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Yilligetin geni adıdır 
Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb•uau Mahmut SOYDAN 

.. 0.otof'un 
Yle'Vi 
~Birliğinin yıllık kongresi 
h· il Batbakan Molotof'un 

&irı~~.•öylevi ile açıldı. Sov· 
İılt ~gı kurulduğu gündenberi 
· ;ııde açık ve açık olduğu 

j Uyanık bir siyasa güt
• 

0 duğuııu her vakit göster
. : Molotof'un uluslar arası ge
~atan son söylevinde de 
~ Irk sezilmektedir. 

~ Birliği Batbakanı acun 
· • • 1tnından uluslar arası 

. ~Yi bir yol üzerinde gör· 
~ , çok korku da doğuda 

iti~ dan, batıda da Almanya
. 'İ 'Yor. Gerçek Japon yanın

()ilaal durumdan ötürü kö
. hedbin) olmamak elden 
it 1· Japonya yaptığı elça
J,~ e Mançurya' da yerlefIILİf

. b11Ya'nın Mançurya'da yer
.. eıın Çin, hem de Sovyet 
!çın bir J(aygı kaynağı ol

''.~~ itle Birletik Amerika
b ~fÜtliği vardır. Ancak bu 

1 ır Uçurum ile bir birinden 
hlqa.rdır. Aralarında Japon
' Soıtacak elbirliği yapıla
lııı "Yet Rusya da Bay Mo

' 11nlattığı gibi, her hangi 
a!'na kartı anıklanmakta
i d anıklamnanın çok ileri 
. e artık kimseye gizli de-

1 
)' Ya'ya gelince; Bay Molo-

5 ~-~lldan da pek iyicil (nik· 
ftııldir. Bay Hitler'in "Mein 
" adlı bitiğini anmayı unut

' Cİbi, Almanya'nm doğu 
lö '{nı imzaya yanatmadığı-
1 ~. eınittir. Ancak doğu and· 
.. uıerinde Almanya henüz 
11.~ü ıöylememittir. Gerçek 

· ~ı Bay Molotof'un bildir
~ Alrnanya'nın doğuda 

·· ,_,~ı ını yokıa sava, amacı 
,.. . .._g,1111ü gösteren bir dene-

r. 

~01otof, aöylevinde Türki
' ~ det Ruaya dostluğa üze-

. ~ Urnıllftur. Şunu söyliye· 
.l!ti. IÖzlerin bizim için özel 
ili Vardır. Türk • Sovyet 
\t Cenel savattan sonraki 
~ llıı geçiminde barıtın en 
) ''Yaldarından biri olpıuf
~lotof'un geçmit çağ· 
) ı yerindedir. Kıyar 

~~~~lar ve Sultanlar, iki 
~11ne karfı saldırtmıt
~· kiıinci ve ondolruzuncu 
~'~deki Rus. Türk geçi
~bi, böyle arkası sıra ya

l •aldırıtların tarihidir. 
Sltllıaı ile TW.k ulusu Çarla-

. ~tıların luyınından (zu
~) Ulup ta özgenliklerine 
~ kavııttuktan ıonra bir 
· Ynuna sarıldı. O vakıt-

.• Seti 
t,11 b il Yılların denemeleri-
~t ~ il dostluk, her gün 
· . 1

1ı~a ileriye doğru yürü
(iıt~~ büyük ulusun erkin
~lı il)) ele geçirdikten 
~~Yan Sovyet - Türk dost

e)· Ve ileriyi gören ön-
1 altında artık siyasal 

~t ~· ta uluslann yüre
~~lici llıuttur. Bunu, Molo

tt-e Ye için ıöylediğı söz- ' 
dit de kartılanıtı da gös

tt, .', l' aa ajansı bildiriyor 
. 'h ,liYeleri, bu sözleri du
. ~h k 
)l,ı· k al kar ak alkı,la-

1.~ t~ı le ıiyasal bir ıöylev, 
.. 'ıti,· en bir duygu ile, dost
~ 1 ~1?1uttur. Orada bulu-
~lite ~1tniz Bay Vasıf Çi
'dit~'Ye gerek olan kar
) h~~n timdi burada 
~:!le 11

Yiik elçimizin sözle· 
"llıı 'ıtırıaktan batka bir 

ll>or. 

9 uncu sene No. 3226 

Fırka bildiriği 

Saylav namzet listesi 
kat'i Şeklini alıyor 

Bazı prensip kararları· verilecek 

Başbakan İnönü, Fırka genel katibi 
B. Peker ve iç işler bakanı geliyorlar 

B. Recep Peker, BQfbalıan 

ANKARA, 31 (Telefonla) -
Bafbakan İsmet İnönü bug_ün öğ
leden sonra Batbakanhkta Ba
kanlarla bir müddet görüttükten 
sonra aktam trenine bağlanan hu
susi bir vagonla İatanbula gitmit
tir. 

Ayni trenle fırka genel katibi 

lmıet lnönü, B. Şükrü Kaya 

Bay Recep Peker ve iç itler ha • 
kanı Bay Şükrü Kaya ile fırka U• 

mumi idare heyeti üyelerinden 
Çanakkale saylavı Bay Ziya Gev
her, fırka batkatibi Bay Ziya ls
tanbula gitmitlerdir. 

Fırka genel katibi Bay Recep 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Avrupa barışı için 
• 

Fransız ve lngiliz bal<an-
ları bugün görüşüyorlar 
Eğer Almanya ve Lehistan Şark misa
kına girmezlerse Fransa ne yapacak? 

Bugün Fransız bakanları ile Londrada görü,mekte olan /ngiliz bakan. 
ları: (Soldan) Sir Con Saymen, Baldwin, Makdonald 

WNDRA, 31 (A.A.) - Fransa 
ba§bakanı Bay Flandin ile dıı itleri 
bakanı Bay Laval, bu ak§AJ11 Londra
yo geleceklerdir. 

Bu huauataki nihai hazırlddar diiıı 
gece Avam kamarasında yapılan hu
auai bir kabine toplantmnda tamam • 
lannuıtır. 

lngiltere tarafından ıröriifmelere 
başbakan Bay Makdonald, dıt itleri 
bakanı Bay John Saymen ve Bay Stan 
ley Baldvin iıtirak edeceklerdir. 

Bütün cuma ve kısmen de cumar • 
teai günlerini itrıal edecek olan göriif
melerin mevzuu kat'i olarak izah edil
memi ; iae de Franaız ve lngiliz naz.r-

lannın Avrupa emniyeti meaeleaini tet 
kik edecekleri malilmdur. 

Göriifmeler tamamen m.üıait bir 
hava içinde açılacaktır ve bu miisait 
hava ~ü~ Paria ile ~ndra araamda ya 
pılan ıptidal noktaı nazar teatisi ile 
daha ziyade düzelmittir. 

Alman;yanın Ş~k maakına llİr • 
meaı utenec~k 

LONDRA, 31 (A.A.) - Franau: 
batbakanı ile drt bakanının Londrada 
yapılacak konuflDalar hakkm<le Reu
ter ajammın aldıir maliimata göre, 
~lmanyanın Şark miaaluna iıtirak.i 
luzumunda daht. timdiden lngiltere 

(Devamı 7 inci aahilcde) 

Seyyah tercümanlarına dün belediyede ıon tlerı verildi. ~ 4. Şükrü ESMER 
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Yunanistanda 
Bir hareket mi? --Hükômet aleyhine bir 

hareket şayiası üzeri
ne tahkikata başıandı 
ATİNA, 31 (H. M.) - Bugün 

Atinada hükiimet 
aelyhinde bazı ha 
reketlerde bulu -
nulacağma dair 
bir fayia çrkmıt 
bunun üzerine A
tinada sıkı tedbir 
ler almmıtbr. 

Atina muha
fız kıtalar takvi
ye edilmit ve 
tahkikata batlan-
mıftır. . Çalclariı 

Bir Yunan trenine de taarruz 
ATINA, 31 (H. M.) - Yunan 

(Devamı 7 inci sahifede) 

.İngiltere ile ticaret 
Müzakereleri 
Durdu -·--
Görüıme,er fnkıtaa 

uğramamııtır, 
sadece durmUftur 

lngiliz mümessili iza
hat veriyor 

.-Cy Loraine 
Türkiye ile lngiltere arasuida 

· muvakkat ticaret mukavelesinin 
akdi için Ankarada bqhyan mü • 
zakerelerin durduğunu yazınıttık. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Uluslar kadınlığı 
Kongresi 

Dün komisyonların çalış
maları etrafında görüşüldü 

Uluslm arası kadınlar birliği baf
lııam ile Türk kadınlan ba.,kam 

bü arada 
Şehrimize gelmit olan Uluslar 

aruı kadınlar birliği ba,kanı Ba-
yan Corbett A.tıby ve ikinci ha.
kam Bayan Manus dün sabah ka
dınlar birliai idare heyeti ile be • 
raher tehrimizde gezintiler yap • 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Tel: { Müdür ı 24310. Yazı iıleri müdürü ı 
idare •• Matbaa ı 24310 

24319 

General Kazım Özalp An
karadan şehrimize geldi 

Ulusal kurultay Başkanının gaze
temize beyanatı ve geni saylav/ar 

Kurultay salonlarında tadilat yapılıyor 
Büyük kurultay batkanı gene

ral Kazım Özalp dün Ankaradan 
tehrimize gelmit ve Haydarpafa 
iatasyonunda reami merasimle kar
tılanmıttır. Vali Bay Muhittin Us
tündağ ve lstanbulda bulunan me
liualardan bazıları kurultay batka. 
nma hot geldiniz demitlerdir. 

General Kazım Özalp Tokat. 
Jiyan oteline inmittir. Biraz aonra 
Dolmabahçe sarayına giderek Ata
türk tarafından kabul edilmit, cum 
bur ba,kanı, general Kazım Ö
zalp'ı öğle yemeğine alıkoymuttur. 

General Özalp saat on bette tek 
rar T okatliyan oteline gelmit ve da
iresine çekilmittir. General Özalp 
bir hafta kadar lstanbulda kalacak 
br. 

Büyük kurultay ba,kanı kendi· 
sine mülaki olan bir muharririml

(Devamı 7 nci sayıfada) 
Uluaal Kurultay 00,kanı Kaz.un 

ôzalp 

Silolardaki buğdayların 
eksildiği mi görülmüş? 
Buğday satışları Üzerinde yapılan 

araştırmalar son 
saf haya gelmiş bulunmaktadır 

Bir memura işten el çektirildi 
Yükıek salahiyetli 

tahkik heyetinin bui
day satıtlan üzerinde 
yaptığı aratbrmalar 
son safhaya gehnit bu 
lunmaktadır. Görülen 
lüzum üzerine civarda 
ki silo ve ambarlarda
ki buğday miktarının 
ve heaaplarınm tesbit 
ve teftit iti de bitiril. 
mit ve Ziraat Bankası 
müfetti9lerince hazır
lanan rapor dün tab~ 
kik heyetine verilmit
tir. Raporun muhtevi
yatı gizli tutulmakla 
beraber, bir kısım silo
larda mühim miktarda 
buğday elııaikliğine 
rastlandığı .öylenmek • 
tedir. Diğer taraftan, . 
buğday itinin teknik IUıımlannı 
gözden geçiren bet kitilik ikinci 
heyet te mesaisini bitirmittir. 

HazırlanaCAk rapor bugünler-

Oz tür"'• ~ örnekleri: 

'Buğclay ıilolarından biri-
de idart ve hukukf tahkikatla mef• 
gul olan komiayona verilecektir. 

Öğrendlğimize göre, kanuni tah 
(Devamı 7 inci sahifede) 

iNANMAK 
(Demir "asi" demir çarık .. ) * Hayır: 1 

inanmak; inanmak .. 
Ulkü yollarında yÜriiyenin bqma ırU· 

nqlilr, ayaima çank; gönlüne hız, &Öv• 
desine destek bir tek neane var: İnan • 
maki 

Amaca inanmadan yürünmez! inan• 
mamıık, bilmemekten daha kötüdür. 

inanmayan, kördür; göremez ... )nan• 
mayan, inmelidir; yürüyemez! 

Adam, ocakaa; yalazı, inandır, Adam, 
yürekıe; kanı, inandır. 

Dereyae ıuyu; ağaçsa çiçeği! 
inansız adam, adam değildir. 
Adam, konutan hayvan diyorlar; ha

yır! Bu, yetmezi 
Adam, inanabilen hayvandır, Adam, 

inanabilmckle, inanmıt ohnalda hayvan
lıktan çıkar, yükselir ... 

Yer yüzünde bitip kuruyan, dikilip top
rağa kanfl'D bir yaban otunun adamdan 
ba§kalığı, yürüyememeıi, kanuıamama
ıı, görememesi değildir; irnanamamaıı, 
inanmak kıvancını, inanmak oruncunu 
duyamaması, inanmaya ve inandırmaya 

Behçet Kemal ÇAGLAR 
anık olmamasıdır. Kaldı ki: inanmayan, 
kördür ıröremez; inmelidir yürüyemez; 
dilsizdir konuıamaz dedik ve bu savlan
mızm bepai doğrudur... Yaıamak için 
değihe bile Y•tabnak için İnanmak la • 
zım! 

inanmadığınız fCYİ yürütemezıiniz, 
yaıatamazıınız, ıürdüremezainiz! Bal -
çdt:ken birdenbire "ruh,, la dolmak de
mek, birden inanacak ıeyi bulmak, ona 
sarılmak, ona bel bağlamak, ona ıröniil 
vermek demektir. 

Yalaza, donmaya yüztutan elimiz yu
gaç tutacak kıvama gelsin diye değil; 
duygularımız, çelik kılıçlar &ibi ıu alım, 
paı!arımız dökülsün ve inanaızlıklanmız 
clağlanaın diye yanaşmalıyız, atılmalıyız, 
içine girmeliyiz! 

Güç inanmak; inanmak için "anıiklo· 
pedi" !erde &Örmeyi beklemek, belki yü
ze ÇMPtlacak kadar kötü, eeri ve iki yüz
lü bir fCY değildir; ıalt kötü olan ıey, 
daha tam inanmadan, daha tam gönül 
vermeden; inandırmağa lurlkıımalr, IJen-

( Lfıtfen sahifeyi çeviriniz) _, _____ _ 
·· vezzilerden iste • • 

ınız 
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Her hakkı mahfuz.dur. Yaz.an: Son Yemen valisi Mahmut NEDiM 

Padişah durup dururken şüphe 
içinde bunalıyordu! 

1 ••••••• 

Bunaltılı bir konuşma· Mutasa1rıf ne yaptı?
S itan Hamit buluttan nem kapıyor? 

- Yaparsınız, yapabilininiz, bu 
ıizin için mümkün ve kabil değil 
mi? 

Bu sual beni kurtarabilirdi. 
- Bilmem ki, dedim, bana İti· 

mat eder mi? tüphelenmez mi, o 
kadar feytan ve zeki bir adam ki .... 

Ve hemen ilave ettim; 
- Bahusus Hicazdaki son vaka· 

dan sonra! 
Paditah sadece; 
- Nçin? .. dedi. 
Derhal cevap verdim: 
- Hicazdaki son gai1enin berta

raf edilmesinde naçiz bazı hizmet
lerim olduğunu elbette çok yakın· 
dan ıbildiği için ... 

Sultan Ha.mit, telıiflı bir tavır· 
la sözümü kesti ve yüzüme baka
rak; 

- Bundan ne çıkar, bir mutasar· 
rıfın bulunduğu yerde hadis olan 
bir vakanm itfumdan sarf gayret
ten başka bir if yapabilmesi mel· 
buz mudur ki, sizin bu tarzı hareke
tinizden tüpbelenebilsin, sizden, 
yaptığınızdan başka türlü bir hare
ket mi bekliyebilirdi, anlayamıyo
rum? 

Şimdi, durup dururken padifAb 
gene tüphe'enmit, hattıi, en garibi 
bizzat benden fÜphelenmitti. Onu 
ikna edinceye kadar, yani yanlıt 
anladığı, kendine göre bambaşka 
bir mıina verdiği sözümü, kasdetti
ğim teklinde anlatıncaya kadar ak
la karayı seçtikten sonra; 

- Demek, bu iti beceremiyecek-
siniz, dedi. 

Cevap verdim: 
- Bu işi Ebülbüdanın ... 
Bu ismin telaffuzuna bir türlü ta

hammül edemiyerek, bu sefer aksi 
bir tavırla adeta çıkıtarak; 

- Kimin, .. ki.nıin. .. diye bağırır
ken, ben telaşla tashih ettim; 

- EbuJdelal'ın yakınlarından bi 
ri vaaıtasile yapmak daha muvafık 
olur zannederim. Onun etrafında 
öyle bendeleri olmalıdır ki, bunlar 
efendileri gibi para için her feyi ya
pabilirler, işte bu cinsten bir veya 
birkaç kiti vasrtasile, hem İçeriden 
iş tahkik edilirse daha çabuk ve 
kafi bir neticeye varılabilir. 

><\ • 
,u , . Sunan Hamit bir türlü karar ve

remiyordu: 
- Acaba, dedi, mahremi var mı, 

:ı yaptığı itleri tek başına, biç kimse-
'' ye haber vermeden, bir fey ıöyle

meden, herkesten &aklayarak, giz. 
liyerek bizzat yapmıyor mu? 

- Öyle de olsa, dedim, hariçle, 
ecnebilerle temas ediyorsa, her hal
de bizzat dışarı çıkarak onlarla gö
riışmüyor, arada, bir mutavassıt ve
ya mutavassıtlar vardır. Kimlerle 
temas ediyorsa bundan da bir ip u
cu elde edilebilir. 

Daldan dala atlayan, bir türlü 
bir noktada durmayan, duramayan 
bir kuf gibi Sultan Hamidin fikir
lerinde de bir intizam yoktu, batı· 
nın içinde çalkanan endiıeler, ve 
bimler dilinden dökülüyor, intizam 
sız, itrat11z, gelifi güzel dökülüp gi 
diyordu: 

- Acaba maksadı ne? diye tek
rar sordu. 

- Acaba maksadına, yoksa .. yok 
ıa? •• 

r oran, uzun, ııkıntı veren bu ba
his, bir neticeye varmadan böyle
ce satlerle uzayıp gidebilirdi: 

- Temas ettiği kimseler, kimler· 

dinde cılmayan §eyi b~kasmda uyandır· 
maya yaratmaya yeltenmektir.I inandır· 
mayı, inanı yayrnayı, inanana bırakma
lıdır! Çünkü inanmarun yerini yazgaç 
ustalığı, söz ebeliği, orunç artıklığı lu· 
taına:r. ... Ioansızl:k, böyle oyunb.ızbklar· 
la Örtbaa edilemez! Inananaa, kör olsa, 
sözünün bir çifti ile dilsiz olsa gözünün 
bir bakışı ile içindeki mutlu yalazı kartı· 
ıındaki varlığın gönlüne tatırmaıını be
cerebilir ... 

inanmanın tüm ve yararlı olması da 
bilerc~, tartarak. kavrayarak, ilerisini göa 
rerek ınanmıı olmaya baglıdır. inan Ö· 
dünç alınmaz; ina.n ı ıtılmaz .• Büyuk ve 
ulusal ama~l.ırı kUçük, tek ve iğreti va· 
raklar için kullanmayalım! Büyük a . 
m::-;~arın buyruğuna girecek 11 ıerdcn 
geç i.iği" gÖ5ler lim; inandırmak isteJj. 
ğimi.;ı; ıeye ba~tan biz İnanalım! 
. Atatürk, inananlarm başıdır. Tiırkiye, 
ıru.ınıır: nn yurdud\. .-. Aldatanlar, oya
ı.anarılar, oyaİ.'!yanlar UZ4i:a! Bı.t:, ülkü
nn.i .. ün volund"")·rz! 

Rchç~t Kemal ÇAC.. LAR 

le it gördüğü anlatılırsa maksadı
nın ne olduğu da meydana çıkar, 
her feyden evvel bu cihetin temini 
lazımdır. 

Diyecek oldum, kızgın, hırçın, 
çok asabi bir tavırla, ellerini ha
vaya kaldırdı ve bağırdı: 

- Bu cihet naşıJ temin edile
cek? .. Kim yapacak bunu ... kim, 
söylesenize ... kim? .. 

Dilimin ucuna geldi: 
- Ha_fiyelerin kıtlığına kıran mı 

girdi, ötekinin berikinin pqinde 
dolatarak jurnallar uyduracakları
na, biraz da hayırlı bir iş görsün
ler ... 

Bu cümle ağzımdan kaçacakınıt 
gibi, ditlerimi sıktım, dudaklarımı 
büzdüm ve sustum. 

Paditahm bu sözünde biraz da 
bana bir tekdir vardı, o, bu hiddei.İ 
ile; 

- Sana teklif ettim, sen de ya
pamam, diyorsun, ııonra da bu it 
yapılsın diyorsun, nasıl yapılsın? 
demek istiyordu. Bu noktayı an'a· 
mamıt görünerek, ben de auauyor
duııı. 

Bu sükiıtu Sultan Hamidin yeni 
bir endi,eai iblil etti; 

- Sakın Yemen imamı ile de 
münasebeti olmasın Ebuldelal'ın? 

Ses çıkarmadığımı görünce, tek
rar etti: 

- Ne dersiniz Yemen imamını 
da eline almağa kalkar mı acaba? 

o anda, kabıma aığa.mıyarak, ba
ğırmak, ala.bildiğine haykırmak iıı
tiyordum: 

- Bu adam, bu bale, böyle ba
tı bo1 bırakılırsa sizin yerinize, tah 
tınıza çıkmak, Osmanlı imparator
luğunun başına geçmek bile ister, 
lafla, bo, sözlerle, vehm ve vesvese 
ile vakit geçireceğinize onu zarar
sı.ı. bır bale getirmenin yolunu bu
lun.. ne duruyorsunuz? 

Fakat nasıl söyleyebilirdim, na
sıl bağırabilirdim? 

Paditahın hiddetine rağmen, ga
yet sakin, gayet mülayim bir tavır
la, beklediği cevabı vedim: 

- Hicazdan sonra Yemene de 
el atması beklenemez değil. Bu a
damdan her fey beklenebilir. Ye
men de, bot bırakılına, onun için 
Hicaz kadar müsait bir sahadır. 

Artık Sultan Hamidin gözleri
önünde fu kabus vardı: 

"Yemen ve Hicaz karma kar11ık
tır, bir tarafta makamatı mukadde
se, bir yanda Aden' e kadar Ye
men kıtası Ebülhüdanın hüküm ve 
nüfuzu altındadır. Ve Ebülhüda 
hilafetini ilan etmit veye. Yemen i
mamını halife ilin ettirerek Ara
biıtanı ona bia' ettirmittir.,, 

O, bunu büyütüyor, büyütüyor, 
ve batından tacının yerlere yuvar
landığını görür gibi oluyordu. 

Ben ona bakarken bunu hissedi
yordum, Sultan Hamidin bu endi
feler bu ıstıraplarla kıvrandığını. 
görür gibi oluyordum. 

Bu kadar vehim ve endite için
de "acaba bana daha ne fenalrklar 
yapabilir, daha ne mel'anetler ya. 
pacaktır, hilii.fetime, saltanatıma, 
taht ve tacıma da göz dikmi, mi
dir?,, diye dit bilediği adam, iki a· 
dun ötede Serencebey yokuşunda
ki tekkesinde oturuyordu. Onu ko. 
lundan tutarak sürükleye sürükle
ye getirmek ve ondan yaptığı fena
lıkların hesabını sormak Sultan 
Hamit için mümkün o'.mayan, hat
ta zor olan bir it mi idi? 

Hayır ... 
O halde neden bunu yapmıyor, 

yapamıyor da, kendi kendini yiyor
du? 

Sultan Hamidin Ebülhüdaya kar 
fı olan bu zaafının sebebi ne idi? 
~.nun nesinden korkuyordu, büyü. 
s~nden, mevhum kudret ve kuvve
tınden, nüfuzundan mı? 

Yoksa onda ilahi bir kuvvet mi 
tasavvur ve tahayyül ediyordu? 

Bu m.~:ı.ı. 11 ·} ı -ı.edebi nı.ol< " 
anda gayri miim' ündü. 

Sultan Hamit, üzerine yürüyen 
bir akrepten korka korka, l>ağıra 
bağıra kaçan fakat sade ve müte
mad Yt;n kaçan bir adam vaziyetin
de idi. 
Başımda bir ağırlık, gözlerim 
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HARiCi HABERLERi 
Dcğuda durum 

Çinliler de 
Cenevreden 
Ayrılıyor mu? 

LONDRA, 31 (A.A.) - Çin ile Ja. 
ponya arasında bir yakla§ma yapıl • 
mak üzere Japonlar tarafından ya • 
pılan tekliflere dair Tokyodan gelen 
haberler Londrada remıen teeyyüd et· 
me-mektedir ve bunlar bir tecrübe ba
lonu sayılmaktadır. 

Bazı Çin mümessill;rinin Japonla· 
nn Mançukuoda ilerlemelerine kaJ'§l 
Cenevrenin büyük bir memnuniyetsiz
likle karşılamalarına rağmen, Çinin 
uluslar derneğinden çekilmeyi kabul 
edi§i Londrada hayretle karşılanmış • 
tır. 

Londra ile Vaıington araaında Bay 
Hirota'nm ziyareti hakkında noktai 
nazar teatisine devam olunmaktadır. 

Bu ziyaretlerin, 9 devlet anlatma • 
!arına dokunmadan Çin • Japon mü • 
naaebet:ndeki gerginliği gidereceği u
muluyor. 

Japon:ar bir ıehri daha aldılar 
HSINKING, 31 (A.A.) • Mançuko

Japon ve Mançuko kuvvetleri Boer gö 
lü civar.nda Mogol kuvvetlerine taa
ruz etmişler ve Kilakargol ırmağının 
§İmalinde bulunan küçük Kalkamize 
şehrini ifgal etmiılerdfr. 

ihtilat. kendileri halledeccıklumir 
TOKYO, 31 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafilde mevcut kanaate göre, Man
çuko ile Mogoli&tan arasında çıkan 
hudut ihtilafına ne Ja;>onya ne de 
Sovyet Ruaya kanrrııyacaktır. Japon 
mahafili bu ihtilafın iki alakadar ta
raf aruında doğrudan doğruya hal • 
!edilmesi lazım geldiği mütaleaaında
dır. 

Bu· gar kralı 
41 yaşında 

-o-

Gazeteler kralları için 
heyecanlı 

neşriyatta bulunuyorlar 
SOFYA. 31 (A.A.) - Kral Boriı, 

bugün 41 yaşma girmiıtir. Bu miina • 
sd>etle büyük kili•ede dini merasim ya. 
pılmıtbr. 

Merasimc!e, kral Boris, kraliçeJ 
prens !Gril, prenses Evdokai, hiikumet 
azası, yabancı elçiler, eski biikı1met 

az.ası ve Bay Kimon Georgiyeff, er~
nı harbiye z:ı'bitleri, mezuniyet veril • 
nüt olan bütün zabitler ve büyük bir 
halk kütleoi hazır bulunmu,ıur. 1 

Gazeteler, hallmı daha iyi bir iJ;ı.. 
bale imaıur.m ve ulusal iradenin tiın
sali diye tavsif ettikleri kral Borisiıı 
....,..inden he~a bahıcden makal• • 
ler yazmaktadular. 

Atina - Mısır tayyare 
postası 

ATINA. 31 (Milliyet) - YunanU
tanın muhtelif maha'llelerinden ııeçe • 
rek i4<ender.iyeye kadar bir tayyan 
yolu yapılma11 dünkü Baılranlar mec:li· 
ıinde kararlaştınlınııtır. 

kararmıf, asabım bozuk, mütecasir 
ve meyus bir halde Su!tan Hamidin 
yanından ayrıldıktan sonra bermu· 
tat kızlar ağası Abdülgani ağanın 
odasına girdim. Ağa peritan hali
mi görünce; • 

- Ne o.du, dedi, zatı tahane ge
ne hiddetli mi idi, bir teY mi söyle
di, halini •beğenmiyorum? 

- Hayır, dedim, benim için bir 
fey yok, ancak, ben de zatı fAbane· 
nin halin• ·beğenmiyorum. Bu ka
dar tereddüt, ıbu derece vehim gü
nahtır .... 

- Ne oldu,ne var, niçin? •• diye 
Abdülgani ağa mütemadiyen soru· 
yordu. 

- Canım, dedim, fU Ebülhüda 
meselesi .. 

Fakat sözümü bitirmeden, Ab
dülgani ağa, Sultan Hamidin kalbi
ni, kafasının içini kendi kalbi ve 
kendi kafası gibi bilen bu temiz a
dam; 

- A ... dedi, Ebülhüda mı?. oğ
lum hiç meraklanma.. Hiç üzülme, 
ve kendini botuna yorma ... efen· 
dimiz ona hiçbir teY yapamaz ... 

- Neden, diye kendimi tutamı
yarak bağrrdım, neden? 

- Neden, niçin onu ne -ben bi
lirim, hatta ne de bizzat kendisi ... 
Sebep ma!Uın değil... ancak mu· 
hakkak o 1an, Ebülhüdanın hiç kim
seden korkmadan, hiçbir taraftan 
perva etmeden tekkesinde hüküm 
si.:. .. t:ğinr.Ona kimse dokunamaz. 
&unun hikmetini de kimse bilemez. 

Belki bir şey öğrenebilirim diye 
ağaya tekrar sordum: 

- Allah ~kımza söyleyiniz ba
na, Ebülhüdanm nesinden korku· 
luyor? 

- Korkuluyor mu, onu da bil
mem, korkuluyorsa nesinden kor
kuluyor, onu hiç bilmem, .. 
Ağa bir müddet sustuktan ao •• 

ra, kepdi kendine konuşur gibi; 
-Bitmedi-

Meksika da 

Amerika parası 
Bır ihtilal 
Çıkaracaktı 

MEKSIKO, 31 (A.A.) - Bir ihtilil. 
harcoketi meydana ;rkanhnıt. 18 tef 
tevlc ~ilerek hareket basbnlımftlt'. 

Haıi>iye bakawıı.ııı bir tebliği, Anıe
rik ... -----. .. ı .... ~aı yapııan 3UtJ,WO dolar
lık bir para yardmu ile şııbat içincle 
bir ihtilat yapılmasının kararla§tırıl -
mıı olduğunu tasrih elmd<ıtedir. 

1'htil.ılçıkr, isi general Villa RP.al i
le anlaşmışlardı. 

So~yet kongresi 
.Uzak Ş;ırk hududunun kuv 

vetıeocıiriJmesJ ıstencıi 
MOSKOV A, 31 (A.A.) - Mo:oto· 

fun raporu iızerinc Sovyet kongrcsin • 
de müzakereler yapılırken llır çak mu• 
rahhas IÖz ıUmış ve e.de edılen mu • 
vafrakryetlcrin ancak fırkayı idare e • 
denıerin ve dahl rciı Stalinin sayesin
de hasıl olabildiğini aöylcmiılerdir. 

Bay Kodatslu, harici sıyaseıe temas 
ederek alıkışlar m-uında demi§'tir ki: 

"Sovyet Ruıyaya doğru ara- ka" 
zanm~ temayüUerıni gö.neren Hitle • 
rin ;ıı.ı,. Sovyet ifçikrince maliim
dur. Bınaenaieyh bu işçilerin Almanya
nm Sovyet Rusyaya kartı hattı harekı> 
ti mcıel.,.inde daha ziyade vuzuh iıte• 
meık haklarıdır.,, 

Bay ı(odatıki uzak §ark hudutları • 
nm takviyesi lüzumunu da ehemmiyet
le kaydetmiştir. 

Bay Ruzve .t 
53 yaşında 

Amerikada, balolar, eğlen
celer tertip edildi 

V AŞINGTON, 31 (A.A.) - Bu • 
gün Amerikacla, Bay Ruzveltin 53 ün· 
cü yıldönü:nü kırtlulanmaktadır. Reisi
cumhur, ailesi ile beraoer yemek yiye • 
cek ve aile ananesi mudhhıce yirmi 
bir mumlu paot.?.yı kesecektir. 

Büiün Amer'1<ada ve ıuak müstem• 
lekelerinde, çocuk felci hastalığına ya
kalanan çocuklar1a uğraşan (Warmı

ringı) t ,:Cilatlan menfaatine balolar ve 
eğocnceler tertip edilmiştir. 

AilBAile yeıneık yedikten ıon.ra, rei • 
ıicumilur, radyo ile çocuık felci hasta • 
lığına kar§ı mücadeleye ittiraklerimlen 
dolayı bütün Amerikalılara teşekkür e
den bir nutuk oöyliyecektir. 

Roma anlaşmaları 
B. Laval yeni bir muahel:e 
ye yol açıldığını söyledi 

PARIS, 3ı (A.A.) - Ay- dış it
leri ve müstemlekeler komisyonlar., lop· 
lu bir halde, liay Lava! ile l/'<y Kol· 
linin Rom.ı anlafltlllları ile bunlann 
mcnıeleri ve neticeleri ~nda ver . 
dikleri izahah di.nh:mişlerdir. 

liay Lava!, yeni anlaımaların, eski 
Avu&turya, Macaristan imparatOTluğu 
ve Tuna muvazcneıinde alakadar bü
tün devletlerin mütekabil istiklil ve 
tamamiyetlerine hürmet için umumi bir 
muahedcyo kapı aç1ığnıı söylemiş· 
tir. • 

Çocuğu kaçıran değil mi? 
FU:...."Vl.INGTON, 31 (A.A.) - Ba

yan Hauptman, Llndbergiıı çocuğunun 
kaçırıldığı akf'llll, kocasının oaat ı9 
dan 21,30 a kadar kendisinin yanında 
olduğuna, 90nra çahı~ı olduğu fı. 
rmdan çıkıp beraber döndüklerine ıa. 
hadet etmiıtir. 

Bayan tlauptman, fi<IY" parasmm 
verildiği gece Hauptn.n.ıı, kendisi ve 
Kölppüıberg i.imlıi bir dostları ile evde 
olduğunu oöylemiıtir. 

MiidJaa ıahitJerinden marangoz 
Karlstron, saat 20,30 a doğru Haupt. 
manı fırında gördüğiinü söylemiıtir. 

Sovyet kuvvetleri --1931 senesinden beri 
yüzde ne kadar artb? 

LONDRA, 31 (A.A.) - Moskova. 
dan bildiriliyor: Sovyetlcr kongresin . 
de 1931 senesindenberi Sovyet hava 
kuvvetlerinin yüzde 330, denizalh 
kuvvetlerinin yüzde 435, taDkların yüz. 
de 760 arttığı bildiriJmiıtir. 

Arjantin tedbir alıyor 
BUt:NO'S AIRES, 31 (A.A.) - U

rugua;rdaki İsyan münasebetile Arian • 
tin hükumeti, Uruguay salıiıltrini ne • 
zaret altında bulundurmak üzere, harp 
gemileri göndeım.i~tir. 

Haftada 45 aaat 
CENEVRE, 31 (A.A.) - Uluslar 

arası iı bürosu idare heyeti, dün 40 
ıuatli:k hafüa ve bu haftanın ilk olarak 
tatbik edileceği sanayii tcsbit meoele· 
]eri ile meıgıd olmıııtur. 

Patronlar grupu, iş saatlerinin au). 

blması için bir mukavele yapılması 
esasına bik muhalefet ebnektedir. 

• 
Limanın 1 aulık muvakkat bütçesı 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Maliye baJ.anlığınca ltaZırıı;:; 
bakanlar heyetince tasdik edilen lstanbul ve l:mtfr lİmlln umanı , ,J 
lüklerinin fUbat muvakkat bütçeleri bu akşam tel yasızile mezkur 
dürlüklere bildirilmiftir. 

Vilayetlerde yeni maliye teşkilatı 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Maliye bakanlığı bazı vilayeti 

yapılan yeni maliye teşkilatının tatbikinden iyi neticeler alınJığııd · 
zarı dikkate alarak bazı mühim vilayet merkezlerinde de yeni tef 
yapılması için bir kanun projesi hazırlamaktadır. 

Yeni kontenjan kararnamesi~ 
ANKARA, 31 (Telefonla) - ôkonomi bakanlığı 20 fubattıs~ 

edilecek yeni kontenjan kararname aini hazırlamağa başlamıştır. 

Ankaranın geni otobüsleri 
ANKARA, 31 (Telefonla) - AnkaTa belediy.esi tarahndart $ 

yaya ısmaTlamnış bulunan otobüslerden 20 si hazırlanm1fhr. Butılatl • 
heyet yakında teslim almağa gidecektir. Belediyenin otobüs 
martta ba;:layacaktır. 

Edirnede sular tekrar yükseldi 
EDiRNE, 31 ( A.A.) - Bugün saat 16 da tekrar yükselmiye b~ 

yan sular son dakikada yükselif istidadını kaybetmiş biraz dıırtl' 
olmuştur. Karaağçi'a Edirne arasındaki münakalat durdurulmuştııf· 
ve/ki akşamkinden 44 santim noksan olan baskın yüzünden sular I 
eski mahalleleri istila etmiştir. Her ihtimale karft tedbirler alımnıştıl· 

Başbakan maliye baka
nile görüştü 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Bat • 
bakan ismet lnöırü Maliye bakanı Bay 
Fuadı kabul etmiftir. 

Tekaüt kanunu 
ANKARA, 31 (Telefonla) -

Tekaüt kanununun ikinci devresi
nin ayni kanunun tayin ettiği 1935 
mali yılından itibare tatbik edile
ceği söylenmektedir. 

Maliye müsteşarı Bay Faik ikin 
ci devrenin tatbiki için henüz veril
miş bir karar olmadığını söylemek
tedir. 

lzmirde mensucat falr 
rikaları faaliyette 

IZMIR, 31 (Milliyet) - IJ 
mensucat fabrikalarının paJll 
yatından dolayı kapandığı, ö1'0 

• 

mi bakanlığının müdablesi ·· ·r 
yeniden faaliyete ba,ladığı bı 
zete tarafından yazılmıtbr· B0 

ber doğru değildir, mesele JJJıl 
katen tesis edilen gece itinİll 
dırılması dolayısile bir kısıJJJ 
lenin açıkat kalmasından ib 

9 Fabrikalar eskisi gibi günde 
atten ibaret faaliyetlerine ıl~ 
etmektedirler. Hükôınetin ve.le 
kanın müdahalesi üzerine aJJJV 
nin mühim bir kısmı tekrar iti 
alınmışlardır. 

• 
Kızıl ordunun kuvvetı ......• ' 

" Kapitalist devletler tarafından gelece 
bir harp tehlikesi 

bizim için itiraz götürmez bir şeydir'' 
MOSKOVA, 31 (A.A.) - Mü- ı buçuk defa ve ağır toplar d• f 

dafaa komiser muavini Bay Tuka-

1 

misli çoğalmıştır. Telsiz te~gt; 
çevokinin kongredeki beyanatı u • orduda tatbiki alanında buY 
zun alkışlarla kartılanmıftır. Ko • rakkiler elde ettik. Altıncı k~ 
miser muavini demittir ki: denberi telsiz postaları a~ed1J 

"Kızıl ordu mevcudunun yüzde de 1750 ve tayyarelerdeki l 
45 buçuğt amele ve ordudaki köy posta;ları da yüzde 1900 . 
lüler arasında yüzde 90 da Kolkoz Deniz filosu da mühim bıt 
ludur. rette artmıştır. Altıncı kongre 

Muharipler birliğinin fıtkanm mevcudumuzun yüz itibar ~~ li 
bütün kararlarına hususi bir dik • timdi yüzde 533 deniz geınıs1:~ 
kat atfetmesinin sebebi bu suretle de 1100 kıyı muhafaza geJJ11 

anlatmaktadır. Kızıl muharipler, yüzde 470 torpidomuz vardıt; 
bu kararları ~tbiık ı;nı;vkiine koyan Hudutlar >'.~nında istih bd 
!arın önde gıdenlerıdır. Kızıl or • Y.apı!mıf ve duşman ~I?~ı~Jll btf 
dunun siyasal ruhi halleri her za • tıhk":mları zapte~ecep ıçııı fil 
mankinden kuvvetli olduğunu ifti- garnızonlar tetkıl edıler~k d"I 
barla aöyliyebiliriz. tahkem mmtakalara tevzı e 

1 

Orduda fırka ve komünist genç tir. · 1' 
!iği azası nisbeti yüzde 50 ve ku • 1934 de Balttk deniziyle J 
mandanlar arasındaki ~isbeti de denizde ve uzak şar~a bİ!' ç U 
yüzde 68 dir. Alay kumandanları- dafaa noktalarının ikmalı ~ 
mızın yüzde 15 i ve fıııka kuman • masrafa malolmıqtur. De?,'j 
danlarımızın da yüzde 50 si muh- ~u~, Bay ~olotof'~ d": ao~ 
telif harp akademilerinden çıkmak gibı, tedafıı ehemmıyetı a' 
tadır. Bu suretle ordu yalnız teçbi- lan tipte gemiler deniz altı V 
zat itibarile değil silahını bilerek !eri sayesinde artmaktadır· 
kullanması bakımından da mü- bizi uzak doğuda hususi ı- · 
kemmeldir. tank, top ve sajre ıiateıni l 

Bay Tukaçevski bundan sonra mecbur etmiştir. 1#, 
tayyare tetkilatının faaliyetine ge Kızıl ordunun mevcudu ı.ılı' 
çerek milyonlarca amelenin bir sonunda 940.000 kiti idi. 6 .~ 
harp vukuunda orduya girebilecek azla iktifa ancak teknik i~ 
halde askeri malumatla bu kurum- techizatla mümkün oı:ıııııo:·, 
da teçhiz edildiklerini söylemiş ve Çaıılık ordusunun 1914 4ekl ~ 
daha ııonra kimya harbine temas cudu 1.458. 762 idi. Eğer St 
ederek memleketin kimya harbine zak şarktaki hududlarunı:ı:ı ·Jİ 
karşı müdafaası ordunun tayyare için vaktmda tedbir alınasa -~f 
kurumunun hududunu geçtiğini ve bugün sulhten istifade ve rı;t 
bunun bütün memleketi itgal ede- olduğumuz muazzam eoy& 9~ 
cek derecede büyük bir mesele ol- kileri elde edemiyecektik- l el 
duğunu söyliyerek demittir ki: dafa bütçesinde tahmin · 

masrafı çok geçtik ve bir · 
"Kapitalist devletler tarafın • 665 milyon ruble yerine 5 -• 

dan gelecekte bir harp tehlikesi bi- sarf ettik (alkışlar). Müdaf '; 
zim için itiraz götürmez bir fey • miserliğinin 1935 bütçesi G (' 
dir. Bunun içindir ki, kimya har· milyara yükselmektedir· 
bine kartı müdafaamızı kuvvetlen lar). Bu kadar yüksek 
dirmeğe çalışmaklığımız lazımdır. rağmen, vatan müdafaası i 

Tayyareler, altıncı Sovyetler için herhangi büyük bir k~r 
kongresindenberi yüzde 330 ço • devletten çok az sarfe<> 1'.Jıtl 
ğalmış, tayyarelerin süratlen bir Harb masraflarımız bütçe.~V. 
buçuk, iki defa ve uçu' me&afele- nun yüzde onunu geçme~~S ıe 
ri ve hamule kabiliyeti de üç defa d 1 • J J nk · yııı<' 
Yükselmi~tı'r. e meae a apon arı ı dfl'' 

T ve Lehiatanınki yüzde 40 . 
Küçük tanklar yüzde 792 çoğal- Sovyet kongresi biJfl $4 

mıthr. Tanklarımızın sürati 3 ili MOSKOVA, 31.A.A. _.. ~1 
altı defa artmıftır. Topçu ve süva- kongrası Molotof raporu ".' j, 

ri mitralyozları iki misli ve tayya,-e relerini b:tirerek hükcmet~~jl 
ve tank miu-alyozları 7 miıli artmıt ve dıtarı siyasetini tu il.ot y 
tır. rarr ittifakla ve alkıtiarl>a 

Tarik ve kontrtank toplan dört etmftir. 
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~ebiydne~~ag~e~ ~------------------------------------~ Ma~• ıeza~ E d OKONOMI M A A R l F T E MAHKEMELERDE P O L 1 S T E 
1 . 11 erun ediplerinin son kali- F ransaılaki meşhur Stavüki 
h~ı artık i,t bahar ve cuybar met- ş h d t Al ki } ) O k d rezaleti meydana çıkalı tam bir se-
c;~e_ döktiikleri zaman (Edebiyatı o•• kooomİ e a e name aca 1 ar a 0 UZ metre en ne oluyor. Bütün Fransız pılliyesi, 

ıde) yi ortaya atanlar: G t• J u k A iılarui, siyaseti bu mesele ile uğ-
ti - Artık bunların modası geç· Mu··esseselerı· e ırmeyen er yuşara şağı düştü rQfh. Bütün dünyanın gazete:cri 
~:•erlerinizde ilim yok, len yok, yığınlarla kağıt hatcadtlar. Kova-

~ok/ Mevcudu kalmadığı için İcrada ıuiiıtimaller yapan Ve kaldırıldıgv ı hastanede larla mürekkep kullandılar. Yazıl-
'ye haykırdılar ve evire çevi- Yapılan teftişler iyi Jı, çizildi, dinlendi, okundu. Ve en 

:·".Ura, bahra onu yıkıp kendileri yenileri basılıyor bir memur tevkif edildi kurtarılamıyarak öldü nihayet tam bir senede tahkikatın 1erı11 netı"celer ve•di e ıreçtiler. .. Umveroiteye muvalıl<at v.,.ikalarla Kadri isminde bir memurun ic- Pangaltıda oturan amele Arif •onu alındı. 
B b • l ıl - ıl Okonoıni b ... anlığma bağb ınÜe.ae• giren lice mezunlarına lise phadetna . 1 iil 11 ır yol dönümü o ma ıgı e- oelerin ifleyif yaziyetini teitiı ve mü- meılerini getirmeleri için muayyen bir rada iken alacaklılarla uyuşarat< Kandillide telefon dairesinin aa • Staviski İfİ deyip te geçmiye-

l'i;' Kelimeler deiifti. Biraz da gö- rakabe etmek üzere ,ehrimize gelen mühlet verilıniıti. bazı suiiıtimaller yapbğı anla,ıl- çaklarını yaparken müvazenesini · lim. Bir rok nazırlaTın siyasi ha-
ri ,ıer ıleğifti. Fakat iddia ettilıle- bakanldc müfettif ve müraköp komi- Bu mühlet bittiğ; halde bili birçok mıt ve kendisi tevkif edilmi,tir. kaybederek 9 metre yüksekliğin- yatlanna mal olan, Paris halkını 
1 ° TQhsuzluk ve hareketsizlik, serleri buradaki çalışmalarını bitir • taıme tahadetnarnelerini getirmemiı· Yapılan hazırlık tahkikabmn den düpnüt ve ağır eurette yara- 6 fUbatta ulak tertip bir isyana sür-
4:jizlik filoksera gibi onlann da miıler ve rnporlarıru hazırlamıılar- J.,,,dir. Şahadetnamelerini getinniyen verdiği neticeye göre Kadri borç- Janmıttır. Tedavi için Zeynep Ki- düklerini bu meselede 2000 kifi 

ı;mlerine bulQft• ve edebiyatı dır. talebelerin kayıtlan oilinecelııtir. )uya .bilfarz 10 lira verdi ise bunu mil haııtahanr1 .ine kaldırılmı' iıe sa,,.1u göriilmekteılı'r. 
eedıd k b' k Bu müfettİfletden Bay Adnan ~e Talebelerin henüz J&badetnamele- t .-
'tı• ela at ıloğmuf ır yumurca Bay Hüanü dün .lqam Aııi<ara~a gıt- rini getirmemelerinin sebebi, matbu 100 lira olarak gösterilmekte ve de, orada ölmiiftür. D 

fi ı Pİfik ve Rachitique kaldı. mitlerdir. Bay Nahit, Bay Şevki, Bay J&badetnamelerin mevcudunun tüken- evvelce uyuftuğu alacaklı icra vez· Esrar ,:;;,_ek 2000 kifi, bütün Fran-
l(q uI ıl b' L... h M;...:. Ba• Mahmut ve Bay Fuad da mit olmandır. nesinden 10 lira yerine bu sayede sız ının ıliıinılen hrnağınılan 

·· rqc ann an iT .... ma e• -•-. ' 0-1-··d --'- ab ' k ) . d -thrıp lf' la..:n Jı"ye bı'r t-afa y~ llıq ar __ J ol bu ıl • d ıl' pazar günü hareket edeceklerdir. Bugünlenle devlet matl>aası yeni yüz lira almaktadır. Bu suretle ya- ... u anıa ar a ıı e esın e w• -· w• -
1 - ; amucıa an evnn e 1 Şebrimı"zde yapılan teltiılenl ... De- .ılihadetnameleri hllZll'layacal<br. f Tufanın kahveaın' de yapılanar•• • tırıl·"'ı tmarrull~ ı'rin ,·,,.uı· , L; __ -aaun ğ l'" var .., pılan ıuiiıtimali icra veznesi ar- -r '« "'' ,,. .. " ... \f u yapma a ne uzann • niz ticaı=ai, Türkofis, Ticaret ve Sana· K b k J v l fl' brmada F.kremin üzerinde bir mik ıeye larkettirmemeğe çal1JQrak 

e Z4ten değmez de... yi oduı, Denizyollan, Akay, havuz - u.tur .. an ıgı e ış kebnit ve it meydana çıkmıttır. t bul tu .,,_ kemı·rm.,·. Ba 2000 ki!.i alela"ıle a-
G · ·· h ı· b k 1 v Tahkikata devam edilmektedir. ar esrar unmut r . .c.arem ya- ,. ~ <1%ino dedikodusu yapacak lar ve fabrikalar, balıkçılık ensbtüsu, eya l a~ in ıgı kalamnı•br. damlar olsa yı'ne iyı'. Maaluel ek-

ıerd k k ıl ticaret ve deniz ticaret mektepleri, ti- T Kutubarı cı·nayeti y 
hq • e. enılimizılen bahtetse a- caret ve sanayi mii.ıeN, zahire, para ve Almanyacla talehe miifettİ§İ bulunan ÇalınIDl!I esya seriyeti o zaman pek tözde olan 

ryı olur :zannederim. hayvan borsalarile sanayi müfettiıliği Bay Ahmet Cevat yann ıehrimize ge- Dün ağır ceza mahkemesinde T gih!iıleler tefkil ..Jiyor. Bu, ılolayı-
ıl !lerı edebiyatçılık iddiasında gözden geçirilmiıtir. lecdı:tir. Beyoğlunda Kutu barında çalgıcı Küçükpazarda oturan Mehme- aile sade Frarısız wsarrulunıla ıle-
1~iilün. Fakat bana öyle geliyor Bu idarelerde, bilhassa muamelatın Bay Ahmet Cevat, kültür bakanlı- Samiyi öldüren Adilin durutma••- din dükinmda görülen lüzum üze- ğü, belki Fransaılaki "lntellectu-

1"' lıııgün heveskar olsun, lfi mes- seyri ve müracaatların çabuk intaç edi- ğı, teftit heyeti baıJcanlığına tayin edil- na devam edilmit, muhakeme Bay rine araştırma yapılmış, neticede el,, muhite de bir taarruzdur. Fran-
e~ ed' ıl • "- edilmedigı"" v82İyetleri tetkik edil- miıtir. Bay Avni de Almanya tal..,. k bb dl"d ·· h b'ın' kü"çük" , dı'g~er'ı bu"·yu··k olmak u··ze bb F , ınenler olsun büyük evrı- ..,. . 1- neleri! _,_ • Adilin te rar tı ı a ı e muşa e- aız tefe üsiine, ransız bilgisine 

l'llııı Veriminden hız alamıyorlar. mittir. müfetbf ıgine gö . ec ... br. de altına alınmuı için batka güne re ilci seccade ile, bir de çalınmıt ıle bir tecavüzdür. 
I:' Dün saliıhiyettar zevattan aldığı- Hususi imtihanlarda ho- b akıl t ceket bulunmuştur. 

J._ ':''ki osmanlı devleti rökmeğe mız malıimat teftiılerin iyi neticelere ır mış ır. ı,ten anlbr 2000 kişinin iş saha-
V'aılığı "f"iı yukarı üç asırlık vardığım cö.ıenniıtir. caların dersleri Dolandırıcılık var mı? Yasak sigaralar sandan alınarak, hapishaneye atıl-
ır devrin faİrleri inkırazın çatırdı- su·· D net Liıelercle huawi imtihanlann de- Mali müesseselerden birisinde Emniyet müdürlüğü kaçakcı - ması kadar feci bir şey tasavvur e-

ı'" vam ettiği müddEıtçe muallimler yeni b k lık bürosu memurlan Sirkecide dil b'l' ':>Belki b l • • d 
ıl~.ı, ıztırabın iniltisini bile duyma- Orta .ı...:..._ çalı"'n Ziya adlı bir memur İr . a- e 1 ır mı. un ann ırın e 
arı •az ht h v halvet den v~b er-~~ tb:u.-. .... edt talimatmad- pıcıyy~-yu .. z lira dolandırmak suçıle bir handa fÜphe üzerine muayene kıırtulacaklar, beract edecekler 

• 'me ap, amam e Zararlı mı?. nameamın u ...... aya emas en • ettikleri bir çuvalde 1000 paket varılır. Belki birer tazminat ile me iilp-1 • • ıl l ıl ıl l A dm deiiıtirjJmiıtir. adliyeye verilmittir. Maamafih ka-
ıl -•.,ennı ;yaz ı ar, ur u at. • n._, __ ~nra, muallimler, :~L-n asker ve köylü sigarası bulun - seleden sıvrJacaklar varılır. Fakat eta ..ı • ...,........ - "'"""" pıcınm iddiası kavli mücerredin- .,. 
l>i .. Yangın yerinde baykıı,.ar gı- Tıb encümeninde sünne- günleo::inde de talebeye yeni den vere- de kalmaktadır. Bu hususta tah- mufhır. her halde 2000 ki,tnin mahkeme-
6 Ottiiler. Zaten siyasi tazyiklerle celderclir. kikat yapılmaktadır. M k hl ye sürüklenmesi, ve bunların Fran-

l 
llııalan halk tabakalarını avuttu- tin çocuklıuda erken ya- s ı. k d , e te er sanın kerli ve ferli kimsE'lerinden 

cı B k h t arı.oş a ın .ar ·L- o1m .h .. .. 1 • 
ıl r ~e uyııttular. Buna Enderun e- pıldıgw l iddiası ortaya konC:u ozu a T ı k ? IOUTet ası tarı le goru memtf, 
. ebıYa'tı, r:.ıebi.,atı cedide her ne Sirkecide gazinolardan birisin- a tİ oJaca ffil emsaline teaadül olunmamıı bir 
la ka ,..., ., Türkiye bb encümeni umumi heye. y l k de aarho• olarak yakalanan Emine feydir. 

e raktersiz bir devir eılebiya- ti prof. general Tevfik Sağlamm bat- 0 a ODUyOr ve Melahat adlı iki kadın polis ka-
tı diyoruz. kanlığı albnda aylık toplanbsıru yap- rakolunda mürekkep dökmek, bok Sınıflarda hastalanan Bu kadar vasi bir tefkilôtla if 

F L_. ,.___ mııbr. Prof. general Cemil Topuzlu oğ- Bununla beraber aktarma ka kırmak gibi bazı uygunsuz ha- 1 , l k f gören Stavi•ki'yi düfiinüyonım. E-
• a,.... bugün if haftan ......... ter- ta eoe er ço azla g"er bu adam kalasını •eytanet kıs-

li"ed' B' • ol b k b' lu kendi mü§Bhedelerine istinaden $ÜD- k d' reketlerde bulunduklarından adli- ' 
. ır. ı:ı:ım an u topra • •· _,, · · lan h-'-'- ela devam etme te ır ı ah Son gu··nıerde ~ehrı"mı'zde grı"p mınıla ılegı"'l de iyilik kısmında i•-
~-·-· _ 1 b ol enlı net amcuyeııı.nenm zarar -...ın yeye verihnişlerdir. Su tan met ' r 
I uccın ıluy .... ar, izim an r bir l'eblii yapımı ve bu huıınun çocuk- Edirne havalisim:lelı:i sulann yavll§ birinci sulh ceza hakimi Bay Re _ ha~talığı çok salgın bir bale gel • letmİf olsa idi, Fransaya ne büyük 
" .. ile bizim olan ıfıklı bir yarın luk yaıımla meni ile 18 ya•a bırakılma- yavaı çd<ilmcğe başladığını yazmı:ı- ki · · d --"-'f t · · mittir. Bilhassa mekteplerde haa- iyilikler yapabilirdi/ f z1 • k tit her i sını e tev .. ı e mıştır. 
o erimizin önüne ıerilmİftİr. il huatMunu dilemittir. b .Son gelen habet'lere göre Tunca ye- Esrar, eroin talanan talebeler çoktur. Sınıflar- Evet, banılan evvel de bir sürü 
. Bu renkler ba kokular ve ba Bu mevzu üzerinde prof. Niyazi ı.. n:den taşınıı ve bazı yerler ıu altında da talebeler yarı yarıya inmiftir. hileli ilUislar, mali rezaletler oldu. 

ftzırilerden ne yüksek sanat abide- met, Dr. lhaan Sami, Dr. Haydar ibra- kalmı§br· Eroin kaçakcılığından ve genç- Maarif -sıhhiye müfettitleri, dün fQkat bunlardan hiç birisi, ne Pa-
erj kurulmaz. hiın, prof. general Ziya Nuri, Prof. Dun de yazdığımız gibi, bugüne ka- )eri eroin kullanmağa tetvik et- sıhhiye müdürlüğünde toplana • nama kanalı rezaleti, ne Japonya-

" Abdülkadir, prof. Tevfik Sağlam, Doç. dar Avrupa yolculan yollarına devam mekten suçlu İsmail ile me!resi Sa- Tak, sıhhiye müdürü Bay Ali Rıza- d-L· kü' ··ı ti' ti' kiL 
b "'essamlar, tn• "Ontanlar, al"'ı ed ._,, ' . . Si :ı.:_ d il "'ı - CIRI mev nu uz care , ne .,... 
.,,,"'- -r " .. Ekrem Şerif, doç, E"'d Raıid, Dr. Os- """""'" ıçı.n vuu.,..a e ~ :aagaç ranın bir kaç zama:ıdanberi aeki- ya izahat vermitlerdir. 't k al K _y 'il"'- b ıl _'"!'qranlar, kalem yontanlar devri- arasındalu meıao10yi karadan geçınek n r ı roger ın ı u:n u ere-
.,, L.ı ınan "-'ettin, prof. Fahreddin Kerim zinci ihtisas mahkemesinde yapı - Grip aalgmın önüne geçmek i- • • b' ·· ~· 
el 

Ilı ._ tfıia sözlerinizi kamQfhT· .,......- mecburiyetmde kalıyordu. ce oası ır manzara gosterm1>aı. 
1, Haklısınız. Fakat arhk alı•h- fikiTlerini •e müfahedelerim aöylemit· Fakat bugün.den itibaren Jatanbul • lan durutmaları gona ermittir. çin bazı tedbirler alınacaktır. Has Ve halka karp bu derece büyük bir 

llız r· L ıl ki l --1 ' !erdir. dan kalkan trenle, Avnıpaclan gelen Suçları sabit olduğu için, Sara talık ,iddetli devamederae, mek • suikast halini almadı. 
' ıir,. va;rlığın a a u..... ve katar bozulmuı olan mmtakaya kadar 6 ay, lamail ayni zamanda esrar teplerin on gün kapatılmasına lü • 

:re?•el ahlıf ve lırlayı,larılan bi· yapılan münakaıalar sonunda bu me- gidecclcler ve yolc.ular bir t.-etıden di - kaçırmakla da uğraştığı için bir zum gösterilecektir. Staviııki ne mütlıif bir herilmif 
l>ırer eser verini seleyi bilgiael gözden etüd etmek üze· g·erine aktarma edilecdderdir. _Lı_.,. im 1 d L! bu L_Jat oenİf bir salıaıla, bu L' ._ · ,_,_.,__ •---' sene hapse manı<um o Uf ar ır. R1 ....., • Bürhan CAHIT re uır .. omoayon teı..,....., ve ......... ayo - B02!llk olan hatbn tulü 400 metre- Küçük haberler kaJar zeki adamlar arasında işli-----=------<•>------- nun hazırlıyacağı raporun encümende dir. Bu kmm en yMon zamanda tamir 

Tramvay tarifesi mw.kere edilmesine karar nrilmittir. edilerdo aeiu·ıeı>n int<zarnı yoluna ko- Basım kurumu .,. Tür kdili tetkilc cemiyeti dün yebilmi, ... 
O Muallim Burhaneddin Osman teker nacakbr. D 1 balı 1 Bazı adamlar varılır,· hi"' kim-
~ ç ayda bir toplanmakta olan haatabiu>d• gliaani arattırmalen ye ôoç. E' a ~osu de o ma çe sarayında top an- .. 
~ !~Y tarife komiıyonunun tet- tEomak'":zŞ:L::'~b!~~een ~;:dg-~er~~- ŞiRKETLERDE m

1 
ıt ve

1 
yeni tzlük h~ı:aki ça • sey~ borcu yBolıtur'.1Kunsk' edıl'm;ı .pa-

l. tçin Nafıa bakanlıg~ından tir- -o- ıtma arı- evam e '' r. ra ıstemez. ütçesı e en ısım ve 
~·'- '- bulunmutl~rdır. Ot • · k a -~<>at müfetti9liğine buyrultu Oma r l Ço~t ~amimi ve eğ- ~ 1914. 1927 senelerinde ltal- ailesini iyice iJare eder. Borçtan" 
ı:~•ttir. Komisyon tirketler ·hat Q d •• J • ı A yan lstanbul konsolosluğu yapmıt ödü kopar. Fakat maazallah bir 
~ltiti Bay lbrahimin reisliği n u asyon ı acı Tramvay kapı1arı lcnc:!lİ geçti olanComtedeVerad'Aragana,1- piyazctıla50karu,lukyemekyese, 
la...ı~ll gelecek hafta içinde top • -1 İstanbul Basın kurumu, (Mat- talyanın Ankara sefareti bat katip derhal piyaza parasını ister. Zan-
lik--uol r. Yeni tarifede bir değitik- içinde süb:ime varmış, Va- d buat cemiyeti) senelilc balosu, dün liğine tayin edilmiştir. Comte d'A- neder ki o adam parayı alıp taka-
.ı ıxııy " t hm' d'I kte Yarın Siş:i depo.:un :ı Ik" h · · ı "İr. acaaı a ın e ı me - l hk 'ld' ~ gece M~ksı"m salon'.arında veril- ragana evve ı gün te nmıze ge - k 

Abdülhak Hamidia 
yıldönümü 

d' 8üYiiJı: tair Abdülhak Hami -
d~:.~ •~hatta yapılacak 85 inci yıl 
~il 11~ıi nıeraaimi 12 tubata tehir 
Ilı) rıııttir. Buğaziçi lisesinde ya -
duU::e.k olan bu merasimde, Ab -
~'ıı ~ Hamidin son yazdığı Ha
lit, tıııxıli piyes temsil edilecek • 

t BORSA 1 
<tı Bankasından alınan cetveldir) 

... 31 lkincikanun 935 
I ls-.. 1~ Ş A M F I Y A T L A R 1 
ı:!~• .. lt>.ZLAR 1 T AHVILA T 
'""' li:. do.h;ı; 94,25 

le11,0";:•ni 97 Rıhhm 12 
" İı 30.30 An. mümeaail 53,45 
' Ilı 28 An. tab ... il l,IJ 47,90 

29.35 

ESHAM 

ı2,03 

618,50 
929.84 

78,1!2 
2.45_20 

tl4.oı 
3.4Q.15 
1.17.32 

67,82. 

Prai 
Belır•t 
Moako• .. 
Berlin 
Madrjt 
Bu<l ıt ~•ı• 
Vat'{\.•Ya 
BUkr•ı 
Viyena 

NUKUT (Satış) 

~o t Kuruı 
ı t> r ... -l ol "'"•• 169 20 l. J • .., :çr• \( .. 
1 s·i"· ı;:.~ 12S l Pe:r.eta 
1 1 "' ..\. 98 1 Mark 

lQ 1 '\ıı:rı· •. 23 50 1 Zloti ~ Lt,."'t •rı 618 W l.ey ~ L •• 213 2ıl Dinar t • 
ıo 1), '!.,\~ika 23 1 Çernoviç 
1 tı h.ttai 115 Altın 

2.20 
14.35 
19,80 
ı3,SS 

ıı.so 
.ı .90 
1.55 
~ ' 5 

18,97,40 
34.97.85 

ıo.88 
L97 .~6 
5.80 SJ 
4.28.83 
4.19.60 

78.89 
4 .28.83 

Kurut 

815 
18 
43 
2Z 
17 
55 

-.-
9.32 

si ma emeye ven ı d , k ~ k s:aca bir eneme yaoı.ac:ı mittir. Saat 21 de gelmeğe bat • mi' ve itine b ... lamak üzere An a- ... 
Vuil iamindebirinin 6 aylık d raya aitmi9tir. Halbuki bunun yanında öyle 

k . . b" h Tramvay arabaların a yürür - lıyan konuklar gazeteciler tara - • 
ondüliıyon yapma ıçın ır ma · ken inip binmenin önüne geçmek f G ~Verem mücadele kurumu he- kimseler varılır ki kainata takm'f-
lül bulduğu yazılmıfh. ından karşılanıyordu. ece saat 

ve kazalara mini olmak iç in ara - 24 de doğru salonlar b8'tan bata yeti meriı:eziyeıi 5 tubat salı günü fır. Uçan kıışa borcu vaTt!ır. Fa-
Bu hususta sıhhat müfettitle • balann kapılarının kapadılması saat 16 da Cağaloğlundaki merke- kat, ne bileyim ben, mesela en bü-

• d B İ ·ı Hakk y ·ı yüksek vesaygı deg"er kadın ve er- 1 --•~ T 1 d 15 nn en ay ımaı ı etı • hakkında tecrübele r yapılmakta zinde top ana""°'~ır. op antı a yük bir otelde haftalarca kendiııi-
yurt bir muharririmize demittir olduğunu yazmıtbk. Araba ka:nla- kek davetlilerle dolmuttu. tubatta Halkevinde yapılacak olan ne kredi açtınr da kimseı;ıin bun-
ki: rının sık bir ıakara ile kapatılması Gelenler arasında mebus'arı - senelik kongrenin faaliyet rapo -

d k . d 1 b . . bal h ru tetkı·k edı"lecektı'r. dan para iıtemek aklına gelme:ı: ... - Vasi! ismin e i zatın tertıp ütünü müt ve unun ıçm ara ar mız, ükı'.imet encam, tehrin tanın 
etmi, olduğu altı aylık ondülas - da bazı tertibat vücude getirilmit • mıt güzide simaları, yerli ve ec - .,. Verem mücadele kurumunun Maksat adamını bulmak, aıla-
yonlarda kullanılan mahlulü ben tir. Bu tertibatın tecrübesi yarın nebi müesseseler müdürleri, ecne- Eyüpte yaptıracağı dispanserinin mına göre if tutmaktır. Şeyta-

şi•li tramvay deposunda yapılacak t' ıl ı · t' d · ·ı·1ı I ,beJ<berlerin ellerinden aldım. Ve T bi gazetelerin yurdumuzdaki mu- temel atma merasimi bugünlerde ne ın eme ane ın e, ıyı 1 ve "' 
tır. Tecrübeler muvafık netice ver- ı ıl k k b tahlilini yaptırdım. Mahlı'.ilün için- hahir ve mümessilleri bulunuyor- yapılacaktır. Kurumun Almanya - zi et ka ar yü se İr yeri varılır. 

d hı diği takdirde bu tertibat bütün J 
de yüzde ilci derecesin e sü üme arabalara konulacaktır. !ardı. ya ıiparit ettiği emaye rozetler bu- ,te Staviskı'yi de bu fcpf!.ye et"İfr.r:p 
bulundu. Bu mühim bir zehirdir. B k d ti") · ·· ·· Y l ad b' I k asın urumu ave ı erme gü- günlerde tehrimize getirilecektir. goruyonız. a nız, ar a ır ar 
Binaenaleyh kullanılması tehlike- ViLAYETTE 1 bol k n) h J tı F ·1 ' · k k · ze ve otyo ar azır amıt · Bu rozetler kurumun üyelerine ve var: azı etın yıi se tepesı, güne-
lidir. Jstanblı} Bunların dağıtılmuı çok eğ'ence- arzu edenlere birer lira mukabi - fİn vurduğu tara/tadır. Şeytanetin 

Evrakı mahkemeye ve.-ilmittir. li olmuttur. Balo her yıl olduğu gi-
Yunaniıtandan gelirse mahkeme bi bu yıl da üstünlüğünü ve husu- !inde verilecektir. yüksek tepesi ise gölgede re karan· 
ye verilecektir. Ma ·İye teşkitatı siyetini muhafaza ediyordu. Hele ~Vilayet baytar müdürü Etem lıkta kalır ... 
BELEDiYEDE son havadisleri de alarak buılan Elevli ve belediye baytar müdürü 

E b• h l b ve baloda gazeteciler tarafından Esat Evsen baytar i~1eri hakkında 
b h l ene ı müte assıs ar ura k ki b l ' Mez a a satı, ıa ODU onu arına dağıtılan a o gazete alakadar makamatlarla görütmek 

Mezbahada Yeni yapılan aatıf da da tedkikat yapacakiar si çok büyük kıvanç uyandırmıt - .. Ank 'tm' 1 d' 
tır. Balo, sa:baha kadar, sonsuz bir uzere araya gı ı' er ır. 

salonunun yarın açılmaaı mukar- Ankarada çalıtmakta olan Ma- 1 y 1 hh' b ı · 
1 güze lik ile ıürmü• ve 'ehrimizin ~ a ova sı ıye aylar ıgına rer bulunuyordu. Fakat, henüz ba liye mütehauıaı Bay Alfand i e T 

zı noksanların tamamlanamaması Fran8ıı.dan yeni getirtılen diğer mü tanınmıt artistleri tarafından bir Bozüyük baytarı Bay Mustafa Gay 
yüzünden, salonun açılması 15 fU· tehassıs bugünlerde ,dırimize ge - çok sürprizler de yapılmıttır. ret, Pendik istasyon muayene bay-
bata kalmıttır. leceklerdir. D • ll k . tarlığına da muavin baytar Bay 

Sinemacılarla Balejiye Mütehauıslar lstanbul maliye e:uzyo arı ta sımah Rifat tayin edilmittir. 
tetkilatını tetkik edecekler ve ra - Vapurculuk tirketi ile deniz ~ Türk Farmagoloklar birliği 

anlaşamımazlıgı por hazırlayacaklardır. Bundan son yolları arasındaki hat bölümü tak-
ı • ı· 1 _._ 1 al' •nnat' ının bugu··nden ı'ti'baren tat • senelik kongresini bugün saat 14 Darülaceze resmi hakkında be- ra, azım ge ırse, staWJu m ıye İ halk d 1 

dak• 'h tetkilatında deg"i•ı'kl"-elr yapıla. bikine ba,lanacakhr. te stanbul evin e top aya • lediye ile sinemacılar ara11n ı ı • U< 

f d caktır 11••• .. •a••••- caktır. ti!af, iç itler bakanlığı tara ın an · • 
tetkik edilmektedir. ,,. Aylık yarın - Şubat aylığı ~ Çocuk esirgeme kurumu lstan 

Bu mesele hakkında bakanlık yarın verilecektir. T A N bul vilayet merkez heyeti 4 şubat 
nezdinde tetebbüste bulunmuş o- İ pazartesi günü saat 16 da Cağaloğ 

· lan sinemacılardan Bay Cevat la- stanbulda dünkü hava !undaki merkezinde toplanactır. 
tanbula dönmüttür. lç itler bakan· ISTANBUL, 31 (A.A.) - Sıfır ha· 5 inci salı günü yine saat 16 da ay-
lığı bugünlerde seçim işleri!~ meş· raret derecesine ve deniz seviyesine in- lık toplantı yapılacak ve bu top • 

Mümtaz FAiK 

Halkevi balosu 
Önümüzdeki pertembe gunu 

yapılacak olan Halkevi İçtimai mu 
avenet tubesi balosu cuma günü
ne bırakılmıttır. _....,.._ 

Yer sarsınhsıaa uğrayan
lara yardım 

Mannara yer aarsınbsma uğrayan 

felaketzedelcıre gönderilmek üzere Hm. 
Jiahmere teberrüatta bulunanlar: 
Kurut 

629,50 Emirgan orta mektep tale
besi tarafından 

610 ht. 8 nci mek. tal. ıan.f. 
5.000 lıık liııeai talebeai taraf. (C. 

gazetes.i vaa.) 
5.000 lst. saylavı Bay Hamdi c...,. 
--- say tarafından. 
11.239,50 Yekun 
39.520 Eski yekun gul olduğundan bu meselemn ne- clirilmiı barometre bu aabah: saat 7 de MİLL(YET'in yeni 

tı·celendı'rı"lmesı· bir müddet geçik- 752, 14 te 754, hararet de~i 7 ele 
1 lantıda kuruma ait işlerle 21 'u -

1 14 t ı 5 E • h dere · d 1 kt b M k · 1 1 d ·ı 50.759,50 Biitün yekuu miştir. Sinemacılar, mese•enin leh ıİ2 •. e; y~karı ~.gıRü~":;t yıldızd:~ a l O aca ır. atta a sım sa on arın a verı e- 1.535 Tirilye ilk mektep tal besi 
)erine neticeleneceğini ümit et • e•mıştır. En yukarı ıürati aaniyede ıı; cek ko$tümlü balo işi de görütüle- --- tarafından 

d :r~'.'.::.~~----........... .J...:::!::!.~:::::!~~~~-~~----~~~:::::::::::::::::::::::~~~~=!·:!:;._._._._. .... _._._._._..,.!.,,::2~.2:94:~5:0:.;Y~e:k:ıl:n .. _. ________________ ... ____ m_e_k_t_e_i~ e~. metreye çıkmıştır. ce' ır. 
o.,, ... 24 ~fecidiye 41 
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( _______ H_a_ft_a_n_ı_n __ S_ı_y_a_s_a_s_ı _____ mJ 1 C• l.4111[ lf Ôz 11 lliii ...... ._.il a; dilimizle _ 
Kul bunalmayınca.. ..K_u_r_u_l_t_a_y_a_g-ir_i_t_in_i_z_k_u_.t 

1 - Londra görüşmeleri 

l'E" ransız Batbakam Flandin ile 
lr" Dıı İ§ler bakanı Lava!, lngiliz 

Başbakanı Mac _Dona~d ve.P~i iiler .. ba
kanı Sir John Sımon ıle goruımek uze
re dün Paris'ten ayrıldılar. Görüımele
rc bugün başlanacak. Yarın devam edi
lecek ve cudartesi ak.tamı resmi ziyaret 
bitmit olacaktır. Bundan sonra hafta 
sonunu geçirmek Üzere Fransız Baıba .. 
kanının bazı dostlannın misafiri olarak 
lngiltere'de kalacağı bildirilmektedir. 

Roma protokollarının imzalanmasın
dan sonra Fransız devlet adamları ta· 
rafından Londra'ya yapılan bu ziyarete 
büyük ehemmiyet verilmektedir. 
Çünkü ziyaretin ıu veya bu meseleyi 
halletmek gibi muayyen bir amacı yok
tur. Ancak büyük devletler arasında te
barüz eden ihtilafların hepsine de temas 
edilecektir. Esasen bu ihtiJaflar artık 
biribirine bağlanımı bir haldedir. Al· 
manya'nın uluslar derneğine dömneai 
meselesine dokununca, Almanya'run si .. 
lah noktasından beraberliği ortaya çı • 
kar. Silah beraberliği emniyet meselesi
ni ileri atar. Emniyet meselesi demek, 
lngiltere'nin ne dereceye kadar Avrupa 
işlerine kanımağa muvafakat edeceği 
m e!elesi demektir. Bu da mıntaka mİsak
larile alakadar bir iştir. Bu işler biribi
rine bağlanmıştır. Hiç bir mesele yalnız 
batına halledilemez. Londra görüı· 
me!erindeki en büyük müşkülat ta bu 
noktadadır. • • • 

2 - Görüşülecek işler nedir? 

ondra müzakereleri ıöyle bat· 
!ayacak: Gerek Fransa ve ge· 

rek lngiltere Almanya'nın uluslar der· 
neğine dönmesini istiyorlar. Ancak AJ. 
manya iki yıl önce demekten çekilirken 
silah bakımından beraberliği tanımna • 
dıkça geri döruniyeceğini bildirmişti. 
Bunun için Almanya'nın ıilalı beraber· 
!iği üzerinde görüıülecek. 

Esasen 1932 yılında Almanyarun silah 
beraberliği tanınmıştı. Ancak o zaman 
kabul edilen formüle göre "Almanya bir 
emniyet rejimi içinde silah müsavatını" 
elde edebilecekti. Yani eski emniyet ve 
ıilah hikayesi. Emniyet teessüs edebil • 
mesi için Almanya ne yapmalıdır? Di
ğer devletler ve lngiltere ne yapmalı • 
dır? Bu da mıntakavi misak meselelerini 
tazeliyor. Roma'da Italya ile Fransa a· 
rasında imzalanan protokollar vardır. 
Bunlara girmek için Ahnanya'ya yer ay· 
nlmıştır. Oteden beri Fransa'nın tasar • 
ladığı şark miıakı vardo-. Fransa Al • 
manya'nın buna girmesini isteyebilecek. 

lngilizlere gelince; ilkönce Lokarno 
muahedeleri vardır. İngiltere hunları 
teyiden kabul edecek ,,., b\ınun hava ta
arruzlıınna da ıamil olduğunu bildire • 
cektir. Hava harbı lngi}tere için ebem· 
miyetli bir meıeledir. Baldwin geçenler
de söylediği bir nutukta lngilteı-e'nin 
havadan hududu Ren nehri üzerindedir 
demitti. Bu sözün ifade ettiği mana Lo
karno muahedelerinin içine alınacak 
demektir. Ajans telgraflarının bildirdi· 
ğine göre, lngiltere, Roma protokolları· 
nın Avusturya jstiklali tehlikeye düıtü
ğü takdirde diğer devletlerle istitare edi
leceğine ait olan hükümlerini de l<abul 
etmeğe hazırdır. 

Ancak I ngilizler bundan ileri gitmek 
iıtemiyorlar. Acaba bu FraMa için km 
midir? Çok fÜpheli. Çünkü lngilizlerin 
bu taahhütleri esasen bugün de mevcut
tur. Lokarno muahedeleri vardır. Avus
turya'nın İ!\tiklili tehlikeye düıerse, 
1 tal ya, Fransa ile İstişare edeceğine da
ir de ortada bir anlaşma vardır. Bunun 
içindir ki Fransa'nın Alman ıili.h bera .. 
berliğini tanımaıına mukabit, lngi1tere 
tarafından daha kat'i ve daha miisbet ta
ahhütlere giritilmesini istemesi beklene
bilir. Her halde Londra müzakereleri 
merak ve alaka ile takip edilmeğe değer. 

• • • 
3 - Amerika ve Lahi Mahke-

mesi 

vrupa krta11 dıtındaki devlet . 
ler, Avrupa işlerine karı1mak .. 

tan çekiniyorlar. Geçen gün Amerika 
ayam, Amerikanın Lahi mahkeme-

rr i 1 İ fefriJ a: 89 

Pardesüsünü giymeğe sava,arak o 
dadan çık~ı. Tahsin bey muttasıl 
söylenerek yanında geliyordu. Fa
kat ne bu söylediklerini anladı. Ne 
de dün gece söylemİf olacağı tey
leri hatırlayordu. Yalnız bir şey 
düsünüyordu: 

-· Abidin beyi bulma!ıyım. A-
bidin beyi bulmalıyım •. 

Kafas ı o kadar dağınıktı ki Tah
sin beyin odasından telefen etmek 
bile aklına gelmemişti. 

Mektepten çıkınca Fransız sefa· 
retinin arka kapısına doğru yürü
dü. Basamaklı yoku~tan T omtom 
camiine indi. Tophane önüne gel· 
diği zaman durdu: 

- Fakat nereye gidiyorum? Abi
din bey bu satlerde yazıhanesinde 
olur .. 

Maamafih l!.enı: geriye dönmedi, 
F ındıklıv -lo1'ru yürümeğe başla
d r 

bul etmemekle bu Arupa'dan uzak kal· 
ma siyaısetini bir defa daha teyit etti. 

Amerikanın Labi mahkemesine 
girmesi demek, başka devletlerle ara • 
11nda ihtilaf çıkbğı zırman Lahl 
mahkemesine müracaat etmeyi kabul 
ediyor demektir. Bunda tehlikeli veya• 
but aykm bir nokta yoktur. Uç haftadır 
hu mesele Amerikada münakaıa edili • 
yor. Bir takım ihtirazi kayıtlar da ileri 
sürüldü. Mesela dört kayıttan biri ıu • 
dur: Amerika ancak bakem muahedesi 
;mzaiadığı devletlerle kendi arasında 
ihtilaf çıkbğı zaman Lahiye gitsin. 

Bütün bu ihtirazi kayıtlara rağmen 
Amerika'nm Lahi mahkemesine ginne· 
ıi için yapılan teklif ayan meclisinden 
geçemedi. Gerçi ekıeriyet temin edilmit· 
tir. Otuz iki rey muhalife kartı elli iki 
sine ginnek için yapılan bir teklifi ka
iyan girmek için rey vennittir. Ancak 
üçte iki ekseriyet laznndı. Bunun için 
teklif reddedilmiş demektir. 

Teklifin reddedihneıi şu noktadan e
hemmiyetli görünüyor ki Amerikanın 

uluslar derneğine iza olarak girmesi ar .. 
bk ciddi bir mesele olarak münakaşa bi
le edilemez. Bize kalırsa, zaten Lahi 
mahkemesine girmekle de Amerika ulus
lar derneğine ginneğe doğru büyük bir 
adım atmış olmuyordu. Lahi mahkeme
sinin bazı kayıtlar ve şartlar albnda 
salahiyet'ni kabul etmek ile uluslar der
neğine girmek başka haıka meselelerdir. 
Bununla beraber, iyi.om kararı §:UDU an
latmıttır ki Amerikada büyük harptan 
sonra beliren Avrupa itlerine karııma· 
mak yolundaki cereyan hala bütün kuv
vetile devam ediyor. 

* • • 
4 - Uzak doğu Monroe kaidesi 

zak Şark hakikaten b:2. 
den çok uzakta olan bir 

memlekettir. Ne olup bittiğini i
yice bilmiyoruz. 1931 yılında Man· 
çurya Japonlar tarafından istilaya 
uğradığı sıralarda da neler olduğunu iyi
ce anlıyamamııtık. Bir gün bir köprü yı· 
kıldı denildi. Ertesi gün Japon orduları
nın kendilerini emin ı:örmedikleri bildi
rildi. Müdafaa için taarruza geçildi. Bu
gün yarın derken, Mançurya tamamile 
Japonların istilasına uğradL 

Şimdi de bir şeyler oluyor. Fakat olan 
teylerin mahiyeti pek belli değil. Japon· 
lar Mançurya'da yerleıtikten sonra ora· 
daki vaziyetlerini emniyet altına almak 
için Jebol eyaletini işgal etmişlerdi. Şim
di de Jehol eyaletindeki vaziyetlerini 
emniyet altına almak için daha batka 
yerleri İtgal etmek istiyorlar. Asya kı
taıı geniıtir. Her yerin emniyeti de onun 
yakınındaki yerin itıaline bağlı olduğu
na göre acaba Japonlar nerede duracak
lardır? 

itte bütün dünyanın sorduğu ıual bu· 
dur. Son hareket bir taraftan Çin'e öte 
taraftan da Soviyet Rusyaya kartı gibi 
görünüyor. Japonya'nın güttüğü amacı 
anlamak için diplomat olmak gerek de
ğildir: Japonya her fırsattan İstıifade 
ederek uzak ıarkı hegemonyası altına al· 
mak İstiyor. Japonya uzak ıark uzak 
farklılarındır diyor. Tıpkı 1823 yılında 
Amerika cumhurreisi Bay Monroe, Ame
rika Amerikaldanndır dediği gibi. O ba
ğrrıttan Monroe kaidesi çıktı. Şimdi de 
Japonlar yeni bir uzak sark Monroe kai
desi çıkarmışlardır. Uzak ş!'rk uzak şark. 
lılarındrr denecek, ancak uzak sark Ja ~ 
ponya'nındır diye anlaşılacak. · 

5 - Hitler'in üçüncü yıldönümü 

vvelki gün Almanyada Hit
lerin it batına geçmeıi .. 

nın üçünciı yıldönümü idi. Ya
ni iki yıl bitti; üçüncü yıla basıl

dı. Bu vesile ile Hitler ve arkadatları ı ra 
ile nutuklar söylediler ve iki yıl içinde 
yapılan işleri saydılar. 

Hitler'in Almanya'da iş batına geçme
•ıi yalnız Almanya'da iç sıyaıanın değil, 
Avrupa tarihinin dönüm noktalarından 

Müellili: Nazmi Şahap 
- Bir kere Bebeğe gitmeliyim .. 

Hem artık Sirkeci ve Bahçekapı ta
rafları benim için tehlikelidir. Ya
lıda her feyİ öğrenebilirim. 

Seri, muntazam, tam bir asker gi
bi yürüyordu. Fındıklıdan az ötede 
küçük bir çocuk yanına yaklattı; 
elinde tuttuğu bir gazeteyi uzattı: 

- istemem yavrum ••. 
- Ağabey al.. parasızdrr. 
- Ver öyle ise ..• 
Gazeteye göz gezdirerek yoluna 

devam etti: 
-Vazife ... bu da ne? ne zaman 

çıkmı~ bu? 
Sağ elinin baş parmağını öbür 

parmakları üzerinde gezdirerek; 
- Sabah, ikdam, Tanin, Tasvir .. 

- diye söylendi - bir de ak,amla-
rı çıkar Tercümanı Hakikat ••. bu 
Vazife de ne oluyor? Haaa ilk nu
marası .. anla,ılan reklam için da
ğıtıyorlar. 

Bir arkadQfımdan dinledim: lu olsun bayanlar! 
- Geçen gece yazıhanede, geç 

vakte kadar çalışmak icbaetti. Sa. 
at on ikiye doğru, derin bir bunal
h içinde, masadan ~ımı kaldır· 
dım. Dehşetli yorgundum. Kendi 
kendime: 

- Ah, ne olur, şimdi bir fin
can kahve getirseler de, şöyle hö
pürdeterek içsem ••• diye düşünüyor
dum. 

Kahvenin yorgunluğu yatıştır. 
maktaki kudretini çok tecrübe et
mişimdir. Onun için de, yorulunca, 
ilk işim bir fincan kahve içmek o
lur. 

Neyse, o gece de böyle oldu. 
Kahve, gözümde mis gibi tütü

yordu. Fakat bu saatte; hiçbir çay
cı, kahveci dükkanı açık olmadı
ğını bildiğim için, kahveyi hatır· 
dan çıkarmağa çalışıyordum. Der
ken, bu ara, elinde boş bir tepsi i
le tanımadığım biri kapıdan başı
nı uzattı: 

- Bayım, kahve ister misin? 
Sevincimden az kalsın, adamın 

boynuna sarılacaktım. 
- /eter misin, demek te söz mü, 

dedim, durma getir ..• 
H eril, yüzüme şa,,kın şaşkın bak

tıktan sonra, merdivene doğru yü. 
rüdü; ben arkasından seslendim: 

- Adın ne senin ? 
- Hızır •• 
- Hay babanın canına rahmet 

Hızır .• dedim, durma yetiştir kah
veyi ... 

Sonra kendi kendime söylendim: 
- Kul bunalmayınca Hızır ye

tişmez, derlerdi. Meğerse doğru 
sözmüş. 

Kulakmisafiri 

bjridir. Hitler i' lmşma geçmezden önce 
Avrupa devletleri arasındaki münase -
betler başka id;. Şimdi batkadır, Şimdi
ki münasebetlerin baılangıç noktası iki 
yıl önce Nazilerin iktidarı ellerine alma
larile başlar. Bunlar için 30 11on kanun 
1933 tarihini dalına hatırlamak laznndır. 
iki yıldan önce, Almanya ile. Soviyet 
Rusya araı!nda hir anla,ma Fransa için 
1922 RapoUo anlatınasından beri sürüp 
ı:elen bir korku kaynağı idi. I tal ya ile 
Almanya'nın da aralan iyi idi. Fransa ile 
Lehistan müttefiktiler. Bu vaziyet timdi 
bayii değişmittir. Ruıya ile Almanya'n-tt 
araları açıldı. Buna k•ıı Lehistan Fran
ıa' dan ayrılır gil>i oldu ,,., Almanya ile 
anlaşb. Rusya da Fransa'ya meyletti. 
ltalya Almanya'dan ayrıldı. Henüz ulus
lar arası münasebetleri kat'i tekil almış 
değildir. Fakat bugünkü cereyanlar iki 
yıl önceden başlar. . 

Hit1er rejim.inin İç ııyaıaıına gelince; 
şunu kabul etmek gerektir ki Almanya'. 
nın milli birliği bakımından Nazi idaresi 
büyiik bir inkılip yapmııtrr. Biımark'ın 

baş'adıih Alman birliğini Hitler bitirdi. 
Ancak bi• noktası henüz vazıh değil: 
SoAva!" !tlik tarafı. Hit!er rejimi ~_,Pli 
ooıyalizmdir. Milli tarafı çok kuvvet1i 
ve çok vazıh. Buna şüphe yok. Fakat 
ıoıyalizm tarafı nedir? iki vıl önce Bit
ler iş başına geçWği zaman herkes bu ıu .. 
ali sorıyordu. Aradan iki yıl geçtikten 
ıonrıı bu, hi!i cevap verilmedik bir ıuaJ .. 
dir. H;t'er rejiminin Alman milli varlı
ğını kuvvetlendirdiği meydandadır. An
cak bu varlığın kuvvetlenmesi, Al".'nan
ya'run muahedelere rağmen sili.blanma-
11 ve bir takmı Alman devlet adamlarının 
ta;.kın görünen sözleri, Almanyanın 
kom1ularını korkuttu. Bunun da Avru
pa'da Almanya'yı yalnız bırakıcı bir te
siri olmuştur ki dıı münasebetleri bakı· 
mından AJmanya'nm Hit 'er rejiminden 
gördüğü en büyük zarar da budur. 

A. Şükrü ESMER 

Ve gazeteyi dörde bükerek ce· 
bine soktu, adımlarını hızlandırdı. 
Kabatat, Dolmabahçe, Beşikta• O· 

nu yıldırmadı. Kunduraları sağlam· 
dı. Yol hiç te fena değildi. 

Ortaköy ile Kuruçetme arasın· 
da sürati biraz azalır gibi oldu. Fa· 
kat diflerini sıkıp Arnavutköye ka
dar hiç mola vermeden yürüyebil
di. Ondan sonra yol, gittikçe güzel
leştiği halde canı sıkılmağa batla
dı: 

- Vay anam vay! - diye ho
murdandı - ne bitmez yolmut be ! 
Ketki Tahsinden bir iki lira ara· 
saydım. Bu giditi .• ya dönerken ne 
yapacağım? 

Ufak bir tereddütten sonra ken· 
di kendine yüksek sesle cevap ver· 
di: 

- Ne mi yapacağım? Yüzümü 
kızartıp Abidin beyden ararım. 

Bebek ..• 
Bebekten bir daha dönmemek 

üzere ayrıldığı gecenin üstünden 
tam yedi ay geçmitti. Bebek, gene 
eski Bebekti. 

Maon boyalı sandallarile, gidip 
gelen tramvayları, yepyeni araba
larının kaldırımları söker gibi iyi 
bakılmış atları ile Bebek gene o be
bekti. 

Bahçenin yanından denize doğru 

Bayanlar! 
Kurultayda yer alacağınız gün

ler, elle tutulacak kadar yakınlaş
dı. 

Siz bu kurultaya, bir tozlu ka
fes ardından geliyorsunuz. Çocuk
luğunuzda beşik gıcırtısından baş
ka ses duymadınız, baba azanndan 
başka söz dinlemediniz. 

u,.... .. -cılar gibi, yüzünüzde peçe, 
sırtınızda kara bürgü, ayaklarınız 
biribirine dolaşarak, bir erkek gö
rünce korkudan sokağı değiştire

rek, evinizin yolunu güçlükle bul
duğunuz çağları sakın ola ki, gö
nülden çıkarmayasınız. · 
Çamaşır yıkamak, yemek pişir

mek ve kocaıına döl yetiştirmek i
çin doğduğuna inanan eski Türk 
kadını, erkeğin elinde süslü bir O· 

yuncaktı. Biraz eskiyince kırılıp 
yenisi alınırdı. 

Atatürk, kadını erkek elinde o· 
yuncak olmaktan kurtardı. Nasıl 

ki siz~ de, bizi de, hepimizi de bun· 
dan önce yabancılar elinde oyun
cak olmaktan kurtarmıştı . 

Ey saygıdeğer Bayanlar! • 
Eski günleriniz, bir sinema şeri

di gibi, gözlerimin önünden geçi· 
yor. 

Siz nerede idiniz, nerelerde ya
şıyordunuz? Bugün, neredesiniz, 
nerelerde ve kimlerin arasındası
nız? Bir vakitler size "eksik etek,, 
derlerdi. Yalnız etekçe eksik değil, 
kafaca da eksik sayılırdınız. Ana· 
nızdan, babanızdan kalan parayı 
bile hakça paylaşamazdınız. 

Hep ezilen siz olurdunuz, ezen 
de biz olurduk. Bugün, ne biz eze. 

biliyoruz, ne de siz kendinizi ezdi
riyorsunuz. 

Şimdi öyle bir tepenin üstüne çık 
tınız ki, bakarken biz bile başımı
zın döndüğünü duyuyoruz. Sakın, 
sizin başınız dönmesin. 
Atatürkün güneşi altında filiz ve
rip boy atan Türk kadını! 

Unutma ki, bundan birkaç yıl 
öncP. sen gölgede ve karanlıkta i
din. 

Birebirden aydınlığa çıkı,; göz
lerini kamaştırmasın. Bil ki, sen, 
bugünün varlığiyle beslenip, bize 
yarını yetiştireceksin. 

Her vakit için "kadın,, kal! çün
kü kadın, bugünkü görünüşile er· 
kekleri bile kıskandıracak bir ulu
luğa erdi. Ve gene hiçbir vakit, gel
diğin yeri; ve seni oraya getireni 
unutma! 

Kurultaya girişin kutlu ot.un Ba
yanım! 

Salahaddin GONGöR 

Asrın umdeai " MiLLiYET • til'. 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiy• içİD Hariç için 
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Gelen e•ralt l'eri ••riJmeıı:.- MUdd•ti 
seçen nü•halar 10 kuruıtur.- Caz•t• •• 
matbaa7a ait itler için. müdiri1ete mii• 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların mea•u. 
liyetini il.bul etmu. • 

sapı>rken kolları sıvalı, göğsü bağ· 
rı açık bir adam, yerden bir temen
na .ıarkıtarak önünde dikildi: 

- Allah ömürler versin beyim .• 
Vallah gözlerimiz yolda kalmı~tı 
Sandal emrinize hazır patam. 

Onu tanıdı. Bu her gece yolunu 
beki iyen sandalcı idi. Gülerek; 

- Yok ••. - dedi - bir kere 
yalıya gideyim de ıonra ... 

- Hangi yalıya beyim. 
- Hangisine olacak? bizim yalı-

ya •.• 
Sandalcının gözlerinde büyük 

bir hayret belirdiğini görünce me· 
rakla sordu: 

- Ne var? bir 'ey mi oldu? 
- Beyim ..• yalının kirada oldu-

ğunu bilmiyor musunuz? 
- Y oo ... ben burada değildim. 

Anlat bakalım •.• ne oldu? 
-.Beyin hastahanede olduğunu 

bilmi:ıı:or musunuz? 
- ??!! 
- Abidin beyin dili tutuldu de-

diler. Hanrm ••. hanını değil ya •.• 
işte o bey •• 

-??!! 
- Şişman bir bey geliyordu ya-

lıya .•. ismini unuttum. itte o İçeri
de ne varsa bir gün haraç mezat 
sattırdı. Yalıda timdi yahudi aile
leri oturuyor. 

--Yaa .. 

HİKAYE 
Anasının Kızı 

O yaz, adaya §Öyle biraz dinlenme· 
ğe gitmiştim. Ben nedense adayı, ha
vaıını, denizini, manzarasını severim. 
BıJlunduğum otelde güzel bir kızcağız 

gözüme ilişti. Zevahire bakılırsa, o dd 
benim gibi otelde misafir ... 

Fakat acaba yalnız mı, değil mi? 
Şöyle uzak1:an göz, kulak oldum. Çok 
geçmeden kızın sıska, bıyıklı, ihtiyar bir 
kadınla beraber olduğunu öğrendim. 

Otelin garsonları anne>i olduğunu sÖy· 
liyorlardı. 

Bir gün her ikisi beraöer çıkmışlar .. 
dı. Ben de takibe koyuldum. Br, de 
balııtnn, sinemaya giriyorlar. Haydi ben 
de arkalarından ..• Ne yapı, yapıp genç 
kızın yanında bir yer bulma.ık ve müna
sebetini getirip kendisile konuşmak İs· 
tiyordum. 

Oyle de oldu. Kız bakıılarıma, el 
yordamlarnna ve konu§mak arzuları .. 
ma mütemayil gör\.111.uyo11du. 

Perde arasında annesi dışaı·ıya çı 
kınca açıkça ko»uşmağa başlaJık. Kız 
dedi ki: 

- Yalnız sizden çok rica ederim, 
annem farkına varmasın, ıonra beni öl

dürür. Bir vesile bulur da onunla ah· 
bz.p olurıanız, o zaman daha ra .. at ko .. 
nuşuruz. Tehlike ortadan kalkar. 

- Siz merak etmeyiniz, dedim. 
ikinci perdede annesi döndıiğü za .. 

man hemen yerimden kalkıp gUler yüz .. 
le reveransla yol gösterdim. Kadın bu 
nezaketimden çok mütehassis oldu ve 
teşLkkür etti. 

lf.Jzcağızın bundan memnun oldu -
g.J.nu halinden anlıyordum. 

Hüliua bu "" tle işı ile.ı,.U,-orJum. 
Bir otelde de oturduğumuz için karşı • 
!aşmak ve konuımağa imkanlar ara • 
mak için fırsatlar çoktu. Bunların hiç 
birini kaçınnamağa ça1ıııyordum. 

Hülasa i~ler yolunda gitti. Artık 
ana kızla aşağı yukarı ben her gün be
Tal>erdim. Yemeği beraber yiyorduk. 
Taıhii paralarını onlara verdirtmiyor -
dum. Çamlığa uzandığnruz zamanlar 
araba parası cebimizden çıkıyordu. 

Bununla beraber ben memnundun1. 
Meta.hat, kız adının böyle olduğunu 
sôyledi, bir gün: 

- Annem, sizi pek beğendi, de-
di. 

On gün kadar aonra işler tam kıva
mına geleceği sırada idi ki, Melihabn 
halinde bana karıı bir soğukluk hissel· 
tim. Keza annesi de öyle, arkasını dö
nüyordu. 

- Allah allah, ben bunlara ne 
yaptım? diye düşünüyordum. 

Ben ne kadar onlara yıiklaşm.J.: iıte
dimae, onlar o kadar uzaklaşmağa İm· 
kin arıyorlardı. 

Hani bu bariz harek'Ote caDllD _.. 
kılmıyor da değildi, yedir, içir, ııezdir, 
sonra da böyle surat .• 

Ertesi gün bir de ne göreyim, ana 
lcızrn yanında batka bir bey peyda ol
muştu. Nizama doğru gezmeğe ı:idiyor 
!ardı. Ben de hayretle arkalarından ba· 
ka kalmıştım. Bu defa yanımd..tri ar1<a
daşnn, acıyan bir gülüşle yüzüme bak • 
tı: 

- Geçmiş ohun, dedi, 11ranı aavdı.ı 
mı? 

- Ne sırası? 

s 

- Muhakkak bu kadınlara paranı• 
azalmak üzere olduğunu sezdin-Wşs.İ~ 
dir. Yahut yemekleri tabağını, çetn••" 
nefis taraflarını, ıarabı falan mı kıstıll 

- Vallahi, hani yalan da değil .. 1 
san içli dışlı olunca, artık pek nı•• 
tarafına gitmek istemiyor. Dediğin g 
kesenin dibi de göründü ya •. 

- Ayol, bu kadına Saliha han 
derler, he r sene böyle yanma çiçek 
kız alır, sanki kendi kızı imiş gibi 
reket eder. Kızın peşinde dolaşan g 
ler de buna inanırlar, hangisi paralı 
.ise ona yüz verilir. Şimdi yanlarmd•. 
den genç, eğer tanıdığın, ahbabın fil'i 
sa meseleyi çıtlat da senin gibi diişıı> 
sin •. 

Aklnn hatnndan gitti: 
- Vay canına dedim, ahbabını 

oloa, söylemem. Varsı n o da bcnİill 
bı ~oyulsun. :;en de benim ahbabuns 
evvelden niye söylemedin? 

- Ben sÖylemedim. Çünkü sen 
ha toysiln ... Biraz böyle tecrübeler 
çir de hayatta pi, ... Y ann, öbürgün 
ouır cJana nelcrıne rastlarsın. 

SEH 
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tarafından temall adilen, 

bQyllk ali gllz el Heri 

ÖLDÜRE 
AŞK 

Fransızca ıö:ılll Paramount fi 

MELEK Sinema•ın 
emsalsiz bir rağbet kazanı1 
Bugün ıaat 11 de tenzili 
matine. Ayrıca yeai Pa 

mount dünya haberleri gaıet 

YGz bin erce 1 u dahi yar il• 
bdu amıyacık bir fınat 

En 'müthiı sahneler en can 

mevıu - Gllrilnıııemiş - göriln• 

miyecek • milthiı sahnelerle dol 

1 M O 
l'ransızca sözlü büyük Mcııo · Gohı ı n • M yer filmi k şan on binlere halkı isti• 

t P E K sineması i i gelmemektedir. 
Bugün aaat 11 da tenzilltlı matine. 

isrevenler 11, 1 vt· 2,30 seanslarında ~elmclidirlcı 

Sandalcıya bir sigara uzattı. Za
ten kutuda ilci sigara kalmıftı. Bi
rini de kendi yaktı. Kutuyu deni
ze fırlatırken; 

- Desen e ki ben gittikten sonra 
bizimkiler çil yavrusu gibi dağılmıt 
!ar. Peki ama, Abidin bey hangi 
hastahanede imit? 

-Vallahi bilmiyorum beyim. 
Hem bu sizden dütmüt olacak ga· 
liba ... 

Sandalcı iğilerek yerden yirmi 
be• kuruşluk masmavi bir banknot 
aldı ve uzattı: 

- Buyurun •.• 
Nazmi bunu biran almamak is

tedi. Çünkü bunu kendi cebinden 
dütmüş olmadığına adının Nazmi 
olduğuna emin olduğu kadar emin
di. Fakat sonra bu mavi kağıt par
çasını kendisini rahat rahat köprü
ye kadar götürebileceğini,. hatta 
on on beş kuruş kadar da artacağı
nı dütündü. Bu hiç beklemedik 
tesadüften memnun olmu,tu. Para
yı aldı ve derhal bir tramvaya at
ladı. Bir milyarder gururile kağı
dı biletçiye uzatarak; 

- Kes bir Sirkeci! - dedi -
Sonra yarından emin bir adam 

dü,üncesizliğile Vazife gazetesini 
cebinden çıkardı. 

Of anam of .• Bunu çıkaran adam 

herhalde etten kemikten yapı 
olmayacaktı. Bu gazetedeki 
yazının her satırında bin bo 
patlayordu. Bu muharrir kale 

line a1mıttı ama pir almıttı do 
su .• İttihatçıların ağzından 
burnundan çıkıyor, hükfuneti 
den yere vuruyordu. 

Biran; 

- Acaba bunu oku.luğumıl 
rürlerse bana bir tey derler 
- diye dütündü -

Ve gazeteyi gayriihtiyari biİ 
cebine soktu. Bu sırada önü11d 
turan iki kiti Tercümanın o a1' 
ki nüshasını açmıtlar, ilk saY'f 
büyük puntularla yazılmış bir 

vadisi münakata ediyorlardı; 

"- Affumumi olacak herha.1 

- Siyasilerin avdeti için "' 
re emir gönderilmi,.,. 

"- Hapishanedekiler tahlİY 
dilmi~ler., , 
"- Af ilanından itibaren ıll 

olduğuna göre bugün öğleye 1'1 

yapılmış olan cürümler de affe 
miş olmayor mu?,. 

"- Akşama kadar de ..• tc0 

ma!,, 
"-Neye?., 

-Bitmedi 



__ . .----

En ucuz Talebe yurdu 
Ayda 666 kuruşla talebe sıcak bir 

"'tL•zıfc~,?,!»ve !.~n~~:.~ b~!~~~~ .. v~ı-1 
tbe,?1ektehinin 500 den fazla ta- li neticeler alınmaktadır. 

lskilibde gün adları 
Bizim bildiğimiz gibi değil - Alacalı 

çarşaflar - Turşusu 
meşhurdur - Iskilibin Övenci 

~a 1 vardır. Bu talebenin çoğu Bu yurt maddi ihtiyaçlara ya-
or, O nahiye ve köylerden geli· ramakla kalmıyor; ayni zamanda 
~tiy rta. ınektebe devamla cum· talebenin terbiyevi işlerile mefgul 

' in de: kültüründen feyz almak ~uallim ~~zaretile c~ınire~, mu • 
b ~uz ay Elazizde kalmak bıt ve mıllıyet terbıyesının kuv-

tııkı urıyetinde olan bu vatan ço- vetlenmesine çalışmaktadır. 
an ~rı hu seneye kadar hanlar- Memleketimizde mektep &Ç· 

~ler;ttuklaıı odalarda ve kira mak kadar mühim olan bir mese-
"'1e e ka!ıyorlardı. le de aile ~ocağından ~akt~. ya· 

ınd ktehın bu huausiyetile ya- bancı muhıtlerde tahsıl goren 
i~ Tn alakadar olan değerli vali- gençlerin muhafaza ve terbiyesi 

i llıuhvfik Gür geçen aene husu- meselesidir. Bunların gün~e 7 
İt 1 a.sehesine koyduğu idari saati mektebin nezaretinde dığer 
a k~hl sısatla bu ders senesi ba•ın· bütün vakitleri hariçte geçmekte-ut" T 
~ ol Ur hakanlığı yasasına uy- dir. . 

İ}o arak orta mektepte bir pan- Memleketimizin kültür ltlerı~ 
n açtı, de bilhassa orta tahsil mekteple-

"\r kapanan muallim mek- rinde talebe mevcudu göiüı ka • 

ı . 

'Elazü Talebe 
ınd 1 . ah en a ınarak orta mektebin 

irr•indeki bina da güzelce ta· 
kujd•ıhbi bir yatakhane şekline 
hi u. Tam zamanında kaza, 
~ ve köylere kadar yapılan 

)lığ e ıeneliği 60 liradan üç 
ıı 1 :!O liraya ve üç taklitle alı
td ll:Ylığı 666 kuruta gelen bu 

dıı. a bir çok talebe kaydolun-

'\' Urdun · · f' &.Q nızamnamesıne teV 1• 

İt k~.n ücretli talebeye muadil 
~r•. 0Ylü fakıı talebe alındı. Bun
• "~n 'k· ~'ıı ı· ı ıai kurtta bulunmaların· 
Q ••ele 'l"k · · 'n111 • r yatı meccanı ı ımtı 

~İ~in a ı:ırerek kazandılar. Nesli • 
'~ırı tnalümatlı olarak hayata 

anınasına hizmet eden Ela-

~.a bey lid e 
lt cinayet 

''" efeyi fırında rakı içer-
. .\'\' ken öldürdüler 

llı~tad DiN, (Milliyet) - Milli 
~ il.tk elede demirci Mehmet efe. 

e,b
11 
Clda,Jık etmif, Nazillinin 

~efe r efderinden lıa Beylili J. 
f l~' evvelki gün habeyli köyün
! 1tıııdaaı:.kada91 ile rakı içtiği bir 
e Olııı 0ldürülmüştür. Vak'a fÖY· 
~ littur: 

1 de ' 'çen Y 1 b I b ı· k'" .. \illa, a>in ı u aa ey ı oyun • 
t ıı t Yapıp rakı içerken tu • 
~~dil. {>'hlerin yakalandıkları fı· 
1 ftıı.ı1 •a efe 12 arkadatile rakı 
ı''tı:ıae:nı kurmutlar, kadehler do
~'d% h: kafalar kızıtmağa baş • 
~~·~ ittikr &ırada fırının arka ka • 
ı 11ıltııi aınetinden bir silah sesi 
~~tde' Ve Isa efe bir kelime söy. 

ittir il >'ere yıkılarak can ver-

lı:ı l\uı,11 ı· Ittı~ " il tam kafasına rastla
! •ı . <"Ir ) ~ tııı1 1nın arka tarafından el-
d eltııit ' tnetre uzunluğunda ve 
'o~ bir' .~tsen santim ğenişliğin
dıı°"&a a ak varmış, fırının bu 
de~atdansılan kapısının pervazı 

1kten arı:_ılmak suretile açılan 
b Ye11 ate, edilmiştir. 

Q) tta f T h 1t,;1tııuha aı ı emen ortadan kay-
~~ 'ııı,,1 da :ı:abıta kendisini ya • 
·~" ır 1 'arı~ll büt" •a efe, ırz düşmanı, 
l, "'ntıhk Un kadın ve kızlarına 

Çıı.Jıtır b~der, baştan çıkarma • 
tıı l!.u >'ü ır feri rmit. 
~l\e~baba ~~en kendisini seven ve 
llıı kollukt 1Yen kendi ayaıında beş 
\~ l'İatt· an batka kimse kalma
t' 1:ı!'rıllall ~&zilliye gelerek koza 

•lı •atqgıden :ımele k'\dınla -
th" ı v ·~ •. 

• 

yuiclıı 

bartacak kadar artmaktadır. Bu 
mevcudun mühim bir kısmını mey 
dana getiren orta mektebi olmı • 
yan kaza, nahiye ve köylerden 
gelen tale])e teşkil ediyor. Henüz 
tehirlerimizde talebeler için sine
ma, kahvehane, mütalea yerleri 
olmadığından, maarif cemiy~tle -
rinin şimdilik orta mektep fakir 
talebelerine yardım da edemedi· 
ğinden her orta mektebi olan vi-
15.yette orta tahsil talebeleri için 
Elaziz gibi ucu:ı: yurtlar tesisi çok 
faydalı olacaktır. 

Böyle kurulutları gördükçe az 
masrafla çok yerde meydana gele
ceğine insan iman ederek, iyi it· 
ler: dilemekten kendini alamıyor. 

Germencik 
Deve güreşleri 

GERMENCiK (Milliyet) 
Mevsimiıı en iyi deve güreşi Ger
mencikte yapılmıştır. Hakemlerin 
daima bitaraf davranmaları Ger
menciklilerin umumiyetle deve • 
cilere ve de~ elere kartı çok alaka 
göstererek her en iyi deve güre • 
tinin Germem:ikte olmasına en 
büyü!< bir amif olur. 

Güreşlere 48 tülü girmittir. 
Bu tülülerin yarısı lzmir vilaye · 
ti kazalarından gelmiştir. Ayağı 
Osman büklü Kediali tülüsü, or
tayı lzmirli Derviş ağa tülüsü, Ba
şaköşklü Mehmet ağanın Kurd oğ 
lu tülüsü kazanmışlardır. 

Yeni pazarlı alimin, Tireli 
meşhur Camkıran, Tireli yine ün
lü Arap tülüsü, Sökeli Kasaplarlı 
Halil tülüsü, Bayındırlı Hasköy
lü Hüseyinin tülüsü, Kuşadalı yö
rük kızının ünlü tülüsü yenilmiş • 
!erdir. 

Başı alan Kurd oğlu tülüsü, 
beş tüli'fü yenmiş, bu arada ge • 
çen sene Kurdoğlu tülüsünü ye • 
nen alimin tülüsünü bu kez yeni 
Bürhaniy;eli tülüye de pes ettirmiş· 
tir. --

Uşakta yagm urlar 
UŞAK, (Milliyet~ - Oç günden· 

beri yağan yağmur köylünün yüzü
nü güldürdü. Fakat pancarını he· 
nüz fabrikaya teslim etmiyen zür& 
mü~külat çekmektedir. Çarşı ve 
mahalle yolları çok çamurlu ve 
bataklrdır. Yeni belediye Başkanı 
yol ve temiz'ik işlerine ehemmiyet 
vermektedir. 

!ardan temiz bir dayak yediği de 
1 

lııkilibe u:ı;aktan bir bakıı 

ISKILlP, (Milliyet) - Lapa la
pa kar yağıyor, soğuğun kertesi sı· 
fırın altında otuzu bulduğu, kişi
lerin donduğu, yolların kapandığı, 
sü.-ü sürü, aç kurtların türediği 
söyleniyor, ben bunlan duya duya, 
lskilibe gitmeğe kalkıtıyorum? 

Aradaşlar ı 
-Sen, delisin, baykal, diyorlar. 

Diyorlar ama, kafamın Bay Maz. 
har Osmana bunu olmadığını gö. 
rüyorum. Çorum, vilayete bağlı far 
ların düzgün, özençle perçinletmit 
yolları, umutlarımı artırıyor: 

- " Yolcu, yolunda gerek,, di
yorum. Ve bir posta otomobili, be
ni bir kaç sat içinde lskilib adlı, 
bağlıklı, bağlıklı, kal'alı diyara ı· 
letmiş bulunuyor. 

~lacalı çarşaflar .• 

Yurdun güzel yaratılmıt kucak
larını yön yön, gezerken, gözleri· 
me iliten göreklerden (Manzara
lardan) ıbirisi de kadın kılıklarıdır. 
Her yörenin (mahallin) kendine 
göre bir kadın biçimi, modası var? 

Balikesir, Manisa, Denizli yön
lerinde peftemal giyiyorlar, Ada
pazarı, lzmid, Düzce, Bilecikte bat 
ka çetid bir örtüye sarmıyorlar, 
Kayseri, Sivas, Tokad, Amasya, 
Çorum, Y ozgadta kara çartafa bu
runyorlar, lsikilibdede Alacalı, bu· 
lacalı buruklere bezenmitler? .. 

Kadınlar buncak hak verdik; 
saylav bile seçiliyorlar, nerede ise 
kadın olacağım geliyor, bu, büyük 
onurlarını bilmezler gibi, (çarşaf. 
peçe) üzgüsünden kurtulamıyor
lar. 

Bana öyle geliyor ki, köylü ka
dınlarımız, şarh kadınlarımızdan 
daha çok soysal... 
Dağda odun kesen, çocuğunu ar· 

kaaında taşıyan, sapan sürüb, har· 
man döğen köy kadını, Yurdu i
çin döğüşmesini de bilen oğuz bir 
anadır. 

Günleri adları 

lskilibde her çarşamba günü pa· 
zar kbruluyor. Uzak yerlerden ge· 
len köylüler, yedi günlük gazları· 
m alarak, yumurta, yoğurt, yağ sa
tarak dönüyorlar ... 

lskilibde bir yaşıma daha gir
dim? 

Burada yedi günün günlerine, 
'bizim bildiğimiz gibi, çarşamba, 

pertembe salı demiyorlar. 
Pazar gününe, giryagl, pazarte· 

elye, düşenhe, saliye deri, çartam
baya pazar, perşembeye de pazar
tesi diyorlar. Aylarda böyle, son 
kanuna zemheri, şubata eücük, 
marta, döl ayı diyorlar .. 

lskilibin en mefhur meti. .. turıu •• , 

- Hacı ağa, turşu, ver. 
-- Hacı, bana da ver ... 
Ağalık, efendilik, beylili, p&f&.

lık, hacılık, hocalık kalktı ama, beı 
belli lskilibe uğramamış ... 

Bir ahçı dükkanındayız. Patates, 
fasulya, pilavdan başka yiyecek 
bulmak, kadı kızına gönül bağla
mak kadar güç ... ve hacının saçı, 
sakallarına bulatmış dostları, bir 
teviye söyleniyorlar : 

- Hacı ağa, turşu ver ... 
Meğerse, lstikilibin tortusu Unlü 

imtf ... Her yıl küb küb, turtular 
k\ırµlur, hamamlarda (turtu söh
l:ietleri) yapılırmış. 

Bir lski!ibli: 
- Ah, bir, tren, diye, sızlandı? 
- Tren olsa, ne yapardın diye, 

sordum ... 
- Ne mi yaparım, dedi ve ekle

di : 
- Ankaraya, lstanbula, vagon 

vagon, turşu salardım ... 

Bayındırlık işleri... - . -

lstiklibin çalışan sayın bir kay. 
makamı var ... güzel itler başarma· 
ğa savıqmıf. Elektrik kurmak, park 
yaptırmak, yolları düzenlemek, O· 

narmak '"•' Atatürkün kurçağının 
dikilerek lskilibe ün, değer veril
mek dileği bu, becerilecek itler 
arasında ... 

lskilibin övücü, okulalarının 
çokluğu ... 

lskilibin övüncü, güveni okula
larının ve okurlarının çokluğu ... 
Nereye gitseniz, kiminle konuşsa
nız, size içli bir sevgi hızı içinde 
Atatürk çocuklarından, Atatürk 
çocuklarının kültür kaynaklarına 
olan yagısından dem vuruyorlar. 

Gezdiğim, dolaştığım bucaklar· 
da bunu görmek, sezmek tatlı bir 
kıvanç, gönenç oluyor .. 

Sıcak kanlı, lskilibli dotlardan, 
bu, evgi ve inan duyguuyla ayrıl
dım. 

Cevded BAYKAL 

ülkenin bir çok yerlerinde olduğu gibi Akşehfrde de musiki gün 
geçtikçe varlığını ve canlılığını göstermektedfr. Orta mektep müdürü 
Bay Mahir Güneş ve musiki muallimi Bay Osman, küçüklete musiki 
z~vkini aşılamakta ön ayak olmaktadırlar. Resmimiz ders alan talebe· 
yı ve hocahırım göstermektedir. 

Sivasta halıcılık 
Buradaki eltezgahlarının çıkardığı 
halılar İran halılarını bile aratmaz 
SiVAS, (Milliyet) - Uzun 

çağlardanberi dillere destan o • 
lan, söylene söylene, güzelliği bir 
kat daha artan ve gönüllerde sev
&i uyandıran Sıvas halıcılığından 
bahsedeceğim. 

Sıvas ötedenberi bir halıcılık 
ve kilimcilik şarı olarak tanın • 
maktadır. 

Sıvas denildiği zaman arka -
aından halı, kilim, bıçakcılık, ÇU· 

bukculuk, çorapçılık ilah gibi sa • 
natlar da hatıra gelir. , 

Bu satırlarımı okuyan okı.ıyu
cu belki Sıvası görmüştür. Ve ya
hut bu saydığım el işlerine sağ· 
da, solda tesadüf etmiştir. Ondan 
cesaret alarak bu satırlarımı yazı • 
yorum. 

Bugünkü yazımla bunların hep-

çılan sergide gördüğümüz eserle
ri beğenmiyen olmamıştır. 

lzmir panayırında Sıvas sanat
lar evinin paviyonu önünde halı
larımızı seyredenlerin ihtisaslarını 
gazetelerde okuduk. Burada çı • 
kan "Kızılırmak,, haftalarca iz • 
mir dokuz eylül sergisinde dola • 
şanların halılarımız hakkında dü
şüncelerini yazdılar. 

Gazeteden bir kaç satır: 
"Sıvas halıları Türkün sanatta 

yüzünü ağartacak derecede yük • 
sek eserlerdir. Bilhassa Sıvas sa • 
natlar evi halıları Irak mamulatı • 
nı aratmıyacak çok nefis eserler • 
di.,, 

Herkesin aradığı ve kıymet ve
diği Irak halılarına tekabül e
decek bir tekilde Sıvasın halı çı • 

Sıvaıı Halkevlnln halı tezgahlarından bir kısmı 

sine toplu temas etmek lmkAnı.ol· 
madığından ayrı ayrı yazılarımla 
bunları 11ra11 ieldikçe tanıtmağa, 
çalışacağım. 

Sıva• ve çevresinde eskiden ü9 
bin tezgahın halı itlerile uğrattı
ğı ve köylünün ekseriyetinin yani 
iki bin kadarının nefsi Sıvasta top
landığını bize gösteren veıikala • 
ra rastlıyoruz. Dün yükselen bu 
rakamlar hiçe inmittir, 

Sıvas halıcılığını bugün elinde 
tutan bir tek müessese kalmıttır. 
O da Sıvaı sanatlar evinin hah • 
cılık tezgihlarıdır. 

Bugün Sıvas sanatlar evinin 
tezgahlarından çıkan halılarımız 
lzmir dokuz eylül panayırında, 

yerli mallar haftasında burada a-

Uşakta 
Saylav seçimi 

.ı ŞAK, (Milliyet) - Kadınları· 

nuza saylav hakkının verilme•in · 
den sonra burada kulüp başkan· 
lığına ve fırka idare heyeti üyeli
ğine bayanlarımızdan da seçildiği· 
ni geçen yazımla bildirmiştim. 

Bu bitiğimle de bayanlarımızın 
C.H.F. üyeliklerine kayıt ve ikinci 
seçimde intihaplarını yazıyorum. 

C.H.F. Şeker fabrikası semt oca· 
ğına ilk kaydı yapılan Upk şeker 
fabrikası hesap çevirgeni Bay Bed
ri Güvencin karısı Bayan Güvenç 
kazanın ikinci seçimi na:nzetliğine 
2015 reyle sec,ilmiştir. 

Bayan Sabiha Güvenç Atatürkün 
bayanlarımıza saylav seçimi hakkı
nın verilmesinden derin bir kıvanç 
duyduğunu Türk kadtnırtın bu alanı 

kardığı lzmir dokuz eylül panayı
rı bir daha göstermiştir. 

Sıvasta yapılan halılardaki bü
yük sanat kudretlerinden biri de 
tatıdığı renklerin üzerinden sel • 
!er geçtiği halde ayni tekilde kal
maaı ve bunu muhafaza etmesi • 
dir. 

ipek ve yünden yapılan halılar 
son derece zarif bir tekilde ken
disini göstermiştir. 

Bunlardan başka halı yastıklar. 
heybeler, ve sairede yapılmakta • 
dır. Bunlarla da Zara, Yıldızeli, 

Şarkıtla, kazalarile bir çok köy • 
lerimiz uğraşmaktadır. Ancak Sı
vaı halıcılığı inki9af bekliyor, yar 
dım elinin buraya «Ja uzandığını 
görmek istiyoruz. 

Giresonda 
Sağlık işleri 

Mevcut hastahane vesaiti 
ihtiyaca kafi değildir 
GIRESON, (Milliyet} - Yurdu

muzda husıni muhasebenin verdiği 
tahsisatla idare edilen otuz beş ya
taklı bir hastahane vardır. Haataha 
nenin birçok alat ve edevatı noksan 
ve bir kısmı da eskimi' olmasından 
birçok hastalar ya lstanbula veya 
komşu vilayet hastahanelerine git
mektedir. Bu böyle olmakla bera· 
ber hastahanemize giren ve çıkan 
hastaların ıayısı da az değildir. Ge. 
çen 1934 yılının batlanıııcmdan 
935 yılının batma kadar bir yıl i· 
çinde hastahanemize 766 hasta gir· 
mif, bu hastalardan 124 üne büyük, 
36 sına küçük ameliyat yapı!mış, 
702 si tifa bulmuş, 25 i vefat etmif , 
35 ide yeni yıla devredilmittir. 

Kadrosuna gelince; batdoktor
luk vazifesini gören bir operatör 
bir dahiliye doktoru, bir eczacı, bir 
idare memuru iki hemşire ve on iki 
müstahdemden ibarettir. 

Bu hastahanenin ya noksan olan 
vesaitinin biran evvel tamamlan· 
ması yeya şimdilik ufak mikyaata 
da olsa vesaiti mükemmel bir has· 
tahanenin yeniden yaptırılması sıh
hatı umumiye namına bütün GH-e
sonluların heran candan özledikle· 
ri çok haklı dileklirindendir. 

da da acuna nümune olacağını Ata
türk nesli var oldukça Türk kadını
nın daima yükseleceğini söylemiş
tir. 
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Cimi'nin öldürüldüğü gece onun 
apartımanında imişsiniz! 
Hülasa 

[ Fantoma - Hırsız namile maruf o
lan Martcn Dal hususi bir baloda da
vetli bulunmaktadır. Bu baloda Fanto
manm düşmanı fakat Martenin dostu 
bulunan polis hafiyesi Sumers de var
dır. Yani Dal iki şahsiyete sahiptir. Fan
toınanın gözü ev sahibinin ye'il mücev
herine takılmışur. 

Meğer bu mücevheri bir genç kız a
şırmış ve biraz sonra skandal ~~yda
na çıkınca vaziyetini ku"."~ ıç':" el-,. 
ması Dal'e verm:,tir. Pobs hafıyesı _!)alı 
il ilham etmiş fakat mücevher onun =~
rinde de bulunamayınca Dal polis haf~-

. yesinin hakiki h·rsı7 olduğunu aöyle~ş 
ve üzerini aramağa başlamış. ve mu
crvhcri bulmuştur.] 

Dal safi kulak kesilmitti. Bu iami 
tanıyordu. Bu isim bir aydan beri 
herkesin dilinde idi. Bu ismi Lon· 
drada me~hur hir kumarbazın bir 
kur.un darbesile öldürüldüğü gün
den beri cümle alem tanıyordu. 

Dal bu müthi~ haka · 't kar;ı~m
da Brinanın bembeyaz olduğunu 
f arkettı. Gayri ihtiyari bir surette 
yumruk"arını sıktı, gidip Kondon' 
un renksiz ımratını patlatmak isti
yordu. Dal bu arzusuna mukavemet 
ettiği bir esnada Brin~ bir sıç~a~ 
yıfta ayağa kalktı. Eh ha ~a_d:ı _ık~ 
defa sallandı. lki tokat sesı ıtıtıldı. 
Birısi Kondonun sağ, öbürkü sol 
yanağında ~klamı,tı. 

Kondon gözlerini genç kızın üze
rine dikmit, yanaklarını oğufturu
yordu: 

- Kaltak! diye homurdandı. 
Bunu bana ödiyeceka.in ! 

-- Bana vız gelir •.. 
Sonra gülerek ilave etti: 
- Bana kaltak demeyin Raif bu 

t"rbi} eli bir hareket değil! 
Kondon hiddetten köpürüyordu; 

boğuk bi.- sesle cevap verdi; 
- Demek size vız gelir, bunu Ö· 

demek size vız gelir ha? Fakat na
ııl ödeyeceğinizi bilmiyonunuz 

. belki ... 
- E""t tasavvur ediyorum. 
- Cimi Barinjer'in öldürüld:i-

ğü gece, onun apartımamnda b~
lunduğunuzu inkar mı edecek11· 
niz? 

Genç kız bir dakika hareketsiz 
kaldı. Dal heyecanla cevabını bek· 
liyordu. Sonra onun sesini ititti: 

- lnki.r etmek garip olur. de
ğil mi? 

- Tabii, çünkü o; .. da olduğunu
zu isbat edebilirim. 

Kondonun kudurması geçmitti. 
Ş>mdi yalnız sakin bir hain halini 
almıttı: 

- Aklıma gelmifken sorayım, 
dedi. Yetil elmaaı ne yaptınız? 

- Size bunu söyleyemem. 
- Canınız isterse. Fakat kopuk 

parçanın nerede olduğunu ben bili
yorum. 

Sonra uzun uzun yüzüne baktı: 
Genç kızın kartısında mahvola

cağını veyahut ayaklarına kapana
cağını zannediyordu. Fakat o ne 
onu ne ötekini vaptı. 

Homurdanarak geri döndü. Ve 
odanın içinde bet a,ağı be, yukan 
dolatmağa b~ladı. Bu suretle ken
di kendisini biraz teskin edebilmit
ti. Sonra durdu ve yanaklannı o
ğu.ıurarak güldü 

- Lakin o ne tokattı öyle ... 
- Bir değil iki idi ... 
- Değruau haketmi•tim. Beni 

affedin Brina ne olur, beni affe· 
din! 

- Hadi Raif o kadar faciaya 
kaçmayın! Sizin vaziyetinizden do
layı sizi ayıplamam. Ancak Miz
lerinizle hakarete uğradığım için 
kendi kendimi ayıplayorum. De
mincek o hareketi size iltifat olsun 
diye yaptım. 

- 1ltifat mı? 
Mütereddit bir bakıtla baktı: 
- Bu, diye ilave etti, bunda bir 

tariz var ama adam akıllı anlaya
mıyorum. 

- Anlamak için bu gece epeyce 
dü.ünürsünüz. 

- Oh Brina, niçin sizinle iyi ar
kadat olamıyoruz? 

Yanına yaklattı: 
- Siz dedi, ne güzel ne feker 

bir kızsınız? 
- Ama demincek kaltaktım. 
- Fakat a,ık bir adam daima 

kendisine hakim değildir. Sizi •ev
diğimi biliyorsunuz değil mi Eri

. na? 
Genç kız oturduğu yerde k~nrli

aini arkaya doğru verdi. Ve alay-
lı 1 

• ··-··'• hrL-mai?a ba~hvlı. 
Evet, evet, hatır' ay.'.\biliyo-

rum. Raif. Fakat buna aşk deme
yin! Bu öyle bir kelime.lir ki kirlet
meğe gelmez .• 

Adam batım eğdi: 
- Ya bizim yatı biç dütündünüz 

mü? Naaıl geliyor musunuz? 
- Hayır, Raif rica ederim ısrar 

etmeyin. 
- Bakın size Miylemeği unut· 

tum. Sa'ı günü ~amı yatta büyük 
bir ziyafet tertip ettim. Sizin yıl
dönümüz değil mi? 

- Evet doğru. Aman yarabbi 
zaman ne çabuk ta geçiyor? 

- Bütün davetlilere güzel he<li
yeler var. Sizin hediyeniz ne, bili
yor musunuz? Küçücük altın bir ku 
tu. Kapağında bir tek tat pırlanta 
var. Kutunun içinde ne var bi'iyor
musunuz? dü,ünün bit hele? 

- Pekala düşüneyim bakalım: 
Küçük bir kutu diyorsunuz değil 
mi; eğer büyük olsa idi; içinde 30 
tane gümüt paradır diyebilirdim. 

Kondon bu cevaptaki istihzayı 
farketmeden cevap verdi; 

- Hayır, yanılıyorsunuz. Kutu
nun içinde, ye,il elmaslı broşun kı
rık parça~'"' -ı. .. ı~.-"1<~ınız ! 

Dal kapıyı hafifçe araladı. Bri
nanın ıuratı ıstıraptan gerilmişti. 
Küçücük bir gülümseme duydu: 

- Çok alicenapsınız Raif! Fa
kat neden bu kadar manaaız oldu
ğunuzu bir türlü anlayamıyor~m .. 
Bir de sizin için töylc derler boyle 
derler. c ... yrikabili mukavemet i
mişainiz ! F ııkat neme gerek be
nim? İtte manasızsınız. Kadınlar 
sizin nenizi beğenirler an 1 amıyo· 
rum. Zannediyorum ki birçoklan 
da arkanızdan alay ediyoı l.ır. Bu 
benim itim değil. Ben daha ziyade 
suratmıza kar•• gülmeği tercih ede
rıın. 

Soma uzun uzun güldü. Bu t~tlı 
n~eli, berrak bir gülü,tü. İtte bu 
gülüt Kondonu çileden çıkarıyor

du. 
- Demek reddediyorsunuz? di

ye sordu. 
Görüyorsunuz ya_ ne soruyorsu

nuz? Ben satılık bir kız değilim. 
Adamın nutk-..ı tutulmu.,tu. Yal

nız tehditkar bir nazarla bakıyor
d<t. 

Genç kız: 
- Hadi dedi, şimdi yollanın ba

kalım. Yoksa timdi tırakkadan ba
yılacağım. O zaman haliniz feci o
lur. 

- Peki, gidiyonmı. Biliyorum 
ben Cimi Barinjer kadar hulyalı? 
değilim. Bunu için benden nefret 
ediyorsunuz. Fakat bir kelime da. 
ha söylememe müsaade eder misi· 
niz? Bu yeşil elmasın parçaıını 

ne yapacağımı biliyor musunuz? 
- Hiç tüphe etmiyonmı. Bunu 

•imdiye kadar birçok defalar söy
lediniz. Evet polise gönderecelui
niz. Polis te bununt.. benim Cirnı 
Barinjer'i katlettiğimi anlayacak .. 

- Ne güzel bildiniz: Şimdi be 
ni iyi dini~;' ·" · Size söyled:ğim gi
bi: NomaJe yarın öğleden sonra 
bette hareket edecek. Eğer siz ıa
at üçte gemide oluraanız ne ala! 
her teY yoluna girecek. Y okıa ak
tam olmadan tevkif edildiğiniz 
gündür. Anlayor musnuz? 

- Tabii tabii... kapı orada. Gi
debilirsiniz!... 

Kondon kızgın bir nazarla genç 
kıza doğru baktı ve kapıya doğru 
ilerledi. Tam çıkacağı esnada kar
.ısına bir adam dikilmifiİ. Şa.ı<ın 
bir vaziyette geri geri sendeledi. 
Brina da hayret içinde idi. Dal, 
Kondonun kartısına dikilmitti. Sa
kindi, fakat gözlerinde bir çelik 
parlaklığı vardı. 

- Nereye böyle bayım, dedi, 
yok, oradan değil buradan gidecek
siniz! 

Dal, adamı yakasından yakala
mış ve odanm öbür ucuna kadar sü
rüklemitti. Kondon mukavemet et
mek istiyor fakat muvaffak olamı
yordu. Pencereyi açtı. Herifi ya
kaladığı grbi pencereden dışarı at
ması bir oldu. Bir küfür i•itti. Son
ra adam külre gibi yere yıkıldı. 

Dal derin bir nefes aldı ve pen
cereyi k"pa<lı. 

- Oh diyordu. Orada kalsın! 
Do;;rıısu bu hornma gidiyor. 

BriI'a: 
Benim de. diy~ cevap verdi. 

B'fmedi · -

Üz Türkçe i1e 
Bilmecemiz 

Geçen defal.i bilmecemizi doı{ro h•lleden

ler araauıda çektiğimiz. kurada birinciliii Şir • 

ketj Hayriye köprü •er memur vekili Bay Fu

adın oilu Bay Nejat ,i\iinciliii 59 uncu mek· 

tep 5 • A ıuhaioden 54 nurnarah Naci Seçilin 

kazanmıtlardır. 

Matbaamız.a kadar t•triF ederek h..Wyele
rini a.ldırmalan kendilerindeo rica olunur. 

Ceçan defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 
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Oamanbca karıılıklanm 1azdıiımız kelim .. 
Jerio öz türkçe mukabil1erloi 1azaralı tekliıni

zin hot ha111elerine r•rlettirinia •e ..... erek 
"Milliret Bilm.-ce memurluiuna.. sC nderiniı. 
Bilmecemiıi dojru halledenler ara•ında lr.ura 
çekiror •e lıı.a.zan.anlara hediyeler •eriyoroz: 
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Yeni tilmece:niz 
1 7 " 4 .ı; 1\ "1 'I il 11111 

ı 1 1 .. ... -
2 1 1 r'ıB •I 
3 tô.i ~~ • 4 1 !iti 
!I 111 111111 1111 
6 1 1 il 
7 •ı I• • 8 ,1 •· 9 lii 
il -

-J ]] "" .... -
SOLDAN SACA ' 

1 - Tah~u·ri etmelı 6. olsun. 3. 
2 - Sulp, Şedit, aert 3. Milliyetin J~ni ach 3. 
3 - H .. f s. 
.. - Elde tatınır 5, Kıt 3. 

5 - Sicim Z. 
6 - Büyük tencere a. Genit deiiıl 3. 
8 - Leuet 3, Yemek 2. 
9 - Parlak deiil 3. Dim. Şebeke 2. 

10 - Balya, ayar, muadil .C. 
1 t - Beysır 2, Falar, se•inç 6. 

YUKARDAN AŞACI ' 

1 - Atiıkıir 6 .. Cezire 3 
2 - Nota 2, Yemin 3, Labin 2. 

3 - Cari 4. 
4 - GerKle Kalan 5 
5 - Hakan 4. 
6 - Ah.zetmek 5. 

7 - Yetitnııt 5. 
8 - Büyük •u lcalu 3, Btoy8ir 2. 
9 - Bir rakat11 4, Stn 3, Ş.rt edab 2.. 

10 - Nota 2. 
11 - Vata• 7. Kola7 deiil 3. 

rzmrna 
Bugünkü program 

ISTANBUL: 
12,JO Plik nep-iyllb, 18 Otel T olaat

lıyandan tranunisyon: Çay &aab tekiz 
caz. 19,20 Çocuk ffab : Hikaiyeler. 
19,50 Haberler. 20 Bayan Tektllt: Şan 
piyano refakatile, 20,30 Hanyen lritar 
Siret ve arkaclaParı, 21,15 Son ı..ber· 

!er, 21,30 Radyo orkestrası, 22 Rad
yo caz ve Tanııo orke.tr-alan. 

22"l Kh .. VARŞOVA l:M5 m.: 
ıs.ıs S<hu,ertten kuart .. t kon•er\. •Öıler, 

19,15 Pllk, 19,45 Konleı anı, 20 Düo ko~
•er, 20,20 AlıtL.alit•, 20~ Koaıer1 20,4$ •oz
)eo- Zl 15 Senfonik koaıer, 23,30 Şiirler, 23,40 
Reİ..ıU.:\11.r, 24 Sö~ler ,24>05 Dan• plildarı, l 
Da.n.t mu1Ji!..~ .. ;. 

LE. ,•/! Z, 283 ra.: 

18,20 Jap ... " ,arlolan ... pi7ar.' •••rle.-l, 
18,50 Elıı:onomik proıram, 19 Amel• n•triya .. 
b, 19.ZO Operet rnaıik.iıi, 20,40 Sö&fer, 21 
Haberler, 21,10 Hafif muıild, 22 Skeç, 23,15 
Haberler, ıpor, 23,35 ~n ma•Ud, 24,15 Ge· 
ce konaeri. 

545 KbL BUDAPEŞTE 550 m.: 
l&,35 lıt .. an Bert.ha orluı•lrau, 19,55 Söz~ 

ler, 20,30 Şarkılar, 21,15 .Spor haberleri, 
21,30 Stüdyo tem•ili. 23 HabeTler, 24,10 Çin
sen• orke•tr•••· ı .05 Haberler. 

6Sti Khs. BELCRAD 437 m., 
19,45 Rcklômlar, ıo,SS Plôk, 20,15 Haber· 

ler, 20,30 U1uul neıriyat, 21 Zasrcb'd•n na
kil, 23 Hab.rler, 23,20 Radyo orkeatra•ı. 

ROMA • NAPOLI • BARI ' 
18,10 Kan41k M.fif muaiJô, plik, aözler, 

21,49 Şarkılı orke•tra kon••rİ, 22,45 Halk 
mu•iki•İ, 24 Soa haberle ... 

554 Khz. STUTCART 523 m., 
19 Gıtnçlere, 19,.30 Şar1ular. 20 ftalyan e

aerlerinden orkeatra kon•eTİ, 20,45 Konferanı, 
21 Haberler, 21,JB Senfonik lr.on•er. 22,15 
Orke•t .. ah ıen fıkralar, 23 Haberler., 23.30 
Dan•. 1 Gece konuri. 

841 Khz. BERLIN 357 m.: 
2.0 Aaker mar•ları, 21 Habc-rler, 21,10 Ora 

k•nseri, 22,.30 Canae?ıııerle i•imh piyea, 22.30 
Şarkılı Kuart'!'t kon•eri, 23 Haberler, 23,25 
Spor, 2.3,40 Pt1u.,ik~li prosram araaı, 24 Cece 
Jcon•eri. 

904 Khz. HAMBURC 332 m.ı 
19,0S Yeni kitıt.blara dair, 19,30 Ş.rluJar 

(Lauta ref.,katil•), 20 Şen neırirat, 20,40 Ak~ 
tüa1ite, haberler, 21,10 MaYt •• •alalar, 22 
Muaikili •keç, 23 Hab•rler, 23,30 Sözler. 

Yarınkı ~rogram 
ISTANBUL : 

18 Fransızca ders. 18,30 Jimnastik: 
Bayan Azade, 18,50 Dans musikisi plak, 
19,30 Haberler, 19,40 Spor Etref Şe
fik, 20 Orkestra: Plak. 20,30 Bayan Bed
riye Tüzün, Demir Caz, 21,15 Son ha
berler, 21,30 Radyo orke•trau, 22 Rad
yo Caz ve tango orkestrası. 

ılıbıklar lelt! i 
Yalnız kadınların saltana1 

sürdüğü bir ada 
Bu ada da erkeklerin söz söyleme 

hakları yoktur, kocalarını 
kadınlar bizzat seçmek hakkına mali 

• 

Adalı bir genç lnz dar•a btqlamad an evvel uücudünü hurma yağıyla yallı;yor - Kö,ede : 
IQfıyan kaJınlar - AfQğıcla çarf1ıla ıleılikoclu 

Kılıbıklar memleketi ... 
Ne o, dudaklannızı büktünüz? 
- Böyle yer olur mu diye mi dü-.. .. ., funuyorsunuz ... 
Hiç merak etmeyin. Dünyada ol· 

maz olmaz. Onun için arTin üzerin
de kadınlann mutlak hakim olduk
ları bir yerin bulunduğunu söyler· 
aek biç t~ayın. 

Buraaı, Portekiz Gine'si etrafın
daki adalardan büyük Orango ada
aıdır. 

Burada kadınlar ve genç kızlar 
vasi bir ·hürriyete sahiptirler. Ka
dınların dediği dt' lik çaldığı dü- J 
düktür. Erkeklerin ir.~pta z~ı r,,. 
kadar mahalli yoktur. Burada ka- ! 
dm istene her feY olur. 

Etrafındaki adaların hemen hep· 
sinde erkek bükünıraniyeti cari ol
duğu halde bu adada yalnrz kadı
nın sözü geçer. Orango adasında · 
erkeğin evleneceği kadını seçme· 
ğe hakkı yoktur. Bu hak ancak ka
dın' verihd~tir. Kadın kimi beğe
nirse onunla evlenir. Daha açık bir 
tabirle bu adada görücüye çıkan er· 
kektir. Eğer kadın beğenmezse er· 
kek ömrünün sonuna kadar bekar 
kalmağa mahkfundur. 

Bir kadın tarafından beğenilmek 
te Prkeğin dünya evir _ ffirmesi ka
fi bir ffıbep değildir. Çünkü kadın 
bu arada eğer ba.tkalannı bulursa 
it bozulmu' zavallı erkek atlatılmı' 
demektir. 

Kadın bundan dolayı erkeğe hiç 
bir izahat vermeğe mecbur tutula
maz. Bilakis aile hayatında aradı
ğı saadeti bulamayan bir erkek bu j 
felaketi tamir edecek vesaite malik 
değildir. Bunun için yapacağı yega 
ne it karısına karşı soğuk durmak, 
lakayit kalmak ve nihayet hiçbir 
işe yaramaz bahanesile kapı dı~arı 
edilmektir. Bununla beraber erkek 
tamamile hürriyetine sahip değil
dir. Kadın batka bir koca seçince
ye kadar onun tahtı emrindedir. 
Sonra bir defa evinden kovulan 
erkek ömrü olduğu kadar bekar 
ya~amağa mahkumdur. Çünkü ka
dınların indinde bütün ~erefini kay 

1 
b<>tmiş demektir. 

Tasavvur edin vaziyeti E·ke;;in 

batına ne kadar felaket gelmeli ki 
ıbuna razı olabilsin 7 

Sonra bir kadın tarafından iste
nildıği halde bunı. muvafakat etme 
yen biT erkek te ayni akibete ma
ruzdur. Zaten eğer bu talebi red
d<ı:tmeğe cesaret gösterae bile, bu 
mukavemetinin hiç bir ~ye yara· 
mıyacağını bilir. Bu takdirde sade 
kadmların yanında değil belki bü
tün adada mevkiini kaybetmittir. 
Bir kayığa atlayıp batka bir yere 
kaçmaktan batka çaresi yoktur. 

Bütün bu hürriyet !ere rağmen 
bir genç kızın izdivaçtan evvel er
kekler!., aşıkdaşlık etmesi tiddet
le memnudur. Böyle bir genç. kız ö
lüm cezasını evvelde11 kahul etmit 
demektir. Bir defa evlenmeye gör
sünler artık bundan sonra emir i· 
dare, hep onlarındır. Böyle kadın· 
!arın birkaç sevgilileri olabilir. Er
keğin buna ses çıkarması memnu
dur. Fakat ~yet erkek başka ka
dınlarla münasebette bulunursa, 
artrk onun kasabada oturması bile 
imkan dahilinde değildir. 

Bir.Avrupalı kafasının alamıya
cağı bu usul, mevkii iktidarda bu
lunan sülalede erkek azanın kal
mamaaile vücut bulmu~tur Tahta 
çıl<acak erkek bulun:ı,mayınca Pom 
pa Kajimpa isminde bir kadın mev 
kii iktidarı ele geçirmit ve bundan 
sonra erkeklere verilen bütün hak· 
!arı ortadan kaldırmıttır. 

Filhakika bugün kraliçe ölmü1· 
tür. Üç senedenberi tahtı oğlu mu
hafaza etmektedir. Fakat buna rağ· 
men kadınlara verilen haklar geri 
alınmamı~tır. 

Bu adada kadınların saltanatı 
her sahada tecelli etmektedir. Er
kek öldüğü zaman bütün mallarını 
kadın tevarüs eder. Ve müteveffa 
nın ailesine bazı ufa.lı: tefek hatıra
lardan ba~ka bir teY vermez. Filha
kika erkek eğer isterse, mallarının 
bir kısmını istediğine terkedebilir. 
Fa!mt öldükten sonra mirasçıları
nın bu malları elde etmesi hemen 
hemen imkan dahilinde değildir. 
Bilakis eğer kadın evvel ölürre er
kek karı:mın malbrma tevarüs e- 1 

demez. Bu mallar çocuk! 
!erine geçer, ö'.en kadının 
ister erkek olsun ister kız 
büyük çocuğunun mah ol 

Bu adada garip bir adet 
rin kadınlar tarafından · 
sidir. Erkek ev yapmağa e 
mez. Fakat farzımuhal k 
-len btr ev yaparsa, bütün 
rın nazarı dikkatini üstüne 
Ve evlendiği :ıaıman da bıı 
dına hediye etmek mecb 
dedir. 

Evdeki efya, mobilye, ıJ 
vat bütün kadının malıd 
erzak yiyecek, içecek bile 
aittir. Bunun bir tek isti• 
dır: 

Hurma! , 
Hurmayı erkek topladıll 

onun malıdır. 
Bu gayet garip olan iç. 

jim Orangonun harici ıı 
kat'iyyen tesir yapmaz. ti 
vaziyeti gördüğü zaman 
iri kadınlar tarafından id 
bir yer, dünyanın en sulhP1 
'"ltemlekeüdir. Hayır. M11_. 
rangoda vaziyet hiç te öyle 
dir. Bu adanın kadınları t 
p,!tver, h•vgacıdırlar. Fa"ll 
kendileri harbetmezler, e 
harpte kavgaya sevkederle 
kek eğer kadının göaterd 
gitmezse artrk mahvoJrııııf 
tir. ııl 

Harp zamanında kadı 
da kalırlar. Adayı idare eıJ 
cengaver erkeklere kaht 
teref hatıraları dağıtırlatbe 

Fakat uzun zamandaı> 
daki yerliler, harp hu'~ 
kabiliyetlerini gö&terıne1't ·· 
rum tutu!muşlardır. Çii gJI 
palılar, bunl11.tL 1 "'yrklard J 
mı• büyük filolarını ortil 
dırmışlardır. ihtiyar orııi~ 
bu Va2iyetten son derece ( !) 
dirler ve yeni der• bir flo .. t' 
de ~etirmek için teşE:bb11 

me!::tedirler. . 1'' 
F nkat bu teşeohbiislcr1 ·ıcr 

falar buradaki Porte!d;ı:lı 
dan akamete ui:rntılmı'1 '' 



MiLLiYET CUMA 1 

(A\ Ü T E F E R R i K H A B E R L E R JI İngiltere ile 

ŞUBA.T 1935 

T clevizyon Amerika ve Ticaret müzake-
T ahakkuk etti Lahi divanı resi durdu 

li•lk bu sene evlerine pos 
talar koydurabilecek 

lftal LONJ;>RA, 31 (A.A.) - Posta tel
teleıon bakanlığı tarafından ge-

~ ınayıı ayında teşkil edilen televiz-
n komitesi, raporunu vermiıtir. 

t ~~ite, raporunda, el<le edilen te
t.akkilenn balk için bir televizyon poa
ı~' -~":ulabilecek dereceye kadar iler • 

•gını bildirmektedir. 
~P<>r, müstaıı.bel televizyon iflet • 

~".'?'• lııgiiiz radyo postalarına veril· 
---uıı tavaiye etma.tedir. 

l1İ RaP<>r, balkın en a~ağı yüzde 50 Iİ· 
l 11

• •n kısa dalgalı 10 istasyon ile te • 
t°;.ı'.'Yon kullanabileceğini ilave etmek. 

ır, 

tec ~"Vela londra için, egasen evvelce 
I ~eleri muvaffakıyetle yapılmış o
'lla,, iki •İsteme, ayni verici postada mÜ· 
a~~e ile çalıttırılmak ouretile başla • 
"°''ecdctir. 

etti ~ıınun bu aene esnasında tahakkuk 
rılnıosi ümit olunuyor. 
P. T. T. nazll'J, bugün öğleden son

ra 
lcı av~ kamarasmd~ bu mesele bak • 

llda ızahat verecektır. 

Kaymakamlar arasında 
1 ANKARA, 31 (Telefonla) - iç iı· er ı, -akanlığı kaymakamlar arasında 
}";ıPaeağı dcğiılklikler hakkında ba -
~dadığı kararn'lllleyi baıbakanlığa 
•oııdennıi tir' 1 • 

Amerika ve Lahaye 
lıu VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - Mat
il. •t mii.ıneulllerini kabul eden Bay 
eli llzvelt, Birleıik Amerikanın Lahey 
. vanına ginncıini kongreden tekrar 

::en:ıeğe tcıebbüa etmiyeceğiı:ıi söyle to 
ttir, 

r "YYareden düşen altınlar 
ton Al'.tCENS, 31 (A.A.) - ınval Boi. 
d· cı"armda bulunan altın çubuklar 
ıı. •'il, tayyare tirketioin miimesııillcri • 

• tesfiın e.tlıniştir. 
) Altın ÇUL>ullların ağırlığı lOS,S l.I· 

Q "e lu:roıeti 1,744,000 franktır, 

Tayfun 
(A SEN DONl (Reünyon acmı) 31 

.,\,) - Bir tayfun çılmııı ve ada
L:ıı bir kısmında mühim zararJara ıe

P olmuııur. 
Ilı ~o~ulan yoDarnı tekrar yaptlabil· 
ıe:İ.u içiJI iki ay çalışmak lazım ııe • 

r. 

Pressard neden ölmüş? 
p PAR.ıs, 31 (A.A.) - Bay Jorj 
b,••ss";11n ce•edinde otopsi yapan _tıb· 
Ilı .. adli doktor lan eski cumlıurıyet 
d •ddeiıuııwnısinin ölümünün gogus 
llı~rlığındao mütevellit olduğ_uou bildir· 

•tler, \ r. 
..,,, OoKtorlar, usnlden oldqğu üzere, 
le •Yene için cesetten bağR"saıldan çı· 
a>lııışlardır. 

Saatte 45 mil 
p~ LORY AN, 31 (A.A.) - Dün ya· 

an tecrübelerde, ('fcrribl) torınto 
~ribi, 45,05 mil sürat temin etmİf • 

d . .' Bu sürat, bu g.;,; gemiler için bir 
llrıy a rekorudur. 

Fransada yabancı 
dolı:torl.ır 

b~ ." ARiS, 31 (A.A.) - Fransaıım 
~ "n bp fakiiiteleri tırlebeleri, (ya• 
~~· do4ı.w1anıı l'ransayı ı s üliUaTı
fll kartı protesto için b..ıgu.ı grev 

Ptııak.tadırlar. 

li~ın idam edilecek, h.!m 
b.r m y.>n ve. c .... 

._,, O~JEoo, .jl (A.A.) - ... uddci -
1-ı, ~· l"lfttÜevvel isyanında bır •ılıih 
do ~ ""'" ıd...-e eden mirabıy Rıkar
~ ~ idamını ve bir ımlyon 
tn..ar .•~ .ayan ödemei• mabkUm edil· 

P:;: ı.stem ıı tıir. 
ihııı-ı tal y, ıwlerle birlik olmak ve 

<ılAt etmelde mıiiıtehemdir. 

t~k· Irdag'da mektepler bir 
hana kapandı 

~ğ l'tıclROAG, 31 {A.A.) - Tekir· 
~ ... ;:uıı bır aydanl>eri grip hastalığı 
t11ııd""· li.ıataıık salgın halinde oldu • 
llı,f'<t lltı buırunueo ıtı.>aren tebr imi;ı: 
•,-ı.r cpı.,,., oır naıta kaparunııur. l:ıu· 
~--~ağuıurli.ruan sonra kar yağruıJ, 

">guınuıwr. 

ltq . 
~r: 
do1,ıl'ı ç 11Yıuada, ba•ıl olan vaziyetten 
~ . !Wacaıutaıua uluslar kurumu 
'tt- &ili Hay 'fi.bor E1Jıard, İ•tıiıuını 

•• t.r. 
~ pı:.:r,.&reci Mcılliıon, vapurla . S~· 

•ttare . . Nnyo~ hareket etmııur. 
t>r,;ı.,_· ."'- biı· sltatoster uçuıu yapmak 
~- • t~tesbit için gibnektedir. . 
;<llı il ltoınanya batvekili ve drt ba· 
'~iıı ."l'. l'fıireneııkü sebep göstermek· 
llııltir~lli köylü fırl<asından istifa et• 
k l4y ...,__ . 
"'lld"<li ~-..ııeau yeuİ ıiya.etin aley-

• r, 

~lıtnıın benkası müdürü Dr. Şaht 
~. bııd.anlı~ına tayin eılilmit • 

Cenevrede uluslar arası 
mahafilinde hayret 

CENEVRE, 31.A.A. - Amerika 
ayan meclisinin Amerikanın Lahi 
divanına girmesini reddehnesi u
luslar arası mahafilinde hayret 
uyandırmıftır. Bu mahafil ayan 
meclisinin muvafakati için her tür
lü tedbirin alındığını zannetmekte 
idi. B. Ruzvelt'in müzakerede fah
ei: otoritesini kullanması sitayişle 
kaydedilmekte ve Reisicümhurun 
galip çıkması temenni edilmekte 
idi. Bu hadisenin uluslar arası si
yasası için ders olması muvafık 
olacaktır. tık ders, Amerikadaki is
tihaleyi uluslar arası kurumlarına 
müsait olarak çok ilerlemiş göste
ren bazı yarı resmi elçilerin iddia
larına efkarı umuıniyenin daha az 
itibar etınesi olacaktır. Bundan 
dolayı, "ayanın karan bazı maha
filde Amerikanın uluslar derneğine 
girmesi için beliren hareketi aka
mete düşürdüğünü,, bildiren Nev
y ork telgrafı bu hareketin arzula
rı rea'ite olarak kabul eden bazı 
mahafilin iddia ettikleri kadar ~u
mullü-olmadığını kaydetmektedir .. 
Bazıları uluslar derneği icraatı üze 
rinde nüfuzlu olmaktan sarfı na
zar etıneği ve yahut Amerikanın 
uluslar derneğine girmesini kolay
lasbracak olan hayali: bir ümit i
çi,;_de misakın tadilini istemekte
dirler. Bu uysal siyasanın takibe
dilen amaca zarar verecek bir zif 
alameti olarak tefsir edildijiini mÜ• 
p.hade ve tespit muvafık olur. 

Hava vaziyeti 
ANKARA, 31 A.A. - Ziraat ve

kaleti meteoroloji enstitüıünden 
aldığımız ma'.umata göre iki gün
denberi yurdun Karadeniz kıyıları 
mıntakasından mada yerleri kuv
vetli bir alçak tazyik sahası dahi
linde bulunmaktadır. 

Bunun neticesi olarak doğu A
nadolusu ile orta Anadolunun do
ğu çevresi karlı ve diğer yerlerde 
yağmur teklinde olmak üzre de
vamlı ıurette yağıtlı geçmiştir. En 
fazla yağrf Antalyada 67, Somada 
23, Beğ,ehirde 18, Manisada 16 
ve diğer yerlerde 2 ili 15 milimetre 
arasında ölçülmüştür. 
Karın toprak üzerindeki kalınlı· 

ğı bu sabah Karsta 46, Sarı Kamıf· 
ta 43, Sivasta 32, Erzurumda 1 7 
Kastamonu ve Çorumda 12 santi
metreyi bulmuştur. 

Yurtta en düşük suhunet sıfırın 
altında olmak üzre Karsta 10, Er
zunımda 9, Sivasta 4 derecedir. 

En yüksek suhunet sıfırın üstün
ile Adana ve Dörtyolda 19, Antal
yada 17, İzmir ve Manisada 16 de
recedir. 

Ankarada bu sabah saat 7,15 de 
başlıyan kar aralıklı olarak devam 
etmiş ve saat 10,45 de kesilmiştir. 

Saat 14 de hava suhuneti sıfırın 
üstünde 5 derece kaydedi'miştir. --o·--

lzmirde 9800 soyadı 
kütüğe geçirildi 

1ZM1R, 31. A.A. - Vilayetimiz
de soyadı işleri düzenli bir yön
den yürümektedir. Şimdiye kadar 
9800 ü aşkın soyadı kütüğe geçi
rilmittir. Halkımız soyadlarını al
makta büyük bir özenç göster
mekte ve her gün yüzlerce istekli 
gelmekte ve yeniden aldığı soya
dını hemen kütüğe geçirmektedir. 

58 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 31.A.A. - Son yedi 

r ' in içinde muhafaza teşkilatı tara
fından biri ölü biri ağır yaralı 58 
kaçakçı ile 21 kaçakçı hayvanı ya
kalanmıf ve 1423 kilo gümrük ka
çağı, 837 kilo inhisar kaçağı, 2 tü
fenk, 7 tabanca ele geçirilmittir. 

--o-.-
Eski !sp O) a kralı 
davayı kaz:ındı 

ROMA, 31 (A.A.) - Eski lspan • 
ya icralı Alfonsun va'ktile ımnesi na • 
mına alarak bir 1 tal yan bankaama ya • 
tırmıt olduğu banka hisseleri bakkm • 
da l~panya bankası tarafından ika • 
me edilen davayı eski kral kazanmıı· 
trr. 

ispanya bankası hanedana ait bü· 
tün emvalin müsadereat hakkındaki 
kanunu ileri sürerek bu hisse •enet • 
!erine Alfonsun hakkı olmadığtru iddia 
ediyordu. 

Milano mahkemesi bu kararın hal· 
yada tathik edileıniycceğine ve hisse 
aenctleriııin Alfonsa verilmesine hük-
metmiıtir. 

-o-

Gerr!i'< ~u·ıllim~::.r 
birliğ"nde 

GEMLiK, (Milliyet) - Mual
limler birliğinin yıllık toplantısın-

(Başı 1 inci sahifede) .• 
Bu haber bazı taraflarca müzake
relerin inkıtaı teklinde anla,ılmıt 
ise de bu, doğru değildir. 

Türkiyenin bazı lngiliz malla • 
rında ve bilhassa yünlü ve pamuk
lularda yaptığı kontenjan taviza • 
bnı 15 tubattan itibaren geri ala
cağını söylemesi üzerine İngiliz 
sefiri Sir Percy Loraine Londradan 
talimat istemek mecburiyetinde 
kalınıttır. Müzakerata tekrar baş • 
lanması ümit edilmektedir. 

Ankarada bulunmakta olan ve 
ticaret mukavelesi müzakeresine 
memur edilmit olan İngiltere tica
ret mümessili kolonel W oods la • 
tanbula dönmüftür. Kolonel Wooda 
dün bu mesele hakkında sorduğu • 
mut suale cevaben dedi ki: 

- Müzakerat muvakkat bir za
man için durmuştur. Fakat bu bir 
inkıta değildir. Her iki tarafın ya. 
pılan teklifleri tetkik etmek için 
biraz vakte ihtiyaçlar ıvardır. Bu 
sebeple Londradan gelecek talima
tı beklemek için müzakeratı tim -
dilik tatil ettik. Yakında tekrar 
müzakereye batlanacaktır. 

- Türkiyenin kontenjan tavi -
zatı 15 tubatta geri alması hak -
kında ne dersiniz? 

- Türkiye hükumeti ihtimal ki 
böyle bir tedbir ittihaz eder, fa -
kat ben bu hususta bir teY söyliye-
mem.,, 

Fırka bildiriği 
(Başr 1 inci sayfada) 

Peker saylav seçimi için burada 
hazırJamnıt o'an dosya ve Air ev
rakı da birlikte götürmüftür. 

Bura<laki tahminlere göre nam
zet listesi lstanbulda fırka riyaset 
divanında kat'i teklini almadan 
evvel bazı prensip kararları verile
cektir. 

Bu arada listeye memurdan 
namzet konup konmaması üzerin
de görütmeler olmasına ·ihtimal 
verilmektedir. 

Bakanlardan bazıları mesela 
5 bin kurut asli maaşla devlet 
hizmetinde çalı~ bir memurun 
meclise girip te orada tekaütlük 
müddetini doldurduğu zaman 
kısa bir müddet zarfında (125) li
ra asli maaş üzerinden teka
üt olmağa hak kazandığını, bun
dan başka memurların ~aylavlı 
ğa namzet gösterilmeleri hal inde 
devlet makinesinin çok defa kıy -
metli memurlardan mahrum kal • 
dığını birer mahzur halinde ileri 
sürmekte ve buna benzer bir çok 
ıebeplerden memurların fırka ta· 
rı.Fından Gaylavhğa namzet gös • 
terılmeleri esasına aleyhtar görün· 
mektedirl •r. 

Fırka bildiriğinin ve namzet lis
tesinin önümüzdeki sah günü mat
buata verilmesi ve namzetlerin ay
ni gün fırka tetekküllerine bildiril
mesi mukarrerdir. 

Uluslar kadınlığı 
Kongresi 

(Başı l inci sahifede) 
mışlardır. 

Bayanlar öğleden soiıra Park 
otelde Türk kadınlar birliği idare 
heyeti azasile birlikte top!anarak 
nisanda Y ıld12 sarayında toplana 
cak olan Uluslar arası feminizm 
kongresi komisyonları hakkında 
görütmüşler<lir. 

B.r Yunan 
Trenine detaarruz 

(Başı 1 inci sayfada) 
devlet demir yolları müdürü ile ba
zı kimseleri hamil bulunan bir tren 
sellerden bozulan demir yolalrına 
malzeme ve itçi götürürken Kara
ağaç civarında bazı meçhul kimse
lerin hücumuna maruz kalmıştır. 
Mütecavizler trene bir çok kurtun 
atmıtlar ve atetçilerden iki kiti a
ğırca yaralanmı,tır. Hükiimet fail· 
!eri aramaktdır. 

da Cemil Erdilid teklifile değifik
likler yapılmıfhr. (Divanı haysi
yet) kaldırılmış; murakabe heyeti 
yerine bütün üyelerin gözetici top
luluğu uygun görülmüttür. Yedim 
kümesi yine eski idare kümesidir. 

Bayanlardan Birsan Kutlay, Se· 
zer Tumer üyelerin ara,,ında bu· 
lunmaktadırlar. 

G3mlik genc'er birli~i 
Gençler birliğinde yıllık toplan 

tısı yapıl..lişlır. Bayar. s:rs'?n '~ut. 
lay ile bayan Leman .!a. üye ola
rak seçilmitlerdir. Birsen işlerinin 
çokluğunu ileriye sürerek üyelik • 
ten ayrıldığım bildirmit tir. 

Silolardaki buğ
dayların eksildi
ği mi görülmüş 

(Başı 1 inci sayfada) 
kikat safhasına intikal eden teftit
ler bir haftaya kadar tamamile bi
tirilmiş olacaktır. Son defa görü
len lüzum üzerine, bankanın buğ
day ihraç memuru Bay Vehbiye de 
itten el çektirilmiştir. 

Komisyon, dün geç vakte kadar 
tahkikatla metgul olmuş ve bir 
kısIJY' tacirlerin ifadelerini almıf - • 
tır. Buğday satış muamelelerinin 
daha pratik ve esaslı bir yoldan gö 
türülmesi için dütünülen tedbirler 
kat'i feklini almış ve yeni bir kad
ro hazırlanarak tatbike geçilmi9tir, 
Bll kadro en kısa zamanda isteni
len tarzda takviye edilecek, bil -
hassa murakebe vaziyetini daimi 
olarak göz önünde tutulacaktır. 

Buğday kanununda değifiklikler 
yapılacağı yolundaki haberler kat'i 
olarak teeyyüt etmemektedir. 

Avrupa barışı için 
(Bal? 1 inci sahifede) 

ile Fransa anla:pnıf bulunmaktadır • 
Iar. Fransa açıkça anlatmıttır ki, E -
ğcr Almanya ile Lehistan bu misaka 
girmezlerae, Franaa Sovyet Ruaya ve 
Çekoslovakya ile tedafüi bir ittifak ya 
pacaktır. 

Halbuki böyle bir ittifakı lngiltere 
pek bir taraflı bulmaktadır. Binane • 
nal ey b lngilterenin fark misakı lehi
ne olarak terazide bütün ağırlığile ba 
aacağı beklenmektedir. 

Keza Fransız nazırlannm Versay 
muahedesindeki askeri biikUınlerm 
bir taraflı olarak feMİ aleyhinde Ro
mada tanzim olunan Fransız - ita! • 
yan beyannamesinin tasvibi husuaun .. 
da da Londrada mÜJait bir bava bul
malan çok muhtemeldir. 

/ngiltere daha umınni bir mi.aaJı 
istiyor 

LONDRA, 31 (A.A.) - Havaa 
muhabirinden: 

Pariate yapılan Fransız .. lngiliz 
İptidai görüşmelerıi neticesinde lngi -
!iz resmi mabafilini intibama göre in. 
giliz telakkisi, halihazırda müzakere 
edilmekte olan bütün zaman misak • 
!arını bir tek akit haline getirmekte • 
dir. Bu akit, ayrı ayn olan öteki akit
lerin mevcudiyetini tananakla bera .. 
her, hepsini uluslar kununu kadrosu 
içinde ve onun nezareti altında mü • 
tenaait &ir heyeti wnu: a.iye halinde 
toplayacaktır. 

Söylendiğine göre, pazar gününe 
kadar bir anlaşma yapılır ve Alınan
ya ile eski müttefikleri de dahil, ala • 
kadal' devletlerle bili.hare yapılacak 

müzakereler de muvaffakiyetle neti
celenirse, bu 1D11umi misakın mevcu • 
diyeti sayesinde Avrupa sili.hlanma -
lanru yeni bir rejime tabi tutacak bir 
anlapn~ yapılması tasavvur edilebilir. 

/ngilterenin bir teklifi 

"LONDRA, 31 (A.A. )- Fransız • 
lngiliz gÖrÜfmelerinde, Franaanın em 
niyet ihtiyacı ile Almanyarun müsa • 
vat dü&turunu telif edecek ve lngilte
renin Berline teklif ehneğe mütama
yil olduğu arzuya dair bir anl~a ze
mini buJUlllDlU§tur. 

londra'tla 
LONDRA, 31 (A.A.) - Fransız 

ba?l>akanı Bay Flanden ile dışarı İ!! • 
leri bakanı Bay Lava! bu a.cşam la• 

at 19 da Londraya geimitlerdir. 
-o--

General Kazım 
Özaip geldi 

(Ba~ı 1 incıi sayfada) 
zin suallerine cevap olarak vaki o
lan beyanatında demi'tir ki: 

- Büyük kurultay salonunda 
bazı tadilat yapılıyor. Biliyorsunuz 
ki saylavların adedi 317 den 399 a 
çıkacaktır. Bu sebeple sıralar faz. 
lalatbnlıyor, vestiyerlerde tadilat 
yapılıyor. 

Saylav namzetlerile F ırkamnın 
umumi: reisi meşguldür. Nameztler, 
tüphesiz ki tayin ediliyor, bir hafta 
zarfında ilan edilecektir. Benim bu 
hususta söyliyecek bir sözüm yok
tur. 

- Yeni kurultaya teklif edile -
cek mühim kanunlar var mı? 

- Şimdiden bir fey söylemek 
kabil değildir. Usulen eski kurul -
tay encümenlerind.e kalmıt olan 
kanunlar artık hükümsüzdür, bun- ' 
lar, hükumet turafından kurulta -
ya yeniJ ~ıı teklif edilmedikçe mü
>'akere edilemezler ... , 

rı: · L1,!\.ET''n yeni 
adı olacaktır. 

Yeni 
Soyadı alanlar 

* Vila;ret sıhhiye müdürlüğü muame· 
lat memuru Hüsamettin Türabi (Kok· 
gil) soy a<lını almııtır. 
IJırkütlar Adliyesi tebliğat dairesin· 

de soyadı alanlar 
Teblig memunı Ethem Göner, teblig 

mübaıirJeri Ruştu Kaygusuz, Avni Bar
las, Lütfi Baıaran, Tayyar Ozdiril, 
Hüseyin Ergen, Cavit Küçük Tezcan, 
Fevzi Şaşmaz, Y akup Keıkin Kılıç, Ke
mal Ozsöz, Nazif Deminıta, Şefik Oz. 
ensel, Ali Kurt.arıcı, Ali Güll"f, Asım 
Bozdağ, Kamil Gerçek, Cemil Ozay De· 
mir, Refik Güngör. 

• Eyüpte eczacı Tevfik (Atlamaz), 
baımuailim Feyzullah ( Onol), doktor 
Akif Tevfik (Atlamaz), Haliç ıirketi 
mubasebe6iııden lzzet (Ogan) aoy ad
larını almıılardır. 

Acıklı bir haber 
Darüşşalaka Müdürlüğünden 
Darüşşafakaya misli görü.medik 

teberrüatta bulunan Bay Osman 
ailesinin büyük rüknü ve merhu
me Bayan Nudiye'nin kardeşi Bay 
Saim ölmüftür. Bundan dolayı de
rin bir acı duyan Darüştafaka ai
lesi bugün saat 10,30 da Şişlide 
tramvay durak yeri arkasında 
Matbaacı sokağında 10 numaralı 
hanesinden kaldırılıp namazı Sul
tanahmed camiinde kdındıkdan 
sonra Sultan Mahmud türbesine 
götürülecek olan cenazesine Da
rünaf aka ile yakından uzaktan a· 
li:dcadar olanların hepsini ittirake 
davet eder. (7607) 

* • * 
Kıymetli ve çok eski matbaacıları

mızdan (Osmanbey matbaası) sahibi ve 
baı satıcısı Bay Osmarun oğlu Bay 
Sa:im 1 ild>allln uzun müddettenberi müp
tela olduğu hastalıktan i<urtulamıyarak 
evvelki gece vefat etmiştir. 
Ce~i bugün saat on buçukta 

Osmanheyde, Osmanbey sokağında 10 
numaralı hanesinden kaldmlarak Sul
tana'hmet camiinde namazı kılınıp Sul· 
tanmabmut tümesindelı:i aile kabrine 
defnolunacaktır. Bay Saim llkbasan 
bayn sever, doğru, dürüst ve meslek. 
ta§lıırı tırasmda 90k wvihniı bir zat İ· 
dL V efab memleket ve matbaacılık İ· 
çin bir ziyadır. Kederli ailesinin teea
sürlerine iıtirak eyleriz. 

1 Askeri tebli~ler 1 
Celp ve scvkcdılecck 

olanlar 
htanbul vilayetinden : Şubat 935 cel· 

binde iki senelik hizmete tabi (316 • 
327) ve (328) cloğumlularnı geri ka
laolarile (329) doğumlulardan (htih· 
kim) ..., (Muhabere) 1tn•fma mensup 
hizmet erbabının selb ve sevk edileceği 
itan olunur. 

Musiki aleminde 
Ori<estra ile toplu bir halde çalgı çal· 

mak iıtiyen biitün amatörler, halk ara· 
sında musiki san'atırJ'.n yayılması mak
oaılile tqekkül etmekte olan orkestra. 
ya iıtirake davet edilmektedirler . 

San'al gayesile yapılan bu teıckkül
de bütün musiki severlerlıı iıtirak ede
ceklerine ve bu fırsattan istifade ede
ceklerine fÜpbe yoktur. Böylece senfo
nik rcpertuarc!an seçilmit eserler mü
tehasııs ve ü~tad muallimlerin idaretin
de hazırlanmı~ olöcaktır. 

Kaydeljmek için, cwna gün~eri ıaat 
11 den 13 e, pazar gÜnleri 17 den 18,30 
a -kadar Beyoğlunda Bursa sokağmda 40 
numarada muoiki llln'atkarlar Cemiyeti. 
ne müracaat edilmelidir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehass111 

CumaJan b~ka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398, Kışlık telefonu 22519. 
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YENi NESRJY AT 

Tıb dünyası 
Selıizinci yıl ikinci kanun sayısı çıt. 

ınıfbr. 

YARUK 
Bu değerli sanat ve fı"lcir mecmua

sının 1 şubat tarihli 38 İnci sayuı çtk. 
mıştır. Bu sayıda bir çok kıymetli yazı. 
lar vardır. 

( Şemsülmekatip ) 
in yeni adı 

Okulalar Güneşi 
o'muştur.Mlldürilnün 101 adı da 

( H. Güııeş ) tir. 

latanbul akıncı icnı memurluğundanı 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

bir yazı maaa11 bir Torpedo yazı maki. 

nası bir duvar halisi kanape ve koltuk 

açık artınna 3-2-935 pazar günü saat 

10·11 re kadar Galata Merkez Rıbtnn 

Han önünde satılacağından talip olazı.. 

ların mahallinde hazır bulunacak me

munına muracaatllll'I ilan olunur. (7599) 

t~tanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Galata da Y eaicamide 6 N o. da karyola
cılılda ittigal etmekte iken clyevm ika
metg:.Jıi meçhul D. A. Vlabyotiye. 

Muammer Tahsin vekili ayukat Hay
dar tarafından müvekkilinin altı kita se
netle zimmetinizde al·acağı olan 879 ı;. 
ra 49 kuruşun temini istifası zırmrunda 
Galatada Y enicamide Ömer .-ıkağında 

17 No, lu depoda mevcut karyola imali
ne maluus furunun haczi baklanda lstan
bul asliye mabkemeoi birinci hukuk dai
resinden İllilllal olunan 24-1·35 tarih 
ve 935.23 No. lu haczi ihtiyati karan 
iizerinde 28-1-935 tarihinde mezkur fu. 
run bacz edilmiıı ve alacaklı Muam.'ller 
Tahsin vdrili avukat Haydar tarafından 
müvekkilinin alacağı olan it!>u 879 lira 
49 kuruıun trl lira avukatlık ücreti.ıe 

birlikte baliğ olduğu 966 lira 49 kuru
ıun temini tahsili için 29-ı-935 tarihin
de takip talebinde bulunarak tanzım olu
nan ödeme emri ve haczi ihtiyati kara· 
n sureti berayi tebliğ ikametgabmıza 

gönden1miıı İsede ödeme emri ve haczi 
ihtiyati karan •ureti zabrına ...nien meı 
nıhat.ta mezk\ır ikımıetg;ibi terk ettiği. 
niz ve yeni ikametgabmızın da ı-.ç· 
bul olduğu e.nlaıılmıt olduğımdan yu
karda yazılı borç ve masraflan ilan ta· 
rihinden itibaren yirmi gÜn içinde öde
meniz ve borcun tamamına veya bir kt~ 
mına veyahut alacaldınm takibat icraıı 

. baklana veya ihtiyati haciz sebebine 
dair bir itirazmız var ise icra daire.ine 
veya e.it olduğu mahkemeye bildirmeniz 
ve bu hususta dairemize bir veoika ibraz 
etmeniz, bildirmediğiniz ve veıika ibraz 
etmediğiniz takdirde ayni müddet içind• 
İcra ..., iflis kanununun 74 üncü madİle
•İ mucibince mal beyanında bulunmana 
l.fızmıdır. Beyanda bulunmaz iseniz ha· 
pisle tazyik olunacağmız ve bak!kata 
muhalif beyanda bulunduğunuz takdir
de hapisle cezalandmlacağınız, borcu 
ödemez veya itiraz ebnez İseniz hakkı· 
nızda cebri icraya devam edileceği mez
kıir haczi ihtiyati karan sureti ve ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim olmak 

'Üzere ilan olunur. (7606) 

Betikla!! sulh 2 inci hukuk mahke
mesinden: Maçkada karakol aokağuı • 
da 136 No. lu hanede mukim Feyzul • 
lab kızı Hatice Nadirenin akıl baatalı • 

ğma müptela olması dolayısile hacir 
altına alınarak en yııılnn .knılıası Cül • 
hane butaneti nnı•llimlerinden doi<tor 

Budıanecıtinin ...,.; tayin eıliidiji ilan 
ol.-r, (7613) 

HE R E KE F AB R iKASI 
Memur ve İ(çiieri kooperatifinden: 

Kooperatifimizin 934 yılı topl antısı 4 Mart 935 pazartesi günii 
saat on birde Hereke Halk fırkası salonunda yapılacağından ortakla
rın o günkü toplantıda hazır bulun malarını dileriz. 

RUZNAMEI MOZAKERA T : 
1 - Ortaklığm 934 yılına aid alı m satım işlerili? hesaplarının tefri

ki ve bilançosunun tasdiki. 
2 - İdare Meclisi ve Müracaat raporlarının okunması 
3 - 934 yılı idare azalarile mura kıplerlıı ibra ve yenilerinin seçil-

.. 

mesi. (7597) 

BÜYÜK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertip 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 dedir. 

Büyüt i~ramiye: 25, 000 liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 i alık ikrami. 

ve1er ve 20.000 rralık mükaf ... t var-dır. 
-~-· ·'ı -t , , --

• 



MiLLiYET CUMA 1 ŞUBAT 1935 

İstanbul Levazmı Amir
liği Satın Alma Komisyon\'. 

tlanJarı 

-------·--------------. Ecnebi memleketlere 2i.den tüccar ve aeyyahlara 

Banka Kome~çiyale İtalyana 
Sennay .. i: 700,000,000 (lbti7at akçeoi ı 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin ~ekleri) •attıT 
Liret, Frank, lngiliz liraaı veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, fehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kola yılıkla istimal edebilirsiniz. T ra vellers çek. 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 8 l 8 

Ampul satın aldığınızda bir Maltepe Askeri Lisesi için 
750 takun Pijama 5 Şubat 
935 salı günü saat 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 1762 buçuk liradır. I 
isteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve eksilt
meye gireceklerin 132 lira 19 \ 
kuruş ilk teminatlarile Top· ı -

_, ______ . 
hanede Satınalma Komisyo-
nuna gelmeleri. (736) (259) 

850 ,• 
• • • 

Maltepe Askeri Lisesi için 
1000 aded yün Fanila 1 O Şu· 
bat 935 pazar günü saat 14 de 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2000 liradır. 
lııteklilerin şartnamesini gör· 
mek üzere her gün öğleden ev· 
vel ve eksiltmeye girmek İ· 
çin 150 lira teminatlarile bel
li saatte Tophanede Satmal
m a. Komisyonuna gelmeleri. 
(745) (346) 860 

••• 
Hastahaneler ihtiyı.cı için 

1 1 bakır çamaşır leğeni ve 1 1 
büyük bakır kazan 12 - Şubat-
935 Salı günü saat 14 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 530 lira 20 kuruş
tur. isteklilerin şartnamesini 
görmek Üzere her gün ve ek -
ıiltmeye gireceklerin 39 lira 
76 buçuk kuruş ilk teminatla
rile belli saatte Tophanede sa
tmalma komisyonuna gelme· 
leri. (748) (412) 866 

• • • 
Hastahaneler ihtiyacı için 

2000 adet kolsuz yün fanila ile 
340 adet fildekoz fanila 12 · 
Şubat • 935 Salı günü saat 
14,30 da açık eksiltme ile alı· 
nacaktır. Tahmin bedeli 4221 
liradır. İsteklilerin şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye gİre -
ceklerin 316 lira 5'7 kuruş ilk 
teminatlari;le beli~ saatte 
-T ophanedc satmalma komis
Y,onuna gelmeleri. 
(147) 413) 

Hastanele : ihtiya eı için 1051 
aded surahi şeklinde bakır su 
kabı 14 Şubat 93ı; per-şem-00 
günü saat 14 de aç.k eksil.me 
ile alınacaktır. T ah .• ı.in bedeli 
1156 lira 10 kuruştur. İıtek
lilerin şartnaı-· J v~ numunesi
ni görmek üzere her gÜn ve 
eksiltmeye gjf ;• eklerin 86 lira 
71 kuruş ilk ten.ina .la :it~ belli 
saatte T ophan~de Satınalm ı 
Komisyon ı.ı.. gelmeleri. 
(755) ( 139) 869 ----

Üsküdar icra memurluğundan: Tama. 
mma yeminli üç ehlivukuf tarafından • 
1800 lira kıymet taktir edilen Cerrahpa. 
tada Kürkçü ba,ı mahallesinde Atik Kü· 
çük Langa Cedit Çıkmaztutu sokağında 
at;&. 154: 154: mükerer cedit 158: 2: 
158: 2 : 1: No. lu tahbnda dükkanı müt
temil bir bap hanenin tamamı 2280 No. 
lu kanun mucibinoe a~ık arttırm•ya ke>
mılmuıtur. Sabt pe§indir. Müterakim 
vergi ve tanzifat ve tenviriye ve icarei 
Yakfiye rusumu della!iye borçluy• ait
tir. Mütterİl•rin kıymeti muhammine
ırin yüzde yedi buçuk niıpebnde pey 
akçeleri vermeleri icap edeı· . Arttırma 

prtnamesi 27-2-935 tarihine müsadif 
sarıamba günü divanhaneye talm edile
cektir. Birinci arthrmaaı 9-3-935 tari
hine müsadif cumartesi eünü saat 14 de 
16 ya kadar Oıküdar icra dairesinde ya 
pılacaktır. Al"ttırma bedeli kıymet mu
lıammioenin yüzde yetmit betini bul
duğu taktirde üstünde bırakılır. Aksi 
taktirde en ıon artbranın tabbüdü baki 
•almak üzere arttınna 15 ıün daha tem
dit echlerek 24-3-935 tarihine müsadif 
JOUar günü aynı saatte icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymet muhamminenin 
:pilzde yebniı betini bulduğu taktirde 
lehinde bırakılır. !.lesi taktirde 2280 
No. lu kanwı mucibince muamele ifa e
clilecektir. 2004 No. icra ve iflas K.nun 
:t26 cı ....ddeol mucibince İpotek ala· 
aklılarla dltw alikadaranın ve irtifak 
Jyklu ..ı.ipl..tnln ıayri menkul üzerin· 
cleki Jı.-kları •• huauıiyle faiz ve maıa
ırife dair olan iddiaların: evrakı mü.pite
leri ile blrlikı. nihayet 20 ıün zarfın-
da ic"' dan-lne bilıffnneleri n aksi 
...ırıvde ı..ı.ı.., tapu aoliyle sabit ol· 
moyan ..ı.-Ml.ı. Mrtıf bedelinin paylat
..ı.nGd.n J..r';ı ~ır'-. A.lika • r·.nın 

ı... re lfllı it. •"'1 """'•dı mahıusaaı. 
- t...tiı... ı.-.lret .cm.ı.n •• daha 
fazla -1Qmat almak lıtiyenlerin 

13.1-19'28 No, hı doov.yı mü~~~t et
trP1•-- ' :ı;~ olunı-•. (7'I0:7) 

ı Yeni bir tekilde tanzim edilea 

Ay 
SALONUNDA 

Her akıam 

MÜNİR 
NUREDDİN 

ı GÜRSE S'i 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

kıymeti 

Lira 
KOÇOKPAZAR ı Tahtakale Uzunçarşı eski 

101 yeni 300 sayılı dükkanın 
19760/ 291840 payı. 120.50 

EMlNONO : Şeyh Mehmed Geylani Lonca so
kak eski 11 yeni 13 aayılı dükkanın 
20/ 120 payı. 720 

BAKIRKÖY : Zeytinlik Reyhan sokak yeni 7 
sayılı evin 6/ 56 payı. 79 

KAMERHA TUN : Kurtuluş Furun sokak eski 
yeni 20 sayılı ev. 864 

FENER: Abdisubaşl Şerbethane sokak eski 10 
yeni 12 evın 1/ 2 payı. 400 

HEYBEL1ADA : Cak sokak eski 3 yeni 44 
sayılı evin 1/ 4 payı. 315 

BEŞlKT AŞ : Kaptan İbrahim Aziziye sokak es· 
ki yeni 2, 4, 6 sayılı dükkan ve oda
ların 93/ 384 payı. 380 

AKSARAY : Katip Kasun Y enikapı harici ve 
hisar dibi 13-6/ l ev ve dükkanın 1/ 2 
payı. 702 

FA TIH ı Hoca Hayrettin Küçük Karaman cad
d ,si ·~ki 2ı: .r~ni 33 sayılı dükkan 
ve üstünde odalar. 

BOYOKDERE : Büyükdere caddesi eski 
2214 

198-200 yeni 209 sayılı dükkan. 972 
Yukarıda yazılı mallar 12-2-935 salı günü saat on 

dörtte dairemizde müteşekkil Satış Komisyonu marifetile 
ayrı ayrı peşin parıı ve açık arttırma ile satılacakdrr. istek
lerin yüzde yedi buçuk pey ak çelerile müracaatları. (F) 

(408) 

1 l!Sl ;..NbUL HA.RIC! ASKER, KITAAT iLANLARI ' 

1 - Kırklarelindeki kıtaat 
ihtiyacı için 3600 liralık Sa
man, 900v liralık Kuru Ot 
paz ulıkla alınacaktır. 

2 - Samanın muhammen ı 
fiatr behe.· kilosu iki, kuru o
tun beher kilosu beş kuruşdı.t'. 

3- Pazarlık günü 10 Şu
··-ü 935 pazar gÜni.i, Sanıan 

-; de · ur:.ı Ot saat 15,30 da
a,t'. 

4 - tık ,~y pal°a6J sıı.man 
için 270 lira, Kuru ot için 
675 liradır. 

5 - Pazarlık Çorluda Sa
tmalma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Bağlantısını görmek 
İsteyenlerin her gün ve pazar· 
lığa gireceklerin belli gün ve 
saatte Komisyonumuza gel-
meleri. (771) (399) 

• * * 
Cinsi 

Torna tezgahı 

862 

Mikdarı 
1 
1 Ufki Planya tezgahı 

Şakuli ve ufki işler 
için freze tezgahı 1 
Kırıkkale Askeri San' ıt 

r.1.ı.kteı:-1·· l ''-Ölyeıı: iç;n yul:-..
rıd;,, ~ôsterılen üç adet te:ıgi h 
aleni münakasa suretile satın 
alınacaktır. Münakasası 18 -
Şubat - 1935 Pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar icra 
kılınacaktır. T a]iplerin şart -
na:neııi için mektep satmalma 
komjıyonuna ve münakasaya 
iştir~k için de münakasa gü-

nünde.ı11 evvel teminatı muvak
katesi olan (225) lirayı Kınk
ka.le Askeri Fabrikalar Mu
hasebeciliğine yatırarak alım 
mektep Satınalına Komisyo
nun:ı müracaatları 
(768) (303) 864 

••• 
Aşağıda cins ve mikdarlan 

yazılı şeyler açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

17 Şubat 935 pazar günü 
saat 15 de açık eksiltmesi ya
pdacakdır. Tutarı (1'200) 

liradır. 
Muvakkat teminatı (90) 

liradır. 
Tutulan n~une üzerine a

lınacakdır. Nümune İzmitte 
Fırka Satmalına Komisyonun 
dadır. 

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

500 Tımar firçası "kıl,, 
500 Alafıranga kaşağı 
300 Gebre 
400 Zincir yular sapı 
100 Köstek 
100 Kıl ko1an 
93 Keçeli belleme 

9 Kalem 

I 

isterseniz 

tasarruf etmiş olursunuz. 

~ ' • ,.. ~ ~ • • • 1 • ' • ":-' ' ',., ' ~ ~,.. • < 

!:ıüt veren annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
Kullanınız. Sntnnnın arttırır. Çocuklarıa kemiklerini kuvvetlendirir. 425 

htanbul dödüncü icra memurlu • 
ğundan: Tamamlan yeminli ehli vukuf 
tarafından Kadıköyünde Osm.ınağa el· 
yevm Rasimpata mahallesinde Piya•a 
sokağında 1 numaralı arsaya 1800 lird 
ve gene ayni mahalde 3 No. lu anaya 
677 buçuk lira ve yine ayııi mahalde 5 nu 
maralı arsaya 680 lira ve yine ayni ma
halde 7 numaralı arsaya 685 lira ve yi
ne ayı..i mahalde Recai zade sokağında 
9 numaralı araaya 540 lira ve yine ay
ni mahalde 11 numaralı araal'a 547 bu
çuk lira ve yine ayni maha1Je 13 nu • 
maralı arsaya 535 lira ve yine ayni ma
halde 15 numaralı eraa) a 525 lira ve yi
ne ayni mahalde Piyasa arkası aol<ağın
da 33 numaralı arsaya 705 lira ve me v
e ut haritada 33 numara ile ıöatcrilen 
ifbu 33 numaralı ananın arkasına le -
ıadiif eden ve yüzü olmıyan arsaya 60 
lira ve ayni mahalde Talat Bey ıoka -
tında yeni 2 ve em 61 numaralı ar -
ıaya 235 lira .ve ayni mahalde Recaiza
de sokağında 25 numaralı arsaya 61 li
ra L.ıymetler takdir ediimit ve mezkür 
arsalar açık arttırmaya konulmuı olup 
31·1-935 tarihinde ıartnameleri Divan· 
haneye tali.k edilerek 6-J-935 tarihine 
miıı&dif çarıamba günü saat on dörtten 
on altıya k~dar lstanbul dördüncü 
icra daire•ind• aat.ılacaktır. Arttırma· 
ya iıtirak için yüzde 7,30 teminat a&<
çesi alını!', Müterakim verg;, belediye 
ruıumu ve vak•f icareai müıteriye ait • 
tir. 1929 tarihli ve 1424 numaralı icra 
kanununun 119 uncu maddeıine tevfi.. 
kan haıklan tapu llİcillerile sa.bit o!mı • 
yaa ipotekli alacaklılar ile diğer irti • 
faik hakkı aahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan id • 

,Jarını ilan tarihinden itibaren yinni 

1 cün içinde 8\'Takı müobitelerile bildir· 
meleri Iİlzımdır. Aksi halde hakları ta
pu sicillerile ıabit olm..dıkça satış be
delinin paylatma11odan hariç kalırlar. 
Alakadarların ifbu maddei kanuniye 
ııHcimına eöre bareıket etmeleri ve da
.... fazla ma!Uınat almak ve krc*ileri ıör 
mc" i.ıiyenlerin 934 - 3986 doıya 
JiUD1fl'&1İle dairemize müracaatları ilin 

--· (7617) 

üsa baka ilanı 
Heykeltraş ve Mimarlarımıza 

Eskişehir vilayetinden: 
Eskişehirde yapılacıı.k "Ata Türk,, heykeli müsabaka 

müddeti bazı sebebler dolayısi le 15-2-935 den itibareJI 
15-3-935 tarihine kadar uzatı lmışdır. Müsabakaya gİrebil• 
mek şartları ve vaziyet planı Ankara'da Mimarlar Birliği 11e 
İstanbul' da Güzel San'atlar Akademisinden ve Eskişehirde 
Vilayet Makamından aranılması ilan olunur. (496) 

Osmanlı Bankası 
iLAN 

% 3 Faizli, 1886 ve 1903 tarihli MI· 
SIR CREDlT FONClER tahvillerinin, 
1 Mart 1935 de yapılacak amorti çeki
litinde bata bat ödenmesi tehlikesine 
kartı Osmanlı Bankası G..Jata merkezi 
ile Y enicami ve Beyoğlu Jubeleri tara• 
hodan pek eyi lartlar!a ıigorta edile
ceği, mezkur tahvil hamillerinin malii· 
mu olmak üzre ilan ol un ur. 

Uçüncü icra memurl<ıiundan ı Mah
cuz ve satılmuı mukarrer yüz liralık 

ıayri mUbadil bonoları 4-2.-35 tarihine 
müsadif pazartelİ r iinü saat 11 ile 12 

arası birinci açık arttırma ile arttırma 
bedeli kıymeti mu:bammenesinin yü.ıcle 

75 ini bul1oadıiı takdirde 7-2-35 tori· 

bine müsadif pe1'fembe ıünü saat 14-15 

ara11 ikinci açık artbrma ile esham ve 

tahvilat borsa f.apıaı önünde ıatılaca -

ğından talip olanların mahallinde me • 

muruna miiracaatlan ilin olunur. 
(7605) 

1 
O sküdar hukuk b8kimliğinden ı tc:r 

•ımPJlfllda Çatma meıcit maballeıİ11d• 

Tepebaıı yoku§unda 4 No. lu evde ot"" 

ran Nimet vekili avukat Mazhar ıar.

fmdan Çenııelköyünde camii ıerif mer 

danı 13 No, lu hanede oturan MubittiJI 

aleyhine açılan bopnma ve tazminat d' 
va11 üzerine tebliğ için ııönderilen daf'• 

arzuhali ıureti müddealeyhin dört te' 

ne evv .. ıöıterilen iluunetgihdan çıkll' 

Adana ,tarafına g;ttiğl Ye hali hazır jke• 

ınetgalıı meçhul bulunduğu terhile bili 

tebliğ iade edilmekle davacı vdrili Mal' 

harın talebile ilanen tebligat icrastıı' 
karar verllip bu baptaki arzuhal ıuretİ~ 
davetiye mahkeme divanhanesine asıJdı· 
ğı ıibi tahkikat ıünü olarak kesile~ 
23·2-935 cumartesi oaat 11 de ınahkr 
meye gelmeıi ve davaya kartı tarihi ;. 

landan itibaren yirmi ıün zarfında " 

vaıı verme•i lüzumu ayrıca ııazete il• d' 
ilan olunur. (7ti00) 

Urruımi Nepiyat ve Yo:zı ipleri müdürü Etem l:z:zel BENiCE 
Gaıetecilik ve matbaacılık T. A. S 


