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j Mecliı Baıkanı ~ 

General Kazım · 

1 
Özalp'ın seyahati 

Habeş İmparatoru bir merasim eana ımda 

r aşısı Konseyinde Bau Mussolin i diqor ki: 

70.0 O İtalyan gönüllüsü Ha
. beşistana g • ek istiyor! 
ltalya menfaatlerini ko umak için Şar-
ki Afrikaya iki tabur a.:.k~r gönderdi 

l\onsey Somalide / 
alınan ted

birleri tasvip etti 
lfarp malzemeal lmall 

it arttırılıyor 
~1'.tA, 17. A.A.. - Havas _, '.i. 
lııııcı., ı Büyük fqiıt komeyi bu:ııu· 
._ 

1 
. MulOliıü, 70.000 den fazla "ka· 

~·~·eldi,, nin, tuki Afrika,.. p 
lıııiı:l. oı..r.ı. silmek iotediklerinl bilclir-

j.!to~ D'' • d • L...1.1 •• ~ y, uçenm, .. l1yu& _,...,. 

~ ı....Yanatım alluılamıt Te Franoa ile 
~. "'llnaaebetleri yeni -1ar üzerine 

~l.tJ. diplomatik icraatı tuTII> etmİftİJ' 
~ :ııey, Somalide ahnan askeri tedbir· 

1 . laıvib eylemiıtir. 
~·~iği hafifletmek üre, ibclao olu
~ laaUık hafı.un verctiii netice· 
~·"'-nuniyet göıteren kon.ey, cu
"'~ Iİ 1 günleri, öğleden oonralı:I zama. 

taoal terlıiyeJ'• n eekeri talimleN 

1 

~(Devamı 7 inci sahifede) ltalya BOfvekiN Bay Muuolinl 
~ ••.............•...•••• ,,,,,,,,,,,,,.,,.,, ,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,., .. ,,,,,,,. 
Komünistler Kütahyada şiddetli bir 

~}anada geniı bir zelzele oldu, hasar yoktur 
011ıplo keıfedildi 

&ir çok kimseler 
tevkif olundu 
\l/y vi) A.NA, 11. A.A. - Zabıta, 

itti "?anın baflıca poli• merkez
~ ili hücumla :z.aptetmeğe ma
ili~ llenif tutulan bir kıomiinut 
~e 1 lttftydana çıkarmlfhr. Bu 
Q, ı,?liikadar ki.nselerin 'oğu 
oı~çok da göçemen tevkil 

~ "''"'· >ıı 11'/,ıta hQla bu me•ele Ue u '•~uldur. 

~ ~tetli ve maaşlı 
~- ttnurlar 
li•t 

hŞarlar komisyonunun 

0 
.\ti llzırladığı rapor 

~ tretJi l<ARA, 17 (Telefonla) 
1ııı1, h~e bıaafh memurlar hakiii.te ır rapor hazırlamıt olan 

t eııiıt!:'la~ komiıyonıı raporu 

1~1e11ı, &ozden geçirilerek bir mü
J.t eıtu'' va,._a bildirmek üzere tek-
1lıııi•t~rek müıtetarlara tevzi e-

' ır. 

~il ~İi•te ı 
"-ılirdikt •ar ar son mütalealarım 

~eri) en. ıonra rapor Batbaka
_9Ce~t: .... 

Karakösede fırtınaların ıiddetinden Ziraat 
bankaıının ve ilk mektep binasının çablan 
çöktü, bazı evler yıkıldı, nufusça. zayiat yok 

Kütahyadan 

KOTAHYA, 17.A.A. -Akfalll 
saat birde burada onbet saniye ka
dar devam eden bir zelzele olmuf
tur. Zelzele tiddetli olduğundan 
herkesi korkutmuttur. Haaar yok
tur. 

Karaköııede fidcletli lırtırıalar 
KARAKöSE, 17. A.A. - Bir 

haftadanberi görülmemi4 bir ~P.
kilde karla karıtık yağmur yağıyor 

bir manzara 

ve tiddetli fırtınalar devam edi· 
yor. Yağan karların çokluğundan 
yollar kapanmıt ve postalar teeh
hura uğramıttır. Fırtına yüzünden 
Ziraat bankası binasmın çatısı ka..1 
milen ve ilk mekteb binasının ça- \ 
t11ı kısmen çökmilttür. 'Yıkıl an ba
zı evler de vardır. Nufuaça zayiat ı 
yoktur. 

iç ioler Bakanı da dün 
Antalyaya gitti 

ANT.ALYA, 17 (A. A.) - KurultaJ' 
Baıkanı General Kazım Ozalp dün saat 
5 le ~timize gelmittir. Cenerel Vali, 
liva kumandanı, C. H. Fırka11 ve bele
diye batkanlarile kentimizde bulunan 
ıaylavlar tarafından hudutta, daire tef• 
leri ve memurları, türlü yerli uluoal kn
Tumlar üyeleri ve halk taraiından k
geriıinde kartılaıunııtır. 

General Kazım Ozalp Antalyoya 
gidiyor 

BURDUR, 17 (A.A.) - Dün aaat 
11 de kurultay ba§kanı Ce .... al Ka.
znn C.alp ile kurultay üyelerinden 
HaydAr Rüttü, Rasih, Halit, Hayri, 

I 

Genaal Kôzun Ozalp 

Mazhar Müfit ,..brimize geldileT. 
Halkevinde bir çay içerek Antal· 

yaya hareket ettiler. 

iç işler bakını da Antalyayı 
gidiyor 

ANKARA, 17 (Telefonla) - iç 
İfler bakanı Bay Şükrü Kaya, bugiin 
öile trenile tehrimizden Antalyaya 
müteveccihen hareket etmiıtiT. 

• • • 
ANKARA, 17.A.A. - içeri itleri Ba

kam B. Şükrü itaya bugÜn öile tre· 
niyle Afyon'a müteveccihen tehrimiz· 
den eynlmıılardır, 

Bakanlar heyeti 
Toplantısı 

Yeni bütçe tetkikleri · 
baıladı 

ANKARA, 11 (Telefonla) -
Bakanlar heyeti bugün Mat on al
hda toplanarak 1935 büt'e pro
jeai üzerinde tetkiklerine b'lfla-
1111fhr. 

Hauptman davası 

idam kararı eğer 
Değiştirilmezse ••• 
Amerikalı vali, hakim, jüri 

azası öldürülecek 
TRENTON, 17. A.A. - Fle

mington davaamı müteakib, vali 
B. Hofman'a göderilen bir mek
tubda, Hauptman hakkında veri • 
len idam kararı bu ayın 27 ıinden 
önce deği9tirilmediği takdirde, 
kendiı_ile beraber, hakim T ranpr' 
ın ve JÜrİ heyetinin öldürülecekle
ri haber verilmektedir. 

Çekoslovakya 
Macarlar rakip olabilir 
fak at düıman olamaz 
PRAC, 17 (A. A.) - B. Beneı (Az. 

Eıt) gazetennin hu1USi muhabirine ver
diği bir mülakatta, Macar - Çekoelovak 
mukareneti münaıebetile demiıtir ki; 

" - Rakip olabiliriz, fakat düııınan ol
mamalıyız; rakiplerle uyuıulabilir • ., 

Müteakıben B. Benes, genel ıiyaoal 
havayı aydınlatacak olan Roma ve Lon· 
dra itilaflanndan memnuniyetle bahaet
mİ§ ve bunları diğer itilaflann takip &

clec:eğİne kani bulunduğunu ve o itilif
lara, Sovye.t Ruıya ile Almanya'nın il-
tihak edebileceklerini söylemiıtir. 

Çekoslovakya Roma itilaflarına ilti
haka .karar venniflir. Ve bundan B. J...a.. 
val'ı da haberdar ebniıtir. Belki, AJman. 
J'• da itilafa iltibalc edeuktir. 

Hamam ve fırın işletenler 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Mali

ye Bakanlığı hamam ve fınn iıletenlerin 
beyannameye tabi tutulmalarını İ•tİye -
bileceklerini bir taminı ile vilayetlere 
Nblii etmiıtir. 

_Milliyetin geni adıdır 

Tel. { Müd6rt 24310. Ya:ı:ı itleri müdilrü: 24319 
• idare •• Matha! 24310 

. I mamların, papasların kılığı 

Kisve kanununun tatbiki
ne ait nizamname çıktı 

Dini kıy af etle her dinden bir kişiye 
verildi dolaşmak salahiyeti 

_lzcllerln, sporcuların, hususi 
teşekküllere mensup 

olanların kıyafetlerl nasıl olacak? 
ANKARA, 17 (Te

lefonla) - Bakanlar 
heyetince kabul edi
len bazı kisvelerin gi· 
J'ilemiyeceğine dair ka· 
nunun tatbik suretini 
aöaterir nizamname 
yarınki resmi ıazetecle 
çıkacaktır. 

Niza.nına.menin bq· 
lıca eaaıları §anlardır: Bir OrtodoL• b' • b' H h " , ır nnam 11e ır o ana 

1 - Her hangi din ve mezhepte ~ ki muameleye ait teklifler Dahiliye 
luraa olıunlar memup oldukları dın vekaletince yapılır ve karar icra ve-
v~ m~zheı-lenn , ~ıul ve ttuun~U~ne killeri heyetince verilir. 
gore mabet ".~ aymlerde nıhanı kiıv~ 5 - izcilik ve aporcdık gibi toplu· 
t~~akla ~ilkelle! olanlar mahallı luklar ve cemiyet, klüp gibi heyetler· 
hükumetl~ce al~~ar olanlardan ce bugün kullanılmakta olan ve &§&• 

!'lı~cak liıteler .mu.cibince ~bet ve ğıda.ki prtlara uygun olduğu bu te-
ayınlerde ruhanı knve t&fnnaga n-. teklr.üllerin altmcı maddeye göre v&-
zun addolunurlar. receği beyannamelerle mahalli büki 

2 - Her din ve me:ııbebin nJıani • metlerince anlaşılan kıyafet, ali.met 
!erini ayırt ebnek için kabul edilen ve levazım tip olarak kabul edilecek· 
her türlii kisve, alamet ve İfaret ru· tir. 
hani kıyafet addolunur. A - Tiirk inkili.bma rejimine ve 

3 - Mabetler, her din ibadetine vahdetine muhalif bir clheti olma • 
mahıua ve uaule muve.hk ôlarak to mak, B - Hükiimetçe kabul edilnıit 
t!6IÜa etmİ§ olan kapalı mahallerdir. resmi kıyafetlerden ayrı olmak, C -

4 - HükUnıet her din ve mezhep- Yabancı memfo .... tlerin aiyui, asker• 
- yalnız birer ruhaniye mabet ve lik ve milis gibi tetekküllerile mİina· 
ayin haricinde dahi ruhani kıyafeti· sebeti olmamak. 
nİ lafıyabilmek için verebileceği mu- 6 - lfbu .n.izaınnameniıı DO§rinden 
vafakat müsaa.dele.-ile bir müaaa.de itibaren 30 gün zarfmda befinci mad· 
müddet.inin hitamında onun ayni nı• dede yazılı olan izcilik ve opvrcu • 
bani hakkında yenilenm...i veya bat- luk gibi topluluklar cemiyet ve kliip 
ka bir ruhaniye verilmeai hakkında· (Devamı 7 inci aahifcdc) 

Huzur haklarından buhran 
vergisi nasıl kesilecek 

Maliye bakanlığının huzur hakları hak 
~ında vilayetlere gönderdiği tamim 

ANKARA, 11 (Milliyet) - Huzuru lıaklarrndan bulanın vergi•i 
nin ne mretle kuileceğine dair Maliye bakanlığı vilayetlere bir tamim 
yapmlJhr. 

Bu tamime göre hizmet erbabının ·iuihkaklan üzerinden alrrımak
ta olan buhran vergÜİ mukannen utihkakların bir aylık baliği ü:z.erı
ne mevzu bulunduğundan hakkı huzurların bir ay zarlında muhtelif 
tediyeye tabi tutulduğu takdirde bu müteferrik tediye miktarları üze· 
rinJen değil iatihkalnn bir aylık yekiinu üzerinden huap edilmesi 
lazım gelmektedir. 

30 liradan Ve AnJıarada 60 lira dan 'lfağl utihkaklar ipn ltabul e
dilen muafiyet mCU1f, ücret ve yevmiyeye münlıanr olduğundan bir ay 
zarfında alınan huzur hakları bu miktarlardan 'lf'liı da ol.a muali- . 
yete tabi değildir. ' 

lnkılah kürsüsünde 

Kapitülasyonlar Osman
lı devletine nasıl girdi 

1862 Osmanlı imparatorluğu için ep 
uğursuz yıllardan birisi olmuştur ... 

·Dün iııılulip enstitüsü denini &,. 
Yuıuf Kemal wrmiıtir. Bay Yuıuf K• 
mal'in clerıini pzıyoruz: 

"Bayanlar Baylar; 
''Oammıhlann uluılar araaı ilılıoadi • 

yatındaki vaziyeti kapitiiluyoııJarla gö
rülür. K.apitülioyonlann ne oldujunu 
biliyoruz. 

Bunun ud manası, Bizam lilkeıinde 
Oımanlılara geçmeden evvel Mmr ül • 
keainde ve Oımanlı ülkceincle otur
yabancı tdıaaların yabancı hukuku ile 
yqama11clır. 

Bunlara kimae karııamıyacak, kendi 
konıoloa ve kanunları karıtacak• Adli 
ve mali kapitülaıyonlar diye ikiye ayrı• 
lan kapitülaıyonlar hep birdir. Makaa
dı ela o kapitüliayonclan istifade eden 
ecnebilere ne için gelmiıoe o makoadı 
tamamen temindir. O zamanlar ecnebi
ler ticaret için memlekete gehnittir. Bu· 
nun olduğu gibi olıııasını temin ebnek 
li.zrmdır. 

Oamanlıbiın verdiği ilk kapitiilM -
yon Oamanlılığm en kuyvetli olduğu za. 
man verilıniıtir. Dikkat edilirııe ilk ka
pitülioyon 1535 tir. Bunda bazı madde
ler vardır. Bu maddelerde karıılıklı tart 
lar vardır. ilk :zamanlarda Babwiye ya
zılmıt fermanlar ıel<linde olan kapitü • 
li&yonlardır. Yani paditah f...-marunda 
fÖyle yapınız, böyle yapınız diyorlardı. 

1535 te mesela burada Oımanb mem
leketinde oturan ' Fransızlara yeril balk-

Bay Yuaul Kemal 
tan bafka bir ıey alınınıyacaktır dediği 
gibi F ranoada oturan Omıanlılar için de 
böyle olacaktır kaydı vardır. 

Burada 10 oene oturan biç bir Fran
ıız vergi venniyec:ektir. Orada oturan 
Omıaıılılar da vergi venııiyecektir, 

Onnanlılıiın en kuvvetli umaııı, S.. 
(Devamı 7 inci aalıi.fedc) 
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(,_l..:..çt_im_a_i _m_üs_a_ha_b_el_er--'--A-i_~~c_n:Lu_) HARİCİ HABERLER 1 

~n büyük 
Biz "Münevver denilen,, bir 

kaç Türkleriz. Bir yere geldiğimiz 
çağlar anladıklarımızdan, anlpıa
dıklarımızdan, bildiklerimizden 
bilmediklerimizden geliti güzel 
bahsederiz: Biz bu beyin idmanı
nı dedik~u ya~mağa, ~eze yiyip ı 
rakı içmege tercıh ederız. 

Geçen günkü toplantmırzda 
arkada.tlardan biriıi fU meseleyi 
ortaya attı: · 

" Neden Türk münevveri hep 
yerinde u.yıyor; ne~e.n batka m~
leketlerde olduğu gıbı o da kendı
ne yer edinemiyor, fikir, hiı saha
larında kendine düfen rolü oyna
yamıyor? Bizde ne zeki eksikliği 
var ne tahsil: Avrupanm, Ameri
k .ının en yük.ek mekteplerinde 
tahsil görmı.it yüzlerce okumu.Jla.
rımrz vardır. Bu kadar her derece 
muallimlerimiz var, bunca ediple
r miz, şairlerimiz var, bunca ta
rihle, ( elsefe ile içtimaiyntla, ru
hi yatla sözün ktsaııı ve türlü bil
giler ile uğratanlarımız vardır 1 
Fakat neden ortada ne ilim ku
ran bır alim, ne şüera, ne edebi
yat. ne "mektep., var ve ne de 
do!·trin? Bakınız! Bizden pek 
çok ıonra A vrupalılafmağa atıl
mış Japonyada bütün bunlar 
vardır ve hatta bazı alanlarda 
Avrupa ve Amerika üzerine akis
ler yapmağa başlamtttırl Bize da
ha yakın olan ve bizden daha dün 
ayrılm14 bulunan Balkan budun
larında da ayni hali görmekteyiz l 
Bizdeki bu becerikıi:rJiğin sebebi 
nedir ? 

- Arka<latlardan birisi atıl -
dı - ben cevap vereceğim 1 Ben
ce bu beceriksizliğin tek sebebi 
içimizde ~ıdığımız bir haatalık
hr ki bem zekamızı ve hem de 
irademizi felce uğratmaktad1T. 
Bu hıutalık - babalarımızdan mi
raa aldığımız egoizmdir. Biz is
tiyoruz ki bem mukııddeı nefıi -
miz rahat olawı, genit Y&f&lln, 
zahmet ve güçlük çektnesin ve 
hem de herteY kendi kendine ol
sun ! Yağma yok! Külfetsiz nimet 
olmaz! Babalarımızda bu hasta -
lı ğ ı doğuran imil - aaırlarca i
çinde yaşadıkları istibdadın an'a
nevi ve dini itiyatlann, insanları 
birbirinden ayıran müeıle9Clerin 
tes · rleri idi ! 

Ocüncü arkadaş - fakat a
zizim b~ bütün bu müeaeaeleri 
yıktık attık. 

Evet 1 Ama kendimizi yıka
yamadık 1 içimizi temizliyemedik 1 
Babalarnnızdan aldığımız o ınen
huı miraaı ti kökünden kesip ata
madık! Biz derin ruhi bir inkila -
ba mühtacız,öyle bir inkılap ki içi
mizi la temelinden ıaraıp alt üst 
etsin ve yıkayıp temizleyip yeni -
den kursun! l~te o zaman içimizle 
dıtımız, tahıillerimizle yapYJtımız, 
yeni ınües:ıeselerimizle ruhumuz a
rasında bir ahenk haaıl olur ve 
bu ahenk yukanda aaydığrmız 
feyizleri doğurur! Böyle bir inki -
liıbın temeli dünyaya arka çe
virmek, dünya malını hakir g-r
mek ve hedefi de altürizm, yani 
ba~kar:rnı acvmek ve bafkaıı için 
fedaki'trlığa hazır olmak - dır 1 
Bizim münevver zümrede böyle 
bir zihniyet hasıl olduğu gün -
onun keskin zekası - timdi bat
kalarmda gıpta ettiiimiz feyizle
rı derhal yaratır! Baktruz ! Si
ze bir misal : 

Geçe.ıı ıUn gazetelerde iki F~ 
11z ilimi (Ru) ile (Kalmet) in 
hal tercümelerini okudum. Bun -
lar .-.bar Paatör enatitüaünün 
balında bulunuyorlarmıfl Bütün 
ömüderini battan bata il-, libo
ratuvar meaaiaine aarfetmit olan 
bu ilimler ölürken bir tek para 
bmılrmıımıtlardır• Halbuki bqe -
riyeti bir çok ıztıraplardan kurtar
IDlf bu büyük insanlar ketfetmİf 
olduklan aeroınları kendi heııap)a. 
rma iatiımar etmit olaalardı biç 
fÜpheıiz ki milyoner olurlardı 1 

Halbuki bunlaruı. akıllarına ne 
para, ne eğlence, ve - de genİf 
y&f&IDak fikri gelmittir. Tek zevk
leri arqtınnak, bulmak, memle -
kellerine ve beferiyete hizmet et
mekti! Şimdi bir de geliniz bizde 
kendine i.lim ıusu verenlere: 
Bunların hıra ve ittihalanna son 
yok! Bunlar hem mevki bibi, 
hem alim, benı zengin olmak is • 
terler! Ve tabiatile i.lim siliniyor 
ve yalnız haria bir insan kalıyor! 

Ben bazı genç 9air ve edipler 
gördüm ki saf ve temiz çal:lnrın-

iT ZAR 

eksiğimiz 
da büyük yaratıcı kabiliyetler gö._ 
termekte idiler. Fakat egoizm 
ve hıra ve tama bırakmadı: Gittik
çe adilettiler ve nihayet kelime -
nin bütün manası ile birer paçav
ra haline geldiler 1 

Fakat azizim - bu dediğin in
kilap nasıl yapılır? 

- Bunun tek bir yolu vardırı 
T etkin! Telkin ise - iki türlü
dür: Ya canlı misaller ve yahut e
debi tipler! Jan Jak Rusao kendi 
misali ile Ropesbierre'i doğurdu, 
- İncorruptible Unvanını almıt 
olan Robespierrede birçokları i
çin ve hatta bugün dahi bir ideal 
oldu. Edebi tiplere gelince - ede
biyatın insan ruhiyatı üzerine 
tesiri büyüktür. Zaten dinden son
ra edebiyat en kuvvetli bir terbiye 
vaaıtaaıdır ! Hatta - dini bir 
tarafa bırakmış olan muasır ce -
maatlerde edebiyat geniş manası 
ile yani fikri akınları d :ı içine al
mak prtı ile--tek terbiye vasıta
aıdır ! Büyük yazıcıların ve y ut 
mütefekkirlerin tesirlerini her o
kuyucu kendi üzerinde elbette ki 
tecrübe etmiftir ! itte bu 
gibi muharrirlerin bilhas11& ro-
man ve tiyatro yazanla-
rın yarattıkları tiplerdir ki 
gençlik için bir örnek oluyor, 
gençler onları taklit ederek on
ların düşünüş ve hareket tarzlan· 
nı kendilerine mal edeTler ! "Don 
Juan., run İngiliz dandi tipinin 
yaradılıtında ne kadar rol oyna -
dığı malumdur. 

Pariııte 1870 senesi inkiliıbı ti
)'alroda Hernani oynandığı za
man bafladı. Putkin'in "Pedkenin 
Onekin,. romanındaki (Tatiana) 
Rusyada yeni bir kız tin; doğurdu. 
(Göte) nin {Verteri) Alman genç· 
!iği için bir ideal oldu. işte bu gi
bi tipler iledir ki edebiyat ken
di tesirlerini yapıyor. Fakat bu 
gibi tipleri yaratabilmek için de 
muharrir yazı kabiliyetinden bat
ka bir de pek yüksek duygular, 
in11&ni enditeler ile mücehbe?.: ol
malıdır! Halktn ihtiraslarını ve 
iptidai inıiyaklarını oktay:ırak 
sabf arkasından kotanlar, bu 
tipleri yaratamazlar! 

Muharrir hem kültür sahibi 
ve hem de yüksek kültür ideali 
arkasından kotınalıdır ki yaratı-
cı olabilıin ! Dua edelim ki bu 
gibi muharrirler bizde de yakın • 
larda çıkabilsinler ki manevi yı -
kanma devri bizde de açılaın ! 

ACAOCLU 

Yurtta 
Hava vaziyeti 
ANKARA, 17.A.A.. - 17-2-1935 

de Türkiyede hava vaziyeti ı 

Ziraat vekaleti meteoroloji ena
titiiaünden alman malUma.ta gö
re, aon 24 saat içinde İzmir ve Ma 
niııa çevreleri ile Akdeniz kıyılan 
ve orta Anado u yağlflı geçmi,Or. 
Yağıt, İzmir ve Maniea çevreleriy
le Akdeniz ktyııında yağmur ve 
orta Anadoluda kar teklinde ol
IDUfbır. Antalyada gece saat 22 de 
batlıyan yağmur sabaha kadar de
vam ebnit ve 97 milimetrelik ya. 
iıt bmıkmıtbr. Karın kalınlığı 

Ankara çevre.inde 10, Yozgad'da 
11, Afyonda 24 aanti~eyi bul
muştur. 

Hava aühunetinde bir gün en-e
le nazaran T nıkya Te Eğe mmta
kalarmda bet derece etrafında bir 
düfiik)ük kaydedilmi.-;r. Buna kar 
tıbk orta Anadolu ile cenub Aııa
dolusunda Ye Karadeniz kıyıların
da bet derece etrafında bir yükae
lif kayaedilmiftir. Trakya mmta
kuiyle Eğe uuntakaamm fzmir 
çevresinden maada yerlerinde Te 

orta Anadolunun Konya ve göller 
havzasından maada yerlerinde ve 
doğu Anadolusunda gece auhunet 
dereceleri sıfınn altında bir ila 6 
derece arasındadır. En yükaek sı
caklık Adanada 17 derecedir. 

Ankarada saat 14 de bava ıuhu
neti aıfndan yukarı dört dereceye 
kadar çıkmqtır. 

lstanbultla hava 

Sıfır hararet dereceaine ve de
niz ıeviyeıine indirilmif baromet
re bu sabah saat 7 de 760, 14 de 
759, derecei hararet 7 de 1, 14 de 
6, en yukarı h aret 7, en atağı 
1-2. Rüzgar yed ' e kadar gün do-

Mündericatımızın çokluff..m- ğl'ıundan yediden sonra lodoıtan 
dan tarihi telrikamı:.ı yanruı bı- esmi,tir, en yukarı Mirati uııiyede 
raktık. Ô "ir Jileri::.. 

miııiiiiiiİaİııİİıİİİİİımİİ:ıİİİİİ••---· I } 0 metre) e çıkmıştlT. 

Alman cevabı etrafında 

Fon Nörat'ın Londraya 
· gitmesi ihtimali var 

P ARiS, 17.A.A. - Maten ırazetesi, 
lngiltere ile Almanya arasında bir te
mas vukubulmazdan evvel, lngiltere ve 
Franaa arasında doğrudaıa doğruya ko-
11uımalar olacağını tahmin ediyor. Bu 
gazete, Berlin'in notıuına müıt-ırek bir 
cevab verilmesi müıtebad değildir eliyor. 

Ovr gazet.,.i de eliyor ki : "Bugünler 
vukubulacak olan ilk Framız-lngiliz gö 
rüımeleri, ancak basit bir makbuz hük
miinde ve eaasa dair hiçbir müoakafaya 
ıriripniyea müftenk bir notanm tanzi. 
mile neticelenecektir.,, 

Ayni gazete, ya bir lngiliz D&ZJİ'm•n 
Berlia'e, yahut ki B .Von Nörat'm 
Londraya gilmesi ihtimalinden de tı.lı
•etm<kteclir. 

" Franaız·lngiliz aoktai nazarlan, ba 
derece birbirine uygun olmıuaydı, diyor, 
bizim tarafmuzdan da bir mütalı.id bu
lundurinak muvafık olurdu. 

Uılcin hariciye nezareti Ingiltereye 
temnmHe güvenebileceği kanaatindedir. 
Mamafih tark andlaşmasmm akdi için 
her l.a.lde nıu..yyen bir mühlet ı<;.ter -
mek 1.izmıdır.,, 

"Echo de Paris" gazetesi, lngiliz·Fran
ıız mütterck karıılığuım bir makbu· 
buzdan ibattt olmamasmı istiyor.,, Zira 
Alman notaamm birçok yerleri ve bilhas
•• silaJılannı azaltmıı olan devletleri,,, 
Almımyanm .;ıihlanmasmdan -al bu
lunduklanna dair olan. fıkra cenıbıız bı
rakılmamalıdır. 

Bu gazete, i.tipre usullerine uygun 
olmryan bir Alman. lneiliz koauımuı· 
na tııraftar değildir. 

Belçika naaıl kOTf'lculı? 
BRUKSEL, 17 (A.A.) - Belçika 

hükiimeti, Alma.nyanm cevabı bak -
kmda çok müteenni davranmakta '• 
bu buswta neler doyduğunu rum .-.. 
mi <•!arak dahi bildirmemektedir. 

Bazı mahafilde, -·nm pek çok 
karanlık cihetleri ve kaçamaklı nok
taları ihtiva ettiği oöyleruyor. Brük
sel, Ahnan cevabını, mabsuo bir e• 

ltalya • Macaristan 

Bir kultür 
Mukavelesi 
İmzalandi 
iki devlet ara• nda kültür 

münasebetleri 
ROll.~, 17. A.A. - Stefani ajanu bil

diriyor : 
Bay Muuolhıi ile Macar kültür Ba

kanı Bay Hofman, ltalya-Macar lriiltür 
mukavelesini imzalanuılardır. Mera
simde Macar sefiri ile 1 talya kültür ba· 
kam ve yüksek memurlar hazır balun
mutlardır. 

ltalya-Avusturya kültür mukavel..U. 
nin akdinden birkaç gün fuıla ile İm
zalanan bu mukavele iki millet arasmda 
mevcud ADanaYi donluk bağlarından 
mülhem olarak kültür mÜDaaebetleri İ· 
tini tanzim etmektedir. 

Mukaveleye cöre, Peıtede bir Ital
yan ve Romada da bir Macar kültür enı· 
titüsü tca.is olunacakbr. Bu enstitülerin 
gayesi mütekabilen mm, edebiyat ve sil· 
zel ı.autl•n yaymak ve dalyan - Ma· 
car fikir münaıebetlerini arttırmak için 
mukavelede dütünülen gayretlerin mun
tazam bir tekilde el birliği ile yapılma
ımı temin etmektir. Enst:itülerisı. yapıl· 
ma.ıı, dötemnesi '" it'-i için liznn 
olan bütün malzeme her türlü v•ai ve 
resimden muaf tutulacaktır. 

Ma•ristanm Te ltalyanın mühim Ü· 
nivenitelerinde mütekabilen mrceni ta· 
lebe okutulacak ve bu üniven.itelerıle 
~ne mütekabileİİ Ital:ran Ye Macar 
prcılöaörleri 4anıhndıoa 1 tal:ran ve Ma
car ...W.iyat Te liı.anl- öfretilecektir. 
Keza ,;iluelı: Macar ve ltal:ran mekteb
lerincla de ltalyanca ve n.carca elaıtu
lacakhr. Bundaa lıqka Macar mekteb
lerinde ltal:ranca öiretilec:ek ve ltal:ra bü 
kilııneti Pqtecle bir orta mekteb aça
caktır. 

Mukavelenin il=amı.daa sonra Macar 
kültür bakanı söylecliği nutukta, Bay 
Musolini'nin tarihi baflardan kunet a• 
lan iki milletin dostça beraber çal.,......ı 
için kurduğu eseri bn mukavelenin ta
mamladığmı .Öylemİf Te ltalya tanıfm
dan ıösteri.len değerli dostluk nitanele
rinden dolayı Macar milletinin derin 
minnettarlığını bildirmiıtir. 

Bay Muuolini cevab vererek teıe!d<ür 
e1mİ4 '" lriiltii. mukavelesinin Macar 
ve ltalyan milletleri aıumclaki cloatlu
ğ:a eaas olan iktiacli ve siyasi anl.tma
lardan yeni bir unsur tqkil ettiğini .. 
h-Uyetle kayde:rlemi§tir. 

Asansörcüler 
Amerikada gene grev yap 
mağa teşebbüs etfler 
N.EVYORK, 17 (A.A.) - Belediye 

reisi ı... Guarclia; dün luı.nı.rlatbnlaa ve 
yazıhane, mağaza ve ikametgiıl>lara te
sir edecek olan asanıör.:üler grevuu ön
lemek malnadile, bunların sendika baı
larile eörü~müıtür. 

V ~ ketıbetmek istidadını ırö.te-
ren baz nadiıeler esnaaında, greve kıı.r· 
ıı gelenlerdo:ı iki kiti yualanmrıtır. 

ııefle kaJ"Jılamıftır. 
Ruslar telair fftmİyorlar 

MOSKOVA, 17 (A.A.) - Havaa 
ajansı bildiriyorı 

PraTda gazeteai (Alman fqizmi 
bant teminatı ve ademi tecavüz aley
hinde) b~Jığı altında ne9rettiği bir ma 
kalede Franan: • lngiliz notuma Al· 
manya tarafından verilen cevap hak
kında yalnız Franaız, lngiliz ve Al· 
man matbuatından hüliaa.lar vermek
le iktifa etmektedir. 

Keza lzvestiya gazetesi de tefai
ratta buJ••0m.aımaktada. 

J',f emel meseleııi 
BERUN, 17 (A.A.) - Havas mu

habirinden: 
Klaypeda • Memel • meselesi, fUk 

andlB.JUlA.llı müzakerelerin.in devamı i
çin, ilk defa olarak nazi fırkuınm 
organı olan ( Volkif"l" Beobachter) 
ıazetesi tarafmdan fUt konulmuıtur. 

Bu gazete, Litvanya hükiimetinin 
Meme! üzerinde tatbik edeceği ka -
nunsuz ve keyfi rejime nihayet ver• 
mek gerek olduğunu yazıyor. 

Nasıl karfılandı? 
PARIS, 17. A.A. - Havu bildiri

yor: 
Almanyanrn lngiliz tekliflerine verdi

ği cevab orta AYnıpanm muhtelif mem
lclcetlerinde başka türlü kartılaıımıftır. 

Belgrad mortbuab Almanyanm ama
cı, büyük batı devletlerini'i,\ birliğini lar
ma ve Franu. ile lngiltere arasında bir 
:rar açmak için müzakeratı sürüncemeye 
ufrratmak olduğu zannındadır. 

V arşova bükümet gazeteleri notanın 
Londrada iyi kartılandığını yazdıkları 
halde muhalif gazeteler gayri müsait bil' 
intıba haaıl ettiğini bildiriyorlar. 

Viyanada İM. nota Almanyaıım AYUa 
turya istiklil ve hakimiyetini tanımak
tan imtinai teklinde tefsir ve "A vustur· 
yanın Hitlercilikten kurtanlmıısını temin 
edecek yegane çare olarak bütün Avus
turyalılann birlqmeai lüz,mıunda ,..... 
edilmektedir. 

Silahları bırakma 

Bay Hendersonun 
Bir söylevi 

Henderson konferansın 
muvaffakiyetinden emin 

LONDRA, 17 (A. A.) - Talobeııin 
önünde bir nutuk irat eden B. Hender
•on, deınittir ki: 

"Silahlan bmı.lana koııl-eransmm mu• 
vaff.layctle neticeleneceğinden -inim 
:>uatuar ne mert- azaltılırsa, bwp 
tehlikesi de o deı-ece azalan.dır. 

Lakin, bilhassa muhtaç bulunduiu • 
muz ıe:r. meneri teıi<i tealihat, maneri
yatm. tadjljdir,. 

Zira bizi• pek eaki askeri anmelere 
bağlıyız. Bizlerin, acumel büyük bir ca
maiaya mensup bulunduğumuzu idrak 
etmemiz limndır. Bu fikir yır:rılmalı -
dır. Muhtelif ülkeler arasındaki talebe 
ziyaretlerini pek muvafık görürüm..,, 

Alacak mes' el esi 
Londraya giden Yunan 

heyeti anlaşamadı 
ATINA, 17 (M.illQ-et) - lagil.iz ala

c:aldılarile uyupnalr. ~ere Londraya ıi· 
den Maliye BakanıPemaazoilundan Baı 
bıkmlığa ıelen bir telgrafa göre dün 
..ıbahl<>)'in alacıııklı1u vekillerine Yanan 
bükümetinia - cevabı verilnüt ve neti
ce bekl-nwl• beyet Pariae hareket et 
mi§tir. Heyet reisi Peamazoğhı Pariate 
bir h.fta kadar kalarak Fransu - Yunan 
ticaret nwbvelesioe taallıik eclea bazı 
-1eleri halledecek, önfimiizde!D haf
tama ..,.. •• tloira A.tina',. Mne=ek • 
tir. 

İspanyada tevkifat 
MADRID, 17 (A. A.) - Oriado' • 

elan F•ra Ajaıa- halMr Hrilcliğiae 
cöre, :uıb.ıta, Sobondio' da sizli bir top. 
laab bwmqhr, Bunda lıaa:ır bulunan 10 
maden ıımelesi teftıif alunmuıtur. z.... 
nolanduğuna göre lou toplanbclan maJ.. 
ut, Allhırilercle --U bir lr""" hazır
lumktı. 

Aimanyada kardinallar 
MUNIH, 17 (A. A.) - Alınan ista.. 

berat bürosu bildiriyor: 
ECD<fıi rad1'0 ve ıazeteleri Kardinal 

Eaulhııl>er'in fena muameleye maruz kal 
<hğmı ve Vatikan'm da Alınan bükii • 
meıti nezdinde protestoda bıılunduiunu 
bilclirmitlerılir. 

Kardinalin katibi tarafından Alınan 
iatiıl>arat bürosuna yapılan· bir tebliğde 
bu haberin de kardinalin 1ah11 haldan
da son zamanlarda neşredilen fB)'ialar 
ırihi auhız olduğu bildirilm•tedir, 

Yunan erkanı harbiye 
başkanı 

ATINA, 17 (Milliyet) - Bazı vaze
tel• amınn eoiWııbarbiye batkam l.e
neral Kateniodis'in ~eteciıere yapbğı 
beyanat dolayısile iatifa etmesi ihtima• 
!ini yazmııludı. Dün ıece bükümet ta
rafında.. bu y ~·lua cevap olarak gene
ralin iatitawı.-: .-vzı;;· bahsolmadıiı bir 
tebliğ ile bildiri , •lr. 

Bankalar ve muamele vergisi . 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Bankalcn-da ne gibi mııamelJllffll 

muamele vergisine tabi bulunduğuna dair Maliye Bakanlığı viJayetl~ 
re bir taminı yapmıştır. 

Ayni tamimde bankaların mutaıarrrf bu~unduklan bir gayri rn.e~· 
kulü icara vermesi banka muamelesi olmadığı gibi, esham ve tahtJılol 
bedellerinden aayılmaksızın lıcud olan kıymet farkları da bir muarne; 
le dolayuüe vaki bulunmadığından icar bedelleri ile bu nevi kıytrıe 
/arklarının muamele vergisine tabi ~<Jtnıyacağı tasrih edilmektedir. 

Romangada Türk muhacirleri işi 
BVKREŞ, 11 (A.A.) - Rador ajansı bildiriyor: Türkiyenin B~~· 

re1 Orta elçin BQfVekü Bay Tatareako, dlfart işleri bakanı Bay 1~~ 
lesko, iç işleri, mezahip ve kültür bakanlcn-ı ve ulusal banka müdıırd 
ile mülakatta bulunnıUflur. 

Türk muhacirleri meselesile meşgul olmak üzere BaJbakaıtıJI 
btıfkanlığında humsi bir komi.yon teşkili kararl(lftınlmı,ıır. . 

HükUmet, Mecidiye Türk med reseai muallim ve talebelerinin gor 
terdikleri arzuya inıtisalen bu medresenin muallinı mektebi haline çefl" 
rilmesini tasavvur etmektedir. 

Ereğli mensucat fabrikası 
AN KARA, 11.A.A. - Aldığımız maliimata göre Sümer Batık ta· 

rafından Ereğlide yaptınlmakta olan mensucat labriluuının kazall 
ve elektrik te.isatı hariç olmak üzre diğer makina aluamı Hartrnf1fl 
müeasesesine verümiftir. 

Muzır hayvanlar 
KASTAMONU, 17 (A. A.) - V"ı!a

J'<lt içinde muzır hayvan mücadelesine 
batlanmıttır. Bugün Avcılar kulübüne 
mensup üyelenlen seksen kifilik bir ka
file yakın köylerde bir sürek avı yap • 
mıtlardır. 

Dokuma sanayii için 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Doku

ma sanayii mamulatırun sah! krymetin
den yapılacak iptidai madde teııziliib 
haldunda Maliye Bakanlığı al~kadarhı.· 
nı bir tamim Yaı>Dllf ve tatbikatta yam 
laa bazı yanlıılıkların bu taminı esasları 
dairesinde düzeltilmesini istemittir. 

Korkunç bir otomobil 
kazası 

SEN SEBASTIEN, 17 (A. A.) - J. 
çinde altı kİJİ bulunan bir otomobil bir 
kamyonla çarpı§llllt ve 4 kiti ölmiittiir• 
llç te yaralı van:lır. 

Grip salıını 
MADRID, 17 (A.A.) - Mıalinia 

:rfızdo yetmiıi pipe tutulmuştur. 

Elen kültür bakanı 
ATINA, 17 (Milliyet) - Açık bulu

nan Kültür B•kanlığnıa Bay Haçeskoı' 
nn tayini tekerrür etmiftir. Yeni Baka· 
nm yarın yemin etmesi muhtemeldir. 

Çığlar treni durduruyor 
VlY ANA, 17 (A. A.) - Havai ahval 

yeniden çıi yuvarlanmalarına ıebep ol
maktadır. Arlberg demiryolu üzerinde 
trenlerin utikametini deiittirmek mec
buriyeti hald olmuftur. Kocaman bir 
çıi da, Sıtyria' da trenlerin iılemesini 
durdumwttur. 

Yeni Alman tayyareleri 
BERLIN, 17 (A. A.) - Havas mu· 

ba'birinden: 
Almaııya'da ilk clefa ot.nık, tayyare 

iıqaııma dair bir miilabaka açılmııtır. 
Müıııbabya konaıa tayyareler içerisin
de harp tayyare tipleri ve luııfif motörlü 
uçaklar vanhr. Bunlar, el emekçisi olan 
amelenin kabiliyetlerini ıöaterecektir. 

Madam Küri için 
MOSKOVA, 17 (A.A.) - Bayan 

KüriıUn ölümünün yıldönümü müna· 
aebetile bilgeler laırmnunda, mera • 
sim yapılmııtır. 

Bu meraaimcle. aaflık bakanı Ka
mimki, Franaız elçiai, Sovyetlerin .,._ 
ki P aria elçisi Rakov.ıö, fen aka de • 
.,.;.i ib'elerind- profeaör Joffe, K.ar
lin ve Frenkel hazır bulunmutlar· 
dıır. 

Pnıfeaör Joft., bayan Kiirinin ha,. 

yat Ta • ind- bahaetmif, Profeaör 
Karli ve Fronkel d• radyumun he· 
künlikteki faydalanııu Ta omuı ba.
l>ia urlar üzerindeki tesirlerini anlat• 
mqlardır. 

Dört baloa kayboldu 
BERUN, 17 (A.A.) - Serbeat 

ba1- müaehak.asına ittirik ed-
(Nonnan), (Bielfeld), (Hardford) ve 
(Dortmund) admdaki 4 balon, mü -
sa.baka bqlamadan Danzüftad alanın
da kopan fırtınada, rüzgara kapıla -
rak ka,i>olmutlardır. 

Lehistan • Bulgaristan 
SOFYA, 17 (A. A.) - Ltfı.istanla 

Bulıui-.ı arasında yıdmıda bir fikri 
tefriki mesai mukavelesi akti miinaaebe
tile iki memleketin lı:ültiir bakanlan 
kartılıldı ziyaretlerde buluna<:aldardır. 

Yahudilere kar,ı 
BERLIN, 17 (A. A.) - Yeni kanu· 

nun istilzam ettiği bir tarla ıöre bir dit 
hekiminin kanu veya kocaaı Yahudi di
nine mensup bir nesilden olmıyacaktır. 

Avusturyanın istik ali 
GRA TZ, 17.A.A. - Belediye Dolfüs' 

ün batıTUı için yapılan lıaröliyeflerin 
kütııdı münasebetiyle bat bakanla baı 
bakan muavini ve dıt itleri bakanı &Öy· 
ledikleri nutuklarda istildiıl aiyasuını 

temamen takip ~de oldukları bil· 
dinniıterılir. 

Hind:standa 
Temel yasasına ait 

tadilat projesi . 
BOMBAY, 17 (A. A.) - Teıril 

meclis, Gandi'nin tuttuğu yolda gide.~ 
ırek, temel yuaama ait tadilat pr.>J•'' 
müzakereden imtina etnıi:ttir. 

PulAınento, 1ııü1<iimetin bu tadiliıtıl' 
müzakeresini tavsiye eden teklifini rJ 
detmiftir. 

Bu tarzı hareketin, Anm Kam~,..!~ 
IWI ayni projeyi tasvip bustUuaıb flJI" 
terdiği isticalden biaıl olan derin su(<ıl• 
tu hayalden ileri geldiği zannediliyor· 

Bu karar, bükümet mabafilinde haf• 
retle kartılıumuttır. 

B. Hitlere tahkiramiz sös; 
ler söyle-

yen Pastör mahkum otdıl 
BERLIN, 17.A.A. - Kolonya ınaJı• 

kemeai plebisitten evvel Adolf Hitlel''.' 
ve Abnan hükWııetiae karı• ~ 
&Özler ıöylediğinden dolayı paatör B_o'!" 
haym'ı bir oene hapse mahküm etınıı~· 

Pastör'ün "H.itler ıibi bir katil ve I"' 
man hükümeti gibi bir haydutlar çel~ 
için hiç bir zaman rey vermiyeceğlıı!!• 
ve buı>dan bafka "dinsizliğin bir koıTlu• 
nist rejiminde dabi üçüncü Rante ol· 
duiu kadar inkişaf etmanit olduğun"" 
söyıediği bildirilmiıtir. 

Cenu~i Amerikaya gideJJ 
tayyare 

PORT - ETIYEN, 17 (A. A.) - JU' 
zef Löbri tayyaresi o.45 te, baradal' 
geçerek denizo açılDUJbr. _,.ı 

DAKAR, 17 (A. A.) - Ta)'YllfP:. 
Kocloa ve Roui 8.40 da yaf _.ıuğU fı>" 
zünden döruneğe ve bıma imkin bul~ 
dıldan takdirde denizo iruneie mecu
kalacaklanru bildirmi1lerılir. 

O.AKAR, 17 (A. A.) - Josfl ı.öbri."" 
tayyaresi saat 4.30 da Y eplburun adıil' 
nnm üzerinden ıreçmiıtir. 

* • • 
PORTO PRAYA, 17 (A.A.) - Jr; 

Hl Löbri deniz tayyaresi dönerek ~ · 
yi vaziyette Y etil>un. adalanıı.ı-JI' 
Porto Praya'da denize inmittir. F~..j, 
ki.ka eaat 8.40 ta Codos ve Roaai 111-"": 
naya yağ ıelmeınekt. oldlı.iuııılan .,,ar 
kül nziy- ve Yetilburun a~~ 
döameğo med>ur olduklarım bil~.;~ 
!erdir. Bu haber alınır alınmea bir dO"" 
tayyareai u.. bir luuYUÖr oakar'd,.ıı 
yardım için hareket etmiıtir. BuodP', 
bafka yakında bulunan bir lncilO • 
misi ele icabı halinde ywdmıa ~-~ 
lunmakta idi. Tayyare lngilia g~ 
ve Dakar'la telıizdeo temmı ...-"'."tf 
ederek saat 13.22 de pek iyi .,.pytlo 
Praya' da elenin iımıiftir. 

lzmir panayırına hazırlı~ 
IZMlR. 17 (A.A.) - Ulutlar-;;. 

bmir panayırı bu :rıl seçen yıllar& ıll' 
zaran daha parlak ve ıerut_ f~~""" 
lac•ktır, Panayır komiteei ............._-,,. 
timdiden prek m-lrıluıt içindea :_. 
rek ılqmdaa birçok fiıı "'"• aaiir• 
etmokteılirler. 

Harü:i kü~ haberlerı. 

• VaJ10Va bolecliye reisi 8. S~ 
ki Ç&l'Jllll1be. günü Şopea'in hi.tıraf';.r 
:ziz için yapılacak merasimde ~ 1;;,J 
lwunak m- Dread'e giclec+tir.. lı" 
maksatla Krakovi t<fhrinden de bır 
yetin bueketi muhtaneldir. . fi' 

* Sar'daki ecnebi lcıtaatm ıetı y 
mesi dün baılanuştır, ilk otan!< fi 
da kataab hareket etmqtir. . --' 

* Alınaıry.ıı.' da Hanovr' daki o;·· 
7almunda yeni petrol kuyuları I< t it" 
dilmiştir. Bu ketif uluaal ~.iil" 
tı1ualatırun tezayüdüne mü..,t I"' -
mektedir. ~ • 

• Ruzvelt, pazartesi günü, ko bir.!! 
den, ulusal kalkımna kurumunu"~• 6Y 
vo lüzumlu ıördüğü hkdirde 2 .1~ 
uzatılmaamı istemek niyetindedıt• ,ı,,J 

• Paris'te Güatııv Ansini, ~ ,tlP' 
aıkleıt §B111Piyonu Yung Perez ı 
rude mağlüp etmi9tir. ıti_1 

* Bombay'dan kalkan "Ka~f:Jli.11"" 
vapuru ile buıiin Londnı'ya · 
altın rıobya seY"keclilmiıtir ı 



J 

Şehrin boyası 
L~"k·.: b" • kil"". d ~ki -·n ır tırya ıgı var ır. L' efe ıehir iıleri olduğunu 

Ôii •öylemiye lüzum var mı?. 
feııt· ? gtlZetelere fÖy/e bir göz 
~ ~tırken belediyenin şehirde
fiııı d ~/arın ne renge boyanaca
lj, k llfiinmekte old':'ğunu fakat 
it , r~r ll~ebilmek için ilk ön
~rın pliinını yapacak müte • 
fiııı n belli olmasını bekliyece-
1/ok~dum. 

~Yii~ bir hikaye vardır: Bir 
ıiılzı. ~am varmış, kanburmuf·· 
ı-. etıne gidecek birisi iyice ka
lı,dllcı ko)llnuş "Aman, kanbur la
!'4ııı 111 etmiyeyim., demif.Huzura 
(~ı·· Hiç ağzını açmadığı için 
~ık ur) lalını da etmemi,. Bir a
fi:, adamcağız nuamış. içeriye 
~ek 11fQğa "bana bir su ver!,, di
t~ Yerele "kanbıır., aözüle zihni 

llr ılolmuf ki; 
1t;;;;.8ana bir kanbur getiri cleyi-

lf, 
ttp !erı. ele öyle oldum. iyice ka
i;ı )Q'7i:Yorum "fU belediye hakkın 
~ h ıı. :Ycumıyayım,, eliyorum. La 
ı.ı; etilin utemediği halele "kan
" 'beıdernen gibi dilim kayıp yi
~ lııı ediyeclen bahsediyorum. J,_ 
eı sefer ele öyle oldıı. 

4ıq, encliml Bu latanbul fehrini i
' edenlercle öteclenberi boya 
ti 0~ müşahede edilmiştir.· han 
~tıır~ir hatırımda değil - lstan· 
"ı b llluclafaa tedbiri olarak sur-

C e;yaza boyatmıftı. 
~tenin verdiği bu habere İ· 
"'~ ~ lôz~a lııtanbuldaki bi
'tfiı lıırteıııye ayni renkte olacak 
~ •ernt semt renklere boyana
~t 'f. M~ela Beyoğlu al, Pan • 
lq ~ lllor, Diııanyolu fıstıki, Beya· 
~ik rı, Fatih yefil, Şişli eflatun, 
'!ııt• taş pembe, Üsküdar kına 
~ı, Kurtuluş mavi, Kadıköy şan 

1
" Falan. 

ıJer aykırı görünen şeyin bir 
~1;:-1 olclağunu söylememek hak 
~e olur. Semtler ele böyle renk
'-W cı;y,ılınca adres vermek ko-

Clfacaktır -.... }' . 
1~ e,il semtte 48 numarada • 'ii: lleçeceğiz. Zaten sokak isim 
ı~ı tafı;yan levhalann mineleri 
~~ cıltınclan kara saçlan çık • 

<ili şİmcli sokakların adlarını 
~ hayli güçleşti. Ama insan 
i Ilı' ulun semt renklerini öğren

ııı' fehircle kaybolmıya imkan 
'ıııJıi Ilı. Hem bu ıekil fehirlinin 
!l'ıt, rıe ele uyar. Yeşil seven Fa
~r j,.~llatun ıeııen Şi,Iide oturur. 
' b~Yiik fehircle her renk boya
~·&·· unması hiç te lena değil· 
~<lr0Ylece 5000 metre yüksekten 
\ı;~,/! ile bakılınca ldanbul bir 
ııı ı.;, menekfe gibi görünür. Gü
~ f kr ııesselôm. Yalnız bir nok 
.'Ilı v" ılıyorum. Boya paralarını 
~ci erecek? Gazetede, kanım 
t b

11 
e/eıinden bahııedilJiğine gö

~rıu belediyenin vereceğini 
ı b'l'orum. Mal ııahipleri binala
~~ elecliyenin illediği renkte la
llıi:::t~ paralarile boyatacaklar. 

,a, ı ; boya binaya ııürü
\; 'ı.~~nu bina ıahibinin yap-
~ ~""'<tQr tabii pey olamaz. 
~ '•~~·.•öz aramırda benim bo-
1~l; •çım gibi güzel sanatlara 
'ıı ~4" işler hakkında daireler
~ıı <ln kararlara pek güvenim 
/~· .• ~nümüzcle ,imcli saymak 
.~ !ıı.'tını bir çok nümuneler var
~ )~k lliizellikle hiç münasebet -
0ıı 6: Sebei: Bunları bir kipi ve 
~·Af ır mütehassıs heyet seç -
\'ı t:rcliven merdiven Qfağıclan 
~ lf)lq kadar herkesin reyi alı • 
~' :;."fınan reyle ona bir şey 
~ 'i4ı ıl!r· Böyle olunca da gü • 
11 b~e~ ~ır münasebeti kalmaz. l ş
'ııtıı, ;>:enin renk işinde ele böy
~14 ci 1Ye korkuyorum. Kimisi 
ı.;4;.;!'. kimisi koyu der, kimisi 
~ lıi. 'j' nıor der. Bir de baka-
~ •tQııbu/ sokakları paakal

~ıı trtaaına dönmüs. 
~q ~tile.parçasını . geçtikten 
~ci~··" cıclclisine geçiyorum. 
'\ ~irı "ııı büyük ıehirlercle bele-

~ tı. •okaktaki binalann renk-
flc ırr"'·t • ·· el' H l L">ıi 'cıq ...,._ ıgını gorme un. e e 
\ J / • q~ binaların yüz/eri es -
\,iti; ~tı/ı kalof rengidir. Dij.:JT· 
~ı~1 <ızın bunlardan bazıları 

\.&!iJ4.e Yıkarlarmı~. 
~"'4e 1• Lôkin en büyük cadde • 
\ı re

11
'J:lllta taşı, mermer, tuğla 

~cieı leri biribirine uymıyan 
'ere( 

~ r!, en yapılmıf b!nalar var; 
•' &e ~qPılalı boyanmış el eğil • 
ı. beı:J?1 de hatırıma gelir ki; 
"~<ıq 'Ye sokağın ;yani< ına ka· 
·~t;: P'Jvel zemine bakıp ora· 
't~ qfclırımları clü:zeltmeli • 
~);' kar.ur. binaların birtevi
">ı q;rı;asını emrediyorsa, sa
• rcırrını kanun sokakların düz

\ <lc;.JıQ u~ıuz ııe pürüzsüz olma
'llııı t 0 nce emrediyor. Sokak-

ernizlencli amur bitti 
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Ş EH i HABERLERİ 

ikinci Balkan 
Konseyi 

--o--
Ökonomi konseyi Belgrad 

da bir toplanh yapıyor 
ikinci Balkan ökonomi konseyinin 1 

nisanda Ankarada toplanacıığı maliim • 
dur. V,,.-ilen malumata göre, bu ayın oo
nunda münakalat meselelerini ırörüımek 
üzere Belırrad'da ihzari bir içtima yapı· 
lacaktır. Bu toplantıya alakadar müna
kale elnperleri İftİrik edeceklerdir. 

Turk - Eulgar t:caret an!aşması 
Türk • Bulgar ticaret anlatması 11 

martta bitecektir~ Yeni anlatma esasları 
etrafında tetkikata baılanmııtır. 

Almanyaya yumurta ihracatım z 
çoğalıyor 

Neıredilen yeni bir istatistiğe göre, 
Almanya'nın yıllık yumurta ithalat mİk· 
tan 113 milyon adettir. Memleketimiz· 
den Almanyaya yapılan yumurta itha • 
!atı İ•e artmııtır. Almanyaya 933 sene· 
sinin son ayındaki yumurta ithalitımrz 
200 bin adedi ır~ezken, bu miktar bu 
kinunuevvelde 7 milyon adedi bulmuş
tur. 

Fransa i:e konuşmalar başlıl'Or 
Fransa ile ökonomik işlerimizi tanzim 

için yakında konuımalara baılanacak • 
tır. Şehrim.ize gelen Fransız ticaret mü
rnc.aili 1'ay Pasero bugün Ankaraya gi
decektir. 

lngilter i:e ticaretimiz azalıyor 
lngikere 934 aen01i harici ticareti is

tatistiklerini çıkarmıştır. Bu istatistik • 
lere göre, lngiltereye ilırau.tmnz azal • 
mrıtır. 933 de 261,530 lngiliz lirası de
ğerinde üzüm gÖnderdi&imiz halde 934 
yılındaki üzüm ihracatımızın kıymeti 
236,294 lngiliz lirasına düımüıtür. 

incir ihracatımız ıS0,145 den 155,49ı 
sterline, tiftik 183,198 den 42,304 e İn· 
mittir. 

Yalnız fındık 45,839 dan 56,460 a çık-
mıı, halı ve diğer emtia 29,641 dm 
28,393 e inmirtir. 

* HAYVAN iHRACA Ti itleri .
Hayvan ihracatı meselesi ile mefiul ol
mak üzere bir ay evvel Yunaııiıtana gİ • 
den Ziraat Bakanlığı bulaşık hastalıkla· 
n ıube müdürlerinden Bay Naki Cevat 
ile Balıkesir baytar müdürü Bay Beh • 
çet evvelki gün ~rimize gelmiıler ve 
Ank~rQya hareket ebniılerdir. 

Difteri aşısı tatbi 
kine başlanıyor 

Sıhhat ı ı ı iıtasyonları 
faaliyete geçiyor 

DiftM'İ &fiil tatbikine bu hafta i
çinde b1l4lanacaktır. Sıhhiye müdür-

lüiü bu it için 
ıs doktor, ı5 sıh
hiye memuru tav· 
zjf etmiştir. 

Bu huauata vi .. 
Jayet sıhhat i,,,..~ 

müdürü Bay Ali 
Rıza Baysun di
yor ki: 

- Difteri aşm· 
ı yapacak grup

ların tertibatı ve 
lfl malzeme&inin 
ihzarile meşgul ol-
maktayız. Yakın· 

Bay Ali Rıza da 8 ya§ından 12 
y1l4ına kadar olan 

lara ilk mekteplerde ve 2 yaıından 
8 ya§ına kadar olanlara da yeniden 
ibdaı edilecek İstasyonlarda aft yapı
lacaktır. 

Senelerce Difteriye karıı muafi -
yet temin edecek olan bu qıyı her 
ana ve baba çocuğuna yaptırmalı
dır.,. 

MAARIFTB 

400 kadar mual
lim kıdem 

zammı alacak 
ı935 yılı içinde kıdem zammı alacak 

ilk tedri&at muallimlerinin liateıi hazır. 
laıımağa başlanmııtır. Bu muallimlerin 
sicilleri tetkik olunmaktadır. Bu yıl 400 
kadar ilkmektep muallimi bir derece ia
dem alacaktır. 

Sdır.estr tatili bitti 
Y ükıek Ikt11at ve Ticaret mektebin· 

de sömestr tatili bitmiı ve derslere bllf
lanmıştır. Tetkik seyahatına çıkan tale
be grupları da telırimize dönmü§lerdir. 

Üniversiteye kitap 
Yeni yıl bütçe!İnde, Univeı-silenjn 

alatı deraiye, kitap ihtiyaçları için 370 
bin lira tahıisat konmuştur. Fen Fakül· 
tesi için, yeniden birçok alet alınacaktır. 
Bir kısım kitaplar ve Metler f<!hrimize 
gelmiıtir. 

kaldırımlar yapıldı da iş binaların 
rengine mi kaldı? 

Bakalım hele fU planı _•apacak 
müt~'ıauu seçilsin, planı yap5ın, 

lııtanbul semtlerinin renkleri belli 
olsun ela yine görüşürüz inşallah. 

B. FELEK 

Mahkemelerde 

Bu kadını öldüren dok
tor kim?. Aranıyor .• 

Çoc11k düşürmek için ilaç veren hekim 
çocuğu düşürttü, kadını da ö!dürdü! 

Beyoğlunda oturan Todora 
re bir doktordan ilaç almıt ve bu 
tür. 

adlı bir kadın çocuk dütürmek üze-
ilacı kullanarak çocuğunu dütürmüt 

Fakat ilaç kadını da :zehirlemit olduğundan Todora derhal hasta
neye kaldırılmıf, keyfiyet te müddeiumumiliğe bildirilıni,tir. 

Tabibi adli yaptığı muayenede kadının ilaç kullanarak çocuk dü
türdüğünü ve çocuk dütürme neticesinde zehirlendiğini tesbit etmiş, 
ilacı veren doktorun kim olduğu hakkında tahkikat ve takibata baf
lanılmıttır. 

9 
Kazdığı kuyuya 
kendi düştü 

• • 
1 Hakimleri 

Tahkir etti 
Kaçakçı dediği adam kur- Arap Nuri ve metresi yeni 

tuldu kendisi tutuldu den muha' eme edilecek 
ihtisas mahkemesi tarafından 

hakkında tevkif karan veril.,., Sala
haddin adlı bir suçlu dün müddeiu • 
mumiliğe tevdi edilmittir. Bu Sala • 
haddin katınerli suç itlemittir. 

Kendisine ba~kalarma iı bulmak 
vaziyetinde olduğu Miaünü veren bu 
Salô.haddin Kadıköyünde Mehmet A· 
li isminde iş arayan bir zata rast 
gehnit ve onunla it bulmak üure 
pazarlıia girişmiştir. 

Mehmet Ali uzun zamandanbeıi 
itsiz olduğu için pazarlığı kabul et • 
miş, beraberce bir kahveye gidip ao
banm b,..ına otunnuflar ve pazarlığa 
haşlamıılardır. Bu münak&§&lı pazar
lık esnasında oobe baıı çok sıcak ol
duğu için de ceketlerini sırtlarından 
çıkanp bir Wccmle üzerine atınıtlar
dır. 

Uzun konutmalardan sonra Sala
haddin elli lira mukabilinde Mehmet 
Aliye iı bulmaya razı olmuı , Meb • 
met Ali de elli liraya mahsuben Sa • 
lalıaddine beı lira venniıtir. 

Salahaddin aldıiı bet lirayı ken • 
di ceketinin cebine koyarken çıkar
dığı bir kaç sigara kağıdını da gizli
ce Mehmet Alinin ceketinin cebine 
koymu§tur. Mehmet Ali bunun far • 
kında olmamı~ ceketini ıriymif, va • 
pura binip latanhula geçmek Üzere 
i•keleye doiru yürümiiftür. 

Bu arada Mehmet Aliden bet lira 
alan Salahaddin polise kO§muı ve 
Mehmet Aliyi göstererek: 

- Sigara kağıdı kaçakçm demiı· 
tir. 

Polis bu ihbar Üzerine Mehmet A
Jiyi yakalamı~, Üzerini aramı§ı a.İgara 
kağıtlanm bulunca Mehmet Aliyi 
te'Vkif ebnİf ve ihtiaas mahkem~İne 
venniıtir. 

Yapılan muhakeme neticesinde Sa· 
lahaddinin kaçak ihbar edip nakli 
mükafat almak için bu suçu uydur· 
duğu anlaşılmış, Mehmet Ali hakkın· 
da beraet kararı verilmit- Saliı.haddin 
de tevkif edilerek cürüm tASniinden 
dolayı hakkında takibata baılanıl -
mıştır. 

Fakat bu takibat esna11nda Saliı -
haddinin İş bulmak bahaneııile dolan· 
dırıcılık yaptığı da anla,ılmı,, bun
dan dolayı da takibata başlıınılmı,, 
ve Salahaddin birinci istintak hakiın
liğine tevdi olunmuştur. 

Bir söylediğini ötUrU tutmu or 
Dün üçüncü ceza mahk-inde 

nQnav Rıza adlı bir adamın muh:'\
k-ine başlanılmıftır. 

Manav Rızanın suçu yalancı ,a .. 
hitliktir. Manav Rıza Şaziye adlı bir 
kadmm bir baıkası aleyhine açtığı 
tehdit davaaında §Ahit olarak Eyüp 
ıulb mahkeıneainde dinlemni§, sonra 
bu dava üçüncü ceza mahkemesine 
intikal etmit, fakat manav Rıza ü .. 
çüncü ceza mahkemesinde EyÜp sulh 
ceza mahkemesindeki tahitliğin.in ta
mamen aksini aöylemiıtir. 

Bunun üzerine de hakkında yalan 
tahitlikten dolayı takibata baılanıl • 
mııtır. Mü•tantiklik manav Rızanın 
bu auçtan dolayı mu.hakeme edibne
aine karar vennif ve dosyayı gene Ü· 
çüncü ceza mahkemesine vermiıtir. 

Dün manav Rıza mahkemede au
çunu tevile baılamış ve Eyüp sulh 
mahkemesinde verdiği ifadenin doğ-

Şark şimendif erlerindeki 
Hamallar 

--o---

GUmrUk idaresi tunları da kendi 
teşk i'4tına baglıyacak 

htanbul gümrük baı müdürlüğü,tark 
demiryolları kumpanyasının Sirkeci İı· 
tasyonundaki hamal teıkilitını idare aJ. 
tına almak üzere hazırlıklara başlamıt· 
tır. · 

Baı müdürlük vekaletin emrini al
dıktan sonra bu teıki!alı yapmak niye
tindedir. 

Gümrük idaresi, kendi mmtakaaında 
ve hariçten gelen eıya ile temas halinde 
olan kumpanya hamallarının inzıbat İ· 
dare ve mürakabe bakımlanndan güm
rük hamallarından farklı tutu:maaını 
mahzurlu buluyor. Gümrük, hamalları 
bir elden idare etmek yolundaki tedbi
rinin, kumpanya dahili lılerine müda
hale aayılmamaaı lazım geldiği kanaa
tındadır. 

Dün aeki:cinci ihtisu malıkeme
ainde bir karar verilmit ve bir badi
ıe olmuıtur. 

Eroin kaçakçılığından suçlu A-
rap Nuri metresi Haykui ve arl<adaı• 
larınm dunıpnaaına devam edilmiı· 
tir . 

Dünkü cehede kaçakçılık suçu i
le ali.kaaı olduğu kaçtığı için evvel· 
ce mahkemeye sevkedilemiyen llyas 
bulunarak sorguya çekildi. Evvela 
ıabit arfatile ouç hakkında kendisin· 
den mlümat almdı. Fakat suçta ala
kası olması oebebile MJçlular arasına 
"°kuldu. 

Neticede Arap Nuri metresi Hay
kui ve llyas birer &ene hapse ve 200 
zer lira para cezasına mahkiiın edildi 
ler. 

Diğer suçlulardan Y orgi, Andon, 
izzet ve Kamilin de suçta ortaklıkla
" görülmemeıi ve eroine alrtkmlık
lan iptila derecesinde olmaması do
layıaile beraet etımılerdir. 

Verilen karar reiı tarafından suç
lulara tefhim edilince Arap Nuri ve 
metresi dıf&l'I çılmıağa hazırlanırken 
mahkemeyi ve hakimleri tahkir eder 
mahiyette sözler söylediğinden suçlu
lar tekrar mahkeme huzuruna gelİ· 
rilerek söylenen sözler ile makamı 
adaletin tahkir edildiği te$bİt edil • 
di ve bazı aamiler tarafından zabıt 
iınza ettirilerek oıüddeiurnuıniJjfe tff 
!imine karar verildi. 

iki hırsız hizmetçi 
Dün lstanhul adliyesine biri Sali· 

ha, diğeri Emine adlı iki hizmetçi ka
dın tevdi edilmiıtir . 

lkiai de baıka ba.fka yerlerde biz. 
nıetçil:k eden bu kadınlann ikisi de 
hıraı:<lık yapmaktan suçludur. 

Saliha lıİ=>etç.ilW. yaptığı evden 
bir çift iıkarpin ile bir çift laatik çal
mıf, 'kaçmış, fakat yakalanmıı, adli
yeye verilmif ve Sultanalımet sulh bi
rinci ceza hakimliğö tarafından tevkif 
o'umnuştur. 

Ernineye gelince; lleyoğlunda otu· 
ran •·e evvelce fabrikacılık yapan Ke· 
maleddin adlı bir zatm hizmetçıai o
lan Emine evden tam 2300 lira para 
çalmışlır. 

Hırıızl:ğı müteakip kaçan bu ka
dın Kemalcddinin müracaatı Üzerine 
pc l.i5 tar fından aranmı~ taranmış, 
nihayet bulunnıuş isticvap edilmiılir. 

IJk C"'\•el hır~z•ığrnı inkiir eden ve 
e"den kendisine fazla iş gÖ&lcrildiği i .. 
çcı kaçtığını aöyJ"yen Emine bilahara 
suçunu itiraf elmit ve çaldığı parayı 
n<reye bıraktığını aöylemiıtir. 

Para İstirdat edilmit. auçlu Emi
ne de adliyeye verilı:ıiı ve tevkif o
lunm~tur. 

Eıir şoför mah ke rr;eye verildi 
Otomol;Ji ile Şiılicle Arif adlı bir 

ihtiyara çarparak ağır surette yara -
lanmasına sebep olan şoför Salahad
din dün adliyeye verilmiş ve te\·kif O· 
lunmuıtur. 

• Halı hırsızı - Kumkapıda ha
h hırsızlığı yapmaktan suçlu Ahmet 
dün adliyeye tevdi edilmiı ve Sultan· 
ahmet ıulh birinci ceza bakimi ta • 
rafından tevkif olunmu+tur. 

ru olduğunu aöylemi§tir. Muhakeme 
Şaziyenin davasının doayuırun tet .. 
kiki için başka güne bırakılmıttır. 

POSTADA 

Telefon ve Tel
grafla ne kadar 
konuşuyoruz? 
'fespit edildiğine göre, birinci kinun

da Türkİyeden ecnebi memleketlere ve 
ecnebi memleketlerden Türkiyeye tel • 
sizlerden ( \)813), kara hatlarından 
(ı2375), deniz kablolarından (4164) •· 
det telgraf çekilmiıtir. Ayni ay içerisin
de Avrupa memleketlerile yapılan tele
fon konuımaları yekunu (69ı4) tür. 
Ankara ile htanbul arasındaki mükale
me adedi ise ( 11242) olarak tespit edil· 
miştir. 

Şehirl0r arası konuşma 
Şd>irlerimiz arası ve beynelmilel tele

fon konuşmaları için, hııınhul, Ber<>ğlu ı 
ve Kadıköy poıtahanelerinde hu•usi mu 

MVZEDE 

Eski Ayasofya 
Meydana çıkıyor 

--o--

Çıkarılan parçalar bir tak 
şeklinde kurulacak 

Ayasof ya hafriyabna ve orada çıkan 
mahzenin tetkikine devam edilmekte • 
dir. Hafriyat esnaıında birçok iılenmiı 
mermer parçaları bulu11muıtur. Nefis 
birer sanat eseri olan bu mermer parça • 
lan bü~e parçalardır. lçinde bir ta
nesi tam 6 ton gelmiıtir. Bu parçalar çı
karılmakta ve Ayasofya avluıuna istif 
edilmektedir. Bu taş parsalannın Aya • 
şafya'nın o kısmındaki kapının tavan ak 
aamı olduğu tahmin edilmektedir. 

Fakat Ayuofya, malum olduğu üze
re, iki kere yapılmııtır. Bir kere dördün
cü asırda Kostantin tarafından yaptınl
mıf, M>nra da altıncı asır<!n Jüstinyen 
tarafından inp ettirilmiştir. Kostanti • 
nin yaptırdığı Ayaaolya yammıtır. Bu
lunan tavan aksamı dördüncü aaırd ya· 
pılan Ayasofyaya ait olduğu ınhmin e
dilmektedir. 

Bulunan parçalar gayet güzel nakıılı, 
çiçekli, oymalı parçalardır. Bunların i
çinde kırık olan parçalar da nrdır. Fa· 
kat bu parçalann heyeti mecmuası ka· 
pının bir tak tarzında ve mukavv ı bir 
şekilde olduğunu göotermcktı>dir. 

Elu parçalar çukurdan çıkanJmakta, 
te:nizlenmekte ve biribirlerifo birleıtiri
Jecek vaziyete getirilmektedir. 

Parçalar tamamen çıknnldıktan sonra 
bin'birlerile birleştirilerek monte edile
cek ve bir tak §eklinde Ayasofya avlu
suna kurulacaktır. 

Bu kuruluş dördüncü asra ait olan A· 
yasolya hakkında da herkue bir fikir 
vermiı o~tır. Hafriyata ve mahze
nin tetkikine devam edilmektedir. 

BELEDiYEDE 

Şehir meclisine 
yeni başkan 

kim olacak? 
htanbul umumi meclisi bugün öğle • 

den sonra toplanacaktır. Bugünkü top
lantıda, saylav seçilen birinci reis vekili 
Bay Sadettin Ferit yerine intihap yapı
lacağı tahmin edilmektedir. 

Adılar ve BakırkOya su 
Belediye, Bakırköy, Adalar ıu teıi • 

aab için hazırlıklar yapmaktadır. Bele
diye nisanda ameliyata hıı1lıyacaktır. 
Bu yaz sonunda, Bakırl<öy su tebeı.esi. 
nin kurulacağı ümit edilmektedir. 

* Kapalı çartıdaki marangoz dük
kô.nlan - Son zamanlarda kapalı 
çarııda marangoz dükkanları açılmıı· 
tır. Bu civar balkı, belediyeye müra
C&At ederek, çarıının aükiınunu ihlal 
ettiği için, bn dükkanlann kaldml -
maaını istemişlerdir. Belediye bu mü· 
,...caatı tetkik etmektedir. 

~ Belediyeni.n İ§Jeri - Belediye 
hukuk itleri mümeyyizi Bay Eıref, 

belediyeye ait bazı 41eri takip içm 
Ankaraya gitmiştir. 

• Belediye tamir ediliyor - Bek
diye merkez binasının bazı kısımları, 
cok har•p olduğundan bina tamir e
dilmeğe baılanmıttır. 

• Kapılar kapanmalı - ŞehrimiL· 
de salgın bir surette devam eden 
grip va.kalarının önünü almak Üzere 
tramvay kapılarının açık bırakılma • 
ması, vapur pencerelerinin kapanma .. 
sı için belediye tarafından alakadar 
fİrket ve müesseselere tebligat yapıl
mı9tı. 

Emrin tamam.ile tatbik edilip e• 
dilmediğinin anlaşılmaaı için belediye 
zabıtasının aıkı surette kontrol etme
leri muvafık göriilınüıtür. 

-' _B_O_R_S,_A __ ı 
(it Bankaamdan alınan cetveldir) 

16 ŞUBAT 935 
A.K Ş A M F I Y A T L A R I 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
lttikrau d•hiH 96,50 
1933 Err11.ai 97 Rıhtım 10.75 
Kuponta2 30,30 An. mü.m•til 53,35 

,, J) 28,70 An. tah•il ı. il 47,85 
.. 111 29,35 

ESHAM 
it Banlcatı Nama 10 Reji kuponsuz ~ 
,. ,, Ha•ilİn• 10,15 Tele.fon 14 
" n Mü .. tia 97 Terk o• 19,80 
Türkiye Curnbu- Çimento 13.60 
ri1et Bankası 64 İttihat de7. 11,50 
Tramvay 30,25 Şarlı: dey. U.90 
Anadolu. bisse 25,95 Balı• 1,55 
Sir. Hayriye 16 Şark m. ec:u. 4.65 

ÇEK FiYATLAR/ 

Frana1z F. 12,03 Prai 18,98 

Londra 614,75 Belır•t 35,02 

Milin o 9,35,66 Moslto.,• 10.89.25 
Nüyork 79,40.33 Berli.ıt 1,98 
Cene.,r• 2,45.25 Madrit 6.80,50 
Alin• 84.17 Budapeft• 4.48 
Brüksel 3,40 Varıo•a 4.20.50 
Arnsterdam 1,17,42 Bükreı 79.09 
Sof ya 66,79 Virana 4,24,57 

NUKUT (Sahı) 

Xurut K"'rut -
20 F. Fransız 169 20 1. İs••;re 815 

l Dolar 125 l Peseta 18 

1 Kur. C•k 98 1 Mark 43 

l fıUe A.,. 23.50 t Zloti 22 

1 sterlin 615 20 Le,- 17 

20 Liret 213 20 Dinar 65 

20 Leva 23 1 Çerno'WİÇ -.-
2.0 F. Belçika 115 Ahın 9.33 

20 Drahmi 24 MecidJye 41 

l Florin 83 Banknot 240 

havere odaları tesis edilmiştir. Bu "la· 
lar dünden itibaren umuma açıln>ı,ıır. 

' ----

GUr.ü. 

Görünm~yen adam 
Sinemada (Göze görünmiyen a· 

dam) diye bir film görmü,ıüm. O =· 
man bunun seyrine bile tahammül 
eolemedim. Sefer kuvvetinin fevkin
de olan feylere dair yapılan tahayyül
lere sabnm yoktur. Onun için muci .. 
zelerden de hoşlanmam. Fakat dün 
ga;ııetelerde rıkon bir telgrafta göze 
gÖTÜnmiyen adamın bir hakikat ol • 
duğunu okuduğum zaman doğrusu 
hayret etmekten kendimi alamadım. 

Mesele fU: 
Peşte'de Etiyen Birbil isminde 25 

yaşlarında bir Macar mucidi, gazetecile
rın huzurunda göze görünmeyen ada
ma dair tecrübeler yapmı.;tır. Makine· 
sinin kaI"§tSma koyduğu b~ hoykel 5 • 
rareng!z şuaların t5iri altında gözden 
kaybolmuş ve tecrübede bulunanlar 
karşılarında heykel namına bir y gö
rememişlerdir. 

Mucit hazır bulunanlardan heykc!e 
elle dokunmalarını rica rtmiş ve an k 
bu suntle heykelin yerli yerinde .: • • u. 
ğu anlaşılmıştır. 

lıin garibi §U ki: heykele uzanan 
eller de gözle görünmez; olmuştur. 

Macar gencinin icadı hakikaten 
müthiı bir icat~:r. Bu icadın medeni
yete büyük hizmetleri ve büyiı.k fena• 
lılılan dokunacağı muhakkaktır. 

Müatakbel bir harpte , o i •-nu 
göze görünmiyen bir hale ilrc:.: den 
bir devletin kazanacağı zaferi dü· 
ıünün ... Düıman hücum ediyor fakat 
onun vücudünü karşı taral anlamı .. 
yor. Süngünün hangı taraftan geldi· 
ii malıim değil. 

Düprıan tayyareleri bir ıehri bom· 
bardıman ediyor. Fakat tayyareler 
meydanda yok Çünkü giize görünmÜ• 
yor. 

Bir tank ıiperlerden içeri giriyor, 
her tarafı alt üst ediyor fakat tankı 
goren yok ... 

GÖ%t: görünmlyen adamın hırsız. ... 
lann da işini kolaylaştıracağı §Üphe
sizdir. Bu sırra vakıf olan en &fi bır 
aokak hır8lz.ı, bir tauuk hırsızı bile •u sayede bir fantoma olup meydana 
çıkacaktır. Artık göze görünmiycn a
Jamı poli~ler araya dursunlar • 

cGôze görünmiyen adam» usulü 
esut ve yahut bedbaht <l§,k/arın da 

İJİ.ne yarıyacaktır. 
Müz'iç bir sevgilinin takiplerinden 

usanan bir kadın bu usulle gözden 
kaybolacağı gibi , sevgilİ3ini takip e .. 
den kıskanç, kadın veya erkek :e 
6ÔU görünmemek hususunda bun.:lan 
hayli istifade edecektir. 

Sevgililerine ihanet edenler de 
ôni baskınlar lıarıısında aynalı dolap, 
karyola altı yerine derlıal bu ıuaı 
kullanacaklar ve ci ıni cürüm hemen 
ortadan kalkacaktır. 

4ı1Gö.ze görünmiyen adam u:ulü• 
bu itibarla tabancayı, rovelverı ıs .. 
tihlcif edecek bir usuldür. 

Talün ne garip bır cilveşidir ki, 
bu usul ro&Jeloerin icadırun yüzüncü 
yıldönümünde bulunmuştur. Bundan 
yüz sene euvel 1835 senesi :zarfında 
Colt Samuel isminde bir adam ilk 
defa rovelveri icat etmişti. O zaman 
bu icat her tarafta bir heyecan uyan· 
dırmıı, bir sürü macera romanlannın 
yegane mevzuu olmuftu. Neden :on
r" Browning buna bir elmas, L ;, n.i· 
cevhı:r bir Biblo gibi kıymet verdi. 
Ondan .sonra tabancalar, rovelı:crler, 
İpek gibi banknotların saklandığı çek· 
mecelerde ı'e yahut küçül< kadın 
çantalannda pudra kutularının, du · 
dak boyalarının ve e~ans ıi§elcrtnin 
yanında rol almağa başladı. 

istikbalde roı;elverin yerine harp• 
dalıi adqnıı ve yahut kend mi f(oze 
görünmiyecek bir /ıale getir"n kuçÜ· 
cük cep lcimbalarının kaim olmı):> • 
caiını kim temin edebilir?. 

Ro1>elverin yüzüncü yıldönümü, 
bu icatla her halde çok mükemmel bir 
surette tesiı edilmif demehtir. 

Bundan ayrıca daha bir çalı uti • 
iadeler elde edileceği muhakkaktır. 

M.,.efci bt:lediycler ,ehri her gün 
süpürtmek, temizletmek 'külfetinden 
ve gqzetelerin dcdikodulanndan mü
temadi tenkitlerinden kurtulabilecek
lerdir. 

Şehrin en yülıuk b:r yerine, bir 
kulesine konulacak bir projektör her 
•abah ıehrin üzerinde dolaşacak, ve 
bu auretle to~lan, çamurlan, süprün· 
tüleri, gübreleri ve saireyi cö.z önün .. 
den ailiuerecektir. 

Bu a.z bir nimet midir? 
Fakat ah, kokuyu da ortadan kal

dıracak bir icat yapılsa 1 
l\liimlrız F AIK 

Gümüş e1ii ve 25 
Kuruşluk ar 
Hazirana kaoar bütün 

paralar basılacak 
Yeni g;imüı liraların ba11lmasına de

vam edilmektedir. Şimdiye kadar yalnn 
lstanbul piyaaa11na bir milyon 300 bin 
lira verilmiştir ve paralar artık halkın 
elinde görülmeğe baılaıruıtır. Yakında 
Kırıkkale fabrikalarında 10, 5 ve bir ku· 
ruıluk nikel paraların pullarının kesi]. 
mesine baılanacaktır. Bu hususla aı • 
keri fabrikalarla darphane arasında bir 
mukavele bazırlannuıtır • Bu mukavele • 
name jmu)anır İmzalanmaz nikel pulla· 
rm kesilmeıine, keıilen pullardan ilk 
parti de htanbula gelir gelmez paraların 
buılmasına baılana<:aktır. Bu arada 25 
ve 50 kuruşluk gümüş paraların basıl
maaına da başlanacaktır." Kalıplar hazır· 
lanmıştır. Bu gümüş paralann 1 mart
tan itibaren ba11lma11na haılanılmaaı 
muhtemeldir. On ve yirmi paralık bronz 
paralara gelince; bunlar ırümiit ve nİ· 
kel paraların basılması ilerledikten son
ra ba9lıyacak, haziran birden itibaren 
bütüa paralarımız piya~aya s1kmrı bulu .. 
nacaktır. 
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Bilmecemiz iUiy~ı 
Hakimler var!,, 

Bu meıhur aözün nere~.e~. ııeldiiini _bi· 
lirsiniz: Pruıya kralı buyük fredrık 
zamanında hükumet memurları bir köy· 
lüye haksız bir verııi keserler. Köylü bu 
vergiyi vermeye mecbur olmadılııu ıÖy· 
ler, derdini memurlara anlatamayıncaı 

- Berlin'de hakimler var! 
Der. O vakittenberi mefbUT olan bu 

aöz, Ahnan hakimlerinin daima balda 
tanıdıklarını ve hükUm..!t mt.1.r.urlannı 
haksız ııördükleri vakit,o,ları" !-'eyHnda 
de ri.t.rar verebileceklerini göaterir. 

Geçen hafta, Almanyadan gelen, bizim 
gazetelerin de yazdıktan bir telgraf l->
man hakiınlerinin daima hakkı tanımak 
ıöhretlerine hala tayık olduklarını göı· 
teriyor. Bu telgrafa elbette dikkat et· 
mişs.inizdir: 

Almanyada yeni rejimin çıkardığı kı· 
aırlqtırma kanununa uyarak, hüku.net 
memurları bir delikanlıyı - hareketleri 
dejenere olduğuna alamet sayıldığı için 
- hakkında kuırlaştrrma karan veril
mek üzere mahkemeye gönderirler. Mah· 
keme del;kanlının musikide istidadı ol
duğunu gözönüne getirerek bu istida
dın ileride dünyaya getireceği çocukları
na da ııeçmek imkanı olduğundan dolayı, 
dejenere sayılan bu delikanlının kısır
Ja~tırılmasına karar vermez .. 

* * * . Alman hakimlerinin bu güzel kararı 
hak bakımından dikkate değer olduğu gi
bi, ilim bakımından da kendilerinin de
jenereler nazariyesini, istidadın ve de .. 
hanın evlida geçebileceği nazariyesini 
bildiklerini gösterir. 

ilkin, dejenere tabirinin sınırları ve 
dejenereliğin sebebleri !lim baknnından 
İyice ayırd edilememiş olmakla beraber, 
deha sahibi diye tanmmıt büyük adam· 
la?" ... ra ... rn~a bir taraftan da dejenere 
sayılabilecek adamlar bulunduğu çok· 
tanberi bilinmiştir. Unlü ltalyan antro
poloji ilmi .... d.u ı. Loırıbroso'nun 1111·3-lh~tr 
ki tabından ••ıra, Alman pcikoloıi :ı-.ı; 
adamlarından Max Nordau'un ırene de
jenereler hakkındaki büyük kitabı ilim 
kitaphane'erinden halk arasına kadar 
geçrnit ve deha sahiblerinden bir çoğu
nun hareketlerinde dejenerelik sayılan 
haller bulunduğunu herkese öğretmiıti. 
Alman hakimlerinin, dejenere diye ge
tirilmiş bir delikanlıda, o nazariyeyi dü
tuı"'"ek, dehadan bır parça aramal.:ı. 
kendilerinin antropoloji meselelerinden 
habersiz kalmadıklarını gösterir. 

Sonra., hangi meslekte olursa olsun, 
i&tidadın, dehanın evlad.ı intikal ettiğine 
ötedenberi dikkat edilrniıtir. 

Bilhassa musikide, dikkate değer bü
yük artistler yetittirmit olmakla tanın• 
mıı birçok familyalar vardır. Bu musiki 
arti1ıotlcrl familyalanrun en mefhurları 
Bach ve Strauu ıülaleleridir. On seki. 
z;nci asırda büyük Alman musiki üıtadı 
bach'ı yetiştirmiı olan bu familyanın 
i!k olarak tanınmıt olanı, daha on albn
cı asırda Macaristanın bir ıehrinde fırın
cı idi. Bu fırıncı kendi mesleki itlerinde 
ki yorgunluğuna, türkü ıöylemek ve mu
siki çalarak, alırmış. frrrncııun bu musi
ki istidadı iki oğluna da geçer ve daha 
genitler. Gitgide, bu familyadan doğan 
çocukların birçoğu kiliselerde erganocu 
ilahici olarak Alman memleketlerine ya
yılırlar. Fakat her yıl, önceden kararlaş
tırılan bir günde bir araya gelmeği adet 
edinirler. On sekizinci aırrda - büyük 
Bach'ın yetiıtiği devirde - Macar fı· 
rıncııının, sayısı yüz yinniye Yaran to
runları arasında elli yedi tane musiki ar
tisti, bunların arasında da yirmi dokuz 
tane yüksek artist sayılır. Ne güzel famil 
ya kon,eri! 

Bizim htanbulda da, yorgunluklarını 
almak için, şimdilik kaval çalan ve yal
nız "aatlaaan a!,, ti:irküıünü ıöyleyerek 
komşularını evlerinden kaçıran, fırın ha· 
murculanndan birjnin de iki üç yüz yıl 
ıonraki torunlar·ndan birçok yükıelı: mu
siki artiıtleri çıkıb çıkmayacağını kim bi
lir? 

Bazı defa, yalnız musiki aletinde isti
dadın bir ihtisas olarak evtada intikal 
ettiği görü ür. Meıela Bohemya'lı Benda 
fa'llİlyaarndan herkes iıtidadlı bir keman 
cı olurdu. Bazı defa da musiki istidadı 
umumi bir surette evlAda geçer. Mese ... 
li on sekizinci asırda Alman filozofu 
Moseı Mendelııohn, eıtetik üzerine 
felsefe nazariyeleri kurmuı, onun oğlu 
bankacılık mesleğine girdili halde hu-

ATA TÜRK in aramız· Tarihi •evgilller ... 
Geçen gün meclute; beni genç 

daki yeri ... bir kızla tanıftırdılar: 
Geçen cuma günü idi. Beyoğlun- - Kulak miaaliri ... 

da Tokatliyan Bnilnde, omwı omu· - Bayan Nezalıet Hasan!.. 
zu aökmeyen bir insan seli gördüm. Bu genç kız; temi:z: bir ailenin, 

Bu Hl; seıaiz, çafıltın.z, akıb kızı ... 
giderken, T okatliyanın pencereleri Edebiyata merak etuıif. Bana 
karşısında birdenbire durmurtu. bir hikiiyeııini. gösterdiler. Aman 

Burunlarını cama dayamıf, içe· ne fQİrane taavirler, ne derin ka
ri balımı kimıeler, orada kimi ara- lem oyunları ile dolu... Oyle ki, 
yorlardı, bilmiyorum, yalnız sel, (Mavi Siyah) tan bir parça okur 
arkadan ve önden gelenlerin de gibi oldum. 
üstüste yığılmasile, kabına sığama· Hikayeyi bitirince sordum: 
yacak kadar geniflemişti. - Bunu ıiz; mi yazdınız Bayan 

Bir aralık ben de içlerine sokul· Nezahat? 
dum. Biri haykırdı: Başını yere eğdi: 

- lfte AT ATVRK... - Eveti .. 
Bu aözü duyanlar, halka halka Kıp kırmızı kuilerek: 

açıldılar ve çok geçmeden gene yı. - Pek gülünç olmur değil mi? 
ğın yığın biribirleri üstüne düştü- - Hayır! .. Aksine çok "ağ· 
ler. lanç,, olmuş dedim. Yazılarınızı 

Gördükleri ve yanlarındakine görenler, sizi en aşağı kırk beş el
gösterdikleri gerçekten Atatürk li yaşında sanacaklar. 
mü idi? anlayamadım. - Neden acaba? 

Ben, yalnız onlara bakıyordum. Güldüm: 
içlerinden kabaran sevinç dalgası, - Çünkü, ancak otuz yıl Ön· 
parça parça yüzlerine çıkıyordu. ceye kadar, ~k, böyle şiirden iba-

Atatürk'ü, uzaktan, bellibelirsiz retti. Kalpten dudağa, gözlerden 
şöyle bir görebilmek için ayak' · sinirlere, geçeli hani oldu. 
rının ucuna baaarı:ık, dirliğini 1 ;. Sesini çıkarmadı. 
duğu kuelerden bağışlantı (al) Ben ilave ettim: 
dileyerek, camın içinde oHu ara. - Siz, tarihi hikaye yazmağı 
yan bu insanlar, sevgiden 6rülü a- tecrübe etseniz clalıa çok muval. 
ğın İçine düşmüş gibi idiler. lak olacaksınız. Çünkü yarathğı-

Atatürk belki orada idi. Belki ele nız sevgililer, ancak tarih kitapla
değilcli. Yalnız, bu bakırlar, "o,,na rında yctfıyorlar! 
.-evrilmiştiler. Yürekler, onun i. "n Kulak Misafiri 
çarpıyor, cluclaklar, onun adını a
nıyordu. 

Ben o gün bir ulus topluluğunun 
bin canla gönül ~ağladığı adamın 
içimizdeki yerini, Tokatliyanın ca
mı arkasında kendiaini arayanla
rın gözlerinde, okudum. 

Salahaddin GONGöR 

ıusi hayabnda musikiye merak etmiı, °"' 
nun oğlu f elix Mendehsohn iıe büyük 
bir komp'>zıtö.- olmuıtur. Bunun kız 
kardeşi de büyiik kompozitörün işlerine 
yardnn 1a.:ek d, rt.:ede; dikkate değer 
bir artist idi. 

Reıaımlar arasında da, bu meslekte 
ün almıı birçok artistler yetiştiren fa. 
milyalar her memlekette sayılır. 

Zaten, istidadın böyle babadan, evla
da ve torunlara geçmeıi yalnız güzel ıa
rathra mahsus değildir.ilim ıpcrinde de 
birçok sayıda alimler çrkarmış "ilim ha
nedanları,, vardIT. Bunların en meıhuru 
lıviçre'dc Bale tehrindeki - Bernouilli 
familyasrdır. Bu familyanın on yedinci 
aaırda ilk adamı olan Nicolaa'nm on bir 
oğlundan ikisi birinci dereceden riyazi
yat i.limi olmutlardı. Bunlardan birirun 
üç oğlu hep riyaziyatta kendilerini ta
nıtmışlar, fakat en küçükleri Daniel en 
ziyade ün almışb. Bunun kardeı çocuk
lanndan Jean ile Jacqueı amcaları gibi 
yüksek riyazıyat alimi olmuılardı. Gene 
ayni familyadan, on dokuzuncu aırrda 
yaşayan Cbristophe tabiiyat alimi, Jerô
me iıe kimya ve madenler i.liıni olmuılar 
dı. Si.le üniveroitesindeki riyaziyat der· 
ıinin hocalan yüz Üç yıl müddetçe hep 
Bernouilli familyasından gelmişti. Pariı' 
teki ilimler akademiıinin de dokıan bir 
yıl müddetçe yabancı i.zalan arasmdK 
daima bir Bernouilli bulunmuıtu. 

Bir familyadan birçok kimselerin ayni 
meslekte bulumna11 meselesinde tabii 
terbiyeyi de hesaba katmak lazımdır. Ba
husus, herhangi bir familya bir meılek· 
te ün alınca o familyanın çocukları ayni 
meslekte ilerlemeği kendilerine bir vazi. 
fe sayabilirler. 

Bugünkü program 
ISTANBUL : 

18 fransrzca ders, 18,30 Danı musi. 
kiıl, 19 Opera, plak ile, 19,55 Haberler, 
20 Konferans, Selim 511"'1'1 Tarcan, 
20,30 Bayan Jale, şan, piyano ile, 
20,55 Hafif muıiki, plal<, 21,15 Son 
haberler, 21,30 Bayan Bedrıyc Tüzün, 
radyo tancr> ca.ı ork-estralarıle. 

223 Klu. V A R Ş O V A, 1345 m. 
16,45: Hafif mu•iki. 16,45: Der•. 18: Şarkı

lar. 18.ZS: Sözler. 18,35: Pli.k. 18,50: Sözler. 
19,10: Film r-evÜ•Ü. 19,15: Oda mu•İki•i. 19,45t 
Sözl•r. 20: Askerlik neıriyatı. 20,15: Sözler, 
haberler. 21: Orkestra. 21,45: Haberler. 21,55: 
Sözler. 22: Senfonik orkeıtra konseri. 22,45: 
K.onferanı. 23,15: Danı. 24: Sözler. 24,05: 
Danı. 

74 Kbz. M O S KOVA. 1714 m. 
18,30: Popüler orkeıtra ko11.ıeri. 20,30: 

"Katch - Nazar,, adlı Chatıchatqurinın operaaı, 
22: Almanca ne1riye..t. 23,05: lnırilizce netri-
yaL 24,05; Macarca natriyaL • 

785 Kbz. L E 1 P Z 1 C, 382 m. 
18: Konser. 18,30: Ökonomik nttt'ifat. 18, 

50: Haberler. 19: Halk rnuıikiai. ve tarkıb.rı. 
20,05: Şarkılar. - Sözler. 21: Habe .. Jer. 21,15: 
Strauııun tarlularmdan. 23: Haberler. •e ıpor. 
23,20: Piyano rnuıikiıi. 24,05: Dant. 

645 Khz. B D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Pliık konıeri. 19: Ders. 19.30: Harpa 

konseri. 20: Sözler. 20,40: Filh.armonik tarafın 
dan konıer. 22,40: Haberler. 23: Çinaene mu
ıikiıl. 24,10: Aylık haberler. 24.25: Caz. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Popüler orkestra ( ıarkıh) 19.2$: Sözler. 

19,30: Derı. 20: Reklim, pli.le. 20,l!h Haberler. 
20,30: Uluıa neıriyat. 21: Belarad opera11ndan 
nakil. 

904 Khz. H A M B U R C. 332 m. 
17: Hafif muıi.ld, 18,30: Sözler. 19,45: Borıa. 
19,55: Haberler. 20: Neıeli musiki. 21: Haber· 
ler. 21,10: Anton Brucknerin eserlerinden ıen· 
fonik konıer. 22,10: Danı muaikiıi. 23ı Haber• 
ler. 23,25: Uluılararaıı otomobjl ıerıiıine dair. 
23,40: Mu•İki. 24: Hafif orkestra konteri. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m.: 
17130 Hafif mu•iki, 19 Şiirler, 19,30 Sös

ler, 20 Spor haberleri, 21 Günü haberleri, 
21,10 Otomobil, dana •e aıka dair ıarkılı 
netrİ7at, 23 Haberler, 23,25 Danı (ldaıikJ, 
1 Yalnız kııa dalıalı Berlln ü.ı:erinden: Mu
ıikili akaç. 

Yarınkı progra :ı 
l S TAN BUL: 

Pokerde bir ders 
Ömer Cezmi, arkadatı Orhana 

sorduı 
- Hani sen bana pokerde bir 

oyun gösterecektin. 
- Aktama gel gör be birader, 

bizde numaramı istersin, 
- Biz böyle lafları çok itittik. 

Senin tertib oyun oynayanlar yüz. 
de doksan mutlaka kaybederler. 

01'han: 
- Haydi miskin sen de, dedi, 

oyunu bildikten sonra, insan kazan 
maz olur mu? 

- Eh, nihayet bu kağıttır kar
det. insan talii, tesadüfü de hesaba 
katmalı değil mi ya? 

- Canım pokerde tali ve tesa
düf olur mu? yüzde yüz isabet o
lur. Tali ve tesadüfle alay eder gi· 
bi eğlenmek te gene oyuncunun e· 
!indedir. 

- Nasıl elindedir? 
- Dedik ya, gel bu aktam Naz· 

milere de gör •• Galiba bu gece yeni 
birisi düşecek. 

Gece birleştiler. Nazmi beyin 
Şafak sokağındaki apartrmanına 
gittiler. Beklenen zat düşmüttü: 

- Sabih bey, dediler, yabancı 
değildir, betinciniz yoksa kareni· 
ze alıverin. 

Bu yabancr şahıs kağıd çekti. 
Yerine oturdu ve evvela kazanma
ğa batladı. Orhan boyuna kaybe. 
diyordu, Ömer Cezmi de alay •• 

- Bu miydi öğreteceğin 7 
Orhan usulca: 
- Hele biraz bekle, dedi. 
Sabih her kağıd dağıthkça, Or

han nazan dikkatini celbedecek te
kilde, onun ellerine bakmağa baş· 
!adı. Diğer oyuncular da bu tayak
kuzu farkedince, gözlerini o adam
dan ayırmaz oldular. 

Bir aralık Sabih bey su dökmek 
için yerinden kalktı. O zaman öte. 
kiler sordular: 

- Kuzum Allah aşkına, adamca 
ğızın ellerine ne diye böyle dikkat
li bakıyorsun 7 

Orhan: 
- Hiç, dedi, ben tanımadığım 

adamların oyunlarından gocunu
rum. Hem dikkat ettiniz mi bil
mem, ne zaman kağıd dağıttıysa, 
hep yüksek kağıd çrkardr. 

Ötekiler tasdik ettiler ı 
- Vallahi öyle, dediler. Yoksa 

herif triförlük mü ediyor? 
Sabih tekrar masa batma gelin

ce, artık bu sefer bütün oyuncula
rın göz hapsi altına alınmıştı. On. 
dan sonra da boyuna kaybetti. Or
han da kazanmağa batladı. iki sa· 
at sonra sokakta giderken, Ömer· 
Cezmi sordu: 

- Kazandığını gördüm ama, po 
kerde vermek istediğin dersi öğ-
renemedim. 

Ömer Cezmi tekrar sordu: 
- Hem sonra oradakilerin na· 

zarr dikkatini ne diye herifin elle
rine celbettin. Ben de dikkatle bak
tım, balctrm ama bir fey sezmedim. 

Orhan bir kahkaha bastı! 
- itte mesele orda ya! dedi, 

Osmanlıca kartılıklannı yazdıiımıa lı:elime
lerin öz türlc.çe mukabillerini yaur&k tekBml
zln 'bot hanelerine yerlettirini.z •e keıerek 
uMilliyet Bilmece memurluiuntl., ıhderiniz. 
Bilmecemizi doiru l•a.lledenler araaında kura 
çekiyor •• kaza.nanlua hediyeler Terirormı: 

Müddet: B\lıün aktama ita.dardır . 

Yeni tilmecemiz 
J 7 3 4 S 6 7 il 4 JO l1 

1 • 1 

i •• ı J 1 l• ı 1 

• 1 : • • • 
1 1 ' 1 1 1 ·• 

•I • 1 ' l•ı ' ' 
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ı • ı 1 ., ' • ı 1•1• 
1 ı • ı • 1 ,. 1 •• • • 1 
1 1 
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·11 ı• 

11 ... - SOLDAN SAGA ı 

1 - Ahuenin 6, Gurup 4, 

1 • 
1 ' ., • ,. 

2 - lıtifham 2, Vatan 4, Asmaktan emir 2, 
3 - Valide 4, 
4 - Derdest etmek 9, 
5 - 1-Ja~ıl lrnak 5, Be7az 2, 
6 - Kırmı~ı 2, Emmekten emir 2. 
1 - Duman leke•i 2, Fak 5, 
8 - Ar-ka 3, Komfu ':lir devlet 4, 

9 - Ya.ma 2, Nota 2, Eımekten emir 2, 
10 - Ham üzüm 5, Yet 2, 
11 - Nota 2, Çok deiil 2, Hücum 4, 

YUKARDAN AŞAGI • 

1 - Nüzul 4, lıtek S, 
2 - lıtifham 2, Nota 2, Atef ..3, 
3 - lıim 2, Nota 2, 
4 - Kiılıı:i 8, 
5 - Yer alh ıimendiferi 5, Kemer 4, 
6 - irsal etmek 7, 
7 - Çocuk yemeği 4, Geniılik 2, 
8 - Çocuk oyuncaiı 5, Kirli 3, 
9 - Bir mey•a 3, Yama 2, 

10 - Uzak njda11 2, Sili.hın bir yeri Z, 
11 - Nemli S, 

- !il· Aınn umdeıi " Ml~ 
ABONE OCRETLEJd: 

3 ·~lıir • • 

rk ıtıl 
Türki1• içi• Hİ,. '° 

L it. f ~ 
• - 1• .... 
7 60 ~~ .... 
ı4- ~· 12 • fd•°"' 

Gelen e•ralı.: ı•rl •erilm•S.- GaS•I' '' 
seçen DÜ•lıalar 10 kuruıtur.- . &.f -· 
mathaa7a ait itler içi.a mOdirıJ• ,.,tı 
racaat edilir. Cazetemi:s i.linları• 
liyetini "-abul etmeL ' 

YE.NI NESRIYAT 

Varlık ıi1 
Ankarada çıkan bu sanal ~-' 

mecmuasının 15 tubat tarihli 3 
say111 da çılmuıtır. ~ 

~~~~~~--~ 

latanbul Asliye Birinci Hukıılı 
«emesinden: ~ 

htanbulda Tarakçılarda 74 ~-· iJ 
da Salis Biraderlerinin ikraz e~; 
lngiliz lirasına mukabil Bef'.'g dı • 
Kabri~tan Sokak Novotni Otel~el ~ 
D. Hazanın terhin eylediği 86 • ,1 
lrnın Ticaret Kanununun 766 o~, 
desi mucibince satılması bakk•0 ıl 
lebin ikametgahı hazm meçhul bP 1 
mumaileyh A. D. Hazana l(anııı>P ~ 
kürun 767 nci maddesi mucibi~;:., jl 
tebliğine karar verilmit ve ıl .j 
nüsha11 mahkeme divanhanetİ~ 
kılınmıı olduğundan rahini IJI ~ 
iıbu talebe kartı bir güna i~ ,1 
cut olduğu takdirde ifbu ilii~ 
ferdasından itı.aren üç ııün. do I 
mahkemeye bildirmediii takdıt ~J 
kilr 766 ncı maddeye tevfikaJI / 
mezkürenin satrbnaaına karar o'll 
v• •ı• 1 (82 gı ı an o unur. 

ESMARLI GOZLtkl · MUZLiM HAKl~LARl ve 
iLAHi GÜZELLIGI iLE t 

0~cıTs u sLK Xt'if. 
Aşk ve heyecanın · ihıiras ve maceranın karşılaşutı vatan mulıabb•tl 

o:~~~~~;k~üc~~~;e::'! yJkp•k bEı. esKerdir.sı"nemasınd~ 
matınel~rınde'1 ıtibar • & 

Hu!!tı:l '2 ı 1 n birden: ı 

1 A ..... eri tabrıkalar 1 an arı 
Askeri Fabrikaları için aşağıda cins ve miktarları Y 

b malzeme isimleri hizalarında gösterilen tarihlerde arı1ı~· 
rı pazarlıkla satın alına.::ağınd an ~:::rmek is~eyenler.iıı J1l~ 
günlerde saat 14 de Bakırköy Barut Fabrikasında e~1~ 
ve arttırma komisyonuna mü racatları. (738) 
100 metre be:ıli lastik boru "Dahili kutru ) 

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

1/2 parmak ,. ) 
120 metre bezli lastik boru "Harici kutru ) 

19 mm. ve cidar kalınlığı 3 mm.,, ) 
3 adet Terazi "Amerikan sistemi, oto

matik ve asgari 1 O gram azami 50 
) 
) 

kilo tarlar ,, ) 
5 adet Kara Elmas " 500 mm. lik kutur- ) 

daki taşları zımpara edecek ve ) 
bir kart ayarında yarım kıratlık., ) 

100 adet Potrel "beheri 3,20 metro bo- ) 
yunda 16 lık,, ) 

21 Şubat~ 
saat 1 

# 24Şubat 4 
sallt 1 Fakat herkes bilir ki, herhangi bir 

meslekte dikkate deler adam yetiştirmek 
için yalnız terbiye de yetitmez. latidad 
ile terbiyenin bir araya gelmeıi laznndır. 
latidad ve deha da, her valcit değilse de, 
birçok defa babadan evlada intikal ede
bilir. 

herkes onun eline bakrb dururken, 
kimse ellerimle metrul olmaz, tabi
i kazandım. 2 top pirinç tel kafes N. 

2 
" " " " 

17,30: Inkılab dersleri. üniversiteden 10 ~ 
nakil. Sinob saylilvı Yuıuf Kemal. 18,30: 
Tunnaatik, Bayan Azide. 18,50: Dana mu SEM 12 Enleri 80 ıan· 
sikis~ plak. 19,30: Haberler. 19,40: Şe- 18 timetre ola ) 

Onun için, Alınan hakimlerinin, ilim 
nazariyelerine de uyırun olan fuarları 
her yerde takdir edilmeğe deler. 

2 
" " " " 2 " " " " 2 " " " " 

hlr tiyatroau artistlerinden bayan Semi- Fransız Tiyatrosunda 
ha, 20: Maliye bakanlıiı namına konfe· 1 20 caktrr. ) 

berter, 21,30: Münir Nureddin, ,..dyo opereti oynayacaktır. 08 
5 " " " " 

ranı. 20,20: Demir caz. 21,20: Son ha· DEL DOLU 36 ~ 
G. A. tango ve caz orkeıtraıı. 812 ,.~ 

"'!"""'----~-~--~!"!!!'!!!~~~~---~~~~~~!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!'~'!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!"'!!!'!!!!!!!'~~'!!!!!!!~!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!'~~~~~~~!!'!!!!!!!'!!!!!!!!"!!'!'!"l!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'~~.ıaıl. 
J\'jJI .. { (" f 1 il· a: 106 iki yanında ve Nazminin kuru tah· bekire nefyedilmelerine hep birlik· kı söyletmeğe ve nargile içmese mez. Adeta bir yarı ö 

Bet dakika sonra müdürün oda· 
aında katib onun ağzından çıkan 
fU küçük 'ifade,. yİ resmi bir tavır 
takınarak kamıt bir kalemle çızır· 
datıyordu: 
"- Ben, Nazmi Şehab beyan e

derim ki mühendis hanındaki o
dada buİunan çanta phaıma aid. 
dir. içindeki büfÜn vesikalar 11rf 

tarafımdan yapıfmıt olan 9ir cÜr· 
mün vesikaları addedilmelidir. Ak 
rabamdan Süleyman beyin bü çan· 
ta ve içindeki efy& ile hiçbir alaka· 
11 yoktur.,. 

Müdür, uzun bir ağızlıkla siga
ra içiyordu. Ağır, ağır: 

- De'ikanlı intihar mı etmek 
istiyorsun 7 - diye homurdandı -

Nazmi cevab vermecti. Yalnız 
ifadesini imzalarken; 

- Bunu sUratle m.Jıkemeye 
ııöndermcnizl rica eder·m efen-. 

fl,iJe.ıııı: Nazmi Şahap 
Ve gayet tabii bir it yapmıt gi· 

bi, bir sigara yaktı, ffittüre tüttüre 
odaya döndü. 

Ş&f! Süley!llan dincletmif, oda
da dolatıyordu. Onu görünce güle
rek sordu: 

-Oldu mu? 
- Evet ••. 
- Öyle ise arslanım.. Şimdi 

kendimize bir ziyafet vermeliyiz •• 
Herif, üstüne üstelik Nazminin 

fedakarlığını bir bayram gibi kut
lulamak istiyordu. Delikanlı buna 
da itiraz etmedi. 

Odada iki sıçan biribirini kova
lıyordu. 

. . 
Kırk gün .. tam kırk gün7""tek pen 

ceresinin önünde yükse'en koca
man bir ıl'!rvi ağacının yaprakları 
arMından g~kün güçlükle görüle-

.""' i bn " " 1 ' 

talar üstüne yaydığı battaniyede te karar verildi,.. ı batlaımfh. uyuyan nasıl kır.ıld~' 
oturarak ve konutmayarak kırk Nazmi bu kararı duymuf muydu? Nazmi ona hayretle bakmıttı. kalır. Ne kımıldanır, ne ıııil 
gün geçirdiler. Öyle dalgındı ki •.• duymamrttı da 1 Ve bu aevincinde onu bir parça Hatta bazan nefes aldııı .e'I 

Sonra bir gün iki süngülü jandar denilebilir. F;.\;at Süleyman her haklı buldu büyük bir tehlikeden b h ·sJıV 
Yal d 

tilmez. Buna azı apı 
ma onları hakimlerin huzuruna çı· kelimesini dikkatle dinlemit ve hat kurtulmuttu. nız kendisi erin 
kardı. ta ezberlemişti bile. Hele sonun-

1

. bir azab içinde idi. Dünyanın en bir de ad taknıı9lardır 1 

Muhakeme uzun sürmedi. Müd· da, sehpadan kurtulduğunu anla- ağır bir zannı ile mahkum olmak - Filan rüyaaıza clald•·:· 
deiumumi bu davanı°n iddialara, ymca Mısıı· piyangosu vurmur gibi ne iğrençti! Kendi kendinden iğre- gürültü etmeyiniz •.• d.:rteı·;;J 
müdafaalara ve tetkiklere lüzum f8'1 gözlerinde bir sevinç bi e kı- niyordu. (BitJll 
göstermediğini, maznunlardan vılcımlanmıfb. D:ım ağası onun altına da bir til de / 
Nazmi Şehab hakkında Istanbul· Hapishaneye dÖl!.düli:leri zaman te serdinnitti • Bir buçuk aydanbe· (1) Bizim hapishanelerirıılı 

1 
~ıı11 

dan bazı malumat istetmitse de müdür ikisine da ayrı ayrı: ri kurutahta üstünde yata yata i- virden kalma çok kötü bir &de ı,11, 
yaptığı son itiraf bu malumatı bek· - Geçmiş olsun 1 - dedi. manı gevrl'!diği için yumutak tilte vam etmektedir. Her kovuşu"ıeı1 
!emeğe de mahal bırakmadığını Sonra onları büyük kovu,lardan derhal uykusunu getirivermİftİ. ağası vardır. Hapishane ıda'~ı ~ 
aöyleyince reis celseyi tatil etti. Bet birine gönderdi. Mahkeme kararı- · Bir taraftan tekerleme yapryor, bir fından gQya kovuşların dabbU ,,. 
dakika sonra açılan ikinci celsede nı verdiği için artık ayrı odada tu- 1 taraftan da dütünüyordu. \arını temine memur edilen sof'' 
katib fU krsa kararı okuyuverdi: tulmalarına bir sebeb kalmamıftı. ! - Kendimizi fl'!da etmemiz ne- rın yegane iıi, mahbustarı e~ f 
"- Milletin metru kuvvetleri a- ye yaradı? Herifi gene mahkum e· ibarettir. Bunlar hemen daiı11~ 

leyhine casusluk edildiğine dair o- Pek büyük felaketlere kendile· diverdiler. Maamafih asılmaktan lardan intihab edilirler. Baı•011 fi lan ihbarat mevcud vesikaların tet rini hazırlamıf insanlar, bir numa- kurtuldu ya ..• Zavallr ! f&fkına dön- üçer dörder dam ağaları var da~ il 
kikile de teyyüd etmış iıe de maz· ra küçük bir felaketle met'um bir mÜf •. her ne hal ise ..• Diyarıbekire \arın her biri haftada en a:_u,ı-r" 
nunların evvl'!la suçu biribirlerine kaderin !'!!inden yakalarını kurtar· yollanır yollanmaz bu herifi unut- ahv 1' 

beıer lira anafor alır ki rtl .ııl•l ·" yükletmeğe çalıtmrt olmaları, son· dıkları zaman, içlerinde yeniden malıyım. Hain •.. terez ! 1 ld k k la 1 kla • w• 
N · Ş h b f d. · k d" ' d" 1 · ·b· b. f ahi k Ve derı·n bı·r uykuya daldı... 61 soyu u !arı 0 Y 

1 'i~ ra azmı e a e en ının en ısı- ıinyaya ge mıf gı ı ır er ı , g•<> 
ni biricik suçlu addettirmek isteme bir hafiflik hissederler. O zaman Ağır .bir ithamın altında hafta. Iş bir nevi deynekcilik v~naY•ıtel. 
si asıl suçlunun tesbitine imkan bir çrlgın gibi gülerler, oynarlar, !arca endite içinde kıvranarak mu· hapishanelerde çıkan cı ıar ~· ııf 

bu yüzden çıkar. Bazı ada!ll O~ 
vermediğinden her ikisinin ortakla kendilerini eğlenceye verirler. hakemelerinin sonunu bekleyen 1 ,0,. rf 
ta suçlu sayılmalarına ve ceza ka- itte tatı Cla böyle olmujtu. suçlular, mahkum edildikleri, ya- geçinme vastıası yapmış a ğU g~ 

f·ı· f 1 f"J• K · • f nı· bir neticeye ulattıkları günün ge- nelik mahkümlardan birço ~ nununun... ı an... a an ve ı an... ovuta gırer gırmez etra ını sa- "k ı ede' j 
mucibince on be•er sene muddet· ran dam ağalarının (1) kahve o- ceai mutlaka derin bir uykuya da- tür ki, müddetini 1 ma "'' 

T · "b 08 tıl • 
le hapsedilmelerine ve Ali oğlu cağr i,leten çapraz yl'!ll'!kli serseri- larlar. Bu uyku, serbest bir adamın tekrar hapishaneye g_ırı . .,ertr" 
Süleyman efen~inin K~r:ıeriye. Şe- !erin dalkavuklukları arasında ken en büyük yorgunluklardan sonra mak için bir cinayet ışl~Y~ıt· 

ind n aldırma• a ektiği deliksiz uykuya da henze- dam ağlrkları kaldırılma ' 



EML 
Domuz avı Tokatta Atatürk heykeli Çermik nasıl bir yerdir? 

, D· 
~~~:rıb~kir ha•al~si~~e her Açılış resmi bayrama vesile oldu ve şe- Kükürtlü kaplıcası her yıl şehre epeyce 

11 bır domuz oldurecek b• b•• -k •• d b v J J .., .. d• • • d 1 
vil~ıv,ARısEKtR, <Milliyet> . ır uyu on ere ag ı ıgını goster ı para gırmesıne me ar o uyor 
111 Yetın dağlrk mıntakalarındakı 
)aİ!:!ik ve fidanlıklarında barınan 
baJuı domuzlarının ekseriya sürü 

~ bağ de gezerek civar köylülerin 
~ ıe !e e~in ürünlerine fazla z~ra~ 

lii~ilderı görülerek bunların oldu 
1 ~""ille\ için Vilayetçe gayet mü • ; ı ?e •ıaıh tetbirler abnımttır. 

~ııl ç dört ay içinde Çermik, Lice, 
f ~ P, kazaları dahilinde ziraat fen 
~ ~~lanm~ nezareti al~~n.~a ?l
Jı ~tiı- ~ere bırçok avcı koyulenn 
~ ~ ~le tertip edilen ıürek avla
~ la ~etıcesinde 300 den fazla ya -
1 ııı~ domuzu öldürülmüftür. D? • 
' ıe Çokluğu itibarile Kulp, Lıce 
; ~'l'lııik kazaları birinci, diğer 
f !Q lar iıe ikinci dereceyi teşkil 
1 ~:: Bir ay kadar evvel vilayet e
~ ~~leri ~evirgeni Bay Halil Yar
; ~ııl 1 nın bqkanhğı altında olarak 
~ ~il ~e Lice kazaları dahilinde on 
f ~ g~ içinde birkaç. koldan yapı 
1 ~'llrek avı neticesinde 150 do
~ ~ iildürülmüttür. Çiftçilere mü
f ~ ~ veren bu muzir hayvan· 
~ ~ IXluvaffakıyetle öldürülmesi 
t Qt; .... hniz Faiz Ergun'un batkan 

ııı· altında toplanan mücadele ko 
~lıtonu muaip kararlar ittihaz et
~ 1 \>e bu meyanda gene icap etti • 
lij llıal:ıal ve mevıiın1erde köylerde 
~re~ avları tertip ettirilmek üze • 
~~iikellefiyet usulünün tatbikı o-

\' ll~ftır. 
fı.ı;ı erılen kar ara göre domuzların 
)1 ı' tahribat yaptığı ve barındığı 
ı r erıı civar olan köy balkının 18 
~-,~dan elli yatına kadar olanla· 
d~~llkellef tutulmak üzere ait ol
~klı kaza ve nahiyelerden doğum 
d~an istenilmi9tir. Bu kayıt gel 
~l\ en sonra vilayetçe mükellefle
d\·adedine göre silah ve cephane 'I ııı~~·~lacak ve her nüfus bir do • 
tqız oldürmekle mükellef tutula • 

' ~tır 

~ ~~~ellefiyeti makul bir mazere 
~: ~.~llıtenit ?lmaksızın ifa et~iyen 
~· il!, tn komısyon kararı veçbıle be 

~ra para cezası alınacaktır. 
~ ~k iikellefler tarafından öldürü • 
~ domuzların kuyrukları kaza 
~kezinde bir heyet huzurunda 

~ lıı~ İ edilmek üzere Ziraat fen me
~I arına teslim olunacaktır. Me-
4 tollk tefkilatı olmayan kazalar· 
lııı[ ıılanan kuyruklar ayni mua· 
l\t eye tabi tutulmak üzere Zi
~lecektir. 

~ lbtisas mahkemesinin 
S gördüğü işler 

41~~ AS, (Milliyet) - Şehrimiz
~ .~htiaas mahkemesi kuruldu· 

~ ~r iiinden itibaren kaçakçılara 
I\~ aldığı tetbirler ve bu hu· 
'~d gösterdiği çalıtma ye
~d· e bir şekilde devam etmek-
1ı,:\ Şehrimizdeki altı nu· 

~ lıQd' 1 ihtisas mahkemesi 934 yı -
lıQdaıı. 935 e geçerken devri esna
lıı11 ~ İ'4 maznunlu 42 dava bırak

~ ~ ;e bir Kanunusani den beri de 
~ı &.znUnlu 21 dava gelmittir. 

ıı IQ ~lbllfından bugüne kadar da 
j, 41\~?ayı karara raptetmi,tir. Bu 
/f hi1 \;\ llrdan suçlu 21 tahıstan on 
ıı ~\Ilı lt.eai beraet etmit ve dokuzu 

~'·ttıhtelif cezalarla mahkum ol -
h"ttır ... l"h" · 1~ lte, · oır davaya da sa a ıyetsız 

~ l,~l rarı verilmittir. Malıkum o • 
ljQJ 'rla verilen cezaları sıra ha

"e h"J ıj) ~' 1 diriy9rum. 
~~iııılt.galın Alacahan bekçisi lb -

ı~ ~ıj~e, Oğlu Mehmet, Kangalm Kı
~V l\Qd~ eıı. köyünden Mustafa oğulla 
· r' \jl\ı~ tı. l:iamit oğlu Mustafa ve He. 

I~ ~l\J aıı. kazasının Karapınar kö
~' ~~tı. B 

~ kilo li l!kir oğullarından Yusuf 
,/ \"-lıtı ~nefi (ikişer sene), Tur
''r \~ 11 • 1 °valı mahallesinden Şa
,f :\'dı t: :'.'-li ve Sivasın eski A -
' t\~ )' Ylı.nden Yakup oğulların-

Q'.~111 ~~~.oğlu Emir, ve Toı<adın 
\ lııe.tı kYunden Kul oğullarından 
~:•) \>ıı Z~ı ~eh met kansı .~ Güli
~ ~ 1)

11 
ıl~nın Kurşunlu koyun -

11 l'ıs 1 ~ak oğullarından Maksut 

1~11\ekıtnife (altışar ay), Kang:ı
.1~ ~l tı lb 1 llınar köyünden Halı! 
' ı ·~\~ rahi- ( .. ) K 1 

lır•&.ra k· •u uç sene , anga ın 
1
' ~/~r (b~Yiinden Halit oğlu Hu

'\. Ilı,, 10 ır aya) m:ıhkll.-n olmuş
'-• \> ~4 lira, 24 kuruş ta para 

erılaıittir. 

Tokatta Atatürk heykeli ve açılıı raminden intibalar 
TOKAT, (Milliyet) - Atatiirk 

heykeliınin açılıı reami bugün biiyÜk t• 
zalıüratla yapılmıştır. Çok zenııin olan 
meru.im programı biiyük bir intizamla 
tatıbik edilmiıtir. 

Sayin valimiz Recai Giirelinin çok 
veciz ve ateşin ııöylevile merasime ba§· 
!anımı ve oözmen bir çok ıleialar uzun 
alkıılarla keoilen nutkunu bitirdikten 
aonra, yeni Srvu saylavı Bayan Sabiha 
tarafından heykeli örten bayraklar kur
delalar kesilmiftir. 

Birden bire meydana çıkan heykel 
meydanı dolduran halkın coşkun teza-

hürabnı nnı..:İp olmuıtur. 
Aıkeri bandonun da iıtirak ettiii 

bu ulusal tezahürat Tokatlıların büyük 
önderlerine olan 1&rsılmaz bağlılıklan 
ve ıevgil<>rini i.ıhar etmei'e ve•ile tet
kil etmiıtir. 

Gece büyük fener alayları yapıimıt 
ve Tokat halkı biiyiilı bayramlarını 
sevinçle kutlulamııtır. 

Belediyede verilen .u ... ......ıe gene
ral Hiiıeyin Albdullah ve sayın valimie 
Recai Güreli bıılunmuı ve çok neşeli 
bir ıreee geçirihnit ve bir çok ..esil• 
ı ... ı. biiyüik Onder Atatürk hak.kıpa 
tezahüratta hulunulmuıtur. 

J 

Şeker klübcüler şeker klüp sabasınd ı 

UŞAK, (Milliy.,t) - Deierli ve 1 
bilgili başların idaresile meydana gelen 
Şeker klüp pok kısa bir zamanda var
lığını gÖ•tarmiş ve ıgençliğe nümune o
labileceğini iıılbat etmittir. 

Şeker klüpçüler üyelerin iı;ıtimai 
ihtiyaç ve arzularını temin için perıeın
be akşamlannı Şekerklüp gecesi olarak 
lı'abul ebniştir. Her hafta klübün oalo
nunda roplanan Baylı ve Bayanlı ü
yeler iyi birer gece geçirmektedir. 

Şehirden 6 kilometre uzak olan 
Şeker klüpçüler hem bir yürüyÜ§ spo
ru yapmak ve hem de Uşaktaki klüp
]erle samimileşmek için gezintiler ter
tip etmiştir. 

Bu hafta şeker fabrikası U. müdürü 
ve Gaziantep saylavı Bay Remzi Güre
sin riyaseti altında gelen kafile erge ... 
nekonlular tar-::fından istil<bal edilmiı 
ve halkevi salonunda yapılan müşterek 
toplantı pek samimi olmuıtur. 

Bu toplantıda C. H. F. başkanı, za
bitan, kaymakam ve memleket büyük -
feri hazır bulunmuş ve musiki kuru -

p. f(. (~ttltı._ 
• 

mmıun da ittirakile gençlik pek neşeli 
bir gece geçirmitttr. 

Şekerkliip ·başkanı Bayan Samime 
Güres Şelreıidüp İçin her gıün çalııma
lannı a~btırmaktadır. 

--o--

Ak~>!hır gençleri halkevi 
istiyor 

ESKiŞEHiR, (Milliyet) - ülkenin 
her yanında olduğu gibi kentimizde de 
bir halkevi açthnıtsJ için bundan bir za• 
man önce şehrimiz hail< fırkası üyele
ri tarafından karar verilerek viliyete ya 
pılan müracaatıımızı" bota gittiğini bu
gün teessürle du~ dulc. içtimai sahada 
günden güne ilerlemekte olan kentimi· 
zin bu vadıklardan uzak kalması biz 
Akşehir gençlerinin kalplerini kırımı 
ve incitmiştir. ülkenin her tarafında ol
duğu gibi kentimizde de bir halkevi 
nin açılma11 için Fırka genel katibi B. 
Recep Pekerin nazarı dikkatini celbe
deriz. 

AYDIN, (Milliyet) - Burada saylav seçiminden sonra meclisi u
mumi seçimi yapıldı. Cuma günü saylav seçimine büyük bir coşkun
lukla iştirak eden halk ertesi günü de meclisi umumi seçiminde ayni 
alakayı gösterdi. 

Umumi meclis üyeliklerine Aydından Bayan Ayşe, Dr. N. Yaz. 
gan, Etem Kadri, avukat Neşet, Raif Muhittin, Dr. Sabri seçildiler. 

Bozdoğandar d:ı Bayan Behice Alkan, Bay Ahmet Vefa ve Bay 
Hakkı s;ber seçilmişlerdir. 

Diğer üyeler şunlardır: 
Çineden: Ahmet Emin Arkayn, Atıf, Kahraman köylü Mehmet. 

Karacasudan: Ali Rıza, Nazillöden: lsmail Hakkı Akdeniz, avuhat 
Ömer, avukat Sami, avukat Tevfik Bilgen, Sökeden: Hulusi, Dr. Şa. 
kir, Dr. RaU. 

Çermik'in uzaktan göriinüiü 

DIY ARIBEKlR, (Milliyet) - l 
Diya.nbekirin güzel kazalarından 
biri de Çermiktir. Çermik Diyarı
bekire 90 kilometre kadar ıbir U• 

zakhktadır. Burası Jört tarafı dağ· 
la.rla ?hata edilmit eski bir kaza 
merkezidir. Çermiğin nüfusu 3500 
dür. Kasabada altı yüz ev, yüz dük 
kan, yedi kahve vardır. 

Çermik sıcak su hamamile met· 
hurdur. On beş metre kutrunda ve 
ıbir ·buçuk metre derinliğinde olan 
bu kükürtlü sıcak su havuzu evvel
ce fena ıbir biçimde yapıldığından 
'hariçte yıkananların pis suları ha
vuza akar ve havuzu sabun sulari
le bulandırırmıf. Sön zamanlarda 
kaymakam Bay Hayri havuzu ye
niden yaptırmıt ve burayı asri bir 
kaplıca haline lroymuştur. Çermik
te kaplıca mevsimi mayıstan ağus
tos nihayetine kadar devam eder. 
Bu müddet zarfında Elaziz, Ergani 
Maden, Ergani, Osmaniye, Diyarı
bekir, Urfa, Siverek, Bitlis, Muş. 
ve V andan yüzlerce halk gelmekte
dir. Kaplıca kas~baya bir saat ka
dar uzaktadır. Hamamların bulun
duğu mevkide iki otel varaır:i{ap
hca sayesinde ıber sene Çermige e
peyce para bırakılmaktadır • 

Çermik kasabasının içme suları 

da bol olmakla beraber kireçlidir. 
Kazanın üst tarafıncfaki bir kaya
dan çıkan su diğer sulardan daİıa 
iyi olduğundan halkın bir kısmı 
bu sudan içmektedirler. Çermiğin 
iktisadi vaziyeti geridir. Halk çift
çilikle geçinme1:ctedir. 

Çermikten Sivereğe kadar 70 ki
lometrelik bir yol yapdnuştır. Ka
za merkezinde beŞ sınıflı bir oku
la vardır. Okulada 140 talebe 
okumaktadır. Başmuallim Zühtü ve 
arkadqları okulaın intizamına 
çok dikkat etmektedir. Kazada tra 
bum hastalığı olduğu anlatılmıştır. 
Bir ay kadar evvel sağlık Müc:lürii 
Bay Fehmi ile Numune hastahane
si hatdoktoru Burhaneddin Çer
miğe giderek talebe ve halkın 
gözlerini muayene etmişlerdir. 
Çel"mikte bir dispanser varsa da 
doktor bulun . .... Jığından kapalı
dır. Kazanın sıhhat işlerine bir sıh
hat memuru bakmalrtiı,(hr. 

Çermik belediyeslcle lcasaoanın 
temizliği ve güzelliği için çalıt
maktadır. Beleruyerun bütçesi dört 
bin lira kadardır. Belediye başkan 
lığına intibahla 41eçllen Bay T absin 
bakmaktadır. Kasabanın çarşı ve 
sokakları petrol lambaları ile ay
dınlatılmıştır. 

Antalyada bir mesirede kübik gazino 

l 

ANTALYA, (Milliyet) - An -
talyanın manzara itibarile Büyük
adaya benzey·en bir yeri vardır ki 
buraya Kara Ali oğlu bahçesi der
ler. Yüksek bir sahilde körfezin 
tekmil tabii güzelliğini gören bir 
mevkidedir. Burada bilhassa gu
rup manzaralarına doyum olmaz. 
Körfezin karşı sahillerinde yükse
~ .. -n eflatun dağlar üstünde batan 
tunç rengindeki güneşin deniz ü -
zerinde yaptığı akisler buradaki 
manzaraya her dakika başka bir 
güzellik verir. 

Baharın ve yazın güzel günle
rinde Antalya halkının yarısı bu • 
rada toplanır. Fakat buranın nok-
sanı güzel bir gazinosu olmaması 

ı:: . 
ı 1 

ve mesireye gelen halkı eğlendire
cek hiç bir yer bulunmaması idi. 
Bu ihtiyaca tekabül etmek için 
muhasebei bususiyenin yardımile 
kübik ve asri ihtiyaçlara göre gü
zel bir gazino yapıldı. inşaat yeni 
bitti. 

----~-···------
Gemlikle mezbaha yapıldı 

GEMLlK, (Milliyet) - ikinci 
tetrin ayında temeli atılan mez • 
bahanın inşaatı ikmal edilmiş, a
çılış merasimi yapılmıştır. 

Artrk Gemlikte de balkın yiye
ceği et sağlık şartlarına uygun bir 
şekilde kesilip hazırlanmaktadır. 

s 

Diyarıbekirde 
Kaçakçılık azaldı 

---o-

En ziyade kaçakçılık inhi
sar eşyası üstünde oluyor 

DlY ARIBEKIR, (Milliyet) -
Ş~ız ve civarında evvelce aık 
sık kaçakçılık hadiıeleri olurdu. 
Son zamanlarda. 9ar dahilinde za
bıta, köylerde jandarmanın ciddi 
ça.lı9ması neticesinde kaçakçılık 
vaka.ları çok aza.lımttır. Bunlar da 
kaçakçılık gümrük ve inhisar eşya
ları üzerinde yapılmaktadır. 1 Nu
maralı ihtisas mahkemesinin faali
yete geçtiği 932 nisanından 9imdi
ye kadar yaptığı mahkemelerde 
sürat ve ciddiyet göstermesi ve ka
çak~ L il'ı tiddetli surette cezalandn· 
ması kıı.çakçdar üzerinde çok mü
him tesirler göstermiştir. 

ihtisas mahkemesi bakiın1iğine 
tayin edilen Manisa müddeiumumi
si Bay Sadık Erdem. Diyarıbekire 
gelerek vazifesine başlanıı~hr. 
f.htisas mahkemesi hapishaneden 
epeyce uzak ve mahalle arasında 
bulunuyordu. Bu yüzden maznun
ların mahkemeye götürülüb getiril
mesindeki müşkülat nazarı dikkate 
alrnarak mahkeme hapishane kar· 
911ındaki adliye binasına nakledil
miştir. 

Suriyede tuzun kilosunun bizim 
paramızla bir kuruta kadar ıatıl
dığını gören inhisarlar idaresinin 
bu ha.valide tuzu kanuni fiatinin 
yüzde yirmi bet a9ağı satması tuz 
kaçakçılığına mani olmuştur. 

Gümrük eşyaııına aid kaçakçı· 
lık Diyarrbekir mıntakasiyle hu
dutlarımız üzerinde bulunan Ciz
re kasabasından yapılmaktadır. 

Cizreden Kilise kadar devam e
den ve şimendifer yolu üzerinde 
bulunan köy ve şehirlerden girebi
len kaçakçtlar, Cizreden M. dyet 
ve Gercüsten geçerek merkezi vi''\
}' t ~ih-an, Lice, Kulüp ka"talo.
rına doğru dağılıyorlardı. 

Diğer hir kısım kaçakçılar da ge
ne Suriyenin Kamıtlı kazasının kar 
tısında bulunan Nusaybin4en top
rağıımza girerek Savur, ve Midy•t 
kazaları arasından geçmek suretile 
dahile doğru uzanırlardı. Derbes'
ye ve Resülayinden girenler ve fi
ranıtehir, Koçhisar ve Siverek yo'
larile gelib Şark ve garb istikameti 
ne yayılıyorlardı. Zabıtanın yap
tığı ciddi takibat neticesinde bugün 
bu vaziyetin önüne geçilmiştir. 

Diyarbekirde 
Avcılar kulubü --Alb ay içinde var'.ığım·z 

ve calılığını göstere\ 
DlY ARIBEKlR, (Milliyet) -

Şarrmızda avcılığa meraklı pek 
çok kimse vadll'. Bu avcı'ar üç se
ne karlar evel bir cemiyet kurarak 
Halkevinde toplanırlardı. Sonra
ları birinci genel müfettişFk Hu
susi Kalem Çevirgeni Bay Hikmet 
in teşebhüıii ile avcıları toplu ola
rak bir arada bulundurmak mak•a· 
dile bir kulüb açılması kararla~tı
rılmış ve altı ay <ovel Diyarbekirde 
bir (Avcılar Kulübü) teşekkül et
mittir. Kulübün altı ay çalışması 
zarfında 1400 ı;ra kazanç ve yar
dım temin edilmiştir. 

Diyarbekir avcıları av mevsim· 
lerinde aralarında toplanarak av 
yapmaktadırlar. Kulübün tertip et
tiği avcılar bayramı da mub.tte 
çok derin bir laka uyandırmakta
dır. Bayram gününde 1200 ku~ vu
rularak misafirlere dağıhlmış ve 
bir çok eğlencelerle vakit geçiril
miştir. Kulübün aza mıktarı gün 
geçtikçe artmakt ave kulüb verimli 
bir şekilde çalışmaktadır. Alh ay 
içinde alınan netice tahminlerden 
çok üstündür. 

Geçen gün yapılan yeni seçimde 
kulüb Bafkanlığına birinci genel 
müfettişlik hususi kalem çevirgeni 
Bay Hikmet Balkan, genel katip
liğe Bay Celadet, muhasipliğe de 
Diyarbekir matbaası çevirgeni B. 
Zekai seçilmiştir. Kulüb mutazam 
toplantı ve çalışmalarına devam 
etmektedir. 

--·--
Felaketzedelere yardım 

AKŞEHiR (Milliyet) - Şarııruz 
orta okulu ta;afmdan Marmara felaket 
zedelerine bir yardım olmak üzere 3S 
lira toplanarak Ankarada hililill'hmer Ö
zegine gönderilmi§tİr. 
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;~m ek! u jJ Üsküdardaki lmtiha-:ılar çok 
~ Tramvay kazası Sıkı olacak 
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Br ·na niçin akşam Cimi Barenjer'in 
• 

evıne 

Hülasa 
gitmişti? 

[Fantoma - Hırsız namilc maruf o
lan Marten Dal hususi bir baloda ga
yet garip bir hırsızlık vakasmın içine 
karışmıştır. Çalınan şey ev eahibi Ma
dam Koverlihin yeşil elmasıdır. Bunu 
Brına isminde bir genç kız aşırmıştır. 

Maksadı ıudur' Çünkü bu yeşil el
mas Cimi Barinjcr isminde bir adamın 
katltdildiği gece bünun ilstünde idi. 
Ve elmasın bir parç.ur da cinayetin ol
duğu yerde bulUIUD.U§tu. Brina bu mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
lrurtannak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortalıktan ~rarengiz bir şe
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Koverlih aşırmasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir hınrzlığı yapacak
tır? 

Işto Dal, gimdi genç kıza bir yar
dan olmak üzere Koverlihin arkasını 
takip etmiş ve onun da bir gece Cimi 
Barinjcr'in katledildiği daire de aynı ş • 
kilde vurulduğunu görmilştür. Dal tim
di Kondor.'un evine gitmi§ ve bir çok 
maceralardan sonra mücevheri alabil
miştir.] 

- Onun hakkında çok fena ,ey
ler ititmiftim. Fakat bana bir cen· 
tihnen olduğu hissini vermifti, o 
gece tıpkı bir centilmen gibi hare· 
ket etti. Hotuna gittiğimi belli edi
yordu, gözlerini Üzerimden ayırmı
yordu. Fakat bakıfında hiç bir fe. 
nalık yoktu. Raif Kondon ne za
man bana baksa, gidib yüzümli yı
kanıak ihtiyacını hissederim. Ba
renjerle bir müddet tundan bun
dan konutluk. Sonra beni oraya ge
tiren saiki aöyledim. Hiç nefes al
madan anlattım. Onun merhameti
ne iltica etmiyordum. Pratik bir 
tekilde ona Tom'un lıayatını mah
vetmekle hiçbir teY kazanıp.ıyaca· 
fım anlatmağa uğra,ıyordum. 
, Dal yerinden aıçradı: 

-Tom mu? dedi. 
Brina içini çekerek: 
- Tom, dedi, budaladır, fakat 

öyle tirin bir çocuktur ki .•• hem 
de çok cesurdur •. Onu ne yapacağı 
mı ben de bilmiyorum. Bazan, o
nunla evlendiğim zaman ahlakını 
de~ittiririm diyorum. Fakat buna 
emin de değilim. 

Da1 kederli kederli gülilü. Her. 
zaman geç kalıyordu. • 

- Muhakkak, dedi T om iyi bir 
adamdır. Yokıa ıiz onunla bu ka
dar alakadar olmazdınız. 

- Belki, faka.tonu.adali} etmek 
ümidini daıha kaybetmedim. Neyse. 
Tamun Ba.renjere borcu vardı. Ku
mar borcu. Barenjer kafaıına o
nun borcunu ödemiyeceğini koy

muJtu. Büyük bir ıkandal'a onu pa

rayı vermeye icbar etmeyi dütün
müf ben Cimi Barenjere biraz sa
bırlı olmasını, T omun son mete
liğine kadar borcunu erııeç ödeye
ceğini söyledim. Cimi Sarenjcr san 
ki garib bir 'ekilli bir mahlfık imi
'im gibi beni uzun uzun süzdü son
ra yazıhanenin gözündf''l bir tomar 
kağıd çıkardı. Bunlar !'omun bor
cunun aenedleri idi. Yekünunu yap
dı. Çok mühi!D, tasavvur edemiye
ceğiniz kadar bilyük bir yekün tut
tu. Barenjer: 

"- Sizin ho,unuza gitmeği çok 
arzu ederdim, dedi. rakat muka

belesiz hiçbir hizmette bulunmama 

ğa ahdim vardır.,, dedi. O anda o

dadan çıkıb gitmeği dütüiıdüm. 
Fakad bu, çok budalaca, çcik tiyat
rovari bir hareket olurdu. Sonra 
Barenjerin gözleri sözleri kadar fe 
na değil .ıi. Bundan ba,ka ve göğ
sümde bulunan bro a dikkat'i dik· 
katli baktığını da gördüm. Bu mü
cevherin çok botuna gittiği ô.tikô.r
dı. Uzun bir süküttan sonra, on· 
dan istediğ'.m hizmeti bu brof mu
kabilinde yapabileceğini söyledi. 
Ben buna çoktan razı idim. Brotu 
çıkardım ve ona uzattı?". O zaman 
Cimi Barenjer çok garİD bir hare-

kette bulundu. Yazıhanesinden bir 
kiığıd geseceği çıkardı brotun bir 
tarafına vurarak kırdı, küçük par
ç~ını alıkoyarak diğ_erleri,ni iade 
ettı ve broşu bozmadığını sadece 
biçimini biraz değiştirdiğini söyle
di ve istediğinin yalnız bir parça 
küçük elmas olduğunu, yetil elma
sın uğur getirdiğini aöylediklerini 
ilave etti. Bu hurafeye inanır gibi 
konuşuyordu. Ona teşekkür ettim 
ve gitmek üzere ayağa kalktım. 
Bir kibrit yaktı ve Tomun bütün 
sened:erini tutu~urdu. 

Dal: 
- Çok ô.licenabane bir hareket! 

dedi. 
- Evet çok alicenabane ••• ben 

de ona bunu söyledim. Tom borcu
nu ödeyecekti. istediği yalnız biraz 
mühletli. O zaman Barenjer, Tom' 
un istediği uman kendisine borcu 
nu verebileceğini söyledi ve "sizin 
gibi bir genç kız ona itimad eder
se benim onun senetlerine ihtiya
cım yoktur.,, dedi ve kliğıdların 
yanan küllerini yanan sobaya attı. 

Dal: 
- Sözlerinde aldanmıyordu, de

di_. odadan çıkmadan evvel bro
şun parçasını bir daha gördünüz 

"? mu. 
- Evet yazıhanenin üzerinde İ· 

di. 
- Polis onu yeiC!e bulmu,tu. 

Belki İmdad istemek için telefona 
sarıldığı zaman Barenjer yere dü. 
'ürmü,tür. Sizin ziyaretinizden az 
zama nsonra öldürüldüğünü zanne 
diyorum. 

Brina: 
- Evet, dedi. Fakat öldürülme

den evvel Mimiye mektub yazacak 
kadar bir vakit bulabildi. 

Dal: 
- Hiç bilmediği bil liıanla ve 

mevcudiyeti fÜpheli olan bir kıza 
yazılan bir mekfub .•• diye hatırlat
tı. 

Brina ganonun getirdiği kahve
den bir yudum içti ve: 

- Mimi de ne tuhaf isim! dedi. 
Kahvelerini hiç konuşmadan iç. 

tiler. Brina kuttıyu çantasına yer
lettirdi. Ve kalkarken: 

- Teyzemin yanında outuruyo
rum, dedi. Evde bir kasa var. Bu 

kutuyu, onun içine koyabilsem .•• 
Fakat eve varmadan başıma bir 

fCY geleceğini zannediyorum. Öy· 
le korlı:uyorum ki •.• Marten beni e
ve kadar götürmek ister misiniz? 

- Tabii •• memnuniyetle .. 
Bir otomobile bindiler ve Bays

waterde eski bir evin önüde dur
dular. Kapıyı açmak için iğildi fa
kat birdenbire arkaya çekildi ve fO 
före: 

- lnmiyeceğiz, yola devam edi
niz, diye emir verdi. 

Taksi sarsılarak yürümeğe baş
ladı. Br ·na hayretle Martene bakı
yordu: 

N ld ? ? d" - e o u .•. ne var... ıye sor-
du. 

- Kapının önünde dola~n iki 
adamın hali pek hoşuma gitmedi. 
Po 'is ha.fiyeai olduklarını zannedi
yorum. 

Arabanın bir köşesine büzüldü: 

- llerleyiniz ~oför ... dedi. 
Brina: 
- Polis hafiyeleri mi?. diye hay

kırdı. Bu da ne demek? 
- Şu demek ki Raif Kondon bi

ze elinden geldiği kadar fenalık 
yapıyor. Onların bizi gördüğünü 
zannetmiyorum. Fakat çok çabuk 
bir karar vermeniz lazım ... ya onla
ra gidib, bütün suallerine cevab 
vereceksiniz, yahud da ortadan 
kaybolabilirs: niz .• 

(Bitmedi) - -~----~--------------------~~~- -
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Şirket kabahat frende 
olmadığını söylüyor 
Uaküdarda evvelki gün tramva.y 

kazaaında yaralatan arabacı Halil 
ve mektep talebelerinden Salahaddin 
va Rızanın Jıhhi vaziyetleri iyidir. 

Kendilerine ameliyat yapı~trr. 
Kaza hakkında Uaküdar müddeiu • 
mumiai Bay Tahain dün de ~gul ol· 
mut polisçe nezaret alıma almmq o
lan vatman Hüsnü do tekrar isticvap 
edilmittİı'. 

Bu buauıta müddeiumumilik tah
kikata devam etmektedir. Ka2a ma -
hallinde bir keıif yapılmı§tn'· Bu ke
ıif hakkında tirket ıu izahatı vermek· 
tedir: 

••• 
Uıküdar • Kadıköy ve havafüi 

halk tramvaylan Türk anonim §İrke· 
tinden: 

cDün çıkan gazetenizde Uıküdar • 
Kıaıklı yolundaki kazanın araba 
frenlerinin tutmamumdan ve bozuk 
olmaaından ileri geldiği yazılmıftır, 

Kazadan ~nra Uıküdar müddeiu. 
mumiliğinin dileği üzerine hadile ye. 
rinde devlet demiryollanndan getir -
tilen cer mühendiıi ile aeyrilıefer mü
hendisi tarafından müddeiumumi ö
nünde olan tecrübelerde motriı ve 
römork araba frenlerinin İyi iılediii 
~ iatenildiği gibi tuttuğu tevsik edl
mit ve arabalar yeniden iılemeye ve
rilmiı olduğuna göre araba fren
lerinin bozuk olduğu ve tutma.dığı hak· 
k.mdaki iddiıı !arın do~ru obnadığını 
lbHdiririz.> 

POLISTB 

Rakıdan sonra 
Bıçak bıçağa 
Geldiler 

Ustura ile burnunu 
uçurdu! 

Sabıkalı goför Rıza, P14Azade Meh
met Ali ile birlikte rakı içtikten ıon. 
ra aralarında bir kavga çıkmış ve Rı
za Mehmet Aliyi boynundan ve bur. 
nundan u•tura ile yaralamış ve kaç
m..k i terken polialer tarafından )a· 

kAlıınmııtrr. 
• Ev nasıl yandı - Şehremininde 

Denizaptal mahallesinde Macuncı: SO· 

kağında Melihatın aicortaaız ve tah · 
ta iki katlı bot .,,,inden yangın çık· 
mtf ve ev tamamen yandıktan aonra 
söndürülmüıtür. Yapılan tahkikdta gÖ 
re, ev bir haftadanberi bottur. Ev tut
mak için gezeni« tarafından atılan 
bir sigaradan yangının çıktığı tahmin 
edilmektedir. Tahl<lkat yapılmakta
dır. 

* Eroin İçe-n ve satanlar - Eroin 
içmekten ıuçlu artiat Ferdi ve eroin 
Mlmaktan auçlu Terzi Nihat hakkın
da emniyet müdürlüğü kaçakçılık 
bürosu tarafmdan bir kaç gü.,denbc
ri yapılmakta olan tahkikat niha • 
yet hulmuı ve auçlular ihtiu.ı mah
kemesine veri!.miılerdir. 

Çocuk esirgeme kuru
munun yurtdaşlardan 

dileği 
Çocuk eıir;'erne ku.-umu b tkanlı • 

ğından: 

Dini bayTamlarda yapılma., zaruri bir 
· i' olmuı olan tebrik! r ve ziyaretlerin 
icap ettirdığı manııl e">C\lfce bır tutara 
varmakta ve çekılen aı:nr.1et de yorgun~ 
luiiu mucip olmaktad.-. 

Bu zahmet ve manaf yapılmakla be
ra.>er birçok kimseler 11Tadığını bulama
makta v.: aranıldığı zaman evde bulu -
namamakta, yapılan maıral ve zahmet
ler be~udeye gitmektedir. 

Uzucü ve yonıcu olan l::u baynm teb
rik ve ziyaretleri yerine tqik ve ziya
rettler ~-in yapılan masrafı (Çocuk Eıir
geme Kurumuna) armaian etmek, İn· 
lolaplarımıza ve yeni düıünü,lerinıize 
ne kadar uygun dü:ıecek. 

Varlıklı yavrular ..Mııs içinde bay • 
ram yaparken yokıul çocukların da ıırt· 
lannın giydirilmesine, karınlarının do
yurulma.ına yarayaca bu uıulü kabul 
ederek KurumumuZA para verenlerin İa 
ıiınlcn bayramdan evvel gazetelerle 
neıro1unacak ve bu iyıJjk se-ven inıan
lar büyük ... erini ve doıtlarını tel..;..:. ve 
ziyaret etmiı ve dostlarının tebl .. k ve 
ziyaretle,ini kabul ebniı aıldolunacak • 
!ardır. 

ZMımetli, külfetli tebrik ve ziyaret • 
lcr yerine geçmeıi bu şe.kat alanında 
bayramla,ılmıt olmaıı yurt yavruları 
için de çok yararlı olacak ve i' adamla
rı için bayramlar.da dinlelllD1'ye imkan 
verecektir. Bu uaulün kalplerde y.,.- tut
maıını yurtdaşlardan rica edt:rim~ Para 
kabulüne ba,lamnııtır. iyilik ıevenlorin 
Jiıtesi arifeden iki gün evvel Istanbul 
ve Ankara gazetelerinde ne;rediJecek -
tir. 

Çamlıcayı ~~zelleştirmek 
ıçın 

Çamlıcada oturan yerliler, bir 
(Çaınlı..:ayı güzetlettinne ,.miyeti) 

kurmak için te§ebbüae ı;irİ§mi~leı·· 
dir. 

Eskiden çok ıöhretli bir aayfiye 
yeri olan güzel havalı Çamlıca tepe
lerini tekrar ya§&lmak ve aari bir say. 
flye yeri haline koymak için çalı,ıl.ı
caktır. 

Bu huausta Uaküdar tramvay '}İr· 
kelinden, belediyeden müzaheret iı· 
tenecektir. 

-o-

Hukuk fakültesi J.eni im
tihan talimatnamesi 

Hukuk fakülteai, yeni imtihan ta
limatnamesi mucibince, bu yıl, .imti • 

· hanlara 20 mayrata batlMacaktır. 
imtihanlar araıında faııla yoktur. 

Evveli tahriri imtihan sonra da ~ilahi 
imtihan yapılacaktır. 

Tahriri imtihanda muvaffak ola. 1 

mıyan, diierlerine giremiyecektİı'. Bu 
yıl imtihanlar çok aıkı olacaktır. 

Imtihana girecek talebenin devam 
fitleri tetkik edihneie batlllDIDJ§br. 
Bir yıl içinde (105) gün devam etmİ· 
y- talebe imtihana giremiyecektir. 

Sabahları Nl&t 8 - 9 araamda ya· 
pılma.kta olan mnumi derslere, bir 
krann talebenin devam etmediği anla
tılmıthr. Bu talebelerin aicillerine ka
yıt diifülmektedir. Umumi derslere 
gelmiyenler, imtihana ahmruyacak • 
ta. 

CEMiYETLERDE 

Eczacılar 
Kulubu kalkıyor 
Farmakologlar birliği için 
yeni bir yasa hazırlanıyor 

Geçenlerde toplanan farınakologlar 
kong1"esinde, eczacılar kulübünün lağve
dilmesi, eczacılar ara.aında ikiliğe ruey. 
dan v rceek vaziy~lerin ortadan kaldı
rılması kararlaştınlmııtı. Bu karar Üze
rine harekete geçilmi1 ve Farmakolog 
Birliği nizamnameoini deifütiren bir ni· 
zamname projesi bazırJamnıfhr. 

O irendiğ im ize g-öre, yakında umumi 
bir toplantı yapılacak ve bu nizamname 
projesine kat'i tekli verilecektir. Ecza • 
cılar kulübünün Farmakolog Birliği ile 
birl.e!meai dolay11ile, yeni ve tek bir i
sim kabul edile.:ektir. 

Balı ~çı :ar top'.ınıyorlır 
Okonomi Bakan1ığının emri üzerine 

balıkçılığımızın iırkitafı için gİriıilen e
aaıb tetkikler ilerlemektedir. Bu müna
sebetle, Bahkçılık Enstitüsü mütehıu-

11ılan dün Ticaret Oda11nda toplammt
lar ve alil<adarlann ittiraki.ı bir içtima 
yapmı,lardır. MUtehauıslar, inkişaf ted 
birleri etrafında fikirlerini söylemiıler 
ve buırlanacak raporun ea.aalırıru çiz. 
mitlerdir. 

Yarın, Balıkçılar Cemiyetinde de u -
mumi bir toplantı yapılacak, bu mesele 
bir defa da bu yoldan tetkik edilecektir. 

'\'eni Saylav mRzbataları 
Yeni lıtanbul •aylavlarının intihap 

mazbataları lnanbul teftiş heyeti tanı· 
fmdan hazırlanmı§ ve iki§tt nülha ola· 
rak Dahiliye vekaletine gönderihnİ§tir. 
Bu mazbatalardan bir nüaba11 aaylav· 
!arın kendi ellerine, diğer nüıbftaı da 
meclise verilecektir. 

Yeni aaylavlardan §Chrimizde bulu
nar!arın mazbataları da kendilerine ve· 
rilmek Üzere htanbul vilayetine gön
derilmektedir. Bu ıuret'e Burs.adan ıe
çilen bay Sadettin F eridin mazbatası da 
gebniştir. Bay Sadettin Ferid, fdıir mec
lisi ruıaundan olduğundan mazbatanın 
kendisine tebliğ tarihiAden itibaren üç 
gÜn içinde iki vazifeden birini tercih et· 
meğe mecbUJ" olduğundan mec isin bugün 
kü içtimamda şehir meclisindeki aza
lıktan İstifası okunr.caktrr. 

-o--

Çekoslovakya konsolosu 
Mezunen mcm!eketlne glden Çe

koalovn.kya konwb•u doltlc>r Lvetoo
lav Grcgor bugün ~ehr irn;z ... dönec~k .. 
tir. 

Küçük haberler 

Türk - Yunan mahke
mesinde 

Mu:htel:t Türk • Yunan mahkeme
ai azalan lzmir ve Atina eeyabatin
den dün Adria vapurjle ~chrUnize dôn 
müı~erdir. 

Reia Ba.y Beag da gelmiştir. Mah
keme perşembe günü faaliyete geçe
ukt;r, Türk - Yunan mahkemesinde gö
riıiecek 79 dava var<lır. 

Bu davalarda İatenen tazminat 
miktan 6 milyon lira kadardır. 

• Gripten ölenler - O..vairdeki 
memurların bir kısmı da gri.İpten müz
tarib bulunmaktadır. Bunlıır ara.sın • 
da ağır ıurette ha,t•lanıonlar da 
vardır. latanbul gümrükleri ambar 
baımemurlarından Bay Osma:ı ve ı-·u
ad grip ihtilitlan neticesind~ ve( at et. 
mitlerdir. 

Gümrükte değerli ve faal olarak 
tanınmıı o!an bu iki memunın bir kaç 
gün içinde ölmeleri, gümrüklerde te
essürle karıılanmııtır. 

• Deniz seferleri için toplantı -
Dün sabah d..,iz ticaret müdürlüğün
de bir toplantı olmuıtur. Deniz miia
teşan Bay Sadullah Güneyin rei•lik 
ettiği bu toplantıda deniz seferleri 
meselesi görüşülmü,, bazı kararlar ve4 

rilmittir. 
* Hayvan haatalıklan - latanbul 

mıntaka mücadele mütehaasısı Bay 
Abdürrahınan Gökael dün akşam ra.d
yoda (Hayvan hastalıkları ile müca· 
dele) mevzulu bir konferana vennit
tir. 

Gü~~D\\f©il~ 
:ıI-ıilsa. aka:ı-.ı•~ 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip edinİ2 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iıııra~ 
edebilirler. Y a.zılann gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 3 
satır olması, kô.ğıdın bir tarafına yazılmlf bulunması liızuıtrlır· 

Bu yazılar cuma günü aktanı.--na kadar elimize ge~ecek 
tarzda postaya veri melidir. 

Geçen müsabakada kazanan a · 
G .. • .. bak d b" • -~•· • · Gal t ı· · t •ebeıl' uzeı yazı musa ıuın a ır ınn.ıgı a asaray ıı:es ı 

den Bay Hulüsi Yüksel, ikinciliği Ankara Hukuk fakii I LS; J " · 
Şahap Hüsnü Unay kazanmışlardır. ı r 

Kendilerinin hüviyet varakala rüe birlikte idaremize müraı:ıı• • 
derek mükafatlarını almalarını rica ederiz. 

Leh - Alman yaklafmasının doğurduğu 
siyasal nıeseleler. oP 

Roma an~ları:n t.ıciben Lond- nın Lehistan dostlugundan pek d 
ra konu§ID&ları Batı Avrupa büyük ulus· olarak ıüpbelcnmcsine sebeb uld•· ··1 
!arından Fransa ile ln'."iltere arasında Bunun üzerine Var:jova lıükÜ="' ,Jf 
andlatmalar doğurdu. Bu i~lcrin yegiıne doğu andlaımaaına iıacP· kalıp, ~-..,ı'; 
dikkate değer noktaaı andlatma dııın· cağını bildirmcai için Fransa bil l~"il 
da ka.an uluslar nraoında baj ııösleren tarafından Lehiatana bir nota f!Ö" I.~ 
anlatamamazlııiın artmasıdır. Berlin hü- Lehistan buna karıılık olarak ıli 
lnimetine ıunulan no!:a her ne kadar andlaımasımn aynlmalt ist•""'

1 
ııJ' 

aulhp;,rver ulu•lan tatmin edecek mahi· ni, fakat komıuau Almanyarun dod ·~i' 
~ette ise cı.. Alrnllı görü! noktalarına pek nu da kaybetmeyi hiç arzu etırı• ~ 
te uygun gelmemektedir. bildirdi._ Bütün bunlardan soura, /;,.J<' 

Denilebilir ki. Verıailles andlaıması- Dıt bakanı Bay John Simonun ı 
nın askeri kayıtlarının kaldırılması, an- konuımalarım bir ıona bai amıık .1 J' 
cak Almanyanın doğu andlaımasına gir- Berline gitmek iatemeıi hakkmda ~ 
mesile onaylanabileceğini (kabul edebile- ywnlar (haberler} lngiltcrcnin ~ . ( 
~eğini) ıöylerken Fransa, Berlin hiikü· hükümetindcn ne kadar çekindiğıoı 
metinin bunu kabul edemiyeceğini ev- termcktcdir. el> tı" 
velden sezmi,tir. Zira Almanya doğu Son giinlerde Alman Propag~n )l"'. 
andlıqmauna (fark misakı) girdiii an- kam Bay Göbeloin "Hitler ıulhiıl'.,.; ıİ 
da Avusturya hakkında beslediği emel- hakanı-dır,, diye hatladığı bir ,.öyl Jf 
!eri, kurduğu projeleri kendi iıteğile badiıelerden çekinet1 aulhperver ııl ,Dr 
(nmıi ile) suya atını, olacaktır ki bu da ra biraz nikbinlik vermiıti. Yaln!S• ,1' 
Hitler hükümetinin i§ine gelmemektedir. !evinin sonunu töyle bitirmiştir: /. 9~ 

Prusya batbakaru, ve ayni zamanda turya ergeç Almanyanın olacaktıt~ 
Hitlerin muavini olan General Göring Franaa, lngiltere, hatta inatçı l~~:..ıil· 
l..eh.iatana bir av aeyahaıi yapmaaı, ve bilmeai lazım geldiğini aöylemcl<"'"Jlı"' 
bu ırrada Bay Hitlerin kendisine verdiği Bu da gösteriyor ki Bay Göbel• ::ı•!·· 
bir bitiği (mekt>tb) 1.-.h d••let reisi Ma- ver bir ulusun bakanı olmasa g"': "~' 
retal PilıudJlı:'y~ teslim •:m .. i Fransa- Galatasaray lisesi 614 No. JTıılıİSl 

SAYLAV 
Devrim yıllarının en harlı çağlarında. 

yız. 

Gitgide gün gibi ayanlatan ülkümüzün 
övünçlu aonuçlarmda dunnadan, yeni 
yeni amaçlara doğruluyoruz. Dil düzen· 
!emesinden sonra acunu "''utacak bir 
yöne geçtik: Kadınlarımız aaylav ıeçmek 
ve aeçilmek bayığını (hakkım) da aldı. 

Şuna inanmak g..-ektir ki: bu, şimdiye 
dek haıardığrmız ulusal yükümlerin (va
zif~) en zorlusu, fakat en k;vançlmdrr. 
Yaptığımız i§in bi;yükfüğünü kavrayabil
mek için biraz gün gÖnnÜf olmak yeter 
Bana öyle geliyor ki, "yakın bir dün ka
dıru,,nı o eski giyimiyle "bugün kadını,, 
nın karımna çd.arsak muhakkak ki kor
kardı; onlar bu denlü biribirinden özge 
(ayrı) t.i,.il,!rinden •.akt·r. Çünkü : 

llugünkü Türk kadını demek, hızını 
yüzyılın (asıın) hrzına uydurmuş, soy .. 
ıal yükümünü alını§, ülkülü kadın demek 
tir. O, yuvasının saadeti kadar ulusal 
dirliği de düşünür, yuvası kadar uluıu
nıı da sever bir canlı erdem (fazilet) bir 
dirim (hayat) kaynağıdır, O, devrimin 
öz anlamını çok iyi kavrnmı§tır; kendi
•ini kafesten ıokağa sokaktan hayata 
hayttan uluaal sava~ yönüne ulaş.tlrarun 

KADIN 
kim olduğunu bilir: ,;~ 

Atalı!ıla ·rJrk üğü biri~:ı-;nde ~., ..., 
bu erd.,,,-nli başın :iıa<:zeleri v~rt:I · 
ctint: ~nıı .. ını~, b ... ~!a·ım·t•.ır. ~ 

Bugün ulualar alanına yeni b;r;: ,t 
yolund.. 5.'k.arken d: _guveni~ o~,,ı ' 
luyor, gogıu onun ıçın gcrgın, 
dan ötürü dik tir. y, 

B d • "l.k · ·· 'nd"'' u ogu u eıı, onun yuce o 111 
Je her yönden acuna örnek o ':':'~' V_ 
miştir ... Şu da apaçıktır ki (aş.,.;rııf 
Siyasal, soyaal v. ulusal bak ıııı•.d 
aramızda kapanmaz aralıklar bul·,ı;ıt 
nu sanan hatıl ulusları.. ileri &"'..ı,-ıı 
hızımızın bu aralığı tezelden lı M; ,i 
gücünü bir kez daha anlıyacakW ;,, 

Tür!;, dü,· d'! ilerı gidiıin bir •!diif' 
dü, bugün de ileri gidi,in scm"'."~~,;ii 
nn da ileri gidişin bir M'mboliı, bit ;·.ı 
Hem bundan sonra ~. ikincı ln' ı 
ve ol daha kazanmış oluyor: il"'~ 
ıava, yönünde bayanım da "'""ı .~ 
almıttır. Şimdiyedek tek kol"1 b•~!· 
larınuz acuna dehşet ... ıarken. "' . .,,· 
rıru düıünmek Öyle hazlı, öyle k•' / 
luyor ki... b 14 
Ankara Hukuk fakülıe•i: Ş.•"9 

ONAY 

Sıhhi müessese1er satıtl 
alma komisyonundan: 
Haydarpaşa Nümune has tahanesi için alınacak 32 ~ 

madeni eşya ve levaznn kapalı zarf usulile eksiltmeye 
muştur. 

1- İhale günü 5 mart 93 5 sah gÜnÜ saat 14 dür-
2 - Muhammen bedel 98 04 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 7 35 lira 30 kuruştur. ~· 
4 - Şartnameler hastaha neden bedelsiz olarak ~ 
5 - Eksiltmeye girecekle rin hu gı'bi madeni eşyll iJı.-11 

meşgul olduklarına ve cari sen eye ait Ticaret odası Y~ ~ 
ru ve eşya verdikleri müessese lerden taahhütlerini ıniil' }itıi! 
len yaptıklarına dair şehadetn amelerin asıl veya noter , 
tas tikli örneklerini teklif mekt uplarile vereceklerdir· .. , .. piıı' 

6 - İhale muamelesi Cağ aloğlu Sıhhat müdür]uğı' 
sındaki komisyonda yapılacaktır. 

7 - İsteklilerin belli vakt inden evvel gelme!~ 
-- - t{l 

l~fl .Ll.ı'lhUL HARiCi ASKERi Ki T AT lLAl'lt..A ·~ 
d h"km"' l adığı "e~) run a u u o ın Jlp Garp Hudut livasının 

71701 den başlryan 71800 nu 
maraya kadar devam eden 
Harbiye Ayniyatmm 71799 
baş ve orta ve !1i.P kısımlarını 
havi makbuz z"yaa uğramış· 
tır. Mezkur makbuzun zuhu-

ve müstenidat makartı: Jil v· 
larulamıyacağı ve eld rJ· 
takdirde doğruca ~- Jıı"ıı'' 
ne gönderilmesi ilan ° (f;JO) 

(795) 
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MIU.lYET PAZARTESi 11! ŞUBAT 1935 1 -

!rıkilap kürsüsünde 1 Bay Mussolini 
I{ •t••ı 1 Q l Diyor ki: apı u asyon ar sınan ı 1uurmı ~.~~~~t~e~ .... 

d 1 t • ı • d• toplenbda hazır bulunmllfhn'. ev e ın e nası gır 1 iki tabur •evkedüiyor 
ROMA, 17.A.A. - Havas muhalıi-

'11ı,, ,c,~Bagı 1 inci sahifede) iz ıetiriyor, burada faiz artıyor. Bu rinden ı Bqbca caddelerden, kalalıab· 
1ır,,;,_,,..ı.,Ytnan'm en kUTVetli zaman • para kendilerine .kalmıyor. Filin malı sa• im alkııları arumdan geçen, ıarki Af. 
A.rı,: ı.,, muahedeler nasıl verilıniftir? byor, filin feYİ alıyorlar. Hatti son za- rikaya Hvki mukarrer iki tabur "luıra 
lıı;..._'.'Z ve derin ruhi l<Deplerini bu- manlara kadar oralııra borçları vardır. gömlekli,, "Ciyovinezza,, (Gençlik) tür-
~- Meseleyi Proleoör Sonbar'm Hemen bir iıtikm yapılır va ele bidı:aıç küıünü çağtrarak, millı erkiınıharbiye 
.. ğil 'ıııdaıa oluılann aebepleri maddi kurut ceçer. reiai General Teruççi'nin huzurundan 
-,: tııoral, zihni; fikri ıebbpler de var• Bir zamanlar Omnanlıbk 5 milyarlık geçip Napoliye sitmi~ir. 

ıi,,_ !Tank borçlanmııtı. Eldeki rakamlara Turihen beyan olunduğuna göre, I· 
1( ""'r~ ~ derin ıeyler ııöriirüz. bakılırsa yarı11ndan biraz fazluı Oı • talyanm Habeıistmıa kartı vaziyeti de-
';!ı~ı.lcuYOnlar ne İfİn aluunqtır? manlılık eline ııeçmiıtir. Yüz liralık talı- iifmemit ve muslihane bir bal aureti 
~- -lekette oturan ecnebilerin Yilin 29 liraya almdıiı zamaııJar olnwt- elin ümid edilmekte bulunmuıtur. 
~ f~erini temin yani Avrupab tüc- tur. Rumeli ıimendiferlerinde olduiu si· Bu birinci kınm kuvvetlen sevket· 
.__, ':". memlekette ticaret yapmasını bi. • melde ltalya, kendi menfaatlerini say • 
--. IÇin alıumı Illı: lan! Niha O anb d 1 • kadar bo dırmak husU"Sunda ula ihmal.kir dav-tiiıQ,,,L .. ftıl'• • zaman • a • y~t • im• ev eti O l'Ç l"anmtyacagmı" İh••• e~-•- ı"ıt-ı"ıtı"r. 
~ ·~. D>anasebetlen hakkında taf11 • aids kı "iflaı ediyoruz!" derneğe medıur - .....,.. ~ 
llİ1':~.0tjjlnıu. 1740 tan"bli ve ıonra ka- oldu. Onlar da ''borçlan indiririz, fakat Giden veya gitmek üzere bulunan la· 
~ ~-10nl da ,_ ·· ··kl d bo •--- k "--' al dedi! burlarm ordu menıuplarmdan değil fa-cle L-• ar 1861 ..., gumru er en rçu•nrn .... ı enwnuz mz,, er. , __ , f k 

1 1 
d .. 

1ııııt-•edilm4tir. O zamanlar Osman- Düyunu umumiye mecli&i diye bir hü • """ ır aya menıub gönül Ü er en mu-
At Ot<ta kamı ııibi yqıyordu. kıiınet ııeldi. Osmanlı devleti içinde dü- teıekkil olduğuna iıaret edilmektedir. 

Lı.ı oııılekette emniyet yoktu. Derebey- yunu umımıiye devleti. Maliye Nezare. F ran•ız elçiııinin temas/an 
""'-"" ~tu. Avrupada~ gelen mallar bir tinin yanında düyunu umumiye nezare- ROMA, 17.A.A. - ltalya ile Habeıis-
b....~lerden geçerek yerlerine ti ..• 8 milyon kadar bütçeıi vardı. Bu, tan araomdaki münasebatın bugünkü va-
:"">...._ · · b" · tl d Ka T .. ki · •----- d "d" rd ziyeti, hariciye mü.tetan Suviç ile Fran-~ IÇlll ımaye 11 yor u. • ur erııı 1UUAJ1Cln an gı ıyo u. 

rotd 10cılaıır bu himayeyi temin edi • Meırutiyet ı:eldiği zaman derdin de- ıız elçiıi de Chambrun araanıda müki· 
F' Q. va11 yoluna gidilemiyor. Rad;JcaI bir te- leme mevzuu olmuıtur. 

17~ ~ 18 inci amn ortalarına dojiru davi istiyordu. Buna ceaaret edilemiyor. F aşüt meclUi.nin kararlan 
-.r de makineler ketfedilip küçük sa- du. Göze Ç&11>an lroakoca düyunu mnu· ROMA, 17.A.A. _ Büyilk faşist mec 
~- !"'~ ... - bu. Lı< aanayi ıı•-çmeğe miye idaresinden çekinmek liznngeldi- (isinin Venedik sarayında yaptığı üç ge-
~ ~ndan ticari kapitalizmin baıla- ği halde hep istikraz yolu ile bütçe ka.- ce toplantmndaki faaliyeti ıunlar obnut· 
il ~lerde itleri temin meselesi bır pannuıbr. Bunun ıebebini bilmiyoruz. tur , 
~iitlciilleımif. Sanayi inkılabından Avnrpa sermayesi memlekete demir • Aktedilen anlaımalar, alınacak askeri 
\et lllu.lar aralarmda ıiyaıi mW.- yolu, nhtnn yapmak ıuretile de gelmİf· tedbirler ve korporat.if aatemle aoyaal 
~ ~"Parken birilıirine aetbldan mal ti. O ıuretle de servetin bir kıunını alıp ulahat. 
'-f. ~ deiiimiJ. Zengin iti mallar • götürüyordu. Ticaret muvazenesi açık- Jıi:~i:k mecliı evvela Fransa, Ingi)tere 
•atı-, ~ getiriyorlar, baharat getiri. tı. Alacak verecek 11111Vazeneai daha fu- ve Mııırla aktedilen ve Afrikada Sudan 
~~ Al.ıverif ıahaaı aıanıiulW. Ho- la açıktı. Memleketin ithalab iılıracatm. ve Demeje ltalyan hududunu tespit e-

1760 ~ezine intikal ediyordu. dan çoktu. derek yarım adaya Trablu. garp cenu• 
~ddtta lan sonra ıanayide makine kul- Neticede memleket daimi bir if1aa bunda 114 bin kilomelre erazi temin e-
~-.an aonra it batkalaşb. Türk gidiyordu. den anlatmalan tuvip etmiııir. Keza 
l~ Framaya götürdüğü mal Osmanblık IOtl zamanlarda ydolacelr Romada B. Lava! ile imza edilen ve 
ı..; ..._.eketi malı idi. Fnuısadan ge- zamanlarda böyle bir vaziyet göıteriyor- " Frama ile olan münaoebatı yeni dost-
~ da yalnız Franıız mallarıdır. du. Her taraf haıtalok içinde. Verem ft luk temelleri üzerine koymuı olan,, an-

lliıı..G:l l' t. Üıne ku ıaaJmca i: ~- lvfluı o>aotalıldar •ar. H• taraf fakr lqmalar da tasvib edilmittir. 
~ Fllbrib kurnldu. Hun maddesi i.,....tl. aefalet içinde. A•keri tedbirler 
A~. !1 •<1 hale kondu Ye satıldı. Biz Türk fertleri kıkolan pi nçin- A •---- askeri tedbirlere •elinr• A•· 
l,:~ o m-1eket malı aranmayan me haddine .• -'. en.-. ·• ıruy" elidı? Bizim .....,..... • ...., "' ...., -·... _ rupa durumu telılikııezi bir halde oın.. 
"tı , ~ ııetdi. :>eıv"' v....,.. (f• ut• memlelretımızın bıılııı oervetlerl &f8lıl dığı halde Afrikaya harp leYazmıı gön-
~ 'Çnı nıamul madde ziyadeleıti. Pa- mı? Çabpnamız qafı mı? Bizim müref- derilmesinden huıule gelen bazı korku. 
1"..:" bilYiinıesi, müfterilerin büyiimeıi f... dediğimiz onların mutava11ıt vazi • lan tatmin" ed- bu tedbiri-ön büviôk 
~ bıı>i'-" 0-onlarda bu tekimülii ye"-- yetiıeonez. O.manblık bu hale -- ---. ,_ • ..., ___ ._.,. ....., mecliı tarafından ne---'"- teblife gö-
o;.::~.. gelmiıti. re, her ihtimale kart~d.:i;-evvel abnmıı 

Ilı~ --....... kuVfttli zemanlarmda Otedenberi bir aldatan bir aldanan, olduğu bildiribnekte ve harp malzem.,.j 
~,;::de etmitti. Osmanlılık aar11lmağa bir zensinleten bir fakirleıen, bir aafan imalinin yalnız idame değil aynı zaman. 
~dia ~iı zamanlarda bu &'İhİ ıe)'ier bir de l&fılan var. da tezyit edilmit oldufu il1lu edilmekte-
"",ı;,, 1~~ """1-en ıa..ul ettirilmek td<li· Kapitalizm belôsı di 
~- ~ \' ...;. Bunların aebebini ararsak bepai kaı>i· Dahilô sıyuacla, büyilk meclis, ltal:ra 

"1 llni. bir harp ile değil.. Maddi ve mo- talizmin belasıdır. Fakat ben bir ıual - yı "se• ve idare ediline ekonomi,, ela• 

t~ltilıe.inden iıtiladc edilerek oldu. rarım: 'lllna sokan ve eerbest ekonomi ile hiç 
'Örl e •enetler olanıa.ymca tam bir f"Y - Bu Oananlılığın bu c:ihetlerde d;q.. lıir münasebatı olmıyan korporatif aiı-
>'"Dnıiyor. Fakat vesikalardan anlı. mesi Avrupa kapitalianinin eseri idi de temin tahakkukuna iltihak etmİJtİr. 
~ki eski müsaadelerden yeni ihti • neden lngiliz kapitalizmi Fransada b.ir lllinııyet hüyük mecli<, alb aylık tecrü-
~ .. ~öre hükümler konulmufl.ur. [. ıcy yapamadı da Omıanltlıkta yapb7 be neticesinde 210 bin iısize it temin et-
"4;;di ••..,mot zamanında Osmanlıbfm Kapitalizm aleıııfümuldü. Kir peıinde miş olan 40 aaatlık hafta u•ulünü bü-
ı, Valilerinden Mt:ıırb Mehmet Ali· koşmakb. Neden Çinde kapitalizm oy • tün ltalya için kati olarak kabul eylemiı-
~li,liip olacak kadar zayııfladığı za. nuyor d3 Japonyada oynamıyor? tir. 
~it.._ -dır. Koca imparatorluk salla- Bu ıuali cevabı derindir. Maddi ae • Bu suretle fatizmln yüksek teşekkü-
l~"' kapitü!Uyonlar da ona &'Öre de- bepler ele alacak olursak iıtiaman izah ll\nde yapr'ar müzakereler ltalyanm da-
ti;,,.~e bqladı. Yeni muahedelerde eder. Osmanlılığın en kuvvetli zamanın- bili ve harici ıiyasalarmın heyeti umu-
~!.'."" reamine taalluk 8tmeıi ve imti- da servet, &'•nimetti. O ganimet pafala· mlye•ini tasdik ve bundıtn böyle takip 
'dn 1'aldınlmuı itibarile hükümler ra, büyüklere gidiyor. Onlar Avrupad.. edi!ecck ana hatları tespit etrni§ olmak 
~ :· Çolcacak OfY&dan loymet üzerin- ki gibi f rika yapmıyor, kendi ruhunu itibariyle çok ehemmiyetli obnuttur. 
'1.s Y.12 rcıim almlık, girecek eıyadaq tatmin edecek ıeylere gidiyor. Cami yap 
~~ '1aıak. Y.W ihracattan eok. itdıa • brınağa ııidiyor, medreıe, ııebil.- Bun• palıdır., diyenler bizi bu h.ale koydular. 
~ ~ almak. !ar fena müe11eselerdir demiyorum. ().. Ganimeti alıyorlar. O belaldır. Faiz a• 
~ ""'1lln sebebi içeriden dıpnya çıka- nun zihnindeki •aikler nereye ıe~edi· lamıyor, banka kuramıyor, cesaretli ti-
~ ııı.IJar biq;ok tekilif ftriyordu. U. yor, öteki ne diiJünüyor? cuet le buh.manuyor. lngilterenin Hin· 
~ "'1 .ı..rı.- cı. bana vermeie .,_. Asıl sebebi saikte aramalıdır. distan kumpanya11nı lO§kil ettikleri za-

(F'"· b", yuzucn ınracat r...U çoktu. O znınal pazar için mal yapmak ka- man Oamanlılarm en kuvvetli zam-1a • 
~ "ederik Liat) diyor ki: 13 üncü a- naab •ardı. Fakat ileride ticaret yap • ndır. O zaman böyle olmuyor. Oteden· 
~ llD\al memleketleri ile Hanı f81ıir- mak ve ondan kazanmak ,ekli muteber beri aakeri zihniyet vaNlı. Fatihten, Se • 
\ı, (}öt•ında uıubvele böyle yapılırdı. görülmüyor. Maliyecilik iae büsbütün !imden bıqlay lı cülus bahşııı istedikleri 
\ h-~lar d,, diyor, 19 uncu aıır- memnu. Çünkü faiz almak memnu. Yan zaman ara11nda kaç zaman geçmiştir. 
O:~ tekilde iı yaparlardı. Iı, bir mülidıaza eseri olarak memnu. Oımanbhğı yıkan Avrupa kapitaliz • 
~~ 150 sene evveline kadar Cehalet, taassup, "ictihat kap111 ka • midir.,, 

llı.~dei":erıazalıyor.Biziındokuma h" 1 u u••du""rlu"" u••nden•. 
llı.ıi"'e aheanniyet vennodikleri için 1 

1 ~nuz karıısında bunlann tercihi l'lar ar e 
)~.'t~İ;:. Rekabet yapılamıyor. Yavaı ------------------------·-----.. 
loı ;,._, uyük ıchirlerdeki AVTupa enıti- 47500 kilo Bobin halinde Kromo Erzats karton pazalık 
L. o.".:"lere doğru ı:idiyor. 
~~ cibi yarım müstemleke mem suretile satın alınacağından is teklilerin nümune ve şartname-
' ~de ..., m .. weı &'ebmuttir. im- sini gördükten sonra pazarhğ a iştirak edebilmek için 2-3-935 

- _..,_ Gümrük kap.ıuıamazdı. tarihine müsadif cum"'~•~r • •• nü saat 14 te yüzde 7 ,5 güven· 

~~~~8~~";~ .. :;,~;:~.i de ayn bir melerile birlikte Cibalide Leva :mı ve mül.ayaat şul:-esine gel-
tiO..:"".Çeyi akçe hesap eocrek içindeı.i meleri. ( 687) 
\ ~~ Üçte birine kadar ındırildiii 
)'\)~l.loiilmefictir. Maılımut zamanında 
lıb ~ muahedeler böylece ;ıarıp bir 
!"- idi. 
~ de Onnanlı İmparatorLiunu 
\ lıtt 1- Uteclilderi gibi saiaınla.ı • ( Ü"f 

' ı. cı-ıet gelip hükmü albna a.ı .. a · t' ''IA&lar İatila etme.in) diye lllti.ı de 
l ~ 111"*eıleler batlamıfbr. 
~~dede biı-u insai etmitler. 
' 1:1 ~. ihracattan 'io8 &'Ümrük alın· 
1'11ıiıi,~li &iimrüklcr kaldınlsın. Eınaf 
~ it 'rardL Bu t~kilit icabıoca her 
' ( " -.ı. ıatardr. Bu bir inhiaar pi 
~ ~ kalclırıl&uı. '. 0 8 resım her 
. 'flit ~de M-e kadar indirilıin denil • 
~~. • Sunı.,. Oıınanhlara bir ufuk •· 
~~i olınuıtur. Zira 28 senelik bir 
ı;;,, •ardı. 

...... ~, .. cı.c ....... ,;. 1840 • kadar kapi • 
~ 'ittı.~ Yalnız o pııdiıabıo zamanı
. "il Ilı Fakat Malı ut nmamnda Kı· 
"ıııı, "'1ııreı.eıi zamanından ıonra Mah-

~ "•ı.ı. evliitlarım zamaıııııda da 
....,.1 ,~•tb;ı. <.dil .. o..k demiı. Artık 
ı.. ~ 1 •lıııi,. 
ıı,:'. 14p~.lec;tikıcn &onra %8 kalmıt · 
~~ir. ~~Yonl.ır b"•butiın y"<leı · 
.,... eırutıyet geldi~i zaman bal bu 

, lı., 1\ e idi. 
"t •e "'1padaki emperyalizmin tica • 

ı id~)'ı ıa.ıasmda Osmanlılığı sat· ., ~ 

~~ b~ ~ugün emperyalizm dendi
~' ~ed!iği görürüz. Bir ta · 
ı;, ~ ~ · · açtırar k Oım•nlı sa· 
~~İlıl.,.i . ·ı,.,n etmek yolu• ı ge-

l •<ıt ~•bı, ıermaye yıfıldıkça "ıizo 
• 1~. demege b..şlamı,lar. 

~()d""': •tıı.ra.dcır baı;laclı 
~di. ~a~a çok i~ gelir bir 

111-ıı._ n idi. Oomanhlı:k istikraza 

da l4ep sennaya Jliıbyar, fa. 

1 - Urlada yapılacak (16 507) lira (84) kuruş bedeli ke

tifli yaprak tütün ambarı kapa b zarf usulile eksiltmeye konul

muştur. 
2-Ekailt.nesi ve projeleri (83) kuruş mukabilinde Cibali· 

de Levazım ve Mübayaat şube si Nakit Muhıuipliğinden ve ln 

hisarlar İzmir Baş müdürlüğünden alınacaktır. 
3 - Eksiltme 13 mart 935 tarihine müsadif çarşamba 

günü saat 15 te Cibalide Alım, satan komisyonunda İcra edi

lecektir. 
4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yuka

rıda tayin edilen gÜn ve saatten bir saat evveline kadar komis· 

yon Reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 
5 - Eksiltme şartnamesinin mahsus maddesinde yazılı 

şeraiti haiz olanlar arıumda yapılacaktır. 
6 - Talip olanların yüzde 7 ,5 muvakkat gÜverune parası 

olan (1238) lira ile birlikte müracaatları (746) 

800 Metre çivili kayış Nüm U1'esi ve şartnamesi mucibince 
400 ,, Yuvarlak kayıt Nüm unesi ve şartnamesi mucibince 

1650 ,, Yassı kayış Nüm un esi ve şartnamesi mucibince 

J '>il Adet Havan bıçağı 
140 ,, Toz pompası 
108 ,. Mukavves zım-

30 
28 

,, 
para taşı 
Tütün bandası 

,, Makine aksamı 

6 Mart 935 çarşamba saat 14. 
Nümunesi ve şartnamesi mucibince 
Nüm unesi ve şartnamesi mucibince 

Nüm unesi ve şartnamesi mucibince 

Nüm unesi ve şartnamesi mucibince 

Nün1unesi ve şartnamesi mucib~nce 
23 Şubat 935 cumartesi saat l 4 

Yukarıda nev'i ve mıktarları yazılı malzeme hizalarında' 
isaret edilen gün ve saatte pazarlıkla satına ınacahnd<'n talip 

l~rin yüzde 7 ,5 muvakkııt !?\İvenme parasiyle birlikte Cibalide 
Levazım ve müh yaat Şubesine müracaatları. (686) 1 

j Dün.qa tükenir ualan tükenmez 

Yer yüzünde bir tek insan 
kalsa yalan da kalacak 

Bazı yalanlar vardır ki duyunca sinir
leniriz, bazıları ise hoşumuza gider 
Bir yerde, dereden tepeden 

konutuyorlardL Birisi aordu: 
- insanlar, dünyada en çok 

neye inılnırlar? 
Herkes, aklına geleni söyle-

cli ı 
- Gözile gördüğü ,eye? .. 
- Hayır, gözile görmediği 

,eye inananlar daha çoktur 1 
- Paraya! •• 
- Kadın sözüne ••• 
Sualini soran, cevabını da so

na ıaklamqtı, dedi ki: 
- Dünyada en çok inanılan 

fey, yalandır! •• 
Hiç birimiz, onun bu bulutuna 

itiraz edemedik. Gerçek, biraz de
rince düşünülürse, yalanın içimiz
de aldığı yerin büyüklüğü bizi de 
tafırtır. 

Dünya kuruldu kurulalı, söyle
nen yalanlar, bir araya lıoplanmıt 
olsaydı, Himali.ya dağından yük
ıek bir yığın meydana gelirdi. J. 
ranın en büyük filozofu Sadi "İt 
bitiren yalanı., fesat kar14tırıcı 
doğnıya tercih eder. 

Öyle yalanlar vardır ki; ya
lan olduklannı bile Dıle onları 
dinleriz. Gene öyle doğru sözler 
vardır ki birisi yüzümüze karfı 
aöyleyince dehşetli gücümüze gi. 
der. 

"Merhaba kör kadı!., biki.ye
ainde olduğu gibi: 

- Y ovv... ben bu kadar doğ
ruluğu sevmem 1 

Diyenlere hak verdiğimiz za. 
ınanlar çoktur. 

Bazı yalanlann, bele bir kadın 
ağzından çıkaraa, dinlemeeine do
yum olmaz. 

Her kadın, yalan söylemeyebi
lir. Fakat güzel bir kadının yala
nı, ben kendi hesabıma , çirkin a. 
ğızlardan çıkan bin doğru söze de
ğişmem. 

Şaır, bot yere mi demitti : 
"Ancak hayalden gelir insana 

tesliyet, Pür iğbirardır yüzü gül • 
mez hakikatin!., 

Belki gerçeğe ç kan hayaller 
de olur. Fakat, bütün hayalleri 
dimağmuzdaki yalan uydurma 
kudretinin doğurduğuna da füphe 
yok. 

Eski adamlar, tairlere yalancı 
demelerini pek yabana atmama· 
lı: 
.'Sermayei tairan tükenmez, 
Dünya tükenir, yalan tükenmez!., 

Yalan , nasıl tükenir ki, onun· 
la doğduk. Onunla Yllfıyoruz. 
Yer yüzünde bir tek insan kaldık
ça , yalan da kalacak. 

En aoğuk kanlılanmız bile, 
rnüjde'i bir haber verilince: 

- Söyle Tatar ağuı. •• Yalan 
anım•, aen gene söyle!. •• 

Demekten kendimizi alabiliyor 
muyuz? 

Çünkü, yalanda öyle bir lav • 
raklık, öyle bir tatlıhk var ki, bi
ze onun doğrusunu kurcalatmak 
istemiyor. 

Söz gelifi bir mecliste, bayan
lardan biri, yüzünüze dikkatli dik 
katli baktıktan aonra: 

- Ne kadar da genç görünü
yorsunuz 1 Adeta yirmi beş yaşın
da bir delikanlı gibisiniz! .• Diye
cek ol5a, Yatınız kırka yaklaşmıf 
olduğu balde yüreğiniz mutlaka 
föyle bir hop eder. 

Bu söz yalan! Yalan amma, 
ne olqayıcı bir yalan... değil mi? 

Görünüşte , yalancılığı kim.ae 
fu:erine almak istemez. Bir ada
ma: "Yalıuıcı,. demek , en büyük 

hakaret saydır. Fakat, nice yalan
cılar yalanlarındaki cana yakınlık 
yüzünden bize kendilerini sevdi

rir ve hatta aaydınrlar. 
Gençler, ilk yalancılığı , ken

dilerini "a.ık., olmuf sandıkları 
gün "irt~ap., ederler. Atk. bir 
yalanla hatlar v" mutlaka bir ya
lanla biter • 

Atkın batlangıcında gayet tat
lı yalanlar söylenir: 

- Senin için ölüyorum 1 

-Yemin ederim ki; hayab-
mın aon gününe kadar aeni aeve
ceğim l •• 

- Ebediyen aeninim aevgili • 
nim. .. 

Yer yüzünde kırk elli senelik 

ömrü olan kimselerin ağzında 
ebediyet sözü kadar gülünç dü'9n 
ne vardır? 

Diyeceğim, hemen bütün gun· 

lerimiz, betikten mezara kadar, 
yalan söylemek ve yalan dinlemek· 
le geçer. 

Avrupada yalan aöyliyen kim
senin yalanını meydana çıkarmak 
için, bir alet yapmıflar. Yalanı, 
bu alet aayesinde ölçüyorlarınış. 
Eğer, bu ölçü, her tarafa yayılır 
ve bir gün bizim memlekete de 

gelirse, bal imiz neye varır, diye 
dütünüyorum. 

Bir kere ne kadar yalıuıcı ta· 
hit varaa, top yekiln hepıi aç kalı
yor. Sonra, kocasına yalan ıöyli • 
yen kadın, karısına yalan söyliyen 
koca, babasına yalan söyliyen 
çocuk, hocasına yalan söyliyen 
mektepli, birer birer yakalanıyor
lar. Yalanı meydana çrkmasmı is-

~ı:ilİil 

s 

1 imamların ve pa
pasların kiyafeti 

(Bqı 1 inci &ihifede) , 
gibi heyeti• bulunduldan mahallerin 
- büyük mülkiye memunma kabul 
ettirdilderi kıyafet, alamet ve ı .... a • 
zımı gösterir bir beyanname verirler. 
BU beyenn•meler ile beraber ya bir 
nümune ve yahut boyab bir re.im 
•erilir. 

Beyann•menina •erildiii tarihten 
itibaren bir ay içinde ceY&p nril • 
mezae gönderil... kıyafet, alSmet va 
lovaznn kabul emim.it addolunur. Kı
yafet ı.diJi baiiııde istimald... ene! 
beyannemo tevdii lizımdrr. 

Y enid- launalacak olaa izcilik 
ve aporculuk gibi topluluklar, c:emS • 
yet ve klüp aıibi heyetler, bir kıyafet, 
alamet ve levazım lafanak istedik· 
!eri takdirde nizamnamelerile birlik
te '*'1arı ııö.teren bir beyannameyi 
•YDi makama tB"f'di ederler. 

.. 7 - Ecnebi her hangi bir teıek· 
kul menauplarınm ecnebilerin Türki
yede ikamet ve aeyahatlcri hakkında
ki kanun ve talimatname hükümlerine 
gön., münferiden veya toplu olarak 
kendi kıyafet, alamet ve levazımla • 
rile Türkiyeye muvakka.t müddetle zi
yaret aeyahatleri yapmaları caizdlJ'. 
Ancak mahzurlu görülecek hallerde 
bu gibi ziyaretlere Dahiliye vek:ale • 
ünce müsaade verilmeyebilir. Ve u· 
zun müddet devam edecek ziyaretle.
rin yaptlahilnui Dahiliye vekaletinin 
miilaadeaine tabidir. 

8 - Mektep ve bafka bilgi miieaaese
lerine devam edenlerin bir kıyafet, ala
met ve levazım kııllanmal•nııa lü.ı.:um 
ııörüldüğü takdirde tip tayini bu mek
tep ve mües1101elerin meriıut bulundu!< • 
lan vekill.ikçe talimatname yapılır. Bu 
&'ibİ mektep ve müesseseler ıçın kaıbul 
olunacak alametleri mektep ve müe11e
selerden mezun olanlar da lafıyııbilir • 
ler. 

9 - Huauai müıaade ile ııelen yaban· 
cı memleketler kara, deniz, bava kuvvet 
lerine -up kimselerin resmi ünifor
malarını nerelerde ve ne zaman t&fıya
bilecekleri Milli Müdafaa ve Hariciye 
V ekiletlerince hazırlanarak icra Vekil
leri HeyeUnce lastik olunacak bir tali
matname ile tespit olunacaktır. Ba ta
limatname çıkıncıya kadar mutat olan 
uıulün tatloilana devmn olunur. 

10 - Bu nizamnamenin 1, 2, 3 ve dör 
düncü maddelerinin hükümleri 13 hazi. 
ran 1935 ırününden, diğer hükümle.-. 
nepinİn ertesi gününden yürümeğc baı 
lar. 

temiyen et dosttan: 
- Hot geldin budala ••• 
- Gözü çıkası herif, nasılsın? 
Gibi sözler ititiyoraunuz. 
Nice can ciğer ahbaplar, bu 

doğru sözlülük yüzünden biribir
lerile bozUJUp küsü,üyorlar. 

Hasılı, ortalık allak bullak o
luyor. Nihayet anlatılıyor ki ya
lansız yaııamanrn tadı tuzu yok. 
tekrar yalana dönülüyor. 

Şimdi, ıiz bu yazıyı okuyun . 
ca: 

- O yalan, bu yalan, fili h ttu 
bir yılan? Bu da mı yalan? diye
ceksiniz. 

Şimdiden cevabını vereyİın: 
- Deniz dalgasız, gönül s~v

gişiz, olmadığı gibi, dünya da ya
lansız olmaz. 

Dünya adı üıtünde bir y len 
dünyadır! 

Salahaddin Gü,.,,. 

s -nbu rı Obad·ı er 
misyonundan:' 

D.No. Mevkii ve mahallesi Sokağı No. Cinai 

1064 

1326 

2791 

Büyilkdere Büyiikdere 

Kadıköy Cafer.,P 

Helvam 

367 Kagir hane Ye dükkanı 

6/60 JıillOIİ 
3 Kigir hanenin 1/Z hineG 

Kagir matua ütil od..ı.n 
28/120 hiıseıi 

8eyoi"lu Tozkopann Mezarlık ı::aki 16-18-20-22 2 hane ve arsanııı 7 /ZB his..t 
yeni 18-20-22-24 

" Y-itMi-

Eminönü Ahi Çelebi KemerU 

8üyükada Karanfil 
Heybeliada 

Aksaray Kô.ti;>kaıım 

Edirnekapu Kariye 

8üyükada Kıu anfil 

.. .. 

.. .. 
Bebek 

.. .. 

Çarkı Felek 
Mezik 

Bostan 

Şeyh Eyüp 

Rafet Pata 

" .. 
Çarla Felek 

Eıki Yeni Mahalle 
yeni Bebek Bağı 
Yeni Mahalle 

39 

19 

MüketTer 

4 

•ki 134 
yeni 179 

25 

eski 13 

13 

13 

Yımm kagir hanenin 
3/5 hi11eM 
Kigir mafaza Üıtü odalan 
20/1008 hiueai 

Arıa metrea.i 4458 

Ahfap hane ve boıhçeaia 
28/80 lıiueai 

Ana metı-esi 29 

Ana metresi 64,50 

Arae metresi 2116 

Bahçe metreai 2333 

Tarla metreai 7803 

eski 107 Ar . 258 . "" "'6 sa metreıı 
yenı "~ 

eaki 28 Arsa metreli 172 

Muhammen kıymeti 
Lira 

340 
Açık arbnna 

2000 
ICapeb zarf 

5800 
:Jpalı arf 

2100 
Kapalı zarf 

1135 
ICapeb zarf 

113 
AÇlk ertırma 

2228 
Kapalı zarf 

462 
Açık artırma 

88 
Açık arbrına 

195 
Açıkarbrma 

8460 
Kapalı zarf uıulü ile 

4664 
Kapab zarf uıulü ile 

4242 
Kapalı zarf 

104 
Açık artırma 

70 
Açık arbrma 

Zirftat Bankası Mülga "'t'f Komisyonunca müzayedeleri ilan edildiği ha ide mezkilr kcımiayonun lafvmdan do
layı satıılan yapılamayan ve müfredat ve evsafı yukarıda göıterilen gayri mübaılıllcre aid emlak Gayri Mübadil
ler Komiıyonunca önümüzdeki 21 Şubat tarihinde yani perf...,be günü sablac aktır. Telib olanların o gün aaat 10 
dan itibaren Galata' da B&htıyar hanın dRki Komisyon daireoine müracaat etmeleri. 

S&tt~ mllnhasiren Gayri MübJıtdil bonoıu i'e dir. 
<-:• I~ ·~ - V'-.1> .,. ••.o • ••, ~.'f•, 1f 1 0 J ;J, ... 
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LE----

~SPİRİN 
2 ve 20 komprımelik amb•lajlarda 

bulunut. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

T esvi11eci ve Tornacı 
• 

alınacaktır 
As eri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alma
cakdır. İsteklilerin imtihan İçin istida ile Ankara'da Fiıenk 
Fabrikasına, latanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lz
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamirhanesine müracaat-
1 rı f ?6 ~ 

LE 1PZ1 G İ kbahar Sergisi 
S Mart 193S da ba9lar 

Alma• flmeadtıfarlari ııcretlariada % 60 tenılllt 
Her 11aYi taf•illt içlıa Leipzig•r Mes .. mt Lelpıiı 

(A!lemagna) idarHİne Taya lataahul'da Galata' da Ahen • Mtınih 
hanında Mtıhendi• H. Zackaer'• mGraccat olunma11. Telefoaı 40163 

Posta kutusu 1076 [ 7203) 829 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Türkiye Ziraat Bankaamca Buraa'da eksiltme ile bir ıu· 
be binası yapbnlacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf uauliyle yapdacaktır. Eksiltme şart· 
namesi Ankara'da Banka Levazmı Müdürlüğünden ve latan· 
bul'da Ziraat Bankası Şubesinden alınabilir. 

Teklif mektupları ve teminat, eksiltme ıartnaıneainde
ki izahat dairesinde 28 Şuha t 935 alqamma kadar Ankara
da Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne verilıniı olmalıdır. 

Tekliflerden her hangi birini tercih etmekte Banka tema· 
men serbesttir. (754) 1212 

latitnbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

~ Gümrüğe olan borçları d olayıaile Gümrüğümüz tahsili 
emval servisinden kesilip veri lmiı olan ve dip koçanlarının 
numaraları qağıda yazılı bulunan makbuzlann görülmele
rine ihtiyaç hasıl olduğundan bu numaralara aid makbuzlar 
her kimin yedinde iae hemen Müdürlüğümüz makamına ge
tirmeleri veya göndermeleri kendi menfaatlan icabından 
bulunduğu ilan olunur. (752) 

MakbuzNo. 
239105 
239106 
179629 
179630 

Makbuz No. 
17605 
17611 
17615 
17616 

1248 

Galataıaray Lisesindenı 
Yatı talebemizin üçüncü 

935 dir. Taksitlerin o zamana 
ilan olunur. (733) 

taksit ödeme tarihi 1 Mart 
kadar eakiai gibi yatırdmaaı 

1172 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

r- Ankarada Bankamız Fen aerviainde çalııtınlmak uzere 
J fen memuru ile bir daktilo a lmacaktır. . 

1 - Fen memurunun me naucat, makine veya hatka bir 
fen tahsili yapmış ve tecrübe görmüş olması ve eyi almanca 
bilmesi şarttır. 

2 - Daktilonun orta taba ili yapmış olması ve eyi Alman
ca bilıneai lazımdır.tlaveten F ranaızca bilenler ve Lise mezun
ları tercih olunur. İsteklilerin 21 Şubat 1935 perşembe akşa· 
mına kadar Ankarada Bankamız memurin Müdürlüğüne ve 
1ata"hn1da Şu~emize müracaatları. (793) 1262 

MiLLiYET PAZARTESi 18 l93S 

Uenız yoııarı 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

A~§!' ,Eıc!.ı.ıı.ıy ~.rJ;bafl 
Tel. 42361 - Sirbci Mühürdar:Pd• !!!il--· Han. Tel. 22740 __ ..... 

1 ıZ~lR SÜR' AT "ı OJ...l 
GULNIHAL vapuru t9 Ş~ 
bat SALI günü saat 11 de Ga· 
lata rıhtımından kalkarak doi· 
ru lzmir'a gidip dönecekdir. 

( tlad 'Vakti H- f.taab11I 

ihtiyat ve Sermayeılı (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer his11e senetlerinin (,. 60) ı Türkler elindedir. 

flirldye it Bankan larafmclaa tefkil ol-muıtur. İdare meclisi ve mildilrler 
lseyeti Ye memarlan kimilea Ttirklercle• milrekk•lt yegbe Türk Sigorta Şirk .. 
ttcllr. TtirldyaDiD her taraba.la (200) • seçea aceatalarınııı he,,al Türktllr, Tilr· 
ld)'ealn ea mühim n feaaeaeleriaba veb-kalanm• aigortalanıu i~a etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıfrortalanm ee iyi ttraitle yapar. Hasar vukuunda ıararla•ı •Dr' al ve kolay .uia ,Jer. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20511 

,.. • • -tr.~-

. ,._. "';:.~ ' 

·,._ '.t- ·.; 

il iL 

,,, 

UFACIK A\\,~ KUMBARADAN 

D~NYA~·K DAR 
BGYaK~-·~ERVET~~co~a.AR 

j,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;,_. __ __,ı,------·------------ıiiiiiiiilıiii....:, lil;Ta:.1 .ki::ZKo=~~u • ilaçtan sonra ROMATiZMA 
tıanlan SiY ATIK 

Tophane fırını için 300 ton ADALE AGRILARI 
Un 3 Mart 935 pazar günü Sebebi ber •• olurN ol•un 
aaal 15 de kapalı zarfla alma· 
caktır. Tahmin bedeli 30 bin BOTUN AGRILARA KARŞI 
liradır. Şartnamesi parasız o-
larak Tophanede aatmalma HAR(CEN 
komisyonundan alınır. İlk te· 
minatı 2250 liradır. lateklile· 
rin belli saatten bir saat evvel 
tekliflerini komisyona venne· 
leri. (804) (700) 

1167 
••• 

ıtırlllmak ııuretile kullanıhr. 

LINIMANTOL KANZUK 
aeri ,.. kat'ı tesirli bir pomatbr. 

LINIMANTOL KANZUK 
Har eczanada bulunur. 

Üniveraite Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundanı 

1 - Bedeli keşfi 269,007, 78 lira olup hayvanat ve neba
tat enatitüaü binası inıaatı 24-2-935 pazar günü saat 15 
de Üniversite de ihale edilmek üzere kapalı zarf uauli,le ek
ailtmeye konulmuştur. 

2 -Talipler bu iıe ait dosyaları almak için Üniversite 
mimarlığından alacakları veai ka ile Üniversite veznesine 14 
lira yatırmaları lazımdır. 

Not ı • . 

Yalnız bu haftaya aıahıu• 
olmak üzere Iakenderiye pat' 
tası yapılmıyacakdır. ( 801) 

ıı66 

Devredilecek ihtira beratı 
"Karbonlu mevadın idrojenlen~ 

sine aid usul,, haki<ındaki, ihtira içİD .1 • 
tiıat Vekaleti Sanai Müdiriyetinden ~ 
tihsal edilmiı olan 5 Eylül 1932 ıı,;lı 

jJı~· 
ve 1655 numaralı ihtira b ... abnJD ""' 
va ettiii hukuk bu kere baıkası~ .Jdl 

veyahud icara verilmesi teklif ed
olmakla bu hususta fazAa malumııl .Jır 
mek iebyen zevabn Galatada Pe~ 
pazarında Aslan Han 5 nci kat t.4 r/I 
maralarla müra.kkam idarehaneye ıııiit'' 
caat eylemeleri ilan olunur. (7981) ,, 

tl"" 

..\b.ıl ve: ~:..rıır ha.-.taııh.laıı mUtena.s$ısı 

Dr. FAHRi CELAL 
Her gün uaı 3 den sonrı: T aksiıııd' 
Stadyum kapısı karşısında Altın M 
aparıımanı. Telefon 41450 

ızJI -------- . ;/' 
lstanbul icra Hiıkimliğinden: Jıl 

Balatta Makarnacı sokak 13 }'lo. 

hanede mukime ;ı..., d7evm ikanı~ 
lı.rı m ·çhul kalan il&)" n MuaJIO 

Esterya'1a ı Jı 

y aıova efend ••..• ı murisiniz olii '( ~ 
Hayım Efendiden borç aldığı paraY;.; 
kabil .İpotek olan Kn1ınıpa1ad.ı Be Jıtl 
din mamalleainde Tekke arkası ?0 ~ 
J / 4 numaralı iki bap hanenin satJŞ ~ 

tayini hususunda murafaa olarak U~ 
olunan 16 • 2 • 935 tarihli celaey• ~. ,ı 
mi icabetiniz hıuebile hakkıruzda bJI I 
müddetle ilanen teb!;ırat icruına lı'' 
"l'erİlmiıtir. Ve yine murafaa. olaral< ~ 
yin olunan 2 • 4 • 35 wı ırüniİ ~ 
10.30 da htanbul icra hakimliğinde Jİ' 
:zat veya bilvekdle . hazır bulu~. 
umgeleceği ak•i takdirde adenu b , 
runuzla murafaa kılınarak sabt ı~..,, 
nm tayin olunacağı tebliıi makıılP'' 
kaim ohnak üzer~ ilanen teblii oJııPııt' 

l8206) 

htıuıbul asliye mahkemeleri birjıı<İ 
yenileme büroı1111dan: ~ 

4 • 12 • 933 tarihinden evvel . }ıİ , 
olunup Iaıtanbul asliye mahkem~ ~ 
rinci ticaret dairesinde derdesti f.' 
ve Türkiye Iı 8-k.uı ile Calatada it' • 
ra M1>1taf&p&fll IOl<ajında Boafot' • 
..,.ela mukim Dilli :ude birader!•~I 
keti ve Dilli sade Remzi llleylıııl ... °. ~ 
IU davaamın yenilenmeai için ıroıı p 
len davetiyenin müddeialeyh ıirlı.;ı,-ı 
n Remzinin ikametıriıhlanmn m JI 
olduğu beyanile miibafiri w.ıııı. . 
L.!IO ... ı._ • ele - .>:ı_; b' ,,.,) .....,t ıır ıa CVllUUf ve ır ay ' • 
detle ilanen teblisat ~ ya ~ .• a ' 
935 tarihine müsaclif peraembe ıriil' ~ 
.t 14 de yenileme muameleaine b ';! 
ma11na karar verilmit olduğun~~ }il ' 
kiir ıüncle Y~ La•~. ~ 
rinci yenileme büroauna phne~ 
dircle 2367 numaralı kanun ",!' 
tevfikan yenil<menin ..,..bmcla ~) 
caiı iliın ohanur, (~ 

Jataııl>ul &aliye molıkeneleri ~ 
'I b'' dan I yeru eme uroaun : ~ 

4 • 12 - 933 tarihinden evvel . ~ 
lunup htanbul asliye mahk~Y" !', 
ci ticaret daireain~e derdesti t'11 ı'- f 
Türkiye it Bankası ile Y enipo• Jı). ,J 
yük Kınacıyan handa Bohor ve -"• 
rolı tirketi ve Bah4<pazannda 6.1 ;/' ~ 
rada Aron Barotı aleyhlerind~ /, 
tiraz .... lfliı davalarının Y~ Of1 ' 
için ıönderilen davetiyenin p>iid ;)' ' 
leyh ıirbtin n Aron Barob'.ıJI ;I. 
metgihlanmn ~ul olduğu lte1 '/ 
mübatir tarafmdan bilat$1iğ i•:Ji 
mit ye bir ay miiddetle ilanen 

1 ~"/. 
ifasına ye 28 • 4 - 935 tarihin~,'.:,,~ 
pertenılı• ııünü aaat 14 de y~pi' 
amelesjne baı~ası~ karal' e~ıf 
olduğundan mezkur ırunde "{ ~ 
hanede kiıin birinci yenileıne ~-lı il' 1 
ııelmediii takdirde 2367 nu?ı 11 
nun ahkiımma tevfikan yenil ( sırl 
yalımda yapılacağı ilan olun~ 

lstanbul Asliye Uçüncü tl.,ı.ıııı ,) 
!<emesinden: ıJıl<eır,; 

Maiauni Çilingiriyanın 111 ,.,Q 
za müracaatla 934/627 No. ~~~ 
yet doıya ile koca11 Varsan rıı" ~ 
aleyhine açb~ı batanına dava:,... · ıJ 
lökat ırünü 28 • 2 • 935 pert .,. ~ 
14 de tayin kıbmnııtır· Ye""' 11;;~ 
ınezk~da ~~leybin ve)'~ır . İ 
ceği bır vekıhn mahkemede 

8 
~) 

ması lüzumu tdıliğ mak•""" (P"-" 

mak üzer.e ilBn olunur. J'll 
-~ ,,., 

Kumaşı Ciheti Askeriye
den verilip diğer malzemesi 
müteahhide ait olmak üzere 
maa ıapka 1350 takmı harici 
elbise diktirilecektir. Kapalı 
zarfı 3 Mart 935 pazar günü 
saat 15,30 da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 16200 liradır. 
isteklilerin ıartname ve nümu 
nesini görmek üzere her gün 
öğleden evvel ve eksiltmeye 
gireceklerin 1215 lira ilk temi 
natlariyle teklif mektuplarını 
belli saatten bir saat evvel 
Tophanede aatınalma komis
yonuna vermeleri. (806) 

(701) 1168 

3 - Talipler bedeli keıfin yüzde 7,5 niabetinde teminat
lariyle birlikte kapalı zarflann ı ihale gÜnÜ saat 14 de Umumi 
Katipliğe vermiı olınalan J.azı mdır. ( 660) , ~ 1088 , 

Umu,;;i Nefriyat v• Y8":~tC" Müdürü Etem Izset "' 


