımı ıuna· 
rım. 

FUAD 

Milliyeti:ı geni adıdır 

Tel . { Müdit'ı 24310. ' Ya.u itleri müclürilı ı.319 
• ldar• •• Matbaa: 24310 

Haro lehlilfesl yolf 
~----------------------~--....;. 1Yuıianistan sadece müda-

faa tedbirileri alıyor 
ErkAnı harbiye bir tebliğ aeırederek verilen 
beyanatın mübalağalı ta - .. .fa yazıldığını bildird i 

Atinadaki elçimiz 
Yunan Başbakanı 

ile görüştü 
ATINA, 16 (A.A.) - Büyük erk&. 

ruharbiyeden verilen bir tebliğde, C.. 
neral Katenyotia'in ıreçenki beyanab· 
mn mübalağa ile nakledildiği ve bu 
auretle, hududda öyle birfe'Y olmadığı 
halde &anki bir harp telılikeai Vlll'llllf 
gibi alelacele müdafaa tertibatı alın
makta olduğu zihabmı verdiği aöylen
mektedir. Büyük erkiıııharbiye, aul
hün müemmen olduku kanaatindedir. 
Bununla beraber, vazifesi icabı olarak 
tatbikı hükfunete ait bulunan her tür
lü emniyet tertihatmı nazarı mütalo
aya almaktadır. Bay Çaldaria, aynİ 
tarzda beyanatta bulunm1•ı•ur. 

ATINA, 16 (Milliyet) - &,bakan 
Çaldariı Y unaniatanın !lultıar hudu· 
dundaki tahkiınatma dair ırazetecile
re verdiği beyanatta ıulhü ihli.I edebi· 
lecek hiç bir endite mevcut olmadığı
nı ve umum erk&m harp b-.luuu Ka
teniodis'in beyanatına hayret ebnek
te bulunduğunu aöylemİflir. Ceneral 
Kateniodiı de buırün Harbiye Bakam 
Ceneral Kondiliı ile ırene beraberce 
çal1tbkta11 ııonra ırazetecilere dünkü 
beyanatında Yunaniatuu bir harbin 
arifeoinde ırösterecıek derecede feci 
bir f"kİI verilmiı olduğunu aöy~y .. 
rek sulhün devamına emin olduğunu 
bildirmit ve demiıtir ki: 

Sadece müdllaa tedbirleri alıyvruz. 
itte vaziyet bundan ibarettir. Bqka 
tilrlü ta:Jialar doiru değildir. 
Türk elçüi Bay Çoldariale prliftü 
ATINA, 16 (Milliyet) - Türkiye 

Bay Çaldaris 

elçili RU§en Etref dün Bafl>aluuıı zi
yaret ederek uzun boylu görü,mii§tür. 
Hükfunet taraftan gazeteler, bu ko
nU§malarm mübalağalı olarak ırazete
lere ıreçen Yunaniatanm Bulırar hu· 
dudundaki tahkimatına ait olduğunu 
yazıyorlar. 

Yunanistan ••lirin• talimat vncli. 
ATINA 16 (Milliyet) -Yunan hü. 

kiimeti Sofyadaki elçisine Bulırar hü. 
kUmeti- hudut tahkimatına dair iza. 
hat Yet"llM>Sİni anretmİttİr. 

Bulgarütamn tekzibi 
SOFY A, 16.A.A. - Balırar ~ı 

(Devamı S inci sahi!ede) 

lnkılô.b kürsüsünde 

Türkün medeni hakları ile 
şeriat arasında farklar 

B. M. Esad dün şeriat kanunları ile me
deni kanunlarımızın mukayesesini yaph 

Etki Adliye yclriJj Bay Mahmud E
...ı dün iı*ilip enıtitüaünıleki dersleri
ne devam etmİftİr • 

Bay ~ucl Eoadın denİlli ,_. 
JOl'UZI 

"Bay..,tar, Baylar, 
"Bugün de yeni Türk hukuku m• 

deniyeıinin ana hatlanıu, prenıiplerini 
mütaleaya hatlıyacaiız. Y almz yeni 
bukuku medeniyemiz:in eaaılannı tahli
le t.omneden evvelki aıoftıalan ft lıicli
aeleri tameml•mak iç.in kıaac:a mütal•
da bulunacağım. 

Kanunu medeni 4-10-926 da bıtbilr 
edilmeğe bll§landı. Bunun resmi eabaı.ı 
mucibeıiıll Meclioe aevkediliri<en Ad
liyece BqvSilete yazılan tezkerede 
ııöN>Cekıinia. 

Bundan hafka neden dolayı almdt
ğını da ırayri reomi bir esbabı mucihe
yi de vıııkt.ile tercüme edilen Virjil Ru
eelin dört ciltlik eıerinin birinci cil
dinde Pününüz. 

Ben mühim ııördüiüm bazı cümle
leri okumak iıtiyorwn: 

Bundan tunları anlıyoruzı 
"- Garp medeniyeti bir küldür. 

Kül halinde alınır, tadil kabul etmez.. 
T 1o ba ailindir f8Pka takıta...ık y&
ilıp ·· 

18 ııiYiJıniy«eği cibi • 1 
;::..... azminde bulun~. milletler 

muaıır medeniyetle tecehhuz etmeK 

Bay Mahmut Esat 
mecburiyetindedir.,, 

Tü& kanunu medeniıl çıkar çM. 
mez ilk verimi ıu oldu: 

Azhlı:lar ta Fatih :ıamanuıdan -
zamanlara, hatta Lau1BDDe muahede. 
ainden aonra da mahalaza ettikleri lıalı.
larmdan Adliye vekaletine verdikleri 
muhbralarla vazıeçtiler. Azhklar ken· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Üsküdardakifeci Tramvay kazası: 
Arabacı Halil talebe Riza haata.ned e - Vak'aya aebep olan 13 numara. 
lı tramvay ar~baaı - Müddeiumumi vak'a yerinde - Parçalanan araba.. 

- Yazın 3 ünci 8alıi/eJe -



T ARIHI TEFRiKA : 44 

Her hal.kı mahl..Uur. Y<UCm: Son Yemen ııalUi Mahmut NE.DIM 

Etem paşa ile bir hasbihal ve sul
tan Hamidin kararsızlığı 

1 •••••• 1 

Asker kaç aydır aylık yüzü görmüyordu• 
Etem pf- neler söylüyordu· 

Sultan Hamidin fikrini çelenle!' kimle di? 
Etem pa9a beni hiç ititmemit 

gibi uzaklarda, batka bir 8.lemde 
idi, bu mahzulı, meyus yüze, içim 
ıızlayarak bakıyordum. Derin bir 
ıükii.te gömülmüt oda bir mezar ka
dar soğuk ve korkunç bir haJ al
mıştı. Onu bu hale getirenleri dü
tünüyordum. Onlarda bu kalbin 
bu vicdanın bir zerresi olsaydı, bel
k i memleket bir hamlede kurtula
bilirdi. 

Ben de da1mıftım.. Birden pa
tanın seııile kendime geldim; 

- ZavaUı memleket... diyordu. 
Demek ki ümid bile kalmadı. Orta
lık yanar tututurken paditah hali 
maymun, papağan ve inci pe9inde •• 

Gene sustu, biraz sonra aoı-du; 
- Peki bu incilerin olsun parası

nı verdiler mi? 
- Henüz hayır ••• 

- Yani çal da gönder mi 
diyorlar ? 

- Hiçbir fCY demediler. 
- Aylığiyle geçinen bir memur 

padi,aha en nadide incileri neyle 
seçebilir? 

• 
- Ya zo:la alacak.am, ya çalıp 

parasını vereceksin, bqka yol var
mıl! 

Susuyordum. 
.- Padişahı bu hallere alıftıran-

lara lanet ot.un 1 
- Çocuk mu 7 dedim. 
- Better ••• baksana.. betler •• 
Ve ayni teessürle dedi ki; 
- H iç merak eilib te, oradaki 

ukerim kaç aydır maa9 almayor 
demek aklına gelmedi mi acaba? 

- Bilmez mi? diyecek oldum, 
paşa kızdı; 

- Eminim bilmez •.• o etrafındı" 
kiler söylerler mi ona.. elbette bil
mez. 

Etem paf&, bilhassa Sultan Ha. 
midin etrafındakilere kızardı. Pa
difahı onların baştan çık&r<Iığına, 
yanlıt yollan> sevkettilcl,.-·- ·~;. 

ma aldattıklarına, ifaad ettiklerine 
inanmıştı. dedi ki; 

- Kaç defa tecrübe ettim, ben 
gider bir tey söylerim, delilleriyle 
blitün tafsili.tile anlatır ve anla
tabildiğime memnun huzurdan çı
karım, bir de bakarım erteei gün 
paditahm gene fikri çelinmif, ka. 
naati değiflllit, peki bunu yapan 
kim, ••• dütünmege 1iile hacet yok 
ki etrafındakiler, Öyle değil mi? 

Ben de dayanamadım; 
- Pap.m, dedim, bu etrafındaki 

!er mi ona papağan, maymun getir
tiniz, inci ıamarlayınız, diyorlar, 
bunları söylerken biraz da, efendi
miz bu kadar yeter memleket ah
valile ala:..dar olmanıza lriç te lü
zum yok, asker maa.t almıt alma
mıt bunu aonnağa bile değmez, ik
tisadi, ticari, zirai, vaziyet ne mer
kezdedir diye hiç üzülmeyiuiz,ne
yinize lazım, asayİf yerinde mi size 
ne, maarif ne haldedir umurunuz
da bile olmasın mı diyorlar. Benim 
aklım buna yatmıyor? 

Deyince Etem pa.p diifünnıeğe 
batladı. 
-Haklısm,dedi,bu kadarı vakti.

olamaz, fakat ne de olsa, gene o 
müfaidler günahkardır, paditahı 
onların ikaz etmesi icabeder, bunu
la padiflÜı kuaursuzdur demiyo
rum. Faka.t asıl kabahati etarfmda
kilerde buluyorum, onlar adam ol
salar paditahı başka türlü idare e
derlerdi. 

Etem pa-,.dan ayrılırken, ayakta, 
elini uzattı; 

- Allah muinin olsun, dedi, 
bana icaıb ettikçe yaz, iıma etmeğe 
var kuvvetimle çalıtırım.Muvaffak 
olabilir miyim, orasını hüda bilir, 
timdilik elimizJen gelen duadan 
batka bir teY değil, sizin de oralar 
da yapacagmız, vicdanınızın emir
leridir. Buradan bir hayır gelmiye
ceğini pekala biliyorsunuz. 

de değildi. Tehlikeyi görüb de İfa· 
ret edenlerin, önüne geçilmesini is
teyenlerin, bu uğurda canlarını fe
daya hazır olanların değil, tahsi 
menfaatinden, hınınuan, zevkin· 
den başka bir ,ey dü~ünmeyen, 
memleketin yıkılmasına zevk için· 
de seyirci olan.arın oz erı ı;eç ıyor 
du. Zaman o zamandı. Bunu görüb 
bilib de katlanmak tarif edilmez 
bir azabdı. Buna katianıyorduk. 
Yemene bir Fransız heyeti gelmiş
ti. 

Harbi umumiden çok evvel ge
len bu heyet Yemende para kazan 
mak niyt:tile yola çıKmıf, memle -
ketin iç taraflarına gidip henüz it 
lenmemit k~leri bucakları bu
lup çalıf&CB.kmıf ..• 

Adet olduğu veçhile ilk aklımı
za gelen fey, fÜphe idi. 

Bunda da haksız değildik. 
Tahkikat ve tetkikat neticesin

de füphem zail oldu iıe de bu he
yetin Yemene gel itini de hiç hot 
görmedim. Heyet reisine dedim ki: 

- Açıkça söy)iyeyim, siz dönüp 
gitseniz hiç fena olmıyacak, kapi
tüliayonlaria mücehhez kafası kı
zan muhatabım, derhal mağrura -
ne bir tavur takınarak; 

- Bunu ne hakla, ne münase -
betle söylüyorsumız 7 diyince bu 
sefer ben kızdım, fakat belli et -
mek İstemedim; 

- Bir hakka, salahiyete istinat 
ederek söylemiyorum, belki biraz 
dostça bir tavsiyedir bu! 

- Sebebini izah eder misiniz? 
- Benden fazla tafsilat isteme-

seniz de, dediğimi yapsanız hak
kınuda hayırlı olur • Emin olun 
çok samimi söylüyorum. 

Bütün hesaplarının alt üst ol • 
duğunu gören Fransız it adamı, 
muhakkak !ti samimiyetimden fÜp 
lıe ediyor, bir türlü bana inanmı • 
yordu. Onu inandırmak için hiı; 
bir feY yapamazdım. KB.rfılıklı va
z:yetlerimiz bozuktu. O, bana bir 
Osmanlı valisi diye bakıyordu. Bir 
~aaı..mlı valiııi bu gibi eaıeLi it a
damlarının nazarında bombot bir 
adamdır ki, kapitüliayon bağlari • 
le bağlı elleri kollarım, bu uhuduıı 
fevkine çıkılmak istendiği zaman 
biraz çözülür gibi olunca, bir milc
dar akça ile tekrar eski haline ko
layca irca edilebilir, yahut bB.li • 
dan gelen bir emirle onu sustur -
mak en basit bir meseledir. 

Muhatabım da bu kafada ol -
duğu ve bana bu l!'ö.,,Ierl,. ba.ktığuu 
hinettirmekte gecikmedi; ..t 

- Buraya geımecıc .. ... ulü dai
resinde bütün muamelelerimizi yap 
tırdık. Paristeki Omıanh sefare -
tinden icap eden vesaiki aldığımızı 
biliyorsunuz. Ayrıca latanbuldaki 
Fransız sefareti vasıtasile de Ba. 
bıali keyfiyetinden haberdadrr. 

Bunu söyledikten sonra; ya ıize 
ne oluyor? der gibi yüzüme baktı. 

- Bunların heo~ini biliyorum. 
Ve buna rağmen ilk fikir ve tav • 
ıiyemde ısrar ediyonnn dedim. 

Gitgide kızan Franaızı 
- Yani, dedi, buradan çıkın gi

din diyorsunuz, öyle değil mi? 
-Tashih edeyim, çıksanız sizin 

için iyi olur. • 
-BitmeJi-

fstanbul Telefon Türk 
Anonim tirketinden: 
1 - Sayg, değer abonelerimiz tehir 

clahili telefon konu§IDaianndan hatka hiç 
bir mukavele Ye muameleye mahal kal
maluııcnı tehirler arası ve beynelmilel 
telefon konuımalan da yapabilirler. 

- 2 Şirket Şehirler arası ve beyne!. 
milel konu§IDalan temin ve ücretlerini 
posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü heaabma tahail ve tesviye ile mü
kelleftir. 

----
HARİCİ HABERLER 
Lindberpin çocuğunu kaçıran adam 

Cürmü başkasına yüklü
yor ve birde isim veriyor 

-

idam kararının istinaf edilmesi için halk ara~ 
sında iane cetvelt açıldı 70 dolar i oplandı 
VAŞiNGTON, 16.A.A. - Adliye ne- l ka müracaat ederek, müdafaasına devam 

zareti, Hauptman'ın yegane ıuçlu olub, edebimek için iane istemiıtir. 
ıuç ortağı olmadığını teyid ve Nevyok Hauptman'ın beyannamesi ıu sözlerle 
Deyli Niyuz delri bir haberi tekzib et- bqlamaktadrı ı 
mektedir. " Lindberg'in çocuğunun kaçmlma-

FLEMINGTON, 16.A .• A.- Ha.,pt- smdan ve öldürülmesinden ula suçlu 
man, aktama sabaha, Trenton hapis. olmadığıma yemin ederim . ., 
hanesine nakledilecektir. Annesi tavassut ediyor 

Hauptman cürmü başkasına FLEMINGTON, 16.A.A. - Haup~-
/ • mann'ın avukatlan tarafından temyız 

at edıyor mahkemesi masrafı için açılan umumi ia-
FLEMINGTON, 16. A. A.. - Haupt. nenin ilk gÜnünde 70 dolar toplanımıtır. 

mann, fakir olmak itibarile hakim Tren- Hauptman, Almanyadaki anneoinden bir 
cahrda bir iıtida vererek mahkemenin telgraf almıttır. Annesi: "Herşey iyi 
davftya nid resmi evrakın bir ıuretinin olacak zannederim. Sana itimadım var.,, 
Nevjeney hiikümeti hesabına müdafaa demektedir. Kadrn, ayni zamanda vali 
vekillerine verilmeaini istemiştir. Hoffman'a !U telgrafı çekmiştir: 

Hauptmann, bunlar verilmediği tak- " Hauptmann'ın anneai, bu ağır ce-
dirde davanın istinafına devam edemiye- zannı hafifletilmesini ve koc:a11 ile iki ço-
ceğini ilave etmiıtir. cuğunu harbde kaybetmiı 70 yaıında 
Hau;>tman'nın iki kadın gazeteciye bir kadının oğlunun hayatının kurtanl· 

Lindherg'in ço~•ğunu kaldıranın fisch masını istirham etmektedir. 
oldu:-unu söylediği rivayet ediliyor. Jüri turneye çıkacak 
Hauptmann, Lindberg'in çocuğunu~ ka- FLEMINGTON 16.A.A. - Bir tiyat· 
çırı~aı .cürmünü ilk defa olarak fısche ro direktörü, Hau~tman davaunı gören 
a.tf~ftır. !faup~?~n, aynı _zaman da jüri heyeti üyelerine, muhtelif memle
ficlı m çocugu .hır ;urum ~gı olma!<~•- ketlerde üç aylık bir turneye çıkmak su· 
:an kaç.ır~sı ımkam olmadığını da ıla- retile 300 dolar haftalık teklif etmiştir. 
Ye ebniştir. Jüri heyeti, bu teklifi müzakere et-

F LEMINGTON, 16. A.A. - Haupt- mek üzere toplanmıştlr. 
mea. a'""'8tlanndan birisi vasrtasile hal- Daha cevab vermemişlerdir. 

Feci bir kaza 

Bir:- tayyare y ~ndı 
içindeki 9 

Sılah imalatı 

Sovyet Rusyanın 
Noktai nazarı ne? 

kişi kömür oldu Sovyct murahhası Cenev-

Tayyare İngilizlere aittir, 

Kaza Mesinada oimuştur 
Mf.SINA, 16 (A.A.) - Bir deni% 

tayyaresi buraya yakm bir yerde ıia 
içinde düşmüı ve yanmıftır. Uç tane 
kömür haline gelmit ceeet bulunmll§ • 
tur. Olümden kurtulmUJ olanlar mev
cut olup olmadığı belli değildir. Lon
clra hava itleri bakanlığının bir tebli
ğine nazaran, tayyare, Napoliden Mal. 
tadaki Kalafrana üsaülharek.,.ine gi
diyordu. Tayyarede dokuz kip Tardı. 
Bunlann ikisi zabit biri de yolcu idi. 

Kimse kurtarılamadı 
~ ·r - • ". , 16 (AA) - ~rden 

ou heı kilometre mesafede Peloritani 
daği rına dii§en lngılız tayyareı.ı, Bri· 
tanya hava kuvvetlerinin 206 ıncı fi. 
loauna mensup bulunuyordu. Ve diğer 
üç tayyare ile Singapur'a gitmek üze
- .. ....... :1,,,,_,.t111n Nanoliye gelmit ve 
Maltaya hareket eıtmiıti. Kaza mahal • 
•· . ı. t c .. ı ~ kim~e kurtaı.n .. 
lamamııtır. Tayyarede bulunanların 
dokuzu da yanmııtı. 

Kaza neden altla? 
NAPOU, 16 (A.A.) -Kazaya uğ

rayan üç motörlü lngiliz tayyaresi do
kuz k·ıinin ölümüne ıebep olmuftur. 
'I ayyorenin ıisten, bir dağın doruğu• 
na çarpmıı olduğu anlqıbyor. 

MESINA, 16 (A.A..) - Röyter A
janamm iatihbanna göre kazaya uira-
1111! olan tayyarenin içinde sekiz kiti 
bulunuyordu. Bunlarm hepşinin de te
lef olmUJ oldukları resmen bildiri! -
mektedir. Kaza, aaat 11,35 de vukua 
gelmittir. Kazannı hiç bir tahidi yok
tur. Şiddetli yağmurlar ve karanlık 
dolayısile yardnn iıi bu sabaha bıra -
kılmııtır. 

Fransız kabinesi 
Meclis 124 reye karşı 444 

reyle itimat edildi 
P ARiS, 16. A.A. - ftaizli< mUzake

resi unıumda B. Flanden'in a<jylediji 
*iylev, genel siyasa h•kkın<la beyanat 
mahiyetini alauıtır. 

B. Flanden, dıt emniyet için hükUme
tin Sar, RO<D& H Loııdra anlaımalan ile 
Y•PJJllf olduğu gayretleri batırlatmqtır. 
Bu anlllfmalar, uluslr.r kurumuna bütün 
ulusların nazanncla eıki değerini verdir
miıtir. iç aiyıuada B. Flanden, hüku
metçe adliye, ekonomi H taaarruf'un 
korum:na11 için yapılan idari tıuızimab, 
bütçe muvazenesi için arfeclilen gayret 
leri hatırlatmııtır. 

Batbakan, hükUınetin, fimdi, faiz nia
betini azaltması veaennayelerin faal bir 
hale getirilmesi meıelelerini ele aldığı· 
m söylemİftir. 

Çok alkı§lanan B. Flanden, itimad re
yinde elde edilecek ekseriyetin hiikii
mete iltihak edeceğini ıöylemiıtir. 

Celsede 124 reye kartı elde edilen 444 
reylik ekseriyet hükfunetin istikrarı le
hine büyük bir ınana ifade etmektedir.,, 

PARIS, 15. A.A. - Bay Flanden, 
mebusan meclisindeki izahatmı bitirdik· 
den sonra merkezin, ıağve ıol cenahla .. 
rın ıiddetli alkışları arasında mebuslar
dan ve bütün miHettPıı h aıecanh bir 
lisanla Cümhuriyet vnhdetine sadık kal· 
malarmı istemiıtir. 

1 
rede fikirlerini izah etti 

CENEVRE, 16 (A.A.) - Silah İ· 
mali..tını ve ticaretini tanzim komite
ıinin toplanbamda Sovyet murahhası 
Ven~, :ıO'IYet heyet.i muıa.bha-
ıırun ıilih imalitnu ve bca· 
n>tini tanzim edece.le olan bir 
mukaveleye ittirak eyleoneğe imade 
olduğunu ancak beyle bir mukavele
niıı umumi &ilahların a:ıaltılmuı mu• 
kavelesine ılahil bu\unmaaı icap ettiği 
mutaleaamda bulunduğunu aöylemit
tir. Diğer taraftan, uıüzakere edil -
mekte olan mukavele meseleyi kat'i 
ıurette ba l değil, olsa oba suiistimal
leri tahdit etmektedir. Bu auiistimal
lerin taınamiyle önüne geçmek için 
ailah imli.tını ve ticaretini Sovyet Rıaa
yad olduğu gibi münhasıran devlete 
tevdi etmek laznndır. 

Sovyet heyeti murahtıasası .ba.zı sınıf 
ail&hları ve b.lhaaaa barut ve patlayıcı 
maddeler hakkında daha müessir tet
birlerin almmumı, kimya ve yangın 
harbine münhasır olan maddelerin ve 
aletlerin imali memnuiyetinin tama -
miyle yerine getirilmesini mürakabe 
ettirecek da'ha tiddetli hükümlerin 
konulmasını, birtakım iptidai madde -
ler ve yanmamul e§Y<' hakkında da 
tanzim edici kararlar verilm ... ini ve 
nihayet aili.h ticareti ve müaelli..Jı ib
tili.fta bulunan devletlere kartı konu
lan ambargo mur•kabe..inin takviyesi
ni teldü edecektir. 

Ventzof, Sovyet Ruayanm ancak J'U 
briki tadili.b ihtiva edecek bir mu
kaveleye ittirak edebileceğini ve ayni 
zamanda bu mukavelenin baıhca deT
letler ve bilhaua Rusyanm k.omJulan 
tarafmdan kabul edilmeli li.zmıgeldi
iini aöylemiıtir. 

Japonlar 
Cenubi Amerikaya ahali 

iskanına çalışıyorlar 
VAŞiNGTON, ı6 (A.A.) - Ja

ponların, Şakoda kendi tebaalarını yel'
\Of tİrmek busaıunda hazırlamıt olduk
IU'l pli.,n hakkında, hiikiimet u.bafili 
her ne kadar mütalea :yürütmekten çe
kiniyorlarsa da, bunu ııoiuk karıtladık
!U'l görülüyor. 

Birletik deTletlerin, cenubi Ameri
bdaki Japon yerlqme fıareketine kartı 
gösterdikleri husumet, Brezilyanın bu 
hareketi durılunna Jıusuoundaki kara· 
nna her halde müenir ol.muıtur. 

Hali hazırda, harbiye nezareti, bir 
çok Japoıılann Panama civannda :r
leımit olmalarından ötürü, bu devlet
lerle mevcut ımdla,manın tadiline ıid
cletle muhalefet etmektedir. 

Makon balonu 
Tamir edilmeden sefere 

çıktığı için düşmüt 
SAN FRANSISKO, 16.A.A. - Ma

kon balonunun bünyesindeki zıılflik ma• 
liim idi. Tamirat yapılma11 içia emir 
verilmiıti. Fakat tamirat bitmeden ev• 
ve! son U'jlalf yapılmıfb.,, Sonra kendi kendine söyler gibi; 

- Ne güç, ne hazin ittir bu, ya
rabbi sen bize acıma.yor musun? 
diyordu. 

Etem pqanın yanından çok mü
teessir bir halde ayrılmıştım. 

3 - Şirket bu ücretlerin vaktinde 
tahsilini temin için 16 Mayıs 1932 ta
rihli mukavelenamenin 3 cü maddesi mu
cibince tehirler arıuı ve beynelmilel mü
kaleme yapan abonelerden bunlarm ıe
hir clahili !>Cfin Ücretleri bittikten son
ra bir avans ta1ep ve tahsiı etnıek hak- Ziyafetten çıkarken ölmüş 

Bu sözler, faciyayı tahkika memur 
komisyonda, tamiratı yapmağa memur e
dilen mülazım &oloter tarafından söylen· 
mit ve komisyonda hayret uyandırmı1-
tır. 

Paditaha doğru yolu gösterecek 
temiz adamların bu yesi insana ü

, ınitsizlik veriyordu. Ne çareki bu
nun önüne geçmek kimsenin elin-

lanı haizdir. LONDRA, 16 (A.A.) - Müstalı:il 
4 - Hiç tehirler arası ve beynelmilel mebuslardan BllY Con Slater, bu ger,e 

mükaleme yıpmıyan'arın avans venn • · hlbunı'da bir ziyafette n tul< söyle-
ğe mecburiyeti • kt e mİf, ziyafetten çıkarken ölmiiıtür. 

erı yo ur. 1 Bary Slater, htburn mebusu idi .,.. 
1240 1 46 yaşında idi. 

VAŞiNGTON, 16.A.A. - l'lııtan Ma
kon dirijablinin "=!andan• mülazım 
Heıi>ert Vi\ey, yüzbaıı rütbesine mua· 
dil olan "kommander., liie terfi ettiril
mİftİr. Kumandan Viley, Akron balonu 
faci11mdan kurtulan yegiae pbıı idi. 

, ., " .. r . · ; ..... 1'· --:- : .. ·· 

Edirne umumi meclisi topland~ 
8111 

EDiRNE, 16 (Telelonla)-Umumi Meclis bugün saat üçte v~iğ' 
ôzdemirin başkanlığı alhnda ilk toplantısını yapmıştır. ikinci ' .• ıııırı· 
Fuat Ozan seçilmif, encümenler seçimi yapılmlf ve eski çalıpna , .. 
nın hiı':cisalan okunmuftur. Meclisin bir de kadın üyesi vardır. , 

Altı aylık kontenjan kararnam.~s~ 
ANKARA, 16 (Telefonla)- Yeni kontenjan kararnamesıtı111giift' 

zırlığı bitmek üzeredir. Kararname altı aylık olacak ve çarfamba 
kü Resmi Gazetede neşredilecekti r. 

Ankara Belediye meclisi toplandı,, 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Belediye Meclm vali Bay Ne"1ııı 

Laşkanlığında toplandı. Ruzname görüşüldükten sonra başkanı :'j· ~ 
seçilen üyeden Bay Mümtaz ve Bay Şükrünün istilalannı okudu. Y . '1ı1 
Şehir Mec:;sinde çalışan arkadaşlarına muvaffakıyetler dileyen 'V ı 
seçim devresinde bir iki arka<la~ın saylavlığa seçildiğini anlızttı. ~Jt 
kadaşlarının kurultayda şehir işlerile alakadar olacaklanna inatıı 
ğanu söyledi. istilalar kabul edildi. 

General Kazım Özalp AntalgadabJt 
ANTALYA, 16 (MilNyet) - Bugün saat on yedide KurııltaY~ıııtt 

kanı General Kazım ôzalp şehrimize geldi. Büyük tezahüratla ktırr":,; 
di. Halk sevinç içindedir. Başkan ş ere/ine belediyede 100 kişilik bı 
ya/et verilmiştir. Gece fener alayla n yapıldı. 

lngiliz nazırı Berline gifmigo~ 
LONDRA, 16 ( A.A.) .... Bir lngiJiz nazırının Berlini zivaret e Jr 

şimdilik mutasavver değilclU. Hariciye Bakanlığı Alman notasını et,/ 
le tetkik etmektedir, Diplomasi mahalil, dün akşam Lonu ruuu ';'''et 
yanın bozgunculuğunun hasıl etmiş olduğu intibaı teyid etmektedı~ 
lin ile yapılacak müzakerelerde kabul edilecek usulü tesbit için F 
lar:u lngiliz arasında noktai, nazar teatisinde bulunulacaktır. 

Antepte feci bir inhidam oldu " 
ANTEP, 16 ( A.A.) - Dün gece Alaybey mahallesinde yağmıır.1 ~ 

tesiriyle iki katlı bir ev yıkılmış, üst katta yatmakta olan ihtiyar b'/ıet', 
dınla bir çocuğun alt kattaki ahırda bulunan iki deve ve bir met 801 

ölümüne sebep olmuştur. Bir kadın polis tarafından kurtanlmıfh'· I 
vin yıkılmasile çöken arkadaki evci e de büyüğü be, yaşında ÜÇ /ıı1 
luız altında kalarak ölmüş ana ve b obalan kurtarılmlfhr. , 

ltalganlar doğu A/rikasına mi/tS 
taburu gönderiyorlar ~ 

ADISABABA, 16 ( A.A.) - Ecnebi memleketlerde intişar e?efl 1 
takım şayialar dolayıaile Tchilabo kalesinde askeri hiç bir hadı61 
hur etmemiş olduğa tasrih edilmektedir. , A 

ROMA, 16 ( A.A.) - Havcu : Doğu Alrikcuına üç mi1d tali"' 
nun gönderilmesine karar verumişt ir, .Ji 

ROMA, 16 ( A.A.) - Do{{u Alrikasına g•dt:cek üç milis tabıı!."'.;e1 
ikisi bugün öğleden sonra Romada .'lay Mussolini tarafından ve ııçıı 
sü de Napolide Prens Piemont tarafından teltif edilmiştir. 

Liman mürakıpliği 
ANKARA, 16 (Telefonla) - la

ta.'lhul liman itleri unıınn müdürlüğü 
mürakıpliğine kazanç te:nyız kom.ı•· 
yonu azasından Bay Cemal tayin edil
miıtir. 

İzmir liman şirketi 
ANKARA, 16 (MiHiyet) - lzmir 

Liman Şirketinin tasfiye iıi bibni§tir. 
Şirketin heyeti umumiyeai 21 Şubatta 
aon toplantumı yapacaktır. 

Edirneniu yeui belediye 

reiai 
EDiRNE, 16 (Teleloııla) - Şehri

mizin belediye reisliğine ıeçilen lstan
bulun eski poliı müdürü Bay Şerif 
Akalın bıagünkü po..ta trenile Edimeye 
gelmiıtir. 

Yeni başkan vali Bay Ozdemirle 
fırka reiıi Bay lbrahim Akıncı, eski 
baıkan Bay Ekrem ve beledıye ucn eo
)enleri tanıfmdım Jıarııiandı. 

Venizelos davası 
Davanın tehiri ihtimali 

mevzuubahis değil 
ATINA, 16 (Mill<yet) - Muhalif 

gazeteler bu aJ'ID 21 inde görülecek 
olan V eıiliıelo. auikaadi davaamm jüri 
azalarmd&n bir kıaınınm ba:ı:ı aebep
ler dolayıaile mahkemede hazır bu
lunnııyacaklannı ve davanın gene 
batka ,-üne kalacağını yazmaktadırlar. 
Buna kal'fl müddeiumumi beyanatta 
bulunarak bu m-lenin dofrudan 
doğruya hükiimete ait olduğunu, maa· 
mafih böyle bir vaziyete düıülmemek 
İçlin her türlü tetbirleriıı alındıimı 
müddeiumumilik ve poliı tarafından 
da davanın tehirine meydan verilme
mesi için lizımgelen herteyİn yapıldı
ğını aöylemiıtıir. Davanın görüldüğü 
Jandarma mektebiı>de •1C>ıla tesisat 
bugün yarın ikmal edilecek ve auçlu
lar davadan bir ı:Wı evvel buraya nak
lolunacaktır. a.. 'avada id-~ia ına!nını
nı bizzat istinaf müddeiumumisi 
Garezez İtgal edecektir. 

Prag radyosunda Türkiye 

hakkında konfranı 
PRAG, 16 (A.A.) .l"rai radyo-

aunda ıubatın on sekizinci pazartesi 
günü Türkiye saatile saat 19,20 de mu
harrir Bay Reiz tarafından Türkiye 
hak.kında bir konferans verilecektir. 

Fransız ordusunda grip 

salgını 
PARIS, 16 (A.A.) - Orduda ırö

rülen grip vakalan üzerine bazı saylav
lar, hıw<biye nazırını ııorguya çekmİf -
ler, o da, salgmm daha beılıuırgıcmda 
l<endileriae tamamiie t wiyede bulu· 
nuhnazckn önce, kıtaat ıefleıinin g.,.... 
ken tedbirleri almıt olduklannı söyle 
1'ıittir• 

Görülmeyen 
Adam 

Bir genç Macar icad etti 
makinenin 

tecrübelerini y•P~~ 
BUDAPEŞTE, 16 (A.A.) -~1 

Ajansı bildiriyor: Her zaın•j~ 
Ye muhterilerin &İhin Ye hayal,_.,! 
gal etmiı olan (görünmiyen .w;, 
selesi, ancak 25 yqlannda Et>'~ f 
bil iaminde genç bir Macar ".!".,...-~ 
rahndan halledilmit gibi göriil':"'"' /. 
dir. Budapeati Hirlap gazel~tı'~ 
bir makale neşrederek, mucidil?elıf 
: e'e erki.rundan biriai önün~• 1 ~"'J 
tiği makine ile yaptığı t~~r 
tıiıı tahilatile anlatmaktadır~~ .. 
ye kartı olan tarafı açık bir 1~ çine konulan mermerden bir b<' f" 
.rarengiz tuaların teeirile 7a'ff-' ~ 
görünmez olmuıtur. ~ , 

Heykelin tamamen kayba~.~ 
birkaç ıaniye kifayet etm~y ..!',ı 
birkaç aaniyeden aonra tec~1.ıl 
zır bulunanlar sandık içindeJıl,_ıı"'; 
li gözden kaybetmitler yer.f &İ~· 
arka cidarını ırönnilflerdir. r.fıı~ 
dapeati Hirlap gazeteli ın~~I 
den ve diğer hazll' bulunan! ~/ 
kele elle dokunmalannı rİc:A.,41 ~ 
eski yerinde durduğu m;qab~ 
muıtur. Bu zatlar, gözle gö __,.,.'fi 
heykeli ellerile tutabilınitl.,,..1~ '· 
ır MU:.c buluııan eller de bu~ 
rıi'.mtmekte idi. Tecrübe t~ıf 
vı ffa.k olduktan sonra mnı:İ~,ıl 
yavq yavq yeniden gözle J lı ,I;} 
lr eetimıittir. Mucid, birÇO. ftl',/ 
zarfında uzun çabpnalar notı~fl'' 
yaptığı i.cadın eaaun ıdaba "' iP') 
mektedir. Genç mucid y~tit ı' _ 
ler huzurunda icadmm yetıl 
besini yapma niyetindedir• ·~ 

Trakya Türklerinin jotı 
hakkı 1 

ATINA, !f: (l\ülliıet) -~ 
Türklerinin ayn bir intihap ili 
kil etmiyerek umum ile bir~= 
ha girmeleri hakkında çıkar•. . P' 
lar üzerine iıçi ve çiftçi parlJi:eY 
Papanastaayu gazetecilere ~"' 
bulunarak bunun eldeki l<•';J;ııt' 
kabil olamıyacağmı .ıncak 111" lı~ o• 
elik cdilınİ! yeni bir kasuı11l• .,. 
d • • br' !LLil • • ' - felJllflJ e&lf """ ecegım soy 

Mısır tahviJleri ,ı 
\'"ııl4 6J 

KAHiRE, 16. A. A. - ~11 1 
Mısır kredi f'onaiye tahvi!~C:,d,ııi ~ 
gÜnlemeçl.i çekilitinde at'""· 
rolar lı:az""IDıttır : oG5 ıı ~ 

1886 tarihlerden 162., erd•" . 
tahvil 50 000, 1903 ıanı.ıtgı 1 l 
numerolu tahvil 60.000. __ ... il 
dl'n 30,009 numaralı ı-
f -ık kazannuş\ardıc. 



Nasırlanmıt yürek! 
l)'İiJoeL ·• d"" ki 
"111 ~· &«nırım vucu ıın en -
'q.'~" ınsan yeridir. Oraaı bozul
rJ· .. ~ığını, duygululuğuna, in
ltıı 'flrıı kaybetti mi, artık o ada -
Ş dQ çekivermeli kuyruğunu ... 

~111 jJü.?lerde, Birle,ik Amerika -
>iih ~uk bir kcuabannda bir bü
lıep; d~v!' görülmekte idi. Bu dava 
~ nıız'? bildiğimiz fU meşhur 
~o:arecı ( Lindberg) in çocuğunu 
lerı "nıQ davaaıdır. Bu suçla ifkil
~rek Htıuptman isminde bir Al
lil ({~ttular. Herifin evinde vak
IQ~ ı~dberg) in çocuğunu kur -
'Q/ ak ıçin verdiği lidyei necat pa 
~~"' bıı1dular .• Daha birtakım 
~ Qr da, Almanın bu ıuçta bi -
lıi İrada olma:ıa bile bir ortak
lir~ 0 clıığunu gösteriyordu. Sene -
)tıj e~berj Amerika polisi ve adli-
6ıı ~erinde bir leke gibi duran 
uer lliır cinayetin nihayet cezaaını 
~ '':~cihanın gözü önünde temi
~"'11Qk isteyen Amerikalılar 
4e : '"llandılar •.• Adamın lehin
~e,hinde bir sürü fllhit, müte-
4i b· dinlendi. Nemize lazım Jim
l!ı ır .ı\merika mahkemesi kararı
ııq!'~flirrnek. Jüri Almanın bu ci
~ eıırı birinci derece faili oldu -
'' ~ lııandığını söyledi ve hakim 
llq/ ırnıına karar verdi. Eğer isti-
~~ahut temyiz edilmezse elek • 

1 l<ındalyeye oturacak. 

~q bir maceradır. Şüphesiz, Al
~ ;:; sakladığı birtakım sırlar 
~ d ; onlar meydana ~ksa belki 
~r.ıha ~ığa dökülür. Belki de ha 

1 ~ cııni kimdir anlaplır ••• Amma 
~de olsa yirmi aylık bir yavru -
'4ri/ina kucağından koparılıp öl
lı4 b ,l'llesile 00,layan bu faciayı ar 
~ ~r küçük yavrusu ile bir de ka
l!ı"il an bir aile babaaının öldürül
S • ve ikinci bir facia ile kapa
''· tan bafka bir çare bulunama-

'İıı l~ ne dersiniz? Böyle bir la
~ e baJlayıp ikincisile biten bu 
~vak'a Amerikada deh,etll bir 
~ O)'Ununa yol açmıf··· Halk 
'a 11 akın (Hauptman) ın idam e
~~İii. ve edilmiyeceği hakkında 
'r.ır 1~ er tutufuyormUJ, bu İf o ka
~iıı '''!i gİtmİf ki ; sırf bu ba
l~' ıçin büro açmı,lar ... Gazete-
dört rivayetine göre oynayanların 
~· t.eclüçü Almanın idam edilece-
1~1 1 dia ediyormuf··· Amerikalı-

, 1, 11 bu hareketini uzun bir tahli
~U'l'llıyacağım. Sadece yazıya -
~11: Bakınz: Biz arasıra ( Ameri -
'lirdizl'lt) denilen duy'gııdan ve ıi -

en aynlmlf 00,döndürücü ya
~ .ve gidipi medenilerin ula, -

ıstediği gaye sanıyoruz. 

ıir ~Q/buki ben bu büyük milletin 
~l ebek öldürmekten suçlu bir 
&: ~l.lrıın idam edilip edilmiyece -
''Ilı b. 

/ o~ ır at .)UTlfl nevinden sayıp 
~ıılQ kumar oynamaya kalkıf -
~4.11 111 bir yürek nasırlanma•& te
l'ltı 1 ederim. Yürek naaırı nasır • 

11 erı İğrencid İT. 
&lede . ı· .. k •. 

llıı, b. nıye ın en yu segıne var-
ı 'IQI ır l'llemlekette böyle duygu -
~ ~ ıık l'llanzaralan görülmesi in -

~,;;~1k İçin hiç te ümit verici birfey 
, .ı d' 

ır. 

B.FELEK 
§ 1 '4ıırupada olduğum sıralarda 

ı,~ lJ f'rıektup yahut eserler gönde
ııı,~ Qy Ve Bayanlara cevap ver • 

~ fiııı .v~ lepekkür etmekte gecikti -

( ( ;;:;:;: B. ı-
11t ıı.. 

ııı. .. ından alınan cetveldir) 

~ 16 ŞUBAT 935 
l,~ll~ A M F I Y A T L A R I 
I~••., -'~ LAR l TAHViLAT 
~ t, .. hil; 96,50 
'"'"l•11ı1tıi 97 Rıhtım J0.75 
" lJ 30,30 An. mümeaıil 53,35 
"' Ilı 28,70 An. tallvil 1, il 47,85 

1 29,35 
1 ~'•k ESHAM 
ııt.•11 N ıR·· • 2,25 " ~--·ı· •rna 10 •Jı 1e.uponauz 

t~~:1~,7'• 10,15 T eJefoa J4 
}'>'" 1)e t• • 97 l Terko• 19,80 
,, l!,tıİ..l.afhllu~ Çimento 13.60 

.\~._,, llıı 64 lttib.at de7. 11,50 
.,. b" 30,25 Şark d•J'· ~.90 
lifı, -1

••• 2s 95 e.ı,. ı,ss 
rı)'e ' Ç 1& Şuk m. .... 4.65 

~~· r.1' /( F I Y A T L A R I 
~•to;;' 12,03 Proj 
~il)~ O 614,75 Belır•t 
~k 9,ls,66 Moıkova 

~·ı ,.e 79.40.33 Berhn 
• '• 2 ·~ AS.25 Madr;t 
~"-.,~~I 84.17 Buda peşte 
'"'\f) ,.d,rtı. 3,40 Var,ova 

" l,17,42 Bülcret 
f6,79 Viyana 

Nu KUT (Sahf) 

ICu,..,ı 

-ı;-t 20 1. Ja..,>çr• 
l:&.& 1 Pez•t• 
98 1 Mark 

23.!SO 1 Zloti 
615 20 1 .• 7 
2.13 20 Dinar 

23 J Çerno-.i~ 
l lS Ah10 

24 Mecidir• 

18,98 
35,02 

10.89.25 
l,98 

5,80.SO 
4.48 

4.20.50 
79.09 

4,24,57 

Kuru1 

815 
18 
43 
22 
17 
55 -.-

9.32 
41 
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Ş EH i R HABERLERİ • 

OKON~O~M~I ............ ~~.~~~~--...................... ._._ ................. .. 
uELEDIYEDli MAHKEMELERDE M A A R I F T E 

Yeni mezad 
Mahalleri 
Av derisi, tiftik, yapağı 
tedkikat devam ediyor 

) 

Türkofiı, av derisi, tiftik ve ya
pağı gibi maddelerin ayn ve husu
si salonlarda satılmasını muvafık 
görmüt ve (oksiyon) tabir edilen 
mezat mahalleri tesisi etrafında tet 
kikatta bulunulmasını Ticaret oda 
ama bildirmitti. Odanın yaptığı tet 
kikat neticesi, oda meclisinde gö -
rütülmüt, ba:zırlanan raporun kifa 
yetaizliği görülerek yeniden etüt 
yapılması kararlattınlmrtfı. Tica -
ret ve Zahire borsasının, mezat 
mahalleri tesi•i itine fazla ehemmi 
yet vermeyİti alakadarlar arasın
da hayret uyandırmıttır. Türkofn
çe tasarlanan bu ,eklin, bilhassa 
av derisi ta.bfları için çok faideli 
neticeler vereceği muhakkak görül 
mektedir. Bu itibarla, Ticaret ve 
Zahire borasasının Oda meclisin -
de ııörütülen raporu, bu defa Oda 
idare heyetince yeniden tetkik edi
lecektir. 

Av derisi piyasası 
Bu yılın avderisi piyuuı açıl

mıttrr. Sıınsar, porsuk ve Çakal de 
rileri üzerinde bilhassa hararetli 
alıtveritler yapılmaktadrr. Bu cins 
mallar, 330 - 335 kurut araınnda 
satılmaktadır. 

Ceviz ihracatımız 
Kabuklu ve içceviz ihracatımız 

dimim ehnektedir. Son hafta zar -
fında yabancı memleketlere 50 ton 
iç ceviz gönderilmittir. Kabuklu 
ceviz kiloıu 9 kuru9tan, iç ceviz de 
21 kuruttan muamele görmekte -
dir. 

Elekt ks z ikten şikayet 
Karaköyden Pertembepazarına 

kadar uzanan Fermeneciler cadde 
ıindeki ticarethane ve mağaza aa • 
bipleri Ticaret Odasına müracaat 
ederek elektriksizlikten tikayet et
mislerdir. Bu caddeye elektrik ko 
nulmaaı isteğini, oda belediyeye 
bildirecektir. 

·Elli seyyah 
Otomobili geliyor 
Seyahate elti motosik:et 

te iştira , edecek 
Nisan sonlarında Alman otomo

bil klübü Türkiyeye bir seyahat ter 
tip etmittir. Bu seyahate elli oto -
mobil ve elli motosiklet ittirak e • 
decektir. Seyyahlar doğrudan doğ
ruya Edirne - lstanbul yoJile tehri
mize gelmek istemitlerse de bila
hara bundan vazgeçerek Kösten -
ce yolunu tercih etmitlerdir. Sey
yahlar 28 ni•anda Köstenccden 
vı.pırra binecekler ve 2:) Nisanda 
1.tanıbulda geleceklerdir. 30 Nisan 
ve 1 Mayısta 1.tanbuida kaldık
tan sonra Edirne yolile memle
ketlerine döneceklerdir. Sevyah
lar 1 rlöııüşte bir gece Edirnede ka
lacaklardır. 

Bay Rüştü Arası ziyare~ 
Dıtitler Bakanı Bay Tevfik Rüt

tü Aras dün öğleden aonra Pera . 
palas otelinde Fransız sefiri Bay 
Kammerer'in ziyaretini kabul.et . 
mittir. Bay Tevfik Rutl i Aras se
fir n ı v<lct:nc!en • :ra Dolmah"h
çe sarayına gihnitir. 

-o--

Turing k!übün balosu 
Türkiye T uring ve otomobil klü 

bü 28 Mart aktamı davetlileri ,e
refine i&tlcılık klubünde bir ba
lo verecektir. 

-o-

Küçüh haberler 

-\< Irak sefiri Bay Naci Şevket 
dün Ankaradan lıtanbula gelmit -
tir. 

-\<Verem Mücadele Cemiyetinin 
senelik kongresi 1 Mart cuma günü 
ıabah saat 1 O da lstanbul Halke -
vinde yapılacaktır. 

• Komiserlik için 75 polioin İmti
hanı dün yapılmııtır. 

YURTTAŞ 
Kendinin ve çocuğunun 

sağlam ve kuvvetli olmanızı, 
evine ilaç girmeden yapamanızı 
isteyorsan bol bol incir, üzüm, 
badem, ceviz, lınclık, fıstık ye 
ve yedir. Bunlar senin büyük 
Yurdunun kuvvetli, fİlalı ye
mi,ı eridir. 

M. 1. Vf' T. c. --

Kilo Üzerinden 
Mezbaha resmi 
Hayvan tacirleri §ehir 
meclisine şil..ayet ettiler 

Mezbaha reıminin 9 kuruf ola
rak alınması kararı, çok ciddi ve 
ehemmiyetli bir safhaya girmittir. 
Mezbaha idaresine tikayetlerini 
anlatan hayvan tacirleri dün de 
Şehir Meclisine müracaatta bulun
muşlar, 9 kurutun tenzili için kat'i 
bir zaruret mevcut olduğunu bil -
dirmitlerdir. Bu meselenin Şehir 
Meclisinin önümüzdeki toplantıla
rında görütüleceği anlatılmakta - ı 
dır. Hayvan tacirlerinden Bay ec -
zacı Mehmet, dün kendisile görü -
ten bir muharririmize bu müraca -
at etrafında tunları söylemittir: 

- Bu defa da, resim pahalılığı 
itini Şehir Meclisine bildirdik. Me
selenin ehemmiyetle tetkikne lü -
zum vardır. Biz iddialarımızda 
haklıyız. Bugünkü resim bile ağır 
ııelirken, bu mikdarın daha fazla 
arttırılması mantıki değildir. Bir -
çok alBıkadarlar: "Biz ete narh koy 
madık. istedikleri fiyata satauı.lar !,, 
diyorlarmıf. itin uzaktan görünü -
tii böyledir. Fakat bir de içinde o
lanlara sormalı. Belediye, bilmiy9-
rum niçin, kendi lehine olan vazi -
yetleri bir türlü kavramak istemi
yor. Ream indirmek, hem bize,bem 
belediyeye, hem de halka kar te • 
min edecektir. Üstelik, kaçak et sa 
tıtının önü alınacaktır. Bunu kuru 
bir gürültü diye dinlemeyiniz. Şim 
di, resmin ağırlığı yüzünden mez
baha parasından kaçmlan hayvan 
lar, o zaman mutlak surette mez -
bahaya getirilecektir. Belediye, bu 
suretle hem mezbha resmini ala -
cak, hem de hayvanın ciğeri, bağır 
sağı ve postu kaçağa gibniyecek -
tir. Bütün isteklerimize rağmen, 
resim indirilmezse, belediyenin za
rarlı çıkacağı muhakkaktır.,. 

Diğer taraftan, bu i9le Türkofis 
tc alakadar olmut, bir kısım hay -
van tacirlerini çağırarak kendile -
rinden izahat almıttır. Resmin ten 
zili imkanları, etraflı tekilde göz
den geçirilmektedir. 

Tercüm&n·ar }irın imtihan 
veracekler 

Seyyah tercümanlarına geçen • 
!erde lstanbul asarı atikası ve abi
deleri hakkında konferans ,eklin
de olmak üzere bazı dersler veril
mi9ti. Dersler bitmi' olduğundan 
belediye tercümanları imtihana ta 
bi tutmağa karar vermi,tir. Tercü
manlar yarın yazılı surette İmli -
han edileceklerdir. Bu imtihandan 
aonra lisandaki dereceleri anlatıl -
mak üzere bir de sözlü imtihan ve
receklerdir. 

Doğum hekim'.eri b:rliği
nin top'anhları 

(Türk kadın hastalıkları ve doğum 
hekimleri birliği) mutat toplantılann -
dan birini de yarın akfam saa. • .. ,JO 
da Çağaloğlunda Etıbba odan binasın
da yapacaktır . 

Bu toplantı!ıwdan yarınki programı 
ıudur: 

A) Schwan'in yeni doğan f<>Cukla
rın beyin traomları hal<kında münaka
ıaıı. 

1 - Yeni doğanların kan muayene.ıi 
Winter. 

2 - Bu tetkiklerin pratik Tcladiy~ 
de neti"e!.:ı ~ Liepmann. 

3 - Bazı mülahazalar T evfilr. Rem-
zı. 

4 - Serbest münak!lia. 
B) idari iıler. 

Deliller suçluların 
Aleyhinde 

-o--

icrada yapılan suiistimal 
tahkikatı ne safhada 
icra suiistimali tahkikatına de

vam edilmektedir. Dün de yeniden 
birkaç tahit dinlenilmit, evvelki 
gün tevkiflerine karar verilen A -
gop Barsamyan ile Serkisin sui ~ 
istimaldeki alakaları hakkındaki 
deliller teshil edilmiştir. Bunlar ic
ra kasasından iki defada bin küsur 
lira çekmitlerdir. Bu parayı çeki9 
vaziyetleri alacaklı sıfatını iktisap 
etmek auretile olmuflur. 

Aslında kimseden on para ala
cakları olımyan hu iki kiti muhay· 
yel borçlulardan alacak talebinde 
ibulunmutlar ve bu muhayyel borç 
!ular tarafından yatınlımt gibi gös 
terilen parayı çekmİ91erdir. Agop 
Banamyan ile Serkiain inkarları -
na rağmen deliller bu suçu itledik 
lerini gösterir mahiyettedir. 

Tur klUge hakaret var mı? 
Türklüğe hakaret ettiği iddiasi

le aleyhine dava tahrik edilen Kib
rit tirketi müdürü M. Homanaın 
dunıtmasına dün üçüncü ceza mah 
kemesinde devam edilmittir. Dün
kü durufJDada M. Homans tarafın 
dan gösterilen ve memleketin ta -
nmnuf simalarından ve doktorla -
rmdan mürekkep ,ahitler dinlen -
mit, bunlar M. Homanaın Türklü
ğe daima hürmetkar, iyi ahlaklı 
bir zat olduğunu söylemitlerdir. 

Durutma gelmeyen ve yeniden 
gösterilen birkaç müdafaa fahKli • 
nin celbi ve müdeiumuminin evra
kı okuması için 23 Şubata bırakıl
mıttır. 

DOrdUncU suçlu 
Evvelce dokuzuncu ihtisas mahloe

mesiJMle' tütün kaçaltçılığından mah
kfun olaıt F....., Necati, Kazımın arka
datlarından Mustafa o zaman ortada 
bulunamamıı tı. 

Geçenlerde bulunarak mahkemeye 
ı..Wedilen Hoparun lpoala köyün
den Muıtafamn da duru1ma11 dün bi
tirilerek 37 gün hapsine karar verilmi§
tir. 

Makine kaçakçılığı dav.!si 
8 inci ihtisas mahkemesinde ma· 

kine kaçakçıhğmdan mahkemeye sev
kedilen hmail Sala ve kardeıinin du
rutmalanna dün de devam edilmit
tr. 

Suçlu vekili hmail Salanın kefalet· 
le tahliyesini istemİ§ıe de iddia maka
mı muvafakat etmemi§ ve re.iı te ka
bul elrnemittir. 

Durutrna makineler üz..-inde haıı 
tahkikat ve tetkikntm icra.sa için b~ 
bir güne bırakılmrtbr. 

9 ı:ncu ihtisas mahkemesi 
Adliye yangınından beri Güm -

rük binasında muvakkat bir tekil
de çalı,an 9 uncu ihtisas mahke -
mesi için, yeni bir salon ayrılmıt -
tır. Mahkeme dünden itibaren bu 
salonda faaliyete geçilm:ttir. • 

Hilali ah mer kongreleri 
Hilaliahmer nahiye kongreleri 

devam etmektedir. Nahiye kongre 
!eri bu ay içinde bitecek ve kaza 
kongrelerine başlanacaktır. Hilali
ahmerin Alemdar nahiye kolunun 
ıenelik kongresi bu alqam saat 20 
de Divanyolundaki C. H. F. nahi
ye ve ocakları binasında yapıla -
caktır. 

Nahiye dahilindeki mahallat i -
dare heyetleri bllfkanları ile ma -
hallata yazılı üyelerin kongreye 
gelmeleri istenmektedir. 

Tramvay kızak yapınca 
Üsküdarda bir kaza oldu, üç kişi 

yaralandı, bir araba parçalandı 
Tramva~, arabası, bu esnada yukarıdan 
a§Ağıya ·yolun 1<>lundan gelerek sağına 
geçmek Üzere bulunan ıucu Halilin 
kullandığı arabaya çarpmııbr. Araba 
parça parça olmuş, sucu Halil de bu 
çarpıtmadan Millet bahçesi duvarına 
kadar fırlayarak yU'Varlanmıı, baygın 
bir halde duvar dibine düımüf, sol a
yağından ağırca yaralanmııtır. 

Dün Uıküdarda Kısıklıda korkunç 
bir tramvay kazası olmuı, üç kiti yua
lanmıı, bir araba parç..ıanmııtır. Yaka 
hakkında yaptığonız tahkikat ıudur: 

Uıküdar tramvay fİrl<e'lİne ait 13 
numaralı tramvay arabası vatman Ha
sanın idaresinde ve içinde yolcu oldu
ğu halde dün sabah saat 7 ,ıs te Kııık
hdan u~küdar iskelesine gitmek üze
re kalkmııtır. 

Tramvay arabası 7,30 da Tophane
li oğlu iıtaıyonu ııraJanna gelince vat .. 
man, arabayı durdurmak için fren yap· 
mıştır. 

Burası, Usküdar Millet bahçesi ö-
1 nüne düıen yer olup yokuıtur. Yatma
! nın fren yapmasına rağmen tramvay •· 

rabaıı durmamıt, kızak yapmııtır. 
Büyük korku ve tela1a düıen yolcu

lar bağırışmaya baılamışlardır. Bu 
yüzden tramvay bütün hızile kayar
ken korkunç kazalar haı göıtermittir. 

Bu aırada tramvayda yolcular ara-
11nda bulunan Haydarp&fa );sesi tale
besinden 17 yaılannda Saliıhaddinin e
li, Usküdar orta mekt.., talebesinden 
Rızanın da ayağı kırılmııtır. 

Y arahlar Uııküdarda Zeynep Ka
mil hastanesine kaldırılarak teda.vi al. 
tına alınmıılardır. Kaza, Usküdarda bü
yük heyecan uyandırmıftır. 

Usküdar kaymakamı Bay Lütfi, Kı
sıklı nahiye müdürü Bay Şükrü, mer
kez memuru kaza yeı->ne giderek tahki
kat işleri Üzerinde çalı1111ıtlardır. 

Devamsızlık 
Gösteren talebe 
Kaydlarınıa ne zaman ter
kin edileceği tamim edildi 

Kültür bakanlığı devamsızlık &Öıte
ren tald>clerin ne zaman kayıtlarının 
terkin edileceğine dair mekteplere bir 
tamim yollamıfbr. 

Bu tamime ıröre, ilk mekteplerde 16 
yaşına kadar, orta tedrisatta 22 yafIDa 
kadar, talebe devam etsin, etmesin kay
dı terkin edilmiyecek, her ıün yoklama 
defterinde ismi okunacaktır. 

Bu Y&flardan oonrıı, muayyen müd
dette devam etmiyen talebenin ka) :iJ 
ailinccektir. 

T ıb fakültesi ın Ufredat 
proğramı 

Tıp fakültesi müfredat propamın • 
da bazı yeni cleğlıildilder yapılmııtır. 
l><ıkuzuncu ve onunca IÖmestrdeki na
zari derıler kalclmlmıı, ...ıözinci oö
me&treye konmuıtur. 

Dokuzuncu ve onuncu ıömeatrde 
talebeler yalnız tatbiki den görecekler 
ve staj göreceklerdir. Yeni değişiklik 
önümüzdeki yddan itibaren tatbikata 
baılanacakbr • 

Zehirli gazlardan ~orun maya 
dair konfarıns 

Zehirli gazlardan korunmak için ter
tip edilen konferanslardan birincisi 
bu akıam üniverl.İte konferans salonun
da v~cektir. Konferans 14!1'best oldu
ğundmn, herkeo gelebilecektir. 

Universite talabesinin taşı ya
cağı kasket 

Kültür bakanlığı ynİveraite tafebe
oinin la§ıya.cağı kasket niimaneıini tes
bit etınİf ve rektörlüğe hildirmiıtir. 

Gelen nümuneye göre bsketin ön 
tarafında ·bir kurt tinııali ve "htan
bul üniversitesi,, ibaresi varda. 

Her fakültenin kasketi ayrı bir 
renktedir. 

Hutuk fa~u.tesi kUtupanesi 
Yeni teıiı e-iilmekte olan hukuk fa

kültesi kütüpi>..nesi için, Avrupadan 
25 bin lira krymetinde kitap sipariş &
dilmiştir. 

Bir aya kadar kütÜphanenİn nok
aanlan ikmal edilecektir. 

Fen fakültesi ~imya 
profesörlüğü 

Geçenlerde hviçrede ölen, ÜDİftnİ
te fen fakültesi kimya proleeörünün 
yerine, öç ecnebi profesör talip olınuı
tur. Üniversite hunlardan biri hak
kında bugün bir karar verecektir. 

Koy mek.epıerı müfredat 
programları 

Kültür bakanlığı köy mektepleri 
müfTedat programlarında bazı esaslı 
değiıiklikler yapmağa karar venniı
tir. Köy mektepleri proanmJanna Jro
naca.k ziraat, fen denleri, mahalli ihti
yaçlar göz önünde tutularak tesbit o
lunacaktır. 

HALKEVINDE 

Kuruluş 
Yıldönümü 

-·-
22 Şubaltıt Halkevinde 

n.erasim yapılacak 
Şubabn 22 ıi halkevlerinin kurulu

ıunun yrldönümüdür. 
Bu münasebetle, bütün halkevlerin

de olduğu gir ., ıelırimizde de merasim 
yapdacak, halo<.evl Beyoğlu ve Alay 
kö§kü tubelerinde temsil verilecd<tir. 

Tıb ta.ebe cemiyetinin konfe
rans ve konseri 

Dün saat 18 de Tıp Talebe Cemiy&
ti htanbul halkevinde bir toplantı yap
Dllfı bu toplantıda dahiliye mütofıas
ıularından ve Tı:p fııkülteıi emrazı u
mumiye profe.öröi Bay Oherndorfer 
(kann içindeki aletlerin yapmıı olduk
ları hastalıklar) haklan<la hir • konfe
rana vermiıtir. 

Kad.ı. ralar üzerinde yaı tıiı otop
ıilerde ,ayanı dikkat görerek resmi.ni 
aldığı bazı ırayri tabiiliklerin Diyapo
sitiflerini projeluiyonla göstererek iza.. 
hat venniftir. Bilba.sıa (büyüme) il
leti ile midenin aldığı bir çok tekiller 
gösterilmiştir. 

Konferanstan '90nra kurum üyelerin
den iki Bay tarafından piyano ve ko
man ile bir konıer verilerek toplantı
ya son verildi. 

Halkevinde temsil 
Halkevinden: 18 1ubat 935 pazar

tesi günü ıaat (20.30) da Gülhane 
parkı içindeki Alaykö§künde temıil ıu
bemiz tarafından (Köyün namusu) pi
yesi ı:-.a edilecektir. 

Gelmek istiyenler davetiyeleri her 
gün (17) den oonra AlaykÖ§kü çevir
genliğinden alabilirler. 

Yeni liman büdcesi 
Liman ve Rıhtım i}leri umum ı 

müdürü Bay Ali Rıza Çevik, bu -
günlerde Ankaraya gidecektir. B. 
Ali Rıza yeni liman bütçesi etrafın 
da Maliye Bakanlığına izahat ve -
rec.ektir. 

J 

Tayyare cemiyeti 
Türk Tayyare Cemiyeti dün o. 

nuncu yıldönümünü kutluladı. On 
yıl evvel yalnız manevi bir kuvvet. 
le, yalnız inan ve yurt ıevgisile işe 
baplıyan cemiyet, bugün Türkiye -
nin müdalaa:ıına en büyük hizmet
leri yapan maddi bir kuvvet olmup 
tur. Tayyare Cemiyeti bundan on 
yıl evvel Y e,ilköy hangarfannda 
birer iri uçurtma iskeleti gibi uyuk 
layan tahtalı, telli, bez tayyare tas
laklannı o inan ııe heyecanla, bir 
simyager gibi birer çelik kartal ha
line kalbetmesini bilmip ııe yurdun 
bütün •ınırlarına tayyarelerin kol
ko'-ı verrnip kanatlanndan uçan 
bir utihkiim, havada bir sedJiçin 
kurmuştur. 

On yıl içinde bafarılan işler mü
himdir. Bu müddet zarfında Türk 
Tayyare Cemiyeti bah memleket
lerinde tayyareciliğe ait elde edi
len terakkilerle, ilerlemelerle mah
mazbaşı beraber gitmif, bütün 
h9n1leleri adım adım takip etmir
tir. Bu yardımın mikdan on yılda 
50 milyon Türk liraaına baliğ ol
maktadır. Tayyare Cemiyetı ım pa 
rayı toplamakta, Türk ulusu bu 
parayı vermekte biribirlerile yanp 
etmiflerdir. Umumi servet seviye
miz nazarı itibara alınrıa, yurftlJf
lanmmn bu yardımı çok büyük -
tür. Bu sayede birçok tayyareler 
alınmlf, fabrikalar tesis olunmuf, 
tayyare tekniği bütün memleket 
dahiline yayılmış, sivil tayyarecili· 
ğin terakkisi çareleri bulunmuş -
tur. 

Bulutların temiz ve yuma,ak mu 
kavemetinden ba,ka hiç bir mani 
tanımayan, toprağın kayıtların -
dan, yolların, rayların inzibatın -
dan kendisini vareste bırakan hu -
dutsuz hürriyetlerin iifıkı tayyare -
ciliğin ve havacılığın bugün dev -
letlerin müdafaa kuvvetleri ara
sında aldığı mevki çok mühimdir. 

Tayyare dünün en büyük IPhlike. 
si olan çelik adalan, muazzam top
lari~e, torpillerile, ~rhlılan, dret -
notları sanki toprağın alhnda u -
yııklayan işlenmemiş bir yığın de -
mir külçe haline kalbetmiştir. Çün
kü tayyare, toprağın, denizin ve 
bütün kürrenin üzerinde yeni bir 
hayat, yeni bir alem yaratmıştır. 
Bu alemin hududu kürreyi saran 
hava tabakası olduğu için dünya -
dan kat kat büyüktür. 

Onun için vaktile yalnız deniz 
kuvvetlerine dayanarak adalarına 
çekilen ve oradan bütün kıt'alara 
yüksek bir nazarla bakan lngı7le -
re, bugün tayyare tehlikesinden 
dolayı (Splendid isolement) dedi
ği yüksek inzivadan çıkmak, ve 
bir hava antlaşması hazırlamak 
mecburiyetinde kalmı,tır. Bir in -
giliz diplomatının söylediği gibi 
arhk Jngilterenin hududu Douvre 
değil, Ren sahilleridir. Ve hatta 
bundan da ileridir. Fakat bilmu -
kabele, Fransanın da hudutları ge
ni,~emif, ve tayyarenin pervane -
ıinden çı~n rüzgar koca Manf de
nizini, koca ,;mal denizini ve hat· 
ta en büyük Okyanus/an bile ku -
rutmuştur. Tayyare kilometreleri 
metre, metreleri milimetre yapan 
esrarengiz bir kuvvettir. Kanc:tla
rile zaman ve mesafe mefhumları
nı altüst eden bir kuvvettir. 

Çok şükür ki Türkiye batı Av -
rupasında, Amerikada yirmi otuz 
senede elde edilen terakkileri Tay
yare Cemiyeti vasıtaaile 10 S€1'ede 
elde etmesini bilmiştir. Tayv~ c -
ler, sür'atle ve mesafede rdı.:ır kı
rarke~ Tayyare Cemiyeti deh te
rakk.!_re erişmek için zamamfo re 
kor kırmı,tır. 

Bundan dolayı ne kadar sevin 
•ek ve iftihar etsek yeridir. 

Mümtaz FA1K 

Deniz seferleri 
Bazı aksaklıkların d:ı 

önüne ieç.lecek 
Bugün saat 10 da deniz ticaret mü

dürlüğünde deniz müıteıarı Bay Sa· 
dullah Güneyin rd>Jiı. 0 • J hir toplantı 
yapılacaktır. 

Otedenberi, hava müsaadeıizliği yÜ· 
ziinden deniz ııeferlerinde bazı aksak
hldar husule ıelmekte ve denizyolla
n ile vapurculuk tirketinin vapurları 
bir çok defalar, ayni limanda karıılaf· 
maktadır. 

Bugünkü toplantıda bu karıılaşma 
ve bundan doğacak aksayııların ne ııo
kilde izale edileceği vaziyetlec-i ctra
hnda görüımeler olacaktır. 

Toplantıya kabotaj umum müdürü 
Bay Ayet Altuğ, vapurculuk tirketi 
umumi müdürü Bay Mustafa ve deniz 

0 -'Ptme müdürü Bay Zekeriya 
•,terdil' • 



' Bt.:NCE 

Tiyatronun 
Sönmesi 

l 

Y azmıt olduğu bütün piyeslerde 
insanlıtm mukadderatı üzerinde 
insan iradesinin üstünde kuvvet
lerin oynadığı büyük rolü anlatma
ya çalıtarak daima realitenin dı
tında kalmıt ve metafizik bir bava 
yaratınıf olan büyük franaız tiyat
ro müellifi Lenormand seyircileri
nin kaJlısına, ilk defadır ki bir da
va piye •• le çıkıyor. 

"Tiyatronun sönmesi,, diye tercü 
me edebileceğimiz Le Crepuscule 
du Theiıtre uzun müddettenberi vü 
cudu hiaaedilen bir yaraya tam za
manında vurulmut bir netter dar
b<:si >lduğu için büyük bir muvaf
fakıyet kazandı ve kimbilir belki 
de bu muvaffakıyetile, davasına, i
çinrle tatıdığı tezden faydalı ola
caktır. 

Şimdiye kadar pek çok cemiyet 
davalarının müdafaasını üzerine 
almış olan tiyatro ilk defa olarak 
Lenormand'ın ağzile, kendi müda
faasını yapıyor. 

Tiyatro hastadır, tiyatro ölüyor ... 
Sinemanın zafer marşile kulakları 
sağır olanlar kaç yıldır tiyatro di
nine tapan gerçek sanatkarların bu 
telaşlı haykırışlarını ititmektedir
ler. Tiyatro, idam hükmünü giymit 
bir mahkıim gibi, yıllardanberi, 
dizüstü, ölüm saatinin çalmasını 
bekliyor. 

Tiyatroyu içten içe kemiren 
derd hakkında biribirini tutmaz 
pek çok dütünceler, kanaatler, tav
siyeler ortaya atıldı. Bunların için
de doğruları vardı, yanlıtları var
dı; gerçek bir sanat atkının ilham 
ettiği samimileri vardı, para kazan
mak hırsile ileri ıürülmüt riyakar
ları vardı. işte timdi de, bu hastalı
ğın, üzerinde söz söylemeye en 
salahiyetli o anlardan biri tarafın
dan konulmuş tethis ka11ısmda 
bulunuyoruz. Lenormand .Bu has
talığın gerçek sebeblerini anlatmak 
için, her zaman kartıdan seyretti
ğimiz sahnenin arka tarafl~rmı,ko 
!islerini, bir kelime ile tiyatronun 
iç çamaşırlarını bize gösteriyor. Bi
ze anlatıyor ki tiyatro gerçekten 
bir ölüme doğru gidiyor, bu, tabii 
ömrünü bitirmi9 olduğu için değil
dir. Sadece, tiyatroyu yafatmak 
vazifesini Üzerlerine almıt olan 
insanların onu bilerek veya bilmi
yerek yavat yavat zehirlemeleri 
yüzündendir. 

Tiyatro yatamak için aanate 
muhtaçtır. Sanatle hiçbir alakuı 
olmayan, gözlerini töhret ve ka
zanç hını bürümüt cehalet, onu, 
elinden tuturnuf, korkunç bir sü
ratle uçunıma süiükteyor. Tiyatro
nun bu büyük tehlikeden kurtul
ması için her feyden Önce kendini 
bulması, kendini sayması lazımdır. 
Budalalıklarına orijinallik diyen 
rejisörler, müzikhol sükselerinin 
tiyatroları için örnek olabilcğini 
dütünen müdürler,o~adddarı ese
rin içinde zengin aşıklarının oda
sındaymıt gibi serbestçe ve kap
rislerine uyarak dolatabilecekleri
ni sanan küstah aktrisler: tiyatro
nun asıl derdi, onun vücutlarını 
tahrib eden bu mikroblardır. Tiyat 
ro, ancak bu mikroblardan ciğerle
rini temizleyebildiği gün y~niden 
canlanacaktır. 

k•&.A.K· il ') ....... _..._.ıa; Öz dilimizle J 
Kara kar yağıyor... Arasıra sendeleyenler HİKAYE 
Bizim arkamızı verdiğimiz pen- var 

Piyangodan sonra 
cereden o dıfanstnı •eyrediyordu. ••• 
Durub dururken haykırdı: Sizde, güldürücü feyler yazan 

- Çocuklar, bakın, kara kar ya- eski bitiğ'lerde okumufsunuzdur: 
ğıyor !.. Vaktile, bir okul öğreticisi varr. ış. 

Hepimiz pencereye kofluk. in- Kuru kalabalık, Arap ve acemce 
ce, sulu sepken bir kar, yerleri bi- söz söylemeğe bayıhrmıf. Çocuk • 
le ıslatmadan; hafif halil yağıyor- lardan biri, yanılıp ta kendisine 

Bay Settar, mahallenin sabahtan 
akfama kadar durmadan boyuna 
çivi mıhlayan çalıtkan, işküzar 
kundura tamircisi idi. 

d herkesin kolayca anlayabileceği 
~ l Sorduk: türkçe bir feY söyliyecek o sa, canı 

Sabahleyin küçük dükkanını a
çarken 9arkı söyler, çivi mıhlarken 
farkı söyler, ak9am dükkanını ka
parken gene tarkı söylerdi. Bay 
Settar iti yerinde, gücü yerinde,, 
keyfi yerinde bir adamdı. 

- Hani ya, kara kar nerde? 
Güldü: 
- Sözüm söz, "kar,,a, kar yağı

yor ... Yani karın üstüne kar yağı
yor demek istedim •.• 

Süreksiz bir kar olduğu bir ba
kışta görülen bu sulu sepken yağı. 
fı, uzun uzun seyrettikten sonra: 

- Dostum, dedim, biz kara kar 
yağmasından çoktan vazgeçtik. 
Toprağa kar, yağsın •.. ona da razı. 
yız! 

Kulak-misafiri 

ACiKL B:R ÖLÜM 
Selanik eşrafından merhum Bay Ha-

san Aziz kızı Bayan Nüzhet'in e2i ve tij .. 
tün tüccarından Aziz Fikri ve Kumpanyi 

Dasıürans Jencral sigorta tirketinin İm• 
zaya mezun vekili Osman FiTiri ve Tat· 
ko Şirketi muhasebe müdürü Etem Fik· 
ri ile aynı Şirket memurlarından Muk
bil Fikrinin baba11 manifatura tücca· 
rmdan 

l'lEHMED FiKRi 
Trabzon'da kalb sektesinden ölmüıtür. 

Cenazesi Vatan vapuru ile htanbul'a ge
tirilerek bugünkü pazar günü saat on· 
dörtte Şişli'de Osmanbey'de Rumeli cad· 
desinde 51 No. lu evinden kaldırılacak, 
Osküdar'daki aile kabrine defnedilecek· 
tir. Allah rahmet eyliye. 

• 
Müdafaa ettiği davanın doğruluğu 
ve büyüklüğü tahıslarının birer 
manken olmaktan c;ıkarak gözleri
mizin önünde elle tutulacak kadar 
diri olmalarile hissediliyor. Bu gü
zel sanat eseri gene güzel bir bu
ıu,la bitiyor. Son perde kapandığı 
zaman aktörlerden biri perdenin 
dışına çıkarak seyircilere bir hita
be söylüyor. Yazımı Lenormand'ın 
içten koptuğu belli olan bu aözleri
le bitiriyorum: 

"Seyirci, gördüğün fey henüz 
"vuku bulmamıttır. Bunun vuku
"bulmaması sana bağiıdır.,, 

"içinde sözün hakim olduğu bir 
"salonun alacakaranlığı içinde sen 
"inandıkça, umdukça, ürperdikçe, 
"güzellik mezara konmayacaktır! 

"Seyirci, heni tanı! Sana söz 
"söyleyen bir piyes tahsı değildir. 
"Ben aktör rolünü oynayan aktö
"rüm. Eğer beni kaybolmaya mah
"kfun edersen, bizzat kendini insan 
"topluluğundan silmit olacaksın! 

"B'eyhude yere karanlddar için
"de resimlerle karnını doyuruyor
"sun. Gölgelerle ne itin var senin? 
"Haykırıtlarına bir ıea verebilmek 
"için et ve kan lazımdır., canlı a
"" ı· d gız azım ır. 

"Şimdi git, fakat yeniden dön
"mek üzere. Buraya veya batka bir 
"yere, ne zarar! Yeter ki bu, boya
"lı dudaklardan sözün fıtkırdığı 
"bir yer olsun. Ben hiçim, piyes 
"hiçtir. Müellif hiçtir. Fakat tiyat
"ro yatamalıdır! değil mi, seyirci? 
"Tiyatro ölemez ! 

sıkılırmıf. Çocuklar da bunu bü • 
dikleri için, sözlüğün içinde ne ka
dar yabancı kelime varsa, hepsini 
b.iribir ardınca sıralayarak, kend • 
sile bu çetrefil dilden konuşurlar
mış. 

Bir gün, nasıfoa, mangaldan sıç
rayan bir kıvılcım, öğreticinin ka
vuğunu tutuşturmuf. 

Çocuklar: 
- Kavuğunuz yanıyor! deseler, 

biliyorlar ki, hocadan azar işitecek 
ler. Düşünmüşler, taşınmışlar, söz. 
lüğe bakmıflar, en sonunda arala· 
rında fÖyle bir şey düzmüşler. Bi
risi ayağa kalkıp öğreticiye: 

- Ey hacei bi misal, şu şakirdi 
pür melal, fU veçhile arzi hali ma
lilbal eyler ki bihikmetilliihi teala, 
nari mangaldan, bir şerarei cevval 
sıçrayıp seri aliliılinizdeki kavuğu 
iş'al eylemiştir.,, 

Bu sözü söyleyinceye kadar, öğ
reticinin b<ıftndaki kavuğun da 
kullanılacak bir yanı kalmamıf. 

O çağlann çocuklarına belleti • 
len basma kalıp Arap ve Acem 
•özleridir ki yıllarca, boynumuza 
kara bir sarık gibi dolanan ( os · 
manlıca) yı doğurdu. Bugün, o dü
den söz •öyleyenimiz yok. Yazan • 
!arımız da yok denecek kadar a • 
zaldı. Fakat düşünürken O•manlı 
dilinin, dilimize gene bir karaçalı 
gibi dolaştığı oluyor. 

Türkçede en açık, en anlaplır 
karşılığı olan kelimelerin bile arap 
çmını, acemcesini, ağzımızda sa • 
kız gibi çiğnemekten kendimizi a
lamadık. Bu sendelemelerin de 
çok geçmeden giderileceğini um • 
mak istiyoruz. Ancak o vakit, ko • 
nuşma ve yazı düleri arasındaki 
ayrılık, ortadan kalkmıt olacaktır. 

Salahaddin GiJNGôR 

••• 
Fransız Tiyatrosunda 

DELi DOLU 
opereti oynayacaktır. 

. 812 

Günlerden bir gün tayyareden 
beş bin lira çıktı. Bay Settar para
ları sinesine bastı: 

- Oh, dedi, bundan sonra rahat 
yaşayacağım. Zaten o kadar çalış· 
mağa da kudret kalmamı,tı. Piyan
go da tam vakitinde yeti9ti. Tevek
keli kul sıkılmayım:a Hızır yetit· 
mez, dememitler. 

Bay Settar hakikaten çok sıkıl
mı9, çok çall'fmış, çok sefalet çek
mitti. Karısı ile çocuklarının nafa. 
kasını tedarik etmek için sabahlar
dan aktamlara kadar, iki büklüm 
bir vaziyette, boyuna kösele ke
ser, pençe mıhlar, taban yamardı. 
Mahallenin bu çalıtkan kundura
cısı bütün sıkıntısına rağmen, key
fini hiç bozmaz, hem kundura çi
viler, hem tarkı söylerdi: 
çizmesini Settara gönderiyordu. 

- Eh, derdi, Allah sağlık ver
sin de, ömrüm oldukça çalı,ır, ge
çinir, giderim. 

Böyle bir adama, durub durur
ken bet bin lira çıkarsa, sevincini 
bir gözönüne getiri:ıı.. Bay Settar 
artık viran kulübede oturub partal 
kunduralara pençe vuramazdı ya! 

Bay Settar da parayı ameıine bas
tıktan sonra, artık pençe vurma
mağa karar vermifti. Sigarasinı 
halka halka dumanlandırarak: 

- Y edikulede bievceğiz alırrm. 
ömrümün sonuna kadar yan gelib 
otururum, diye karar verdi ve kara
rını da tatbik etti. 

Y edikuledeki evine ev değil, 
kötk demek daha münasibdi. Bü
yük bir bahçenin ortasında yetil 
pancurlu, beyaz boyalı güzel, kü
çük bir kötk ... Eski kundura eski
ciai bu küçük dört odalı kötkünü 
ki.tanelere değitmezdi. 

Sabahları tafakla beraber kal
kan Bay Settar, deniz kenarındaki 
kahveye giderek, kendisine mah
sus koca fincanla kahvesini höpür. 
detir, öğle üstü evine yemeğe gelir, 
aktama doğru canı nereye isterse o 
raya gezmeğe giderdi. 

Yıllardır İf görmekten blkma
yan bu adam, üç ay sonra bot du
rub esnemekten usandı. Ama karı
sına da bu usancını söylemekten 
çekiniyordu. Nihayet gene karraı 
imdadına yetifti. Bir sabah dedi 
ki: 

- Efendi, potinlerin altı gİtmİf, 

1 . ' . ' :, 

H ari k Hayat Kaza ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S I G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafaaıla icrayı muamele etınekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğı-amadan ıiııorta yaptırmayınız. 

Telefon: 4.4888. 815 

şunları gönderelim de altına pen· 
çe vurdutalım. 

Bay Settar bu haberi duyunca 
öyle keyiflendi, öyle netelendi ki, 
sevincinden kabına sığamıyordu: 

- Bayan, dedi, sen deli mi ol
dun, boş yere ne diye para verelim. 
Ben kendim oturub yamarım, hem 
de vakit geçirmiş olurum. 

Hemen odalardan birine yerlet
ti. Sandıklardan birine atılan eski 
takımlarını çıkardı, eski hatıraları
nı yada getirerek, gene şarkılar söy 
leyerek köseleyi kesmeğe başladı. 
Fakat bu iş çabuk bitti. lki saat i
çinde kunduralar tamir edilmitti. 
Bundan sonra evin içinde oflayıb 
poflayarak dört aşğı, beş yukarı 
dolattı, durdu. 

Ertesi sabah gene denize kartı 
kahvesini içerken, evdeki bütün 
kunduraları gözbrinin önünden ge 
çirdi: 

- Allah allah, diye düşündü, 
nasıl oldu da akıl etmedim. Bu 
kunduraların hepsi de tamire muh
taç Bay Settar ... 

O günden itibaren tekrar takım· 
!arının batma oturdu, prkısını tut
turarak işe koyuldu. 

Ertesi gün dayısının oğlu kö,ke 
misafir geldiği zaman Settarı İf 
batında görünce: 

- Hayrola, dedi, gene tamircili
ğe mi batladın? 

Settar gülümsedi: 
- Yok canım, çocuk mu oluyor

sun? Çok tkür paramız var. Am• 
vakit geçsin diye evdeki !Cunaura
ları tamir ediyorum. Sizin evde de 
delik, sökük 9eyler varsa, gönderin. 
Ayağa gelen nimet tepilir mi? mi
safir: 

- Öyleyse hemen bat~a ! dedi 
ve potinlerini çıkardı. 

Bir taraftan sigara, bir taraftan 
kahve, bir taraftan aediltodu, bir 
taraftan da türkü, kunduranın ta
miri bitti. 

Dayızade ertesi gün karısile kız 
kardetinin iskarpinlerini getirdi. 
Bunu duyan dost, konu komşu sırf 
Settarm.canı sıkılmasın, gönül ei · 
lendinin diye eski pabuclarını gön 
dermeğe batladılar. Settar bunlar
dan İf parası almıyor, sadece kö
sele masrafını İstiyordu. Bir kösele 
parasına da bu zamanda kim pa
buçlarını tamir ettirmez. Duyan 
potinini, iskarptnini, kundurasını, 

Bay Settar bugün Y edikulenin 
en mes'ud adamıdır. Dükkana çe
virdiği odasında kösele kesiyor, 
pençe mıhfayor, tarkı söylüyor. 
Hatta işi batından attığı için yanı
na bir de çırak aldı. Ona arkadat 
muamelesi ediyor. Ara sıra da di
yor ki: 

- Talili dediğin benim gibi 
böyle yan gelib keyfine bakmalı .. 
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SPOR 

Bir düzeltme 
Aldığımız mektuptur ı g35 fi 
Değerli gazetenizin 16-2· . efi 

rihli nüshanızın yedinci sab•~ 
nin be9inci sütununda Halke il"' 
yapmı9 olduğu kotunun SOOo ~ 
re üzerindeki kımıını kazan~ .t 
lübümüzün ismi yanlıtlıkla ~' 
tat olarak yazıldığı gibi de~ 
lan atletlerimizden Remi, ~:.> 
Ruhi, Nuri, ve Arıen de Betilı'lt 
olarak göıterilmi9lerdir; bıı 1"'1f 
lığın düzeltilmesini isteııkeıı 1}11-

rin saygılarımı sunarım. J 
YENEN Atletik klübii /ıdP' 

Lenormand'ın gerçek bir tiyatro 
ihtiras;le hayat verdiği sahneler in
sanı ürpertecek bir kuvvet tatıyor. Ya,ar Nabi NAYIR Şekib Bermi 
.~--------~!!!'!!!!!!~'"'!!!!!!!!~"!!!!!!!~~~~. ~.~~;;:;:;;;;;:;;;;:;:;;;;;:;;~~~~"!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!'!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~1 
r :ı Ii 1 e f ı il- a: 105 Ve kapının altında küçük bir te- rak boğuk boğuk söylendi: zin yattığı yer odada bulunmuttur. - Gardiyan efendi! garJi 
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pe yapan sigara izmaritlerine gözü - Ah lamet .•. Sen ölmemit ol • Ben kendimi sıyırabilecek vaziyet- gardiyan ! - dwe l>ağırıl'.'ı.e~~ 
(S ~ ilitince; saydın gözüm arkada kalmazdı teyim. latanbulda birçok adamlar Köy imamı bozması, çeP"~ 

t -Vay anam vay! - diye bay- liiiiy! var ki onlardan toplanacak malii- kallı bir Ankaralı gardiyall(ılll'.' a J-"i#C11 J1 kırdı - zehirleneceğiz. Ne çok' ıi- l&met... mat benim kim olduğumu ve böy- tutuyordu. Muhamınediye 0 tİ"' 
..... ,,....,......,.'I gara içınifİZ ! ismetin ye9il gözleri... le -bir it yapamıyacağımı meydana bi, o canım türkçeyi Arab te' 

- uepsi üç yüz on lira •• - de
di -

Bu paranın üç yüz beş lirası Naz. 
minin cüzdanından çıkmıftı. Ve 
küçük bir kağıda okunmaz bir ya
zı ile "yalnız üç yüz on aded kai
medir "diye yazıb katibin bastığı 
mühürün altına bir imza kondurdu: 

- Al bakalım .. 
Şatı derhal kağıdı cebine indir

di. Bet dakika sonra, ortasında iki 
sıçanın biribirile cenklettiği harab 
bir odada tahtalar üstüne uzanmış
lar, sigara içiyorlardı. 

Yalnızlık ... insan yalnız kalınca, 
bütün cehdine rağmen, içinde ne 
varsa derhal beL i eder. 

fl:a,.ninin yüı i; kıp kırrrızı idi.Bu 
it onu izzeti ı ı sinden vurmuştu. 
Bir an kızar gibi oluyor,aonra bey 
ninf' balyoz indirilmi• gibi h:rclen 

• bı.Jalala•ıver~yordu. 
Şayı S~i'e•rrarın yü~'.ünü ;,e ha-

~.üe.mı: Nazıni Şeha~ 
yatından ümid kesmit insanların sa 
rılığı kaplamı9tı. ikide bir gözlüğü. 
nü çıkarıyor, küçük parmaklarile 
gözpınarlarında beliren Yatları ıi· 
liyordu. Derin derin içini çekerek 
ba,mı kapıya doğru veriyor; 

"Acaba buradan sağ, salim çıka
bilecek miyim?,, gi<bilerden kendi
ni daldırıyor, sonra, mart kokuları· 
nı almıt, bir kedi azgmlığiyle tahta 
ları tırnaklayarak, geriniyor; avazı 
çıktığı kadar bağırıyordu: 

- Aaaah ... ah! 
Bu sırada suratı öyle ı:-hkinleti

yor, öyle çirkinletiyordu ki Nazmi 
ona bakmağa İğreniyor ve batını 
batka tarafa çeviriyordu. 

Saatler, uzun bir sessizlik için
de ağır ağır geçiyorlardı. ikindi e
zanı okunurken Nazmi odada hava 
kalmadığını hia.etti; 

- Oğlan .. bu ne duman be! -
dedi-

Hemen p,s:nc.erenin bir kanadını çıkarabilir. Zaten müracaat ta et- yaya yaya homurdandı: pe j/ 
açtı ve t&Jıyı omuzundan dürttü ı Ve ... O ande Nazmi ile Şatı göz- tim. Bu takdirde sen sallanırsın. - Mo ... kooof efendi, ' 

- Kalk.. biraz dola,. Mafaalla- göze geldiler. Genç, dalııın dalgın Fakat akrabama kartı lamet kadar yoraunuz? ~ 
rın kaynayıverecek, insan bu ka· sordu: olsun yardım edebilmeliyim.. O - Müdür heyi görıııelı .~ 
dar hareketsiz duramaz. - Onları çok mu severdi? çocuklar kimbilir, ne kadar üzü- rum. eli ,rr 

Süleyman ağlayordu. Hınçkırık· - Çıldırırdı.Bir gün bahçede kil !lirler. iki bakımsız yetim ve kimse - Acaba müdür bey fİ111 .;I 
larla boğularak homurdandı: çük oğlumun üıtüne köpek saldır - siz genç bir kadın sokak ortasında kabul eder mi? Fevkalade .J/ 

- Neye yarar? ha bir gün evvel mıt, ismet bunu evin üıt katından kalacağına, ben bir fedakarlık ıta· gul bulunuyor. ..
1

1e1',. 
ölmütünı, ha bir gün sonra .• asıla- 'görmüf. Ş&fkınldda pencereden at par, aeni ıbu itten ııı..mrım. Zira· •• - Pek mühim bir teY to I 
cak değil miyim? lamağa kalkışmıfb ... Aaaah lımet.. ben bizimkileri bilinm. Akraba ııım... ·ııı-. 

- Neye evvelden dütünmezıin.. Şatı sanki onun ölen genç kıza makraba demezler, onları kedi en- - Onun iti daha rnübı ' "'-
Paraya mı tama ettin? Yapmak i1- kartı duyduğu derin atkı biliyor • cikleri gibi sQ.kak ortaaında ıbıra- bırakamaz. 11 ~ f tediğin fey dünyanın en büyük al- muş ta Nazmiyi istediği istikamete kırlar. Ve Nazminin ağız dolııj.(ıteıı 
çaklığıdır. ölümden kurtulmağa ıevketımek için bir plan kurmut • Şatının gözlerinde bir nete kı- duğu bir küf.;; i,itmeıne:ı 1 f 
ıavatan bir milletin son saldırıtı· mut gibi konutuyordu. Ve usta bir vılcımlandı. Hemen gencin elleri- !erek ilave etti: fl,.rl' 
nı arkadan vurmağa çalıfmağa na- aktör ııibi, her jeıtl ve her aözü öl- ne sarıldı. Sonra çok köpekletmit -Tay hastalanmıt, .,,. 
ııl gönlün razı oldu? a çülü bir tesir yapıyor, Nazmi git. adamların alıtkanlığıyle iğildi, ge- nufuyor. ~ 

Kimbilir daha neler söyliyecek· tikçe yumufuyordu. Nihayet ıaıtıl- ne polisteki odada olduğu gibi a- . . . . · 'ii". 'f 
ti. Ditleri arasından konutuyor ve mıt balmumuna döndü ve birden o yaklarını öptü. Eğer Nazmi biraz - Maamafih hatırın deliğıP 
oturan Süleymanı tekmeleri altın- nun yanında yere çömelerek dirse- tecrübeli bir adam olsaydı; haysi- hm ... Hele sen fU budalC ~ 
da ezmemek için kendini güç tutu- ğini omuzuna dayadı: yet dütkünlüğünün bu derecsi kar- bir sigara ilet bakalım: a.ıııll . 'f 
yordu. - Sil göz yatlarını! • dedi • ak. tısında derhal toparlanır, bu sefil Genç anaforcu ga~dıY tird1jl. 

Şatı; onu dinlemiyordu bile... Iımda kaldığına bakarsan seni i. için bu kadar fedakar ve merd ol- sunu son süratle yerın~-~ese. / 
Bir ara gene tahtaları tırnaklıya • damdan kurtarmağa imkan vardır. maktan çekinirdi. Lakin ismetin, !atılan fatıya tali de ıı;dorcl~f'i 
rak: Sanırım .. Evet vardır. Bütün me • kafasında çanlanan, hatıraları gen- lamıt olacaktı ki, korı da. lı' 

- Çocuklarım ... Aaaah çocukla sele bu çanta üstünde değil mi? Ih- ci o kadar ıarmıttı ki, hiç bunun lerden müdürün bu sıra. 
rım ...• diye bağırdı • bar eden adam ölmüş,. Çanta ikimi- farkında olmadı. Bir ıekitte kapı- uğurladığı da anla'ı~~;,,.,Ji / 

Ve sonra ö"sünü yumrukla a. zin yattığı yer ya yanRth ve; - ı 



y~"'Ydah bilgiler 

.. Uksekliği 
Olçınek 
ıt,~kıı.d~larınızdan biri ile ge -
\it k:ı Yiikaek bir bina, bir ağaç, 
ltijiii e &Örüyorsunuz.Acaba yük 
Iİııi . iledir? itte heııdese bilgile-
~i ~lbik için güzel bir fırsatı 

~h· ~ıt veya mukavvadan iki dılı 
~. Ö?116 ınüaavi bir üç köte keai
'lltııı .. Seccğiniz 9eyden uzaklqa -
tııi .u~lleıinizi bir değnek ucuna 
".dj~1~· Müsavi dılılardan ~i.ri.ye 
!il~ ~.rı llZunluğunu ölçecegınız 
~·ı._~Uvazı olarak tutulmak tarti-

."'i~lleil 
'Ilı öt • dılın bir ucundan baka -
!'ıiıı ~~ ucu hizasınca ölçülecek 
~ ı.,Peaini nipnlayınız. Nitan 
~ 'I ~!unca bulunduğunuz yer -
~. Q Çii.len teye kadar yeri ölçü
lıti~ ~8.cağınız mikdar ölçülen 
~- )ijkaekliği olacaktır. 
~ıtıardaki murakkeb lekesi \' 

~Yazarken kalemlerinizden 
~ ~. ep damlar, defterinizi ya -
~ .~~dınızı kirletir. Bu lekeyi 
~""l'Dıalı?. Gayet kolay. Pap 
flıt ll "° tinıinden bir karton par -' (d birkaç defa (Asid okzali) 
~ k •• kıalit dö potas) mahliilü 
' s""tlrıp çıkarır ve kurutursu
liııı ~llrıı. herhangi hir klğıd üze 
~ m.. ~~~kkep damlıyacak olursa 
~itli klğıt onun üzerine 
~ ~ hem mürekkebi çeker, 
~~ dırır; hem de yerini be -

~ ~~~oo~~~~~~-
l?s Bü1ük keıifler 

lı.~~ SipeJi saika Benjamin 
:'itti' •ıı. 17~ örme makinesi 
~e\Vea, 1781 Buhar makinesi, 
~Q& l . att, 1783 Balon Charlea 

~ fıer, 1785 Zelzele ileti Sal
~· li '191 Soda imali Leblanc, 
~ol~va gazı Murdocb, 1795 

ınengene Bramah, 1796 
~tıı Jenner, 1796 Litografi 

eder, 1801 Pancardan teker 
• Achard 1804 Ağ örme 

es" J • O tc.' llkar, 1807 vapur Fulton, 
~ C •tap tabı mengenesi Gönig 

• 
6tııi pervanesi Reuel, 1812 

tii FİYası Davy, 1823 Elektrik 
he 11..raday, 1825 Lokomotif 
~son, 1826 Açık ziy~ Drum
~ 827 Tel ip Albert, 1828 
it~~Yenesi Wöhler, 1830 Bu

~ •.. bl.ıye tulumbası Ericsson, 
''

1 
• K El k ~l rıt ammerer, 1833 e 

.' llı'ira..f Ga.uss ve Weber, 1834 
ll~i a;ıneıi Hunt, 1836 Tereya
~l enzoldt, 1839 Gaz ocak
~ tİctof! 1839 Lastik Bisclıof, 
bı~ t~ık saati Steinhell, 1839 

\' 
61'1ne fotoğraf Talbot, 1841 

ı.:o, {~ Braid, 1842 Ilmi harare 
ı~ t[ 2 Buhar çekiç Raamyth, 
~ota ek~k ziyası Starr, 1848 
~ ~ kıbrit Böttger, 1854 Ve
'ııe ı1,Bcher, 1855 Telgraf yazan 

<lUıı-hes. _.,_ __ 
Ö" .. dl ~' gu er 

~lı.ı,{Qpıldığını iatemediğin fe-
b 'lf•ncı dcı ycıpma. 
1ıı:~ * • • 
"!. ekten korkmcı, kalkmağa 

tou • • • 
~ elcı • 
q İıt ıatemeğe liiyik olmcılı, 

e ""ıeli. 
ijrıı ••• 'q el'lıeL J ··ı ... hp, "' cıyıp egı , ogrenme -
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Mekteplerimizde çocuklarımızın verdikleri temıillerden bir sahn&. .. 

Denizlerin orta yerinde 
suni adalar yapılacak! 

Tayyarelerin havadaki emniyetlerini 
kuvvetlendirmek için yeni projeler 
Almanlar tayyare ile Atlas Ok- adalar yalnız deniz tayyarelerinin 

yanusu üzerinde seyahatlerinde istasyon yapmalarına müsaittir Bü 
kolaylığı mucip olmak için yarı tün depolar ve sair bu sahanın al-
yola Natal ile Bathuaat arasına tında olacaktır. Ada içi bot direk-
Vestfalen isminde bir vapur koy - ler üzerine ve bu direkler de du -
muşlardı. Bu vapura tayyarelı;~n halara iıtinat edeceklerdir. Deni -
inmeleri ve tekrar uçmaları ıçın zin dibine atılacak demiri 2500 kg. 
bazı tertibat ilave olumnQftu. Bu - ağırlığında olacak, zinciri 8 bin 
nun üzerine birçok mühendisler iı- metre uzunluğunda bulunacak-
tasyonun böyle laalettayin bir va - tır. Bazı mühendisler bu demi-
pur olacağı yerde hususi yapılmıt rin betondan yapılma bir cisim ol-
teaisat olursa daha ziyade ite yara- masını da dütünmektedirler. Ada, 
yacağını dütündüler. Bir kısmı sa. bu beton cisme raptolunacak ve 
bit ve bir kısmı müteharrik ıun'i otomatik bir surette rüzgar değiş -
adalar vücude getirmeğe karar ver tikçe istikametini değiştirebilecek 
diler. Bu adalarda tayyarelerin bü-
tün ihtiyaçları tatmin edilebilecek tir. Armstrongun ilk yapacağı ada 
tekilde tertibat mevcut olacaktır. Nevyorkun cenubu tarkisine kona 
Fırtına ve bozuk havalarda sığını- - cak ve bir sene müddetle tetkikat 
lacak yer, erzak depoları, tamirha- ve kontrola tabi olacaktır. Bunun 
neler, bava tetkikatı merkezleri, neticesi müstakbel istasyonların te 
yolcular için otel ve saire... killeri ve kaç tane inta edilecekle-

Müteharrik adalar flJ tekilde ri takarrür edecektir.Adanın kapta 
Yapılacaktır: Büyük bir kerpeten 

h nının kumanda köprüsü, tayyarele ağzına benziyen genit bir avuz, 
mul!Lelif deniz tayyareleri burada rin inecekleri .saha, makine dairesi, 
barınabileceklerdir. Yanlarında elektrik merkezi gibi yerleri bulu-
motör ve çark tertibatı mevcut o -
lacaktır. Ada, bunlar tahrik edile -
rek yerini değiştirebilecektir. Bun 
dan gaye de havuzu rüzgarın es -
tiği tarafın mukabil cihetine dön -
dürebilmek, icabında fırtınalı mın 
takalardan başka yerlere gidebil -
mektir. Motörler yağla tahrik edi
lecektir. Böyle bir adanın intası 
için sarfolunması lazımgelen para 
atağı yukarı 40 milyon liradır. Fa
kat it bir tane ada inta etmekle 
bitmiyecek gibi görünüyor. Ameri
ka ile Avrupa arasında bunlardan 
birkaç tane kurulması mevzuu hah 
soluyor. Sabit, yani demirlemit a-

dalar Armstrong isminde Amerikalı 
bir mühendisin icatgerdesidir. Bu
nun 360 metre uzunluk ve 120 m. 
enlilikte bir sahası bulunacak ve 
bu ıaha denizden 32 metre yüksek 
likte olacaktır. Bu adalara gerek 
kara gerekse deniz tayyareleri ine
bileceklerdir. Halbuki müteharrik 

nacaktır. 

Maamafih bu adaların intası -
nm pahalıya mal olması dolayısile 

tayyarelerin biç bir istasyona kon. 
maya ihtiyaç göstermiyecek dere -
cede tekamül ettirilmelerinin da -
ha muvafık olacağı dütünülmekte 
dir. O zaman yalnız erzak, benzin 
ve saire depoları vücude getirile
rek bunların inşasının masarifi ise 
hiç fÜphesiz adalara gidecek para
nın yüzde değil, belki binde biri 
kadar olmıyacaktır. 

Buna rağmen bazıları, istasyon -
!arın yaptırılması fikrindedirler. 
Boşuna fazla para sarfedileceği 

iddiasını hiçte doğru bulmuyorlar! 

"İnsaniyet, diyorlar, medeniyet ve 
terakkiyi temin eden herhangi bir 
vasıtaya nihayetsiz servetler tah -
sis etmiştir. 

Mademki be,eriyete hizmet ede 
cektir, bu istasyonlara verilecek pa 
ra hiç te boşa gitmez. Tayyare is
tasyonlara konmadan Avrupa ile 
Amerika arasındaki mesafeyi ka -
tetmek mükemmeliyetine varsa bi
le deniz ortasında tehlike ihtimı
li daima mevcuttur.,, 

Ku ,landığımı:ı; ölçüler 
TUL öLÇOLERI 

Kilometre km., metre m, desi • 
metre dm, Santimetre cm, milimet
re mm, Mikronu. 

SA TlH öLÇOLERI: Kilometre 
murabbaı km2., Hektar ha, Ar a, 
metre murabbaı m2, desimetre mu 
rabaı dm 2, Santimetre murabbaı 
cm2., milimetre murabaı mm2. 

HACIM öLÇULERI : Metre 
mikabı m3. desimetre mikabı dm3., 
santimetre mikabı cm 3., milimetre 
mikabı mm3. 

iSTiAP öLÇOLERI: Hekto -
litre hl., dekalitre dal, litre 1, desi
litre dl, sentilitre el, mililitre mi, 
mikrolitre y. 

AGIRLIK öLÇOLERI: Ton t, 
kental q, kilogram kg, gram g, de
sigram dg, santigram cg, miligram 
mg, mikrogram y. , . 

(MÜTEFERRiK 
ı POLISTB 

1 Alacak için 
iki kişi birbirlerini ağır 

surette yaraladı 
Çubukluda oturan Arnavut 

Recep ile manav Şevket arasında 
alacak meselesinden kavga çıkmıt 
tır. Kavga neticesinde her ikisi bi
ribirlerini karşılıklı olarak ağır su
rette yaralamıtlar ve tedavi için 
hastahaneye kaldırılmıflardır. 

Kayınpederini vurdu 
Kaamıpatada Y ahyakehya ma -

hallesinde oturan çoban Nefet ile 
damadı Mehmet Ali arasında kav
ga çıkmıt ve Mehmet Ali bıçakla 
Neteti sol memesi altından ağır su 
rette yaralamıftır. Tedavi için Bey 
oğlu hastahanesine yatırılmış, suç
lu yakalanmıştır. 

Falcı 
Kasımpqada Bedreddin mahal 

lesinde tekkede oturan Şeyh Meh
medin evinde birtakım kimselere 
fal baktığı ve nüsha yazdığı polis 
tarafından haber alımnış, tahkikat 
neticesinde dün polis tarafından 
Şeyh Mehmet cürmü meşhut ha -
linde yakalanmıftır. 

Kepengi yıkan motosiklet 
Bozdoğan kemerinde oturan 11-

mail sepetli motosiklet ile ve yıa -
nına Kamil isminde birini alarak 
gece Beyazıt Cümhuriyet cadde -
sinde 69 numaralı kahveci dükka
nının önünden geçerken sepet k11-
mı dükkanın kepengine çarpmış ve 
yıkılan kepenk yoldan geçmekte o 
lan Muharrem, Dunııu,, Mehmet 
Nuri ile lımail ve Kamilin üzerine 
dütmüt ve yaralanmalarına sebep 
olmQftur. 

Ağaç kesenler 
Kaaımpatada Bahriye caddesin 

de Yunus ile babası Hüseyin dük
kanları önündeki ağaçları kestik -
lerinden Y.akalanmıttır. 

C.iddede baygınlık 
Tarlabqında oturan komisyon 

cu Avram istiklal caddesinden ge
çerken üzerine ani olarak bir fena 
lık gelmit ve caddede düttüğü gö
rülmüttür. Tedavi için Beyoğlu haa 
tahaneaine kaldınlınıttır. 

EleUtrik UtUsUnden ... 
Beyoğlunda Suterazisi sokağın

da Mehmet Ali Bey apartımanın -
da ikinci ltatta oturan Bayan Som
ra tarafindan masa üzerinde bıra
kıln elektrik ütüsünden masa tutUf 
mut iıe de söndürülmüttür. 

Yankesici 
it Bankası Beyoğlu tubesi mü

dürü Bay T ahirin Saray sineması 
önünde kalabalık arasında yanına 
sokularak cebinden eldivenlerini 
çalmak isteyen Hayati ismindeki 
yankesici Bay Tahir tarafından gö 
rülmüf ve polise teslim edilmittir. 

Çarpan otomobiller 
1888 numaralı otomobili idare 

eden Mustafa oğlu Şerafettin Ha -
laakargazi caddesinden geçerken 
Arif isminde birine çarpmıt, ağır 
surette yaralamıttır. Yaralı Arif 
hastahaneye kaldırılmıt, toför ya
kalanmıttır. 

Bir ame!e çukura duşıu 
Galatada Necatibey caddesinde 

aşçı Abdullahın önünde amele Ali 
oğlu Mustafa kanalizasyon çuku • 
runa ağaç vermekte iken bastığı 
ağaç kayınıt ve çukura düterek ka 
sığından Yaralanmıthr. 

Meksikada kanlı vakalar 
MEKSlKO, ı6 (A.A.) - Colina 

hükümeti dahilinde küçük bir tehir o
lan Villa Abvarzede nümayiıçilerle 
polis ve asker arasında vukua gelen 
müsademede dört kitinin ölınüı ve 
on bir kitinin de yaralanmrı olduğu 
ıöylenmektedir. 

Şehrin belediye reioinin de Ö· 
!enler ara~ında olduiu rivayet edili -
yor. Büyük bir heyecan hüküm ıÜr· 
mektedir. 

--o-

Mekte~lılerin .IVıarmara fe-
laketzed.:lerioe yardımı 
Kurut 

650 
255 

3060 
1000 
350 

4499 

400 
3500 

2235 
1141 

ht. 7 inci mektep talebeıi ta. 
Küplü ilk mektep talebeıi ta. 
Pertevniyal L. talebeoi ta. 
lıtiklal L. talebeıi ta. 
ht. 63 cü ilkmektep talebeıi ta. 
Ceneve üniverıiteıi Türk Tal. 
tarafından kurul ğ. vas. 

Söke ilk ".,ektep talebeıi ta. 
Mardin orta mek. tal. ta. cum .. 
ıhuriyet ğ. vas. 
ht. Paket post~nesi me. ta. 
Beyoğlu 45 ci ilk m. tal. tarafın. 
dan cumhuriyet g. vas. 

ı7090 Yekün. 
52294,50 Eski yekün. 

69384,50 Bütün yekün. 

HABERLER)l 
Hava raporu 

Kars vilayetinde kar bir 
metreyi aştı 

ANKARA, 16. A.A. - 16-2-935 de 
Türkiyede hava vaziyeti : 

Ziraat vekaleti meteoroloji enstitüsün
den alınan malumata göre son 24 saat 
içinde Eğe mıntakasıla doğu Anadolusu 
ve Karadeniz kıyılarında Rize çevrea.i 
yağıtlı geçmiıtir. 

Yağı; Eğe mıntakasında yağmur ve 
diğer yerlerde kar ıeldindedir. Karın 
toprak iizerinde yaptığı kalınlık Karıta 
109, Sankamııda 82, santimetredir. Ha
va ıuhunetinde bir gün evvele nazaran 
Trakya ve Eğe mıntakalannda 6 derece 
etrafında fark kaydedilmiıtir. Buna mu· 
kabil orta Anadolu ve doğu Anadolu· 
•unda hava ıon bir gün içinde bet dere
c" daha soğumuıtur. En düşük ıuhunet 
sıfırdan atağı olmaj, ÜZre Kara, Erzu
rum, Çorumda 111 Kastaınonuda 10, Si
vaı ve Y ozgadda 9 derecedir. 

En yüksek 11caklrk Adanada ııfırın üı 
tünde 18 derece kaydedilrniıtir. 

An.karada en düıük sühunet ııfırm al
lında7 ve bugün saat 14 de sühunet sıfır 
dereceye kadar çıkmıştır. 

Sabah saat yedide başlıyan kar ara. 
lıklı olarak 9.30 a kadar devam etmittir. 

lstanbulda hava vaziyeti 
Sıfır hararet derecesine ve deniz se

viyesine indirilmiı barometre bu sabah 
saat 7 de 760, 14 le 760, derecei hararet 
7 de 2, 14 te 4, en yukarı hararet 5.5, 
en apğı 2. Rüzgar poyrazdan esmittir. 
En yukarı ıürati saniyede 4 metreye çık· 
mıttır. -
İzmir Hilaliahmer kongresi 

IZMIR, 16 (Milliyet) - Bugün 
hililiahmer kongresi Halkevinde tıoplan
dı. 

Eski idare heyeti aynen ipka edil. 
mit, raporlar teşekkürle kabul edil -
miıtir. Yalnız saylav ıeçilen üyeler ye
rine venileri ıeçilmiıtir. 

Kongre dolayısile Atatürk'e ve bü
yükıerunıze ta:um telgrafları gönderil· 
mittir. 

Oran'da nümayişler 
ORAN, 16 (A.A.) - Belabbeı be. 

lediyeııi önünde nümayiı yapan iıçilerin 
çıkarmıt olduklan arbedede altı poliı 
memuru yaralanmııtrr. 

Uçünün yara11 ağırdır. Bir çok kim· 
1e tevkif edilmiştir. Nümayitçiler, 
poliı memurları tarafından dağıtılmıt -
tır. 

Cenubi Amerikaya 
lSTRE, ı6 (A.A.) - "Jozef lö 

Bri11 tayyaresi, Kodoı ve Ro11inin ida
resinde, bu ıabah cenubi Amerikaya 
gitmek üzere havalanmrıtır. 

Hitlerci reisleri 
havadisi 

af aroz 

MUNIH, 16 (A.A.) - lÇardinal 
Faulhaberin kitibi bİt'I tebliğ Defrede· 
rek Kardinalin bir vaiz esnasında Hit· 
!erci reiıleri afaroz etmekle telıdit 
ettiğine dair ecnebi kaynaklardan veri
len haberleri kat'i olarak tekzip et -
mittir. 

Biber buhranı 

Mevcut biberı toplayan 
send .kaoın macerası 
LONDRA, 16 (A.A.) - "Di Eko. 

nomist., biber buhranı hakkında açık 
tafsilat vermektedir. 

Bu gazete, birinci derecede ihtiyaç 
maddelerinde yapılan ıpeküliiıyona 
karıı tiddetli bir hii<:um yapmakta, hÜ· 
kUmetin piyasayı kontrol etmeıini iste
mektedir. 

Gazete, fiyatları yükseltmek iıtiyen 
bir ıendikarun mevcut biberin hepsini 
aldığını, sonra, dünya mevcudunun 
gülünç derecede yüksek bir fiyatla ar· 
zedilmeıi yüzünden taahhütlerini yapa
mryacak hale geldiğini hatırlatmakta -
dır. 

Sendika ıın taahhüdü, iki milyon ln
giliz lirası ıdi. Ve bankalar, sendika~a 
yardım etınemiılerdi . 

Yeni 
Soyadı alanlar 

• Eyüp orta mektebi türkçe mualli
mi Bay Etem, çocu.klan ve ailesi eoy 
adı olarak Ayman ismini almıtlar ve 
teıcil ettinnitlerdir. 

Denizlide soyadları 
DENiZLi, (Milliyet) - Denizlide 

aoy adı alanlardan bazılarını geçen de. 
fa göndermiıtim. Bu defa da yeniden 
soy adlarını teıcil ettirenleri gönderi -
yorum: 

Vali Fuat (Tuksal), defterdar Halil 
(Serim), birinci komiser ~· Ali (Sın· 
maz), ikinci komiser lbrahım ( Ut~u), 
nüfua müdürü Rıza {Ozeren), Varıdat 
müdürü Nuri (llter), posta müdürü 
Vehbi (Arluğ), muhasebei huıuıiye 
müdürü H. Avni (Ertan), baytar mÜ· 
dürü Ahmet Rifat (Arman), maarif 
müdürü Ziya (Boyacıoğlu), maarif baı
katibi Rıza (Akan), dit hekimi Feyzi 
(Çuhacıoğlu), eczacı Sabri (Karaba.ğ
lı), muallim Fazlı (Bilecen), muallım 
Sırrı (Güven), muallim Oıman (0· 
cak), muallim Lütfü (Evecen), mua!· 
!im Celal (Ergun), muallim Hayretttın 
(Bozkaya), lise müdürü Tevfık (Ku
ran), muallim Şevket (A~~n), mual: 
!im Nesrin (Ozdal), muaılım M. Alı 
(Sezer), evkaf müdü_rü s.~lahatti~ (Se
zik), kaymakam Nacı (Güner), bınba. 
tı Asım ıAtagün), binbaşı Aptulla~ 
(Altan), yüzbaşı Eırcf (Yalçınkaya) vuz 
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Kurultay başka
nının tetkikleri 

{Batı 1 inci sahifede) 
ku~tulut. yolund! büıük. ~ık .ve. ı:a- ; 
ramk goıteren 111!.artayı ıçınde ınntım 
gibi yakından takip ediyordum. Bugün
kü gezintiden ıonra gördük ki ıehrinq 
tasavvur ettiğimden çok güzel ve çok 
sevimlidir. Büyük bir zelzeleye uğrıyan 
ve uzun yıllar hemen cepbenin geriıin
den milli kurtulıa bütün varını veren 
lsparta halkı bu kadar g~niı alanda ma· ·• 
mur bir tehir kurabilmek için her haldı 
çok uyanık ve çok çalııkan olmalıdır. 

hpartada talebe çokluğu gözünı'e 
çarptı. Orta mektebin 362 talebeıi oldu. 
ğunu Öğrendim. lspartada memlekete i. 
yi hizmetler yapmış büyük ıansiyetler 
yetiımiıtir. Bugün kendileriyle geniıçe 
temas ettiğim uyanık ve çalışkan genç
ler araaında da yüce ıahslyetler çıkaca~ 
trr. Cümhuriyetin büyük e•eri olan h
parta yün İplik fabrikasını gezdim. Mü, 
kemmel ve modem bir müessesedir. h
parta gÜi yağı fabrikaaım da gezdim. 
Montaj ilerliyor. Bu fabrili:a ile Tür'kiye. 
ye teknik gül yağcılık giriyor. Gül ye
tiftiriciler bana devletin .bp fabrika ile 
aldığı koruyucu tedbirden minnet ve tük· 
ranla bahsettiler, Fabrikanın lruruluıuy. 
la birlikte giil sahalı şimdiden geniıle. 
meğe baılamııtır. Şehrin kıyılarına ka· 
dar bütün evlerde toprak çalı~masının 
kesif olduğunu gördüm .Halk huzur ve 
emniyet içinde fazla iıtihsal gayretind& 
dir. 

Dün Keçiborludan geçerken artık itle• 
meğe batlamıt olan kükürt fabrika11nın 
çıkardığı kükürtleri gördüm. Bu fabri. 
kanın kunılması buraların halkına geniı 
bir geçim alanı açmakla kalmıyacaktır. 
Biliyorsunuz ki Eğe mıntaka11nda bağla• 
rnnızı kükürtlemek için he.r yıl dıtarıya 
bir kaç yüz bin lira veriyoruz. Keçiborl~ 
fabrika11 artık bu parayı yurt içinde hı· 
rakacaktır. lspartanın milli mücadelede
ki yararlıkları büyüktür. 

hpariada birlik ve samimiyet ha • 
vası örnek olmağa değer bir kıymet • 
tedir. 

Bütün toplantılarda ve husuıi has. 
bihallerde halk yüce telimize büyük 
minnet ve ıükran duyguları izhar et
miıtir. 

Kurtulut ve ilerleyitlerinin yii<:e yao 
ratıcm AtatüTk için hparta halkının 
beslediği samimi sevgi onlann bütün 
yurtta birlikte büyük ülküye doğru a· 
tıldıklarını göıtermektedir. Güzel ı .. 
partadan ayrılırken intibalarımı töyle 
hülasa edebilirim: 

"lıparta duyarak, bilerek çalıııyor 
ve HerJiyor.,, 

Harp tehlikesi 
Yok 

(Başı 1 inci sahifede) 
bildiriyor ı 

Bulgaristanın ailô.blanmada ve Yuna· 
nistan hududu mıntaka11nda sevkul -
ceyıi yollar ve demir yollan inıa e~~k· 
de olduğuna dair dün Yunan menabun .. 
den orta7a atılmıt olan iddialar, ıiyaıi 
mahafil tarafından katiyetle tekzib edil-
mektedir. ' 

Bulgar hükümetinin bu gibi tedbir· 
!er ittihaz etınemit olduğu beyan olun· 
maktadır. Bulgar hükumetinin sulhper
verane hi11iyatı ve bJitün komıularıla 
dostıuk ve iyi komıuıuk rabıtalarını mu
hafaza etmek arzusu, hiç bir tüpheye 
mahal bırakamaz. 

Mekteplerin yeni
den kapatılmasına 
liizum görülmedi 

(Başı ı inci sahifede) 

misyonda bu gibi kalabalıktan dolayı 
havası bozuk ~erlerin de vaziyetleri 
görüıülmüıtür. . 

Bu gibi yerlerin de muvakkat bir 
zaman için dahi kapatılmasına liızum 
görülmemittir. Yalnız sinema, ti.yarto 
ve bu gibi umumi yerlerde havanın 
temiz tutulması için arkı temizlik yap
tırılma.ama karar verilmiştir. Bu gibi 
yerler sık, 11k havalandırılacak ve 
Sıhhiye memurları tarafından kontrol 
edilecektir. 

Difteri de var 
Şehrimizde mevzii ıekilde devan: 

eden difteri vak'alarının da eıaah 
surette önüne geçilmesi hakkında 
Sağlık Bakanlığın~an .Yilii.~et . e~.ir 
gelmit ve aşı tatbık edılmesı bıldırıl· 
mittir. 

Bakanlığın emri dün Sıhhat koru -
ma komiıyonunda okunmuttur. Buna 
göre: 

1 - Mekteplerde 6 • ı2 yatındaki 
çocuklara difteri aı111 yapılacaktır. 

2 - Mahallelerde atı istasyonları 
kurularak 2 yaırndan 12 yaıına kadar 
çocuklar aıılan~caktır. . •. 

Grip haatalıgı devam ettıgınden, 
ayni zamanda difteri •tmnın tatbikı· 
na geçildiği takdirde bunun reaksı • 
yon yapıp yapmıyacağı tekilleri Üze -
rinde ilmi görüımeler yapılmıtlır. 

Bu hususta da Sağlık Bakanlığının 
talimatnameıine göre li.zımcelen ter
tibatın ahnmaıı kararlaıtırılmııtır. 
Difteri ile de ıiddetle mücadele edile· 
cektir. 

baıı Kudıi (Furgay), yüzbatı Tevfik 
(ltık) yüzbatı Nuri (Yalçın), müliiziıw 
Beki' '(Aral), mülazim Cemal (Bingöl) 
merkez orman mühendisi Cevat (Can
ıoy), muallim 1-ahri (Akıncı), yüzbaıı 
Vedat (Dündar), muallim Şemsi, kar· 
deıi 1:-atma (Ozışık), Honaz nahiye 
mudurü Nuri , kardeşi muallim fabna 
(Demirel), mebus Yusuf (Baıkaya), 
mebus Kazım (Samanlı), mebuı Ham
di (Onder), mebus Emin Aslan (T?· 
katlı), tüccardan Feyzi, Oıman, Faılı 
biraderler (Ozlü), binbaşı Dr. Mahfu.a 
(Rona), alay müftüsü Oıman Nurl 
(Ozkul), topçu başçavuıu Fayyar (A
car), muallim Mehmet (Tarhan), 
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D .. ıl kelepçeyi kağıda sardı ve polis 
hafiyesi Sumers' e gönderdi 

Hülasa 
(Fantoma - Hırsız namilc maruf o

lan Martcn Dal hususi bir baloda ga
y t garip bir hırsızlık vakasının içine 
karış=ştır. Çalınan 'l"Y ev sahibi Ma
< am Koverlihin yeşil elmas:drr. Bunu 
I>nna ısminde bir genç kız aşırmıştır. 

Makoadı şudur: Çünkü bu yeşil cl
m;ıs Cimi Barinjer isminde bir adamın 
katledildiği gece bunun üstünde idi. 
Ve elmasın bir parçası da cina"'•tin ol
duğu yerde bulunmuştu. Brina '9ı mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarm~k istiyordu. Halbuki mücev
hrr tekrar ortalıktan esrarengiz bir şe
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Koverlih aşırmasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir hrraızlığı yapacak
tır? 

lşte Dal, şimdi genç kıza bir yar
dım olmak üzere Koverlihin arkaaını 
takip etmiş ve onun da bir gece Cimi 
Barinjcr'in katledildiği daire de aynı şe
kilde vurulduğunu görmüştür. Dal şim
di Kondon 'un evine gitmiş ve bir çok 
maceralardan sonra mücevheri alabil
ıniştır.] 

- Evet aizin elinizden geleceği
r. i zannediyorum. Kilit ve anahtar
lar hakkında aizin bilmediğin:z 
,e;• yoktur. Bakın bakalım bunu ne 
ya1ıabilirsiniz. Cebinden sağ el.ni 
çıkudı. 

Çilingirin gözleri faltatı gibi açıl 
dı. Fakat buna hayret etmite ben -
zemiyordu. ihtiyar kilidi tetkik 
etti, sonra it masasına giderek bir 
alet aldı, kilide soktu, çevirdi. Çe
lik daire açıldı. Dal: 

- Mükemmel! dedi. 
Adam: 
- Çok basit bir feY· dedi. Şim

di de bir rargı kağıdı ile bir etiket 
i ,ıeyeceksiniz zannederim. 

Aman yarabbi. Siz falcı mı -
sınız kuzum? 

- Hayn, falcı değilim amma, ıi 
zi çok iyi tamrmı. 

Dal kelepçeyı kağıda sardı ve ü
zerine "lngiltere sivil polis teşki -
!atında M. Sumen' e,, diye yazdı. 
Sonra çilingire tetekkür ederek dük 
kandan çıktı. Birkaç adım ötede -

ki posta kutusuna paketini attı ve 
bir otomobile atlayarak evine gitti. 
Orada Fantoma hnaızm mütevazi 
elbiselerini çıkardı ve terzisinin 
daha bir gün evvel getirdiği bir 
kostümü giydi. 

Yirmi dakika sonra küçük Trio
non da, Brina'nın yanında oturu -
yordu. Ganon uzakla,ır uzaklat -
maz genç kızın tabağına küçük bir 
kutu koydu. Brina sanatkar bir na 
zarla ona baktı ve küçük karton 
kutuyu titreyen elile aldı. 

Dal: 
- Bunu size, kapağının üzerin -

de bir pırlanta bulunan altın bir 
kutunun içinde getirebilirdim am
ma, dedi böylesini tercih edeceği
n izi tahmin ettim. 

- Oh. Evet. 
Kutuyu açtı. Baktı. Ve derhal 

kapadı.Yüzünden a~vinç tatıyordu. 
- Ne raadet .. dıye haykırdı ... 

Nasıl becerebildiniz?. 
- Çok uzun bir hikaye ... Bir an 

oldu ki he.-.eyden ümidimi kestim. 
Fakat siz, brotü ve bu parçasını 
ne yapacaksınız? •. 

- Ne yapacağımı ben de bilmi
yorum. Bunları ortadan yok etmek 
li.zrm. Bütün net'eıı.i kaçmı,tı. 

Dal: 

- Yarına kadar bekleyiniz. de
di. Belki yarın bunu ortadan kaJ -
dırmağa artık lüzum kalmaz bel
ki de. Bazan hadiseler biribirini 
öyle çabuk takip eder ki .• Y anna 
kadar belki Barenjer'in katili bu
lunur, sizin de Üzüntülerinizin so
nu gelir. 

- Dün gece hadiseler birbirini 
çok yakından takip etti. Gazete
lerde M. Koverlih, batına gelen
leri okudunuz mu? •• 

- Evet. Bazı teyler öğrendim. 
Çok garip değil mi Brina?. Baren
jer'in koltuğunda otururken ve Mi 
mi'ye mektup yazarken üzerine ta
banca sıkmıtlar. 

- Hem de mektubu fransızca 
yazıyornıut ! .. 

- Evet. Ben, onun bu lisandan 
bir kelime bile bilmediğine emi -
nim ... Polisleri çileden çıkaracak 
bir vaizyet. 

Garson masaya geldiği için Dal 
bir müddet sustu. Sonra: 

- Ben, dedi. Semalarda bir ev-
le, Yetil bir kapı buldum. 

Brina hayretler içinde: 
- Nerede?. diye sordu. 
- Kondon'un apartıma'1ı; t~ .. 1 

' lepe inde, hem de ye~ il b:r ka-

pıaı var. Bu belki hiç bir tey ifade 
etmez, fakat Kondon'u bu sabah 
bir korku aldı ve alelacele evini 
ter ketti. 

Genç kızın kurfuni gözleri sual 
ile dolu idi. 

Dal devam etti: 
- Dostumuz Sumers, onun ha -

lodan sonra nereye gittiğini öğren 
mek istedi. O da o aralık hemen 
sırra kadem bastı. 

Brina: 
- Ne garip tey. dedi. Ne İse ar

tık beni bu bro,ün parçası ile da
ima rahatsız edemiyecek. Size çok 
tetekkür ederim M. Dal. 

Brina güldü: 
- T etekkür ederim Dal. dedi. 

İsimler o kadar eheımniyeti haiz 
değil değil mi? size ister Marten, 
ister Mösyö Dal diyeyim bu benim 
ıizin hakkınızda ,edindiğim fikri 
değittiremez ki... 

- Benim hakkımdaki fikriniz 
nedir Brina? 

- Siz öyle bir adamsınız ki, e
ğer bundan birkaç asır evvel dün
yaya gelmit olsa idiniz muhakkak 
parlak kılıçlı cesur bir tövalye bü
yük bir kahraman olurdunuz. ' 

- Ne hayalperest bir kızsınız. 
Ne yazık ki o kahramanlık devir
leri artık geçti. Düşmanlarımızı 
par!ak kılıçlarla tehdid edecegimi
ze onları pencereden atağı fırlatı
yoruz. 

Brinaın birden netesi kayboldu: 
- Kondon sizi hiÇhlr zaman af

fetimeyecektir, Cledi. O kıl~la mü
cadele etmez. O bir yılan gibi mü
cadele eder. 

Dal batını eğdi. Hiçbir tey söy
lemedi fakat Kondonun muhakak 
kendisinden ve Brina<ian intikam 
alacağını dü~ünüyordu. 

Birkaç dak!kalık bir aükiitten 
sonra genç kız: 

- Marten, dedi. Kimbilir benim 
hakkımda ne fena teyler dütünü
yorsunuz, beni çok fena bir kız 
zannediyorsunuz değil mi? 

- Siz bir me'eksiniz. 
- Hayır, melekler, geceyarısı 

erkek!erin apartımanlarına girmez
ler. Onları kendi malikanelerine 
davet ederler. Benim Barenjer'iıı 
evine gittiğim gece •• 

- Melekler hiçbir itirafta bu
lunmazlar. 

- Hiçbir 'ey itiraf etmek iste
miyorum. Sadece fena bir hare
kette bulunduğumu zannetmenizi 
istemem. 

- Sizin fena harekette bulundu
ğunuzu gözlerimle görsem inan
mam. 

· Brina: 
- Marten heni dinleyiniz, dedi. 

Hakikati söylemenin benim için 
çok acı olacağını zannett; ğiniz için 
sözümü kesiyorsunuz. Fakat ben 
her •eyi anlatmak istiyorum. O ge
ce bir auvareden kaçmıştım. Onu 
muhakkak o gece görmeli idim. 
Çünkü ertesi sabah uzun bir seya
hate çıkıyordu, sonra bir daha onu 
göremezdim. OzeJll:mde brotu bir
çok J,,;mıe görmilttü. Hatta bazıla
rı "ne güzel bro~~n var,. demi,ler
di. Batıının a~ii:lığını bahane et
tim. Ve suvareyi terkettim. Bir 
taksiye atladım. Barenjer'in evinin 
biraz ötesinde indim ... Aman ya

rabbi ne korkunç yerde oturuyor
du. Geri dönmega dütündüm. .. Ost 

katların birinde ıtık vardı. Bütün 
ceaaretimi topladım binaya girdim. 
Cimi Barenjer heni içeri aldı. Ya}. 
nızdı ve bu gelitime de hayret et
mite benzemiyordu. Bu saatte evi
ne genç bir kadın almak ilk defa 
olarak batına gelmiyordu zannede
rim. 

Dal katlarını çattı. Ve hafifçe i
çini çekti: 

- Onu çoktanberi tanıyormuy 
dunuz? • 

- Birçok defa ona tesadüf et
mittim. 

- Peki? 
-Bitmedi-

TAN 
M.:LLIYET'.&n yeni 

olaca1::bT. adı 

Almaııyanın ceva
b1 beğer~i.medi 

(Başı ı inci sahifede) 
Jilini de memnuniyetle kar§ılar. 

Alman hükümeti, prensip itibarile 
kendi hava kuvvetlerini ıulhu ihlal ede
ce!< olanlara karşı kullamaya nmade ve 
binnetice bütün vaziulimza devletlerin 
emniyetlerini zaman altma alacak olan 
böyle bir mukavelenamenin ne gibi yol
larla ve ne gibi çarelerle bir hakikat 
haline getimıeyi alakadar hükümetlerle 
bilitilai araJbrmaya mütemayildir. 

A man hükümeti, ıu fikirdedir: Ka
fi derecede ihzar edi.lmemit olan miiza
kereler, bu müzakereleri yap:ın devlet· 
ler arasmda bir taknn çarpıtmalara mey 
dan vermelule olduğu cihetle netayici 
itibarile temarnen yeni bir ınalıiyette o
lan böyle bir mukavelenamenin akdinde 
de bu g:ı'bi çarpıımalarm önüne geçilmesi 
lazımdır. 

Alman hükumeti, bu luıl>il mÜzakere
lere fl'iritilmed!'D evvel, alakadar hüku
metler arasında bir takım mütekaddem 
prensip meııelderini ayn ayn görüıme
lerle tenvir etmek lazım geleceği muta
leuındadır. Binaenaleyh lngiliz - Fran· 
oız müzakerelerinclmı sonra lngiltere 
bu müzakerelere iıtirak etmİ§ olmalı i
tı'barile ve aynı zamanda Lol<anıonun 
z8mini bulunmak baysiyeltle Alman bü
kiimeti ile de doğrudan doğruya müza
kerata giri~ecek olursa bu hal pek ziya
de memnuniy~tc tayan olur. 

Alman hükumeti. bir hava mukavele
nameıi akdinin A~rupa milJetlcrinin te
oaııüdüne doiiru mühim bir merhale ola
cağı ve hatta diğ..- Avrupa meselelerini 
de bütün devietler için memnuniyete ın 
yan bir ıureti halle sevkcdeceği mutala
aında Franoa ve lng:iltere hükumetlcrilP. 
hemfikirdir. 

Londra na.sıl kar§ıladı? 
LONDRA, 16 (A.A.) - Almanya

nm cevabı, tamamen gayri müaait bir 
tesir uyandmnıııt ... Cevabın, Fransız 
ve lngiliz hükiıınetlerine derhal bir 
istitare emrettiği aöylenınekted.ir. 
Çünkü, ln;ıiliz kabinesine göre, 3 tıı
batta karar alıma alınan goriit birli
ğinin muhafazaıı li.znndır ve Berlin'in 
nihai cevabı, F raruıa ve lngiltere ile 
mÜ§tereken mutabık kalınarak teabit 
edilmelidil'. 

Böyle bir cevap, elzem telakki edil
mektedir. Çünkü Alman notası, bir 
reci d..mek değildir. Fakat Almanya.. 
nın Avusturya ve tark ıniıaklan ile 
uluslar kurumuna dönü~ü hakkında.ki 
niyetleri de Öğrenilmek isteniyor. Bu 
münuebetle 3-2-935 planmm unsur
larının biribiıine tabi ol~u tekrar te
yit edilmittir. Tekliflerin diğer kısım
lan kabul edilmediği takdirde bir ne
ticeye bağlanıruyacak olan hava ant
lllfDJasma da ayni §eyin tatbik edil&
ceği ilave edihnektedir. lngilizler için 
bu şart, hava itinde olduğu gibi diğer 
itler üzerinde de nokta..i nazar teati
sine m.8.ni c.:lınaz. Şark antla.ş.ııı.uı hak
kında iıoe, ıunlar söyleniyor: Antlat
ma, imzalayanları mütekabil yardıma 
esas itiıbari:e mecbur etmekle beraber, 
eritihıek iıtenilen gaye elde edilmek 
tartik, yazılı§ ve tatbiluı.t tanı:ı ala
kadarlar arasında münakaşa. edilebi
lir. Londra, ıilahlann azaltılması hak
kındaki Versay muahedeainin şartla
nnm gal;p devletler tarafın.dan tat
bil< edibnediğine dair noktadaki itti
hamlan pddetle ı..ar.ıtamakta, Fran
sız - lngiliz tekliflerinde Almanyanın 
mu hedeyi ihlal eden hareketlerinden 
bahsetmekten ictinap olunduğunu ha
t1rlamaktadrr. Bunun teessüfe değer 
bir aavgıaızlık O'lduğu tebarüz ettiril
mektedir. Diplomaai yollarile lngİltere 
ile Franaa arasında derhal is.tişa.relere 
başlanacaktır. Neticede eğer bir lngi
liz diplomatının Berline gitmesi lüzu
mu hasıl olursa Bay Eden'in gönderil
meai muhtemeldir. Bununla beraber, 
timdilik böyle bir ihtimali zannettire
cek birşey yoktut'. 
Almanlann •Ülnitla geçtikleri noktalar 

PARIS, 16 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafil, Alman nota.sına pek te hay
ret etmemiılerdir. Bu veail<a, bir uz
laımadan bahaebneğe müsait değilse 
de, ileride bir anlaşna ihtimaline de 
büsbüNıı oet çekmemekte ve henüz 
baılıyan ve hiç şüpheaiz uzun ve nazik 
olacağı anlatılan bir müzakerenin bi
rinci aafhaaıru tetkil etmektedir. 

Londra beyannameainin ortaya at
tığı meselelerden, Almanyanın yalnız 
kendisine bir askeri hava kuvveti ba
ğıılayan hava an••ıma projesini ele 
alınış olma11 dikkate şayandır. 

Uluslar kurumunun da mevzuu 
bahaedilmemiı olmaoı, nazan dikkati 
celbetmiıtir. Talımin edildiğine göre, 
Almanya, iki yıldanberidir bu kunıma 
kartı takındığı vaziyetin lıU- daha iza
hına lüzum gö.--if ve kendisinin 
bu husustaki aon kararının, öbür m<>
aelelerin halline bağlı olup olmıyaca
fı cayıoual görülmekte bulunmuıtur. 
Alman notası, Londra beyannamesi
nin eaaamı t~kil eden meselelerin te
cezzi kabul ebneyişi ve müzakereler.in 
hep birlikte icnuı hakkında mütalea 
beyan etmektedir. Bu ihmal nasıl izah 
edilebilir 7 

Franıa hükiimetinin noktai nazarı, 
Fransız • lngiliz tebliğindeki ta.bir ve 
prensiplere tamamen bağlıdır. Alman
yanın cevabı, ayni suretle, umumi bir 
terki teılihat hakkında fikir beyanın· 
dan kaçınmaktadrr ki, bu terki teali
hat, Londra müzakerecilerinin kana -
atlerince, Veraay muahede.in.in be • 
tinci maddeıinin yerini tutmak üzere, 
Tuna ve Şark a.ntlaflD"larile beraber 
akdolunmak gerektıir. 

Bu münaaeebtle dün aktam neıre
dilen metne ııöre, Almanyanm ailıih
lanma aiyaaası münaaebetile vukubu -
lan fU itirafı da dik.kate değer. Al
manya bu ııyar.aaını: 

•Kuvvetle müselliı.lı bulunan dev
letlerin muahedelerle kabul edilıniı 
olan silahları bırakma taahhütlerini 
tatbikten istinkaf etmelerinden ötürü 
lüzumlu göstermektedir. Halbuki Ber
tin zimamdarlarının mütemadiyen is
tinat ettikleri 11-12-932 tarihli beyan
name, ıili\hların tedricen azaltılma!lı· 
nı mevzuu hah...,tmektedir. Kezalik, 

1'ürkün medeni 
(Baş: 1 ıı .. , s.ıhifede) 1 

di:e•·inin de öz Türkler ıibi kanunu m~ 
dem ahkamından istifade ettirilmcleri-
nı vekdletten resmı!n rica ettiler. .lia§· 
vekalet bu tal.bi kabul ettL Bu ıu
retle kilise, havra imtiyazları azlıkla
rın kendi arzuları ile bir tarafa bıra
kdmı§ oldu. Her yurddaı kanun na
zarında bir oldu. Eskiden bunların bir 
çok hakları vardı. 

Kiliıenin, havranın azlıklara kendi 
dinlerim tatbik etti. Evlenmek, vesayet 
bep bu kanunlarla yapılırdı. 

Kanunu medeni bunlann hepsine ni
hayet verdı ve fürk hakımi kar1111n
cla hepsi bir oldu. Fran11zca hukuku 
huıuııyei düvel mecrr,uasında ı, · ıey 
gördUm. 

O zaman ıurayi devlet reisi bulu
nan Bay Nusrat göstermı.§ti. 

Pariıte bir boıanma davası olu
yor. Türk tabiiyetinde bir Yahudi ka
nHnı bota.mai< istiyor. Bu boıamayı da 
havra prensiplerine göre iıtıyor. Bu ta
lep kartmnda Fransız müddeiumumi
si ite karıııyor : 

- Bugünkü modern Tw.kiyedeki 
bu gibi meaailde artık havranın, ki•i
ıenin caıniin, dini prensipleri mevzu 
degıldir. Bundan daha mütekamil olan 
Türk kanunu medenııi vardJr. liiriıti
yanlar da, Yahudiler de buna ta!oidir. 
Ona göre muameJe yapılması liz.uuo.hr. 
Bunu talep ediyorum, diyor. 

!ieine mahkemesinde olan bu vak'a 
kanunu mederunjn yükıekliğıni harı~ 
te de gost..-en bir valc'adır . 

Kanunlar, borçlar kanunu da kabul 
edilince 6 ay müsaade verildi. Hu miid· 
det zarfında mübim meaeıelerle kar
tılaJıldı. Bu müsaade kanunıarın ha -
kiırueJ" tat·atından antaırıması meaeıesi 
idi. 

Yeni bir kanun1>n anlatılması kolay 
bir tey değildir. Bunu bal için bir ça.
re vardı. JJeriıal §er'blen tercume edil
di. 

Bu daha muvafık görüldü. Çünkü 
kanunu medeni ç~tığı zamanda bızim 
hukukçular l"J"'i hukuk zihniyeti ile 
muceanezdi. Onlann ıerbleri bir bakrm
dan tehlikeli olabilirlerdi. Zira bunlar 
ıer'i prensiplerle izaha çahtacaldardır. 
O zaman bu kanunu medenı çıkmadan 
baıına yeıil bir oarık sannak ııibi bir 
ıey olurdu. 

Bunuıt için tercüme tercih edildi. 
v;rjil Ruoelin dört ciltlik kitabı ter-
cih edildi. ı<ıymeti ıu idi: 

laviçı·ede kanunu medeniyi hazırla.
yan he, et azasından idi. lsviç.-e kanu
nu me.:ıenisınin fran.sızcasım o yazımı· 
b. 

Bundan sanra Kıiirıi'nin eseri, gene 
beyci azasından profesör Marten'in 
borç:ar teMi, icracılara yardım için 
Fri'burg'un hocalarından von Ober
wck'in eseri tercüme edildi. Bugün de 
tercüme ettirilmesi yeni hukukumuz j.. 
çin lazım. Yon Tur'un borçlar terbi 
bir an evvel nakledibnelidir. 

Mühim bir noktaya daha iliımek iı
tiyorum: 

Geçen iki dersimde yeni hukuku 
medeniye muarızlarının (bize göre ka
nun) tezinden balıaetmiıtim. 

llunu gözlerinizde daha fazla canlan· 
dırmak için size ıneael<>Jl bir hadise ;.. 
le izah etm'* isterim. 

Kanunu medeni komiıyonu reisi 
Bay Hacı Adil vekalete kanunu mede
ninin bazı kmmlanna ait hazırladığı 
layihayı gönderdL Bunlann bir an ev
vel meclise sevkini ve kanun haline ge
tirilmesini konıKyon namına rica ecl>
yordu. Bu layihalar velayete, vesayete 

ilktetrin 1933 tarihli ve Alınan yanın 
Cenevreyi terkettiği zamana müsadif, 
Fransız, lngiliz ve Amerikan prOfl'J'a• 
mı aafha, aafha bir ailiı.lıları bıralı;ma 
planı tasarlamakta idi. 

Londra ve Beri.in zimamdarları ara
amda, Alman notasında teklif olundu
ğu gibi hususi müzakereler yapmak 
bahsine ırelince, bu tarzı hareket asın
tıdaki bütün meselelerin hallini ko
laylatbracak olduğu takdirde, Fransa 
hükiirneti buna herkesten önce aevin&
cektir. Elçilere sunulan metin müza
kerelerinin devamı yönünde Pariı ile 
Londra ara.amda elbirliği ile ve dik
katle mütalea edilecektir. 

Fon Nörat'm temaalan 
BERLIN, 16 (A.A.) - Alman ie

til:ıharat büroauncla.n: Hariciye Nazırı, 
Von Nörat, ltalya ve Belçik.a aefirleri
ni kabul etmit. kendilerine Ahnanya
nm Londra tekliflerine verdiği cevap 
hakkında tebliııatta bulunmuıtur. 

Sürünceme siyaseti 
CENEVRE, 16.A.A. - Beynelmilel ma· 
hafili.n Alman notası hakkındaki muta- , 
leaaı ıu tekildedir ı , 

istenilerek sarahatten ari, esaı itibari
le natamam ve tekil itibarile iti uzata
cak ve aürüncemecle bırakacak suren.. 
tanzim edilmit olan Alman notası, önü
miizCle çok mütkül ve uzun müzakereler 
yapıhnasma hais olaCllktır. 

Bu mahafil, Almanyanın nmıiı ol
duğu cevabm faydalı bir müzakereyi 
mümkün kılacak ..,rette havac!aki ger
ginliği - memul edildiği veçhile - iza
le edeceğinden f'Üphe etmektedir. 

Evvelce Ahnanyanın muhtemel i!i u
zatma tabiyesi dolay11ıyla emniyetsizlik 
izahar etmit olan aiyaıi ,.;ru.afil iıe no
tanın neırinden sonra itminan kesbetmit 
değildir. Mamafih, lt .. yan - Fran
sız - lngiliz dostluğunun muhafazaoı 
muavfık olan esaslı bir teniyet tetkil 
etmekde olduğu mutaleasında bulunul
maktadır. 

Hal)(Jcılığın ehemmiyeti 
LONDRA, 16 (A.A.) - Seçicileri

nin kartmnda aöylemit olduğu bir 
aöylevde hava antlapııasına dokunan 
Bay Neville Chamberlain, demittir ki: 

- lngiltere, giriıeceği taahhütlerin 
hakkile altından kalkabilmek için, bu 
türlü ihtiyaçlara uygun bir hava kuv
vetine aa.hip olmak ııerektir. Bay 
Chamberlain: 

- Ayni zamanda, ha.vacılığımızı te· 
sirli yapabilecek kara ve deniz kuv
vetlerimiz de olmalıdır.,, diyerek aö
zünü bitirmİ§tİr. 

hak a ı ile şeriat ar .. s.nda farklar , .. 
da ortadan kaldırdı. B··t~~- ~ 
beı.Heraen cumtıuriyet hakıoıl~ 
ımna çıkardı. Onlar3 he~•P_1111 
medÖurdur. Ev ydnhı·ken l>U"' ••" 

ve evlenmeğe aitti. 
\....,, ... e ._ .... tw: a.ct11un) tarcUtar1arının 

layuıaları ç,.rlenıut.,ı '"'~•i"'"'Old..ıf, la:;ın -
nuş, b.rınci karı mevc ..... JKCn ıh.uıCı bir 

karıyı aımağı .muvaıık buıuıam•f· öuı -
bütün bırakmağı da muv.,rık görmemiı, 
§Öyle yapmıı: 

01:..vlenırilcn kadın kocaıının bir 
dılha evlenmiyeceğini tart ederse, ko
cası evlenmez. !jart koymamlfla dörde 
kadar alabilir.,. 

ıiu bıze gore kanun değildi. Milli 
hukukumuzu bilmiyorlardı. 8ıze göre 
ded.klcri tey, daha fazla ıeriat hukuın
leri ıdi. :;.enat hükümleri de bizim ba
bamızın ve tar.r'tıim.İzin malı değildi. 
f"ranıız hukuku bize yabancı ise şeriat 
bukul<unun menıei de Arapb. 

Hunun nereden ve neden bizim ol
duğunu anlamak mütküldü. Bunlar 
mechıe -seV'kedılmedcn neyeti vekı&e • 
den iade ediJdi. 

Bu te:z.i müdafaa edenler mecellei 
celıleyi çok ywue.k buluyorlardı. lhze 
uygun buldukları meceUei celile 1800 
küıur maddeden ibaret olduğu halde an
cak 300 maddeıi guçlükle mem:ekttimiz
d.. taıhi:k edilirdi. 1500 maddeoi adı 
var, cismi yoktu. Cevdet patanın uı· 
lut>u güzeldır. i•akat bunu bir kanun i
çin tam bulmayız. Eaaı bu uıJup m~ 
selesi değildir. ı::sasen uslubü anlamak 
için butun usıUp ıerhine liizum var
dır. 

Yeni Türk hukukunun ana hatları 
Yeni fi.irk hukuJıunun ana hallarını, 

evliliği, din meselesini, miraıı, vakıf .. 
)arı , .... o~ger ıne:ı.eıc,e&İ tc:tk.ık edece -
ğiz. 

Yeni Türk kanunu medeniıine gÖ· 
re, ba • .ınnın zannettikleri gibi, aile 
n.ı...ıtıcüt. .... ır serbe~tı ve anarşi içine atıl
mıt değildir . 

"Bu yeıü kanun aile bağında rabıta
ıızhğa meydan vermiıtir. Scrbestide aile 
bir harahinin içınde teoah olup gidiyor,, 
diyenler vanlır. 

Halbuki eski hukukun modern aile 
haklanru ifade edemıyen iptidai, der
me çatma anar§ı5l vaziyetine yeni ka· 
nun nihayet verdi. 

Eski ıeriat hukukunun anarıik ve
ziyetlerine nmayet VeTİrken Türk 
mıllet 1 , hasletine, cıbiliyetine ve 
asilliğine uygun aile kurmuıtur. 

"Bayanlar, Baylar, 
"Bu kadarcık bir ıey vaktile çöller 

araıında yaııyan kavimler için kati i
di. Fakat 20 inci a•ır medeniyetinin or
tasında modern Türk milleti için bu 
kiıfi gelmezdi. içtimai, siyasi, hatta 
ahlak balmnından ..• 

Şunu da ilave ed·~ ki eski hu • 
kukta evlenmek için tart yoktu. 12 ya
tındaki çocuklar da evlend>iliTdi. Ye
ni hukukta bu sakat değil ;ııhlaka da 
mugayirdir. 

Tiirl< hukuku medenisi ııikih tabiri
ni bir tarafa bırakb. Çünkü o ifade 
ettiii mana ile kanun araoına ııirmeık 
hakkını haiz değildi. 

Bunı>n yerine (evlilik) kelimeıi kon
du. Modem medeniyette ve hukuk pren· 
sibinde kadın ile edıek araya gel -
mesi çiftleıme değil, ev kurma m<>
ıeleoi idi. Eıkidenberi Türl<ler böyle 
derdi. Evlenme, ev kurma ve bir o
cak tüttühne hadisesidir. 

Türi< milleti şeriatin en hakim ol
duğu zamanlarda bile bunu ev yarat
mak olarak anladı. 

Bu milli tarih noktasından bir -
vinç noktasıdır. Eğer Türk camiasında 
eski b)lkukun nikahı gibi anlaıılsa ;.. 
di, bu bizim için ber bakımdan milli 
bir facia olurdu. Milli bir ıukuta sebe
biyet verirdi. 

Muasır medeniyetin ôçinde bulu
nan bir mille't için çöl meftıumuna gö
re ocak kurmak milli dağrm olurdu. 

Yeni hukuk Türk aile tetkilatını 
bozarak onu anartiye vermedi. Mut -
lak bir seıiıestinin yıkıcı ve tahrip 
edıci sebepleri arasında unutmadı. Eıki 
bukukun modem hukuk noktaoından 
meihumunu kaldırdı. Anartiyi attı. 
Esasen anlll'fİ yeni hukukta değil, es
ki hukuktaclrr. 

yeni bulnakta 
ile ve lKI ta.rarın 

değildir. 

evlilik bir mecidiye 
rızası ile olur ıey 

Ev kurma ve bozma bir fert iti de
ğil, bir c:mnia itictiT• Bir devlet mese -
lesidir. Ferdin hakkı varclrr, fakat yal
nız ferdin hakkı değildir. Milletin 
bir bakı dır. 

Bunun için ev yıkılıri<en cumhuriyet 
hakiminin hıızuruna çıkıp beaap ver -
mek lazımdır. Evlerin büyümesi , art
ması, devletin , milletin camianın var
lığı meseleıidir. Her h:Jdu yalnız fert
te tanımak, her ıeyi ferdin olarak ka
bul etmek Kurunu Ulai Ye Vüstai pren
liplerdedir. 
Bugün fert yok cemiyet vardır. 

Bugün ben yoktur. Cemiyet meoel<>
si de vardır. Cemiyet hakkı git ııide 
daha üstün tutulacakbr. 

Şeriat hukukunda 9iftletme gibi 
batanına da aeri>esttir. Devle'liıı bof&ll
m&Ya müdahaleye hakkı yoktur. Erkek 
istediği zaman kadına kapının yolunu 
gösterir. Bu eıki hukukta kadın mo
dern l:ıoıkuktaki hizmetçi vaziyetini 
haizdir. 

Muasır medeniyet kanunları meıe-
li. hvlçre kanunu hizmetçiye yol ver
mek için 15 gün evvel haber vermek li.
zrrndır, diyor. 

Şeriat hukuku ise 2 - 3 - 4 - 5 
çocuk anası olmuı Türk bayanına bu 
hakkı bile tanmııyor. 

Bayın canı sıkılınca 15 aenelik hat• 
ta bet çocuk anası hayanın bohçaorru 
koluna sıkııtırmca kapı dııarı atıyor -
du. Bu bahıtaız kadın Türk camiasına 
5 çocuk yapmıt bu kadın nereye gi -
decek •.. Şeriat kanunu bunu tanımıyor. 

Nereye giderse aitsin diyor. 
Bu hukuk etrafında hukukçuları • 

mız (bize göre kanun) diye söylenip 
duruyorlardı. 

Böyle beı çocuklu bir kadın bir va
tıtnın anasıdır. Bu nasıl abhr. Mod~rn 
hayatta bu nasıl olur? Böyle bir vıızi
yette bir hizmetçi bile bulun'Daz. 

Yeni Türk kanunu medenisi bunu 

1 

• . e .,Si"' 
mek ve cumhuriyet hikiJDJO 
rnek lazımdır. 

B k d ı ..,u7 "' - u a ar zor o,u~ · S•"' ~ 
- Evlenme efendun ... 

söylüyor... •. bir 
Evlenmek bir arzu deıııl, da ııı! 

meıelesidir. Ne bayın vv ne Jııı* 
nın keyfine , al"zusunA görct k 6fl'_ 

Şeriat hukukunda b'r erke ~ 
dınla birletebilirdi. Çiftle!~ · 
Şu kadar ki dört kadından fili~ 
ıe, birisini atar, gene dörde do 
du. 

Bir habramı ıöyliyeyiııı'. deıı l 
Eski Alman Başvekillertn ·.,dl 

Blovun hatırasını okudum. 11'1.,ıifl 
helm ile iyi geçinemediğinde.~ 1 
mjfti. Bu adam imparator • ;J! 
belm ile Ahdülhamidi ziyare~~ ._ı 1 
lar. Abdülhamit bunları isoıı:;, 
ken, Sultan gelmediği için iillY
Abdülhamitle. arabaya gi~yor. 11. V 

lmparatonçe mutee .. ır oluY .,,.,f 
vekil anlatıyor: Burada usul 1 
dir diyor. imparatoriçe ben ıl<! 
seydim, diyor. 'dİ" ~ 

ı. , >ar:ıtoriçenin Abdülh~;:iıı'. 
rılannı ziyareti mevzuu ~~";;' 
ikinci Vilhelm imparatoriçeyı 
mıyor. Zira İmparatoriçe: g; 1 

- Hangi kadınlan? diyot~/, 
ahlaluızlık müeuesesidir ... I! .,.,,. 
Memleket politikası için ııılir 
dak.ka ıonra aynlıp gidiyor ; _,P 

Eski hukukun müesseıeıı. 11, 1 
rülüyor. itle bu onu isbat ed•Y 
hukuk prensipleri bunu adalı• . 
yeye de muhalif görür. Mü~-~ 
bunun için iıe karıtrr ve iki .., 
lan cezalandınr. Yeni hukulıt• 
bir kadın alır iki alamaz. , ·1 

Bu taaddüdü zevecatı ilga ~ 
li mücadele yapıldı. Bunun t 
lan pek çoktu. ~ 

Taaddüdü zeucat neden ~'J 
l - Dörde kadar karı .ı,,,.

artması ıçın liızım imiı. 
2 - Kadrn fazla olan rn• 

bu zaruri imit . ~ 
3 - Bazı erkeklerin huoull 

ti bunu istilzam ettirirmit- f 
Uç esaı da bir (mit) ile nı'b• 

luyor. Bunların mantık 1'°" 
manası yoktur. ~ 

Böyle düıünen varsa fU ce · 
lim. O günlerde tU cevap "_.ttJ 
Taaddüdü zevecat nüfus ~ 
hep olamaz. Medeni memleketi~ 
yok. Hepsi birer ahlaksızlık t 
dilir, 5 - 7 aene cezası vardıt• 

Medeni milletlerin heı' J~ 
nüfus mütemadiyen ıırtınal<tıı~ 
yada, Ruoyada, Ahnanyada 11 

pJdan aıacak kadar çoktur· 
taaddüdü :ıevecat mı var? 

Bize gelince nühn biç te 
Bilakiı taaddüdü zevecal b 

0 tan aonra bizde nüfus arıu. il 
yetiftirilmesi, sıhhat meselesi . ., ' 
!arın büyütülmesi -ıeoidit• ' 
maddi ve manevi varlığını 2 --;i 
dma veren erkek bir eve kıı"1 
mittoir. 

Bu taaddüdü zevecat Aral' ~ 
dan intikal etmİftir. 

ATaplar Jerİat bukukul>uı,:,, JI 
oüaünden enet namütenahi al"" 
miyet dörde indirdi. 

Sanki Arabiıtan nüfusu ~ 
mı aımışbr? Menf"İnde de fa1 
mıtbr. 1. 

Bazı mıntakalarda kadrnJaf ~ 
miı-~ Ya bazı yerlerde erkd ~ 
ne olacak? istatistiklere gc;r. -~ 
ıey de yoktur. Burada taadd~ 
ci kaLul edelim. 

Diğer üpiincü meoeleye 
bunu burada değil, bunun 
yanında söylemeden utandıJJJ-

1 
, ., ~ 

Nihayet ev kurulmak 1 t1 
1 

Hara tesio edihnek isteniyot· .ı.ıı 
rulurken insani hislerle ın~/ 
mak l.ilznndır. 

Bir eıkek kanunın üç cJJ• 
mesine razı olabilir mi?. 

Buna cevap - O kadıııdd · 
His bakımından daha haoısaS. ~ 'I 
bakımından daha geri otıJJIY' 
san olan kadm vardı. , I 

""--'--· · ı b'r ''' ..:H:llllllDtyetı sarıı an ı 

iil, hara olur,, • 
ikinci hatıramı anlata~~ 
Bir cün Kütahya bapisb ~ 

yuet ediyorum. HapishaJI~ ,ıl 
dar malıkiim varını§. Heptiı>l 
!damlık 15 senelik. 

Kadınlar da var. Onlar•" 
sirdim. bir ltvan Jr"rd.im' 

- Senin cezan?.. ~ ı 
~ çıbnnadı. SöY~.~ 

lemecli. Kalemi mahıuı ınU :;,'1' 
dum. Tahkikat yapbm, OJI s 
lıüm imq. 

- Ne için? , 
- Etini öldürmüt? .i 
Kanunu medeni de çııoıı:tı: 

ha evvel olmuı. Hikaye 1~ 
Kocaaı evlenmiı, kadın~ 

viyonn,... ikinci evliliğe d~~ fj 
dememit- Bir gün kocatı .0~ / 
ğa gidiyormuş. Fırsattan ı• ~"'~ ı 
öldürmüt· Kocası aonn"!• .. JiiP~ 
aöylememiı. Nihayet ölchırdi' ~·' 
lemi§. . ıtı"~· 1 

- Aramızda kimse .,al ,;~ 
k~m r.e haber verme, iyi yşf 4' 
ID!f. oıc~ 

Şimdi kabahat kimde? 1 1. 
öldürende mi? Kocasında _:';ı~ .1 

Kadının haysiyeti aY fit", 
1DJf- Kocası da bir ıcriata ,,,;/ 
mahkiirn olmut. ~~!;' 

Konyada hapiihaneY8 u .O~! 
Gene bir kadın gördiiıD· .. ~iİ,.,,-ı;.~ 

- Etinin 90Cuğunu 0 0lıJI" ,t'(, 
llk kanımdan çocul< ·1>8'1 ~•r' , 

bundan olunca karının itı ça<;;; 1 
llk karıaı müteeNİr ol~':f ~· r<"'ıl' ,j 
dürmüş. Olende mi, ol u ·ıli- ~; 
Hayır. .. 1• 1dııP" 

Şeriat hukukunda. b<>Ydı· " 
buki bize bir kanun la>:'f ;.ı;t'' 
çin kanunu medeni kabLI 
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°YE.Hl NESRIYA'l'. 

İdare mecmuası 
Dllbiliye V ekileti tarafmclan çıkarılaa 

_,Uk "idare,, meoınuasmın 82 inci aayı· f ~ılanııtır. Bu eayula Baıvekil lamel 
ll<ınii tarafından artının ve yerli mal. 

ı.,.lıiJ· haftasında oöylenen ıöylev ile Da· 
1Ye Vekilinin ekonomik ülkfuniiı:ü an

lı.tan llÖylevi, iriaveler kanunu, intihabı 
~buaarun bazı maddelerinin değişme•İ· 
ile dair kauuo, b .. .,a ıeyir ve &eler bey. 
llelnıilel sıhhi mukavelenamesi, kada•t· 
l'o ve tapu tai.rir kanunu, t .. pu kanunu, 
~~~aı- ~ çekirıe mücadele «ıı.lav~ 
:--ı>tıJi Ye ılkkinun 1 s..4 te mecıuçe 
kabuı edilen kanun eklemeleri ve karar
~! !•taabııl ve fzmir Üınan müdürlük. 
~nın yazifelerine ve mürakabelerine 
;-a' nizemn•mrnin metni vardır. Gay
::'.._ aesıni kummda Nacı Kıcmıan tara
""'dan yazılan uluslar arası m.ııalli i-. iilte lo:onsreleri adlı yası bulwımakta· 

•• 
"lclare,, lıütibı iı aclarularmm lüzu. 

~Unda kolayca müracaat edebilecekleri 
erli bir meemuadtr. Münderecabnm 
~ •a tertıfbinde İıö&terileo muvaf· 
.ıuyet aynca ifarete deii'er. 

Buyuk gazete 
Büyük pzeteni:a 17 inci oayıoı ba· 

t?ıı renkli ııiize1 bir kapak için~e zen. 
tı.ıı Yazılarla ~ıtır. 
L . Bu nüııdıacla, diiııyanın yeni keıif • 
._. b.alcianda entu "" bir yazı, 1D6ıo 
~ teiblar, müeaı..L:alar, sinema, 
tinı..o aaıhifeleri, haftanın vukuatına a· 
~ 1~ ve resimler vardır. Her hafta da
.._ lbütekamil 1ıir tekilde çıbn Büyük 
t~ete Twt. mecmuacılıtmm ea ileri 
lliiın.ıne..idir. Okuyucıılanmıza tırvıiye 
"'-;.. 

tARAMURSEL Mi.l'l~UCA ı 
le Ticaret Anonim Şirketinden: 

"-ramiinel Menıucat ve Ticaret A· 
lloniın Şid<eti bi11edarlarının wnwn he
teı; 1935 aeeeai Martmm yirmi birinci 
~otnbe ,ünü saat onda Şirketin Sil· 
~yede Tq Teknelerdeki fabrikası 
"-lonuııda ıureti adiyede ıenelik toplan• 

~ da.,et olunur. 
Şau TOPLANTIDA K'.ONUŞULA

CAK iŞLERiN LiSTESİ ı 
l - idare Med~i ve Murakıpler ra

Dorı.r._, olnmmuı 
~ - 1934 bilinçoıile kar ve zarar he

~11lıtt tetkik n ıaıdikile idare Mecli
'i "• murakiplerin ibraaı 

3 - idare Mecliaince biue rahipleri. 
~ dağ,dılınaaı uygun görülüp teklif e· 
d~ 1934 aeneıi kirınrn kabaul ve tas-

~ "";- 1 danı Meclisi- azalarından müd· 
•"ni dolduran üç aunm ıeçilmeıi, 

le~ - Müddet!erini dolduran murakıp. 
1\ ııll ferine bir murakıbm aeçilmed. 
a,, '-leı_ "e V ekileten on biueai olan bi .. 
..., ~•P!erinin toplantı gününden önce 
d~ı, tu." İçinde tir ket merkezine gelerek 

ulıye almal,..ı ilin olunur. 
l danı Meclisi Başkam 

'---------
d 

1 '!aııbr.ıı beşinci icra :::rluğuna,. • y 
\>ı..ı. · . orgi Kaplanoiluna Diyonis 
lıa Yotıniu borcundan dolayı ihtiyaten 

~~n karyola kurutmasına mahıuı 
~ "'8lı kebir furunuu oatılnıaaına 
~erilmif olup Gakıtacla Perıem
_,.d. O..... ~mcla 17 numaralı 
Oıı '.;'•de 20.:z,..935 çarıamba ıünü ıaat 
oı~ ~çte açık utımıa ile aatılacafı ilin 

llıtr, (11167\ 

Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon Postası 
SAKARYA ·ruB'Af 
SALI ~nü ...ı 20 c1e Galata rıh· 
tmmıd&n kalkacalı. Gidirte Zonııul· 
dalı, Tirebolu, Sinop, Sam.un, Fat· 
aa, Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeye ağrıyarak aYde!te 
ayni iskelelerle Sünneneye uKrıya
c:aktır. 

HALI TASFlYEDE 
İstanbul Türk Anonım 

S11 şirketinden 
Hali tasfiyede olan lstanbul Türk A· 

norum Su Şirketi eıhamı hamillerine, 21 

Şubat 1935 tarihinden itibaren sermaye
nin iadesine mahıuben 500 franklık be

her ıehlm ıenedi için üçüncü tevzi oJa. 
rak 25 frank verileceği ilan olunur. 

Hiasedarlar aehlmlerini Galata'da Oa

manlı Bankası veznesine ibraz ve banka 

dahi beher Türk Üraaı on iki frank alb 

oant:im beaabile aeh.imlerine iaalıet eden 
mebaliği tediye eyliyecektir. 

Hiueclarlara bu ıuretle yapılacak te
diyat ibraz edilecek aehimlere bir dam

ga Yazetmelc ıuretile ıösterilecektir. Bu 

.eıümlere numaralarnı.ı mübeyyin bir 
bordro raptedilecektir, ilerde icra edj. 

lecek tevziat için bi11edarlar damgaJan.. 

mıt oll\D ıenetlerini muhafaza edecek· 
lerdir. 

Menıaliki ecnebiyede ilauııet eden hia

aedarlann tediye İçin banııi müeaae

ye mürac:eat edecekleri bililıara aynca 

ilin edilecektir. 

TASFiYE HEYETi 

lıtanbul ikinci iflas memurluğundan: 
Müfliı Yuvan Murat oğluna ait ve Niko
laki Murat oğluna ( 15000) lira bedel 
mukabilinde birinci derecede ipatekli 
bulunan Fenerde Apd; ıubafı mahallesin· 
de Balat caddesinde kain ve lamamma 
( 41118,00 lira kıymet takdir edilen ve 
kayden mukaddema hane elyövm depo 
ve vQZiyet aıraunda Çiltik fabrika11 o
larak iatiınal edilen mahallin yan hisse
.ı. açık utbrmaya konulinuttur. Art
tırmada şartnamesi 25-2-935 tarihiden 
it.ibaren dairemizde her kesin göre
bilmesi İçin açık bulundurulmuttur. 19 
Mart 1935 aalı aiinü saat 14 den 16 ya 
kadar lıtenbul ikinci iflaa dairesinde 
müflis Yuvan Murat oğlu maaaaı ifliı 
idaresi tarafından açık arttırma ile saıı
lacaktır. Görülen kıymet üç yeminli eh
li vukuf tarafından taktir edilmittir. 
Artbrmaya ittirak edecek olanlardan ko
nan kıymetin yüzde 7,5 yedi buçuk nia
betinde teminat parası veya bir Milli 
banka teminat mektubu alınll'. Satılacak 
mabaJJjn vergi ve belediye resmi ve va
kıf icareşj müşteriye aittir. Arttırma be 
deli tahmin edilen kıymetin yüzde yet· 
mit .... Aini bulduğu taktirde o gün kat'i 
bırakılm.uı yapılır. Akıi taktirde en aon 
artbranm taahhüdü bakı kalmak üzere 
arttırma on bet gün daha uzablarak 3 
Nisan 935 çarşamba ııünü aynı saatte 
kat'i !aıfiye mecburiyeti olmasma bi
naen en çok artbrana ihalesi yaptlacak
br. Bu it için fazla malumat almak ia
teyenlerin 934-85 numara ile dairemize 1 
müruaatlan ilin olunur. (8173) 

Sulıan•bmet ıul!ı mahkemesi t ci hu
kuk bakimliiinden : lıtanbul belediyo
ıi tarafından dava olunan Kasımpatada 
Yahya Kahya mahıılleıinde Y alı:up ağa 
ıokafmda (33) No. lu hanede Emin A
li hakkmcla açılan tahliyei mecür davası 
üzerine yazdıp gönderilen celpnameye 
kendisinin bıılunamadığı ve .emti tneç· 

hule gittiği mubaşir tarafından Yerilen 
m•~ruhata nazaran hakkında ilanen tel>
lie~ı iıasrna ve mahkemenin de Jl-3-935 
ıaat 10,30 da talikine karar verilnıİf ve 
merkur günde müıea Ali Emhı A;i mah
kemeye gelmezae ve yahut bir •ekil gön. 
dcrmediği halde hakkıncla giyaben mua
meleyi kanuniye yapılacağına mübeyyin 
tebliği havi ilandır. (8165) 

Aıliye mahkemeleri 2 ci yenileme bü
rosundan ' lotanbul belediyesi ile Ak

aarnycla lamail ağa mahalleıinde Camii· 

ıerif sokağında 4 No. lu hanede Musta. 

fa bin Abdullah ile kefili ÇaTfuyİ kebir
de Bedeıten kapısı yanında 77, 'l9 No. da 
tüccar Mehmet Remzi bin Ali arasmda

ki davanın yenilenmesi esıuuınıla müd. 

deaaleyhlerin ikanıetgi.blarınm meçhuli· 

yeti hasebiie ilanen tebliğat icrasına ka· 
rar n~lmif oldufundan tetkilca••n icra 
k• lınacaiı 3-4-935 tarihinde saat 10 da 

'Ilüroda hazır bulunmııiarı !üzt.MDu teb

lıit m*mma kaim •ilk üzere ilin o
lanur. (8166) 

lıtanbul birinci iflaı memurluğu.;danı 
Müflis eczayi bbbiye ve kimyeviyye 1 

Türk anonim ıirketine ait Kuzıuncukta 
Bostancı batı Apdullah mahalletinin el• 

ki 93, 73, 73 yeni 50, 73, 73 nwnaraler. 

--~Han. Tel 22740 ---ıı!i 
AYVALIK YOLU 

MERSİN vapuru 16 Ş•1bat 
CUMARTESi günü alqamı 
aaa.t 19 da iz.mire kadar. (768) 

1215 

lZMIR SÜR' AT YOLL 

1 

100 metre bezli lastik boru "Dahili kutru ) 
3/4parmak,, ) 

100 metre bezli lastik boru "Dahili kutru ) 
1/2 parmak .. ) 

120 metre bezli lastik boru "Harici kutru ) 
19 mm. ve cidar kalmlığı 3 mm.,. ) 

21 Şubat935 
saat 14 J 

la muraklraın evvelce arsa ve antrepo i
ken elyevm Eczayi tıbbiye •e kimyeviy• 
ye fabrikası olup huducllan ve mesaha· 
lan mailim ve muayyen (32155) otuz 
iki bin yüz elli bet lira kıymeti muham
meneli araa ve üzerindeki fabrika binni· 
le sair müıteınilatı ve fabrika içinde 
mevcut olup 11-4-934 tarihli raporda 
münderiç (14510) on dört 6in beı yüz on 

lira elli beş kurut kıymeti mubammene
li ve müfredat ve cins ve evsafı mez
kUr raporda yazılı makine, alit, edevatı 
bir ıartname ile; Kazalik ıirketi mez. 
kUrün mutasanf olduğu Kuzguncukta 
aynı mahallede ve aynı ıokakta eıki 63, 
73, 73 yeni 50, 73, 73 numaralı ( 4432) 
dört bin dört yüz otuz iki lira kıymeti 
mubammeneli ve içinde kuyusu ve diğer 
müıtemil8b bulunan bostan mahalli di

ğer bir ıartname ile açıli: arttırmaya ÇI· 

karılmııtır. Ziraat bankasına birinci de
recede İpotek olan her iki li:mm menkul 
ve gayri menkullerin eçrk arttırması 19 
Mart 935 salı ııünü saat ondan on İki· 
ye kadar denm etmek üzere Sirkecide 
Yeni Postahanenin latanbııl adliyesine 
tabın olunan kısmında kain birinci if
liı daireıinde Müflis Şirketin masa mü· 
meınlliğince yapılacakbr. O gün arttır
ma hıbmln edilen kıymetin yüzde 75 fİ• 
ni bulmadığı takdirde en IOD erttıraDID 

taahhüdü baki kalmak üzere 2 Niaan 
935 oalı ııünü aynı ıaaılerde ikinci ut. 
tırmaaı icra ve kat'i bırakılmaaı yapda
caktır. Arttırmaya iıtiıik edecekler yüz
de yedi buçuk niabetindeki teminab na
kitı veyahut milli bir banka mektubu o
larak yerecektir. Uzerinde bırakılma la· 

rihind~ itibaren sarfı lizım ırelen ruıum 
Ye harç ve delliliye ve llaİr maıraflu 

müıteriye aittir. Şartnameler ıörülınek 
üzere ilin tarihinden itibaren her ııün 
dairede açık bulundurulacaktır. Fazla 
izahat almak isteyenlerin 934-3 dosya 
numarasile memuriyetimize müracaat et
meleri ilan olunur. (8190) 

3 adet Terazi "Amerikan sistemi, oto- ) 
malik ve aagari 10 gram azami 50 ) 

GULNIHAL vapuru 19 Şu- j 
bat SALI günü saat 11 de c-;:- ı 
lata nbtmımdan kalkarak doğ kilo tarlar ,, ) 

1 5 adet Kara Elmas " 500 mm. lik kutur· ) 
daki taşları zımpara edecek ve ) 
bir kart ayarında yarım kıratl~k,. ) 

23Şubat935 
saat 14 

ZA Yl - Kasımpaıa ıubesinden alm11 
olduğum e•kerlik terhis tezkeremi zayi 

<Ltim.. Y eniıini alacağımdan hükmü yok· 
tur. Ka11mpaşada Çatma' Mesçit To:ı 

Koparanda 15 nunıeroda 315 doğumlu 
Hüseyin oilu Ahmet. (8162) 

ru lzmir'e eidip dönecekdir. 

Not ı 

Yalnız bu haftaya mahsus 
olmak Ü2ere lakenderiye pos
tası yapılmıyacakdrr. ( 801) 

lıtanbul dördüncü İcra memurluğun• 
elan ' Tımıamma üç bin altı yüz yetmq 
alb lira kıymet takdir edilen Boğaziçin· 
de Ortaköyde Portakal ıokağmda eski 
39 yeni 49 No. lu maa bahçe ahşap hana 
tamamı elli alb hiue itibarile kırkdöıt 

hiueai açık artırmaya çıkarılmıt olup 
12-3-935 ıünlemecinde tartanamesi eli· 
vanhaneye aadarak 23-3-935 günleme 
cine rastlayan cwnartesi ıünü saat 14 
ten 16 ya kadar dairemizde sablacaktır. 
Artırmaya itti.ak için yüzde 7,5 teminat 
akçesi alırur. Müterakim vergi, belediye 
ve vakıf icarcleri mütteriye aittir. Ar· 
tırma bedeli hiaıeye isabet eden müham
men kıymetin yüzde 75 ni bulduğu tak· 
dirde ihalesi yapdacaktır. Aksi halde en 
aon artıramn taahhüdü bakı kalmak üze
re artmna onbeı ,ün daha uzatılarak 

7-4-935 ııünlemec:ine nııtlayan pazar gÜ· 

nü ayni oaatta mezkür hiue en ..,.. artı· 
rana ihale edilecektir. 2004 No. lu icra 
ve if!is kanunun 126 mcı maddesi mu· 
cı1>ince İpotek ıabibi alacaklılarla diğer 

a!akadarlarnı ve irtifak hakkı sahipleri
nin dahi ayni menkul üzerindeki halda· 
nnt, buıusile faiz ve masrafa müıeellik 
iddialannı .......ıu müıbitelerile birlikte 
(20) ıün içinde bildirmeleri f&rtlır. 
Aksi halde baldan tapu a.icillerile sabit 
olmayanlar aatıı bedelinin paylaşmasın· 
don hariç kalrr!ar. Bu hususta daha faz. 
la bilgi edinm•k .;steyenlerin 34-4210 
doıya numarasile dairemize müracaat 
ebneleri ilan olunur. {8164) _,....---- ---- -~-- -
ZA YI - 14044 sicil numerolu ehliyet• 
namerni zayi eylediğimden ve yeniıini 
alacağımdan eıkiainin hükmü yoktur. 
(Bl61) Mehmet oilu lamail 

Maliye Vekaletinden: 
Darp edilmekte olan Gümüş paralardan Dört Milyon lira

lık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedilmiş 
olacağından eski gümüş paraların 1 Şubat 1936 tarihinden iti· 
haren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kulla· 
nılmıyacağı hilafına hareket edenler ha!,mda kanuni takibat 
yapılacağı 2257 No. lu kanunun sekizinci maddesi mucibince 
ilan olunur. (558) 977 

.,.Tacirlere mühim ili-, 
tstanbul ticaret ve sanayi odasından 

1934 ve daha enelki aenehr o !a ücreti kaydiyelerin 'n 
, 935 se'leıi Mart nihayet ne kadar ceıa•ız oiarak tahsiline oda 
meclisiuce karar •• rihni, olmakla bu uc ·etl•rinl henüz verm~· 
mit olan arı ı şimli len o ' a a müracaatla oo·çl•nnı ödomeler 

(~' 7 l 

'-. . üdür ,ü~ünden: 

1.- Akhisar'da yapılacak (21774) lira (47) kuruş be
deli keşifli yaprak tütün kapalı zarE usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2.- Eksiltme şartnamesi ve projeleri (109) kuruş mu· 
kabilinde Cibalide Levazun ve Mubayaat Şubesi Nakit Mu
hasipliğinden ve İnhisarlar J.'Vlanisa Müstakil Müdürlüğün
den alınacaktır. 

3.- Eksi.tme 11 Mart 93 5 pazartesi günü saat 15 de Ci
balide Alım, Satmı Komisyonunda İcra edilecektir. 

4.- Teklif nıektupları ka nwıclaki hükümlere göre yukar 
da tayin edilen gün ve saatten bir saat evveline kadar Ko
misyon Reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5.- Eksiltme şartnamesinin mahsus maddesinde yazılı 
şeraiti haiz olanların arasında yapılacaktır. 

6.-Talip olanların yüzde 7,5 muvakkat güvenme parası 
olan (1633) lira ile birlikte müracaatlan. (745) 

23 aded alttan sürme araba : 
Şar namesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır.Ver

mek isteyenlerin 3.3.935 pazar günü saat 14 de yüzde 7,5 gü
venme paralarile Cibalide Le vazını ve Mubayaat Şubesine 
gelmeleri. (730) 

A na Bel_ : iye Reisli~inde ı 
Beled'yernh için ir mıı.'dna mühendisi. almacakdır. Yük 

aek makine tahs' 'i görmüş ve tecrübe s hibi mühendislerin 
tercümei t. .,,1 ve vesika suretlerile birlikte müracaatları ilan 
olunur. (782) 1219 

100 adet Potrel" beheri 3,20 metro bo- ) 
) 

24Şubat 935 
saat 14 yunda 16 Lk,. 

2 top pirinç tel kafea N. 10 ) 
12 Enleri 80..,...) 2 " 

2 ,, 
.. 
" 

.. .. .. .. 18 timetre ola ) 25Şubat 935 
saat 14 

1 

2 .. 
2 .. 
5 ,, 

.. 
" .. 

.. 
" ,, 

.. 20 caktır. ) .. 36 ) .. 08 ) 

• ---• Ôksüriikler çok defa tehlikeli hutahklar glhterir 

KATRAN HAKKI EKREPiı 
llu tehlikelerin önüne g<çerek öksürtk'erl keser ve müzmin bronşitler ı 
nczlclrrini knfivvC'n grçir Hıtf Jıihi nt"f ., 1 arlı~ı'13- d:t ço"- favdt!.H vn.riır 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankarada Bankamız Fen servisinde çalıştırılmak uzere 
1 fen memuru ile bir daktilo alınacaktır. 

1 - Fen memurunun mensucat, makine veya başka b:r 
fen tahsili yapmıf ve tecrübe görmüş olması ve eyi almanca 
bilmesi şarttır. 

2 - Daktilonun orta tahsili yapmış o.lmaaı ve eyi Alman
ca bilmesi lazmıdır .llavet~n F ranıızca bilenler ve Lise mezun
ları tercih olunur. İsteklilerin 21 Şubat 1935 perşembe akşa
mına kadar Ankarada Bankamız memurin Müdürlüğüne ve 
lstanbulda Şubemize müraca atlan. (793) 

Gedikpaşada İstanbul Jandaı ma 
Satınalma Komisyonund' n: 

1-Jandarma Eşya ve Leva.zı n an'ban anhalaj ihtiyacı iç:n iri 
li ufaklı b.n b~yu .. c.ı.. ~ -~--- sandık ve yüz elli kilo balya ipi 
ve elli kilo balya sicimi ve yüz kilo çivi açık eksiltme ile sa
tın alınacak ve eksilbnesi 5 Mart 935 Sah günü saat on bc1 
te Gedikpaşada Jandarma eşya ve Levazım anharı binasında· 
ki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Bu malzemenin hepsinin tasarlanmış bahası ( 143 .... ) 
lira (98) kuruş ve ilk teminatı (107) lira (70) kuruş o up 
sandıklarla İp ve sicim ve çivinin ayn ayrı tasarlanmış İ>ah l 
ları ve ilk teminatları Ja şart kağıdında yazılıdır. 

3 - Hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi san
dıkların bir ve diğer kalemlerin bir veya bir kaçının ayrı ay
rı isteklilere de ihalesi gerek olduğundan isteklilerin isteye· 

' cekleri kalemlere ait ilk teminat mal sandığı makbuzu ·•t"',ı 
banka kefalet mektubu v~ hüviyet cüzdanlariyle beraber yu
karıda gösterilen gün ve saatte komisyonumuza gelmeleri 
19.zondır. 

4 - Şartki.ğıdı parasız komisyon\lllluzdan alınabilir. 
(783) 

İstanbul P .> ta T. T. 
aşmüdörlütün --t~n~ 

Saygıh halk.muza yeni bir kolaylık .olmak üzere memle
ketimiz içindeki şehirler ve ecnebi memleketler arası telefon 
konuşmaları için İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy cihetle· 
rinde hususi muhavere odaları hazırlanarak 15-2-935 ta:rİ· 
hinden itibaren emre amade bulurunuşdur. isteklilerin İs· 
tanbul, Beyoğlu ve Kadıköy Posta T . T. merkezleri telgTaf 
gişelerine müracaatlan. (798) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Buğaz içinde Rumeli Kavağında iskele karşısındaki tab

ya ile Anadolu kavağında Macar ve Rumeli kavağı ile Yeni 
mahalle arasındaki telli tabyalar civarındaki Çiroz kurutma 
tarlaları parası birden ve peşin verilmek şartiyle bir mevsim 
İçin açık arttırma usuliyle ayrı ayn kiraya verilecektir. İs
teklilerin ve şeraitini öğrenmek isteyenlerin 20-2-935 çar
tamba günü saat on dörtte pey akçeleriyle müracaatları. 

(M.) (577) 

1 UL BELEDiYESi iLANLAR., 

Karaağaç müessesatı müş temilatmdan 60 numaralı ba· 
ğırsakhane 2 sene müddetle kiraya verilmek üzere açık art
tırmaya konulmuştur. Senelik kirası 2000 liradır. Muvakkat 
teminatı 300 liradır. Şartnamesi Levaznn Müdürlüğünden 
parasız alınır. Arttırmaya 24 90 numaralı kanunda yazılı ve
sikalarla 4.3.935 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encii
mende ulunmaları. (805) 

Y eniköyde n ivf' merkezinde Simidci ıokağmd~ CU• 

martesi günleri pazar k rulacağı ilan olunur. (803) 
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Katran kullananlar: Yaın.:ız.~~=zuK Pelesenkli Katran Eksirin· TErClff 
! DıNIZ 

Asipirol Necati Grip, nezle. bat ve dit ağrılannın kat'i ilacıdır. Depoau: 
Babçekapıde Salih Necati Ecra ~ 

neıi 

ile dün~a- ~ı dolasabilirsiniz. 

Çok asri bir hututa malik bir möble dahilinde mevzu bu.ahize ıe
k iz lambalı, ve yirmi adet tuli mev ce göre ayar edilmİf d~vreh, ~5. met· 
reden 20000 metreye kadar alan bu ahize, radyo ve müzik fenmnın en 
aon tekamülatını nefsinde cemet mittir. . 

Yüksek tevettürlü hususi devreli bir pentod ve değit~n b~aaaı· 
yeti e mütterek çalıtan antifeding lambaları v~ · ı.tasil~ makınemn her 
tuli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesını temın eder. 

HAKiKi RADYO ~ 
'10 

21 O istiklal caddesi, Beyoğlu 
• 

Türkiye iş Bankası 
• 
idare Meclisinden: 

Alelide Umumi He yetin çaiınlnuuı 

Eaaa nlzamnamemizin 45 inci maddesine tevfikan hissedarlar u. 
mumi heyeti, 24 Mart 1935 pazar ııünü ıaat üc;de Anka~da Bankanın 
Merkezinde alelade olarak toplanacağından Muhterem Hıasedarlarnnı
zın muayyen gün ve ıaatte bu toplantıda hazır bulunmaları rica olu-
nur. · 1 

Eaaa nizamnamemizin 49 uncu maddeai mucibince aerek aaale
ten, gerek vekiıleten 50 hisseye aahip olan hisıe~arlar umumi hey~t~ 
ittirak edebilirler. Ancak vekillerin .de tahıen hıaae~ar ve rey sa~ıı~ı 
olmaları lazımdır. Hiaaedarlar hamıl olduklan hıue ıenetlerınm 
miktar ve numaralanm gösteren bir cetveli mezkUr nizamnamenin 
50 inci maddesi hükmüne &öre ve hiaııedarlardan birini tevkil auretile 
mnumi heyete ittirak edecek olanlar dahi mev:ı:ubahs cetvelden batka 
Merkezi idare ve tubelerimizden alabilecekleri vekalebıamey:i içtima 
.Unünden bir hafta evvel tubelerimize verece'klerdir. 

Müzakere ruznamesi af&ğıda yazılıdır ı 
1 - idare Meclisi ve mürakipler raporunun okunmau, 
2 - 934 ıenesi bilançoaunun taadik i ve lclan Mecliıinin il:ıruı. 
3 - Temettüün taluimi ıuretiııin ve tevzii tarihinin tesbiti, 
4 - 935 aenesinde idare Mecli&i azalarma verilecek ücretin tayini, 
il - 935 aeneei mürakiplerinin ı...;il ıneoi, 
8 - 934 ae...,.; mürakiplerine verilecek ücretin tayini. 

Nafıa Bakf n ~ığından: 
1254 

Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 2135 lira. olan 
100 ton yerli Kok Kömürü H aydarpaşada vagonda teslim 
ıartile pazarlıkla eksiltmeye konuhnuştur. 

Pazarlık 4 Mart 935 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
aaat 15 de yapılacakbr. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 160, 13 liralık mu
vakkat teıninatlarmın ~alsan dığına yatırıldığına dair olan 
makbuz veya nümunesine uygun banka teıninat mektubu ile 
birlikte aynı gÜn ve saatte Komisyonda bulunmaları 18.zım
dır. 

İstekliler bu husustaki ıartnameleri parasız olarak Anka
ra' da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (799) 

Diyarbekir 
Belediyesieden: 

1 - (73857) lira 93 kuruş bedeli keşifli Diyarbekir 
tehri elektrik tesisatına aid su kanalı, baraj, Santıral ve üç 
muhavvile merkezi binası İn§ aatı şartnamesi mucibince ka· 
pah zarf usulile 31 İkincikanun 935 tarihinden itibaren otuz 
iki gün müddetle münakasaya konulmuşdur. 

2 - Bu inşaata aid pilan, model, şartname harita ve di· 
ğer evrak 20 lira bedel mukabilinde Diyarbekir Belediyesin· 
den almacakdır. 

3 - Münakasa 4 Mart 93 5 pazartesi günü saat on ikide 
Diyarbekir Belediye dairesinde yapılacakdır. 

4 - İstekliler keşif bedeli -ıin elli bin liraya kadar yüzde 
yedi buçuğu ve mütebakisinin yüzde beşi nisbetinde (Arttır· 
ma ve eksiltme ihale kanununun 17 nci maddesinde yazılı) 
muvakkat teminat verecekdir. 

5 - Teklif mektubları 4 Mart 935 pazartesi günü saat 
on ikiye kadl\r Diyarbekir Be!ecliye daireainde Belediye 

. Encümenine verilecekdir. (800) 

latanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanlan. 

1 1 Şubat 935 te pazarlıkla 
alınacağının duyuruhnası is
tenen (850) adet yün eldive
nin ıniktarı 1540 adede çıka: 
rılmışbr. Puarlığı 25 Şubat 
935 pazartesi günü saat 14 de 
lzınitte Fırka binasındaki sa
tmalma koınisyonunda yapıla
cakdır. Tutarı 847 liradır. Ka-
ti teminatı 127 liradır. lzınitte 
satmalma koınisyonunda tutu 
1an nümune görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatte tica
"ret odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir vesikasiyle gelmeleri. 
(788 (654) 1061 

••• 
Kırıkkalede San'atlar Mek

tebi binası yeni tediye ıartla
rına göre kapalı zarfla ihalesi 
yapılmak üzere eksiltmeye j 
konmuıdur. Keşif bedeli : . 
67589 lira 35 kuruşdur. Şart
name ve keşif evrakı 338 ku- : 
ruşluk Maliye vezne m;.\kbuzu 
mukabilinde Vekalet İnşaat 1 
Şubesinden verilecekdir. İha
lesi : 6-3-935 çarşamba günü 
saat on birde Koınisyonumuz
da yapılacakdır. Muvakkat te 
minatı : 4629 lira 47 kuruş 
luk banka mektubu veya ma
liye vezne'lnakbuzudur. Ek
siltmeye girecekler 2490 nu
maralı kanunla şartnamede is
tenen bedelleri teıninat ve tek
lif mektublarile birlikde ihale 
günü en son saat 1 O a kadar 
Koınisyonumuz Reisliğine ve-
rilmit bulunacakdır. (793) 

(810) 
• • • 

Kapalı zarfla 7 Mart 935 
de ihalesi ilan edilen Yüzbin 
tane portatif Çadır için yeni 
şartname yapılmakta olduğun 
dan eksiltme günü yeniden ya
pılacak ilanJarla bildirilecek-
ti~ '794) (811) 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

i'amamı ödenmiı sermayesi: 

2,200,000 Türk Lirası 
TUrkl1enln her J•rlnde fUb• Ye muhabirleri Yardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
lstanbul Şube•I: Telefon 22042 

Şubeslı Telefon 43201 

823 

- ,_ . __ ___:__ ' __ • _. _ - ' - · -; • __ ,.,._. • • l. - ' ~-·· l 

BÜYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertip 5 inci Çekiı 

11 Mart 1935 de dir. 

lüyü~ itramiye: 30,000 Lira~ır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami

yeler ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

Gedikpaşada Istanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

1 - Jandarma efrad yatakları için tutulan nümunesi gibi 
yerli Dört bin kilo pamuk açık eksiltme ile ıatm alınacak 
ve eksiltmesi 24 Şubat 935 pazar günü saat on beşte Gedik
pafada Jandarma anhan binasındaki koınisyonumuzda yapı· 
lacakdır. ' 

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

3 - Şart kağıdı parasız komisyonumuzdan alınabilir. 
4 - İsteklilerin ilk temin at mal sandığı makbuzu veya 

Banka kefalet makbuzu ve hüviyet cüzdan1ariyle beraber yu
karıda gösterilen gün ve saatte komisyonumuza aelmeleri. 

(639' 1064 

Gedikpaşada İstanbul Jandarma 
Satın Alma Komisyonundans 

1 ~ Jandarma Hayvanları Eğer takımJarmm unarılır>'' 
amda ku1lamlmak üzere Otuz kilosu üzengilik ve lark kilo•11 

dizğin kolu ve göğüslüklük ve kırk bet kilosu tartı kayıt1!1' 
olmak ıartiyle ve mevcut nümuneleri gibi yerli mamUl~J 
(Yüz onbe§) kilo birinci nev'i sarı sabunlu kösele ve (Bir) ~· 
lo balmumu ve (Yüz) kilo keçi lalı ve (Yirıni) kilo saraç ıP' 
liği ve (Yedi yüz) adet döğme üzenği tokası ve (Üç yüı) 
adet dökme dizğin kolu tokası ve (Altmış) metre teyeltililı 

1 bez açık eksiltme ile satın almacak ve eksiltmesi 20 Şu~ 
935 çarşamba günü saat On bette Gedikpatada Jandanrıa , 
ya ve levazım anban binasındaki koınisyonumuzda yapıl' 
caktır. 

2 - Bu malzemenin hepsi için tasarlanan baha (Beşyilı 
seksen üç) lira (Doksan) kuruş ve hepsinin ilk teminatı 
(Kırk üç) lira (Seksen) kuruş olup her cinae ait olan hah'' 
ları ile ilk teminatlarıda ıart kağıdında ayrı ayrı yazılıdı~ .. _:.ı 

3 - Hepsinin bir istekliye veya bir veya bir kaç cin•~ 
ayrı ayrı isteklilere ihalesi ger ek olan bu malzeme iateklile~~ 
nin isteyecekleri cinslere ait ilk teminat ına1 aandığı mak IJ! 
zu veya Banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanı ile be~ 
her yukarda gösterilen gÜn ve saatte komisyonumuza gebr> ' 
leri. 

4 -Şart kağıdı koınisyonumuzdan parasız alınabilir._.,1 
(589) ~ 

Maliye Bakanlığından~ . 
lstanbulda istihdam edilmek üzere Maliye Bakanlı~ 4 

ca 250 lira ücretli ilq 150 lira ücretli iki, 120 lira ücretli jJd 
hesap mütehassısı alµıacaktır. Mütehassıslar imtihanla ~Jj• 
cektir. Taliplerin YülCsek tahsil görmüş, Maliye müfettJŞ1, ğinde, Divanı muhasebat birinci sınıf murakipliğinde .,e~ 
azalığında veya mali veya ticari müesseelerde en az J>ej ,is 
muvaffakiyetle çalıımıt olmaları, muhasebe usullerine, ~;_., 
ve ticaret kanun1arına vakıf bulunmaları §arlbr. tmtı I•' 
Ticaret usulü defterisiyle Ticari hesaptan yapılacaktır· <14' 

teyen1erin kanuni prtları haiz olduğuna dair vesikal~J 1e 
bulundukları vazifelere ait eyi hizmet ıahadetnameler• • 
fotoğraflariyle birlikte 25-2-9 35 pazartesi günü akt~t-i' 
kadar Beyoğlu tahakkuk müdürlüğüne müracaatları. pıl' 
han 27-2-935 çarıamba gi\nü saat 10-12 ve 14-18 de Y~ 

caktır. (729) 

Umıımi Nqriyat oc Yazı i,lari müdürü Etem izzet BENJCt 
Gazetecilik v~ rıatbaac:dık T. A. Ş • 


