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F'IATI 5 KURUŞTUR. 

Gerginliğe 
Doğru mu? 

~on on gün içinde uluslararaaı f ~Ç~ıni, genel barıt bakımından 
0tuye doğru yürür gibi görünü

~?r, Almanya ile Fransa araamda-
1 Sar anlatamamazlığı ortadan 
~lktıktan sonra barıtın sağlam
°"'lığı aanılmıttı• Önce Bay La
;aı, Muasolini ile Roma'da, görüf
\l, Sonra Londra'da görütmeler 
~i.ı>ıldı. Bu görüfmelerin amacı, 
.rta Avrupa' da smırlann olduğu 

~-•~i bırakılınuı, doğuda bir and
"."llla imzalanınuı, Almanya'nın 
•ılahlanmaıı ve Uluslar Derneğine 
tri dönmeıi olarak kısaltılabilir. 
. e~ek bunlar biM:ıirine bağlanmıt 
1•.lerdi, Almanya sınırlar için iste
nılen sözü vermedikçe silahlan
~" resmi olarak tanınamaz. Si
t·hlanmaaı tanınmadıkça da Ulus
ar Derneğine dönme&i beklene
~z. Bunun içindir ki ya hepsi bir 
a.rada yürür, yahut ta hiç biri yü
~ltıez. Hepsini bir arada yürütüp, 
~ç birinin yürümediğine göre de 
\'rupa'nın siyasal görüsü (man-

1.ara) değitir. 
h' Bu görütmeler sürüp giderken 
ı.'~ ltalya - Habef anlatamamaz
ı!ı ortaya çıktı. Arada Almanya 
le ~dra görüflllelerine kartı bek-
nılen cevabı verdi, Bu cevab ge

llel bir '\lzlatmaya varmak bakı
llıından hiç te umut verici sayıla
~z. Gerçek Almanya ileri sürü
eıı Önergeleri (teklif) abaınlamı

)or · Ancak yalnız batı için yapıla
tl)ı olan hava andlatmasına gire
teğiııj söylüyor, Gerisi için bir söz 
)oktur, Bundan çıkarılan anlam 
tlıdur ki, Almanya, orta Avrupa ve 
h e~e doğu için timdilik ellerini 

11~clarnak istemiyor. Geçen hafta 
•rletik Amerika ile Sovyet Rusya 

~r~ındaki geçim de azıcık gergin
tştı, Uzun vakitten beri bu iki dev
~l arasmda eıki borçların ödenme

j1 İçin bir takım görüfmeler yapı
b!0rdu. Sovyet Ruıya bu eski 
~çları ödemekten kaçııunıyor. 
i . Cak kartılık olarak uzun kredi 
~atıyordu. Bu anla,amamazlık yü
le11?den Birletik Amerika görütme
k rı kıaa keserek ticaret ate,esini ve 
il01lsoloılarını geri çekti. Amerika 
ltı~ Sovyet Rusya araıındaki geçi
ııı:ıı böyle çıkmaza girmesi, Ja
d' 11Ya'yı ve Almanya'yı sevindir-
J 1 Ve AJmanya'yı Doğu and
~llıaamdan daha çok uzak
tı tırdı. Bu da acun sorumla.. 
h~ (mesele) birbirine ne kadar 

ı:lı olduğunu gösterir. 
d 811 bağlılığı gösteren bir ıorum 
1ı' ~n ortaya atıldı: ltalya'nın 
4.İ fiıtan ile uğr8faC3.ğını aanan 
ke llıanya'nın Cenup sınırlarına aa
~~ CÖnderdiği bildiriliyor. Büyük •t ilcan uyandıran bu duyuma gö
~ .&.lınanya Baviyera'daki üç fır
tı &ıkeri Avusturya sınırla
~~ Yollamıf. Viyana' da bir ulu
~ )°•Yaliıt kımıldanması (hare
~r olacağından korkan ltalya da 
~~~tı_er geçidindeki kolorduyu sa
~ •~ın hazırlamıya bqlamıf. Şu
~ııtı'<iyliyelim ki Avrupa bantı ba
lıir .1tıdan bundan daha korkunç 
~f dü9ünülemez. Hele bu du
lıld llrın doğru olmadığı anla
li~ ~ Dün gelen telyazılan, lngi
~tYnaklarından gelen bu d~
ditj lllın doğru olmadığını ~ıl: 
lıiıı tor. Ancak uluılararaaı geçımı
lı flı~Kiinkü durumunda, ayrı ay
' 

1 ı görünen aorumlann birbiri
~ ~adar bağlı olduğunu gÖl-

C 1 dolayı.ile enteresandır. 
Iİ) erçek bu bakımdan bugünkü 
li):::ı acun genelıavattan önceki 
~~acuna benzemiye başladı. 
~ 11 d Ü gittikçe bir silah deposu
"iİıı ~·ırıyor. Bunu alete vermek 
tıııı . ır kıvılcım yeti~ir. Bu kıvıl-
4,~•te~ Uzak Doğuda, lıter Orta 
~~ııefa da, iıter Afrika' da olsul'. 
\)k •avaftan önce bu kıvılcım 

:ııı, ~~!ardan çıktı. Balkanlı bir 
lııçJ n:ı,amız dolayısile tunu ıe
~'~rd 16Yliyebiliriz ki, bugün bu
~k, "ı böyle bir korku yoktur. 
~ Ye~~r, barıtın en sağlam oldu-
4.tr)er ır, Ancak sağlam olmıyan 
~ ~tııl> "ardır: Uzak Doğu, Orta 
1 lır\la ad Afrika gibi. Ve bir kez 
~r--, r a bir kar191klık çıkacak O• 

r.hi, Jı ienelsavattan önce olduğu 
~ır İilker tarafa yayılacağını ve hiç 

1 1\ı •i etıj!1 bundan kurtulamıyaca
tndıden bilmek gerektir. 

A. Şükrü ESMER 

Sahip ve Baımuharriri ı Sürt Meb'uau Mahmut SOYDAN 
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Ekonomik kalkınma savaşı 
Tüccarımız ve müstahsilimize düşen 

milli büvü vazifeler vardır 
Ekonomi bakanı B. Celal Bagar'ın mühim sö-zleri 

İhracatçı müstahsilin alın terini karıılayacak ve onu yolunda iler· 
letecek fiab temine uğrqmah; ithalatçı, Türkiye malını almıyan 
veya kafi derecede almak istemeyen memleketten mal almamayı 

milli düstur edinmelidir. Yeni listelerin esasları 
ANKARA, 19 (A.A.)- lkt-t Yt> 

kili Celil Bayar, yeni kontenjan karar
nameti münaıebetiyle kencfasine müra • 
caat eden muharririmize af&iıdaki be • 
yanatta bulunmu§tur: 

Niaan • EylUi 1935 devresine mah • 

ıuı olan yeni kontenjan karamameai 19 
Şubat tarihli reami ııazetecle çıkb, Bu 
kararname 12 Sontetrin 1931 tarihinden 
beri neırine ı.ıJaclıiımız kontenjan ka. 
rwnamelerinin 12 inciıiclir. 

Bu 12 kararnamenin hükümleri yan 
yana getiriline, hükümetin ıı:erek ulu • 
..ı &erek uluılarara11 ökonomik tartJarı 
ve icaplarııu, naııl dikkatle takip etmiı 
olduiu aarahatle ııörüldü. 

1 - lllı: devrede Türkiyeye ıokuı. • 
calı: bütün mallar tahdide tibi tutulmuı• 
tur. Müteakıben bat göıteren elveritli Ö· 
konomik ıartlardan istifade auretiyle bu 
tahdidat yava' yavaı azalbldı ve balen 
tatbik edilmekte olan kontenjan karar • 
nameıiyle 700,000 liralık bir ithalatnnı· 
za münbaıır kalan tahdid mevzuu bu de 
fa da 500,000 liraya indirildi. 

T ecliyat müvazeneai 
2 - Diier taraftan Jdiı.ing veya t• 

diyat müvazeneıi prensiplerimize uy -
gun olarak muhtelif meml~detlerle ya • 
pılmıı anlatmalar sayesinde, bu mem • 
leketlere ithııli imkanı genitletildi. Ve 
1933 rakamına nazaran 1934 yılında ye 
kun ithalatımız yüzde 16 niıbetUıde art 
tı. 

Milli iktısat 
3 - Aralannda ahenk ve irtibat teaiı 

edifen kontenjan kararnam.ıerlmiz ve an 1 
lavmı politikamız. bu kararnameleri bir 
tahdid silahı olmaktan çıkardı, bir milli 
iktısat ve korunma vasıtası haline yük -
aeltti. Bir taraftan milli llllDayİ ve İotih-
18li himaye diier taraftan ticari müba -
deleleri tevai rolü de bu kararnamelere 
verildi. 

H.Jen umumi ithali.tnnızm yüzde 83 
Ü ldininıı veya tediyat müvazenesi eoaslı 
anlatma yaptığımız memleketlerden ıı:el-

meldedir. Jbrac:atnnızm yüzde 84 Ü bu 
memlet.etı- sitmektedir. 

Müzakere halinde oldujiumu:ı bir ild 
memleketle de uzlatabilirae Türkiye it • 
lıali.tınm yüzde 95 i anlatma yapılımı 
memlelıcetlerden phneye bafbyacaktır. 

Değişmiyen politika 
BU:im defifllliyec:ek politikamız: ( ma 

lmuzı alanın malını almaktır.) Bunun 
~ ve temin ,teldi ulualararaaı 

mittir• 
2 - Anlaıma nwmleketlerinin mem

lcktimia f~a ithalat JIOPmak için 
ai"'f"lalan, bilmakabele Türk malı 
arayıp almak netice.ini beraber riirülı
liyerek, ihracat mallannw:a talebi art· 
tırmıı 11e fiyatlaruu normal yıllar fi • 
yatlarına ;yalıl<qhrmıftrr. 

3 - Memlekette eski aenelere ni ... 
betea mühim denecek hiç bir ihraç ma. 
lının piya.aa üzerinde tazyiki kabna • 
mıftır .. Fazla olaralı:, yeniden Tiirk pi 
yaıaamdan Türk malı alınıya hc:ır 
aıılapıa memleketlerinin 24 milyon li
ralık bir Juırııhiı Merıkez banaanu:ı
da bulunmaktadır. 

4 - ithalatın artmaaı, anlllflll& 
memleketlerinden kayrtaız ithal ko -
!aylığı, karfılığı olarak Türk malı mü 
bayaaaı iki baıh faaliyet temin ederek 
it hacmini arttırmııtır, ithalat malla • 
nrun anıiihim kımıma ait piyuamızda 

- i&toklar teeaaüaünü temin etmiftir. Ti
cari kredinin yeniden vücuda ııelme • 
ııini kolaylathnnıfl:D'. 

Vazileler 
Çiftçiye ue tüccara diifen ııa:aile: 
Hükiiımet Türk maluım mahreç -

!erini geniıletmek, Türk malını al
mıyanın malını almamak eoaı ıır- • 
aibinde devam ecl~ektir. Bu eaum 
tatbik ve temin: tekli deği§"bilir. Şek 
le eılıemnıiyet venniyonız, Bizim eko
nomik durum ve icablarımızı oldufu 
kadar, karpmızdaki memleketlerin va
ziyetlerini ve dünya ekonomisinin tıi -

• - r di i icaplanN ela göz önünde tatuyo-
Bay CelaJ Bayar 

1 

ruz. Gayemizi ma .n tutacak ticari 
ınimueebtleri ve uh .. al ve evrenael itiliıf ,ekillerine İcap ettiği a'>da ve tam i 
konjanktür icaplarına söre değiıe • cap edeceği zamanda geçmek başlıca 
bilir. Fakat rubu deiifm.ez. kuvvetimizdir. Yani klering ve ted.iyat 

Neticeler müvazenesi preıuiplerimiz, dünya e • 
Bu politikamızın timdiye kadar kon<ıOnik vaziyetleri düzeldikçe deği-

temin ettiği neticeler tunlardır: ıebilir, fakat malımızı almayanm 
1 - Memleketin aanayileıme ve malım almamak kararmuz değifmez. 

milli iktiaat cdıazlarmı tamamlama 18 Bizimle bu yönde anlqmryan mem • 
vqının icap el'l'.İrdiği fazla ithalat mem· leketler, lı« gün dalıa ziyade piyasa • 
ld<etten döviz çıkmakıızm malla öden· (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ruzvelt'in bir zaferi Metruk mal 
İşleri ne safhada? Hususi mukavelelerdeki 

altın kaydı kaldırıldı 
Kararın tatbiki idari ve kanuni 
yeni tedbirlere yol açmıyacak 

VAŞiNGTON, 19, (A.A.) - Yükıek 
divanın huıuıi mukaveleler için albn 
kaydını kaldıran kararı, birleıik Amerİ• 
kanm bütün ticari ve mali piyaaaları Ü• 
zerinde kendini hUıettinniıtir. 

Yol • Strit'de kambiyo boraasında 
dolar yükselmiştir. Devlet ntikrazlan 
çolı: faaldir, fakat buıuıi esham zayıftır. 
Bu karann Şikaıı:o hububat boraaamda • ' ' 
muameleleri durdurduğu bildiriliyor. 

Ruzvelt'in zaferi 
VAŞiNGTON, 19 (A.A.) - Yülnelı 

divan, konııremn parayı tanzim için ka
nun yapmaya salahiyeti olduğu lehine 
karar venniıtir, Yükaek clivanm karan 
Beyaz evde hükiimetin tam bir zaferi o
larak karıalanmııtır. 

Bay Ru:ıvelt, Hull, Morgenfllv Kum
mİngı ve ayandan Robenson ile uzun a- ' 
zun görüştükten ıonra hiç bir idari ve 
kanuni tetbire ihtiyaç olmadığına karu 
venniştir. 

Muhalif bir karar verilseydi 
VAŞiNGTON, 19 (A.A.) - Yüce dl 

vanın kararı, alhn kaydım ihtiva eden 
devlet taaıhbütlerinin gene altın olarak, 
yahut ki altın kıyınetine göre ifası ta • 
zım geleceğ ôni beyanla beraber, "altın 
ıenet" hamillerinin, alacaklarını altın .,. 
larak ödemek üzere devlete karıı dava 
aç .. hilmtk için kanuni hiç bir vasıtaya 
malik bulunmadıklarııu ilave ediyor. Bu 
karar, böylece, tıltın kaydının, devlet ta 
ahhütlerinden bile ilgaaım filen teyit e
diyor demektir. Bütün mali ve ticari ma
hafil, bunun, Bay Ruzvelt'in siyasası i .. 
çin en büyük bir zafer teıkil ettiğini 
IÖylüyorlar. 

Yüce divan, kararını dört reye kartı 5 
rey ile venniştir. 

Reiı Çarla 1 vans Hiyuz . Charles E
vans Hughes), hususi mukavelelerden 
altın kaydının ilgası keyfiyetinin kanuni 
olduğunu, zira para basmak ve paranın 
kıyınetini tanzim ve tepeli! etme!.; kon • 

Ruzvelt 

ıırenin hakları cümleainden bulunduiu· 
nu aöylemiştir. 

Bu ıuretle buıu•i §8.lıısların kendi a
ralarındaki davaları meımu değildir. 

Diğer cihetten, hükumetin kendi taah
hütlerini ifa etmeğe Jıakkı yoktur. An
cak husuıi qha11n hükumete karıı iddia 
ları da dinlenemez, çünkü doların kıy • 
metten düıürülmesile albnın ulusallat
hrılma11, memleketi yeni bir ökonomik 
temel üzerine oturtmuıtur, 

Bat müddeiumumi Kummingı, mem·• 
nunluk göıtermektedir. Mumaileyh, hü· 
kumetin noktai nazanna muhalif bir ka
rarın, umumi ve huıuıi borçlar yekiınu
nl! birden 60 milyar dolar yükselteceği 
hazineyi 2,5 milyarlık bir zarara .oka
cağı ve devlet borçlarım 10 milyardan 

(Devamı 6 mcı sahif<-de) 

Komisyon reisi Bay Faik 
Nüzhet bu-

günkü vaziyeti anlatıyor 
Gayri mübadillere ait olan metruk 

mallann utJtma bqlandıiını Yazımt
tık. 

Komiıyon timdi· 
lik vııktile Ziraa 
Bankası tarafındaı 
mii-zayedeleri ilim e
dilip te, satıt iti 
rinin &ayrİ mülıa 
cliller komiryonuııa 
devredilmeıi üzeri 
ne miizayecleleri ya 
pılamıyan mallan ıa 
maktadır. 

Ziraat Bankuın· 
da mevcut metruk 
mallara ait olan cloa-
yalarm komiryona B. Faik Nüzlı~ 
devrine bqlanuui İ· 
H de, devir iti henüz bitirilcnıeınİf-
tir. 

Dün komiıyon reUi Bay Fa* Nüz.. 
bete, metnık malların Ziraat bankaaın
dan kirnilen komiıyona devredildiği 
hakkında verilen haberlerin, ne dere.:e
ye kadar doğru oıduğunu sorduk. Bay 
Faik Niizlıet bize dedi ki: 

- Doıyalann ki.milen bize devredil
diğine dair verilen haberler cloiru dt> 
ğildir, Devir muameleai beniiz baıla -
mamııtır. Ve ıimdiye kadar bir kaç 
dosya devrolunmuıtur. Gerek maliye
nin ve gerek ilıizim maluadanı:z bu a
yın aono.na kadar devir iıini bitirmek
tir. Belki muvaffak oluTuz. 

Vak tile Ziraat bankasınca müzaye
deleri ilan edilip te gayri mübadiller İ· 
tinde bankanın aliıkası keailmeiı dola

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1935 Bütçesi 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Ba

kanlar heyeti yanndan itibaren 1935 
bütçesi Üz«inde tetkiklerine baılıya
caktır. 

Maliye bakanlığı bütçenin ha,,..bk
ı~rına haılamııtır. Başbakan hmel in.. 
önü bugün Maliye bakanını makamın •. 
da ziyaret ederek bir saat kadar ııörü1-
müttür. 

J 

Milliyetin yeni adıdır 

24319 Tel: { Müdür: 24310. Ya:r.ı itleri müdürü: 
Jdara •• Afatbaa: 24310 

ATA TÜRK dün akşam 
Antalyadan ayrıldılar 

Pariı Üniversitesinde ATA TORK'ün Türk 
dil, tarih ve medeniyeti sahalarında yap· 
tığı ıslahat hakkında konferan•lar veriliyor 

ANT AL y A, 19 (A.A.)- dair tetkikatı telif, tanzim etmek ve 
Atatürk Dahiliye Vekili ve inkitaf ettirmek ııayeaiyle Paria Uni
beraberlerindeki zevatla aa - versitesinde bir Türk tetkik merkezi 
at 19,30 da Ege vapuruna ibclu edilmittir. Bu merke:ı, Pariı U
binerek kentimizden ayrıl • niveniteıi rektörünün, b•tkenhjuıda 
mışlardır. edebiyat fakülteli duayen'! ile ayni fa 

Paris Univerııitesincle külteclen bir modem tarih profeaörü 
konferanslar ve bir aanat tarihi profesörü, Fransa 

PARIS, 19 (A.A.) - Şubatın 27 koleji Ye tedrisat. Türkiyeye dair tet-
ıinden itibaren, Paris Univeraiteainde lıikata taalhik eden prk cliHeri mek· 
Türkiye büyük elçiıi Bay Suad'in bat telııinden profeaörler, latanbuldalı:i 
kanlıjiıncla ve mümtaz profesör ve bil- Frmıu:z arkeoloji enstitüaü müdürü, 
g:inler tarafından verilmek üzere At.. latani>ul Univeniteıinin bu huıuıta 
türk'ün muhtelif ııahalarda ve bilhas· Türkiye Kültür Bakanı tarafından 
aa Tüıi< dil, tarih ve medeniyeti 18• ııöaterile.:ek olan mümeaıili, Dıtifleri 
ha!llJ'lncla yaptığı 11Uıhat hakkında Bakanlığı nezdinde ecnebi memleket-
konferanılar ıeıisi tertip edilecektir. terdeki Franaız eserleri ıubesi müdü-

Türh mecleniyeti rii ve Türkiyenin Pariı büyük elçisi. 
PARIS, 19 (A.A.) - Türk diline, nİn bir miimenilinden mÜt"§ekkil bir 

Tiitiı tarihine ve Türk medeniyetine 

Devlet Şurasında 

Tramvay şirketi davasının 
dün görülmesine başlandı 
Şirket avukatı davasını iki saat teşrih etti. 

Bugün Bayındırlık Bakanlığı 
namına Bay M. Esad müdafaasını yapacak 

ANKARA, 19 (Telefonla) - -
Devlet Şurası davalar dairesi u -

Şirket avukatı 
Bay Abdurrah

man Münip 

mum heyetinde Is 
tanbul Tramvay 
Şirketi davasının 
görülmesine bu • 
gün batlanmıt • 
tır. Şurayı batkan 
Bay Retat idare , 
ediyordu. Heyet 
saat onda toplan 
dı. Müddeiumu -
milik mevkiinde 
Bay Emin Ah. 
met bulunuyor. 
Bayındırlık Ba -
kanhğını B. Mab 
mut Esat ve Ba

kanlık hukuk müşavirleri Bay Av
ni ve Bay Namık Cemal temıil e
diyorlardı. Tam saat onda Batkan 
muhakemenin açıldığını bildirdi. 
iki zabıt kati,bi münavebe ile ka -
ğrtları olrumağa ba.fladılar. Evve
la tirketin dava arzuhali ve sonra 
aıraaile Bakanlığın cevap layihası, 
tirketin ikinci iddia layihaaı ve 
Bakanlığın ikinci cevap layihası o
kundu. Bunlar öğleye kadar de -

• # 

vam etti. 
On ikiyi yirmi geçe saat 15 le tek· 

Bayındırlıh Bakanlığı avukatı 
B. M. Eııat 

rar toplanm.ıık üzere celıe kapan
dı. 

' Saat tam on bette yine batkan 
Bay Retat tarafından ikinci celse 
açıldı. Ve Tramvay tirketi avuka. 
tına söz verildi. Tramvay tirketl 
avukatı davasını lefl'İh etti. Bu sa-

(llcvamı es mcı •hilede) 

lnkilab kvrsüsünde 

Meşrutiyet maliyesi de 
açığını istikrazla kapardı 

Sevr muahedesinir m ıli ve iktisadi bü. 
kümleri devleti ortadan kaldırıyordu 

lnkili.p enatitüaü der ... 
lerine dün de devam .,. 
dilmittir. Dünkü deni B. 
Y uauf Kemal vermiftir. 

Bay Yuıuf Kemal dün· 
kü dersinde §Unlan an
labnıttır: 

"- Oamanlılann bq
ka uluslarla iktisadi mü
naaebeti tetkik edilirken 
tazminat me5eleaini de 
düıünmek !azan.dır. 

Bu buausta ·en iyi ki· 
tabı Enırelhart yaznut
tır. 

Bunun tarifine ııöre 
(Müslüman cemiyet.leri Bay Yuaal Kemal derWıi veriyor 

yeainden ibarettir Meırutiyette bilhaNa ekonomik aa· 
hıriıtiyan cemiyetlerine yakl•flll"') &•· ı nıtiyete geç.elim. 

Bu huıuota din güçılük çrkamııttır. hacla gayretler aarfedildi. Düultme • 
Bu kitap böyle diyorı ler yapılmak istendi. Fakat mali 18 -

Tanzimatm iktiaadi rolü baıka d9" hada iatikraza devam edildi. 
Jetlere Omıanlı davletini alt etmek ol- Me""1tiyetin en büyük huauaiyeti, 
mUJtur. Tanzimat ha.kında bir büküm • aebebi de neden bilmiyoruz . yalnız 
vermek lbnn iae memlekette ikilik blitçeaini istikraz ile kapatmaaıdır. Bel. 
yapan, zavallı millet.in bitmek Üzere o- ki o zaman buna zanıret vardı. Y •· 
lan enerjisini bitiren aiateımdir. Met- ,(Dcvauu O ıncı ıabifedc) 
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T AR1Ht TEFRiKA: 46 

Her fıeJıJa mahfwulrır. Yaan: Son Yemen ııali.si Mahmut NEDiM 

Enver Pşe Hicaz isyanına inana
mıyor ve şaşıp kalıyor? 

Hicazda isyan başlarken· Enver Pt• vaziyeti 
nasıl karıılıyor? • Tereddütlü sözler 

öULWl nır ömrü Arabi.standa ge- nmda İcab eden tedabir ittihaz e
çı. ı:uıt oımamn ver ığı tecrube ve dilmezse Arabiıtan da günün bir"n. 
aıuabıyeüe bütün bir omür imtidar de batımıza bir gaile olur. Bizi 
a• ..... .,;unar bagırdıgım halae an- uğraştırır ve mutazarrır eder, 
Jauu..ıawgım hakıkat ınanını:z lı:i Tarzında bir hayli söylediğim 
1ı · a inanılmaz bir efaane mahiyeti zaman, o, tözlerimi dinledikten son 
ni muhafaza ediyordu. ra, yerinden kalktı, ciddt bir tavu-

- liir Şerif Hüseyin hain olabi- la duvardaki harita üzerinde bir 
lir,fakAt bu menii bir şeydir, dl- hayli parmağını dolattırdı benden 

- - - - - - -- -

HARİCİ HABERLER 
Alman cevabı --

Sir Con Simon 
Şimdilik 
Berline gitmiyecek 

LONDRA, 19 (A.A.) - A1-n ce
n.brnm elınmı•ı üzeri.ne Paria ile Lond• 
ra araamda diplonmtik konuımaı- haf" 
lamnııtır. Sir Con Simon, Fransız elçisi 
Korben (Corbin) ile görüımüıtür. in· 
giltere kabineoi, Lonclra ile Berlin ara • 
unda doğrudan d<>ğruya müzakettler a• 
çıılme.11na dair Bay Hitler tarafından YU• 

kubulan davete cevap veruektir. Bu 
mesele, timdiden ya Sir Con Simon ve
ya Bay Eden'in Berline gitmelerini, ya· 
but ki Bay Fon Neuratm Londraya gel 
meo!lli derpiı ettirmiştir. Henüz bu bap 
ta bir karar veriJmiı değildir. lngili:ı; 
~inesi meseleainin aldıi:ı ~ haldwı· 
da çaqaınba giinü tenevvür edecektir. 
Lakin, Alman payıtahtına bir İngiliz na 
zırmın gönc!~ine kargr, cliplcıma • 
tik mahafilde tiddetli bir cereyan var • 
da. 

Tahşidat 
Doğru değil mi? 
Viyanada Avusturya hu

dudunda, hareketler 
olduğundan haber yok 
VıYANA, 19 (AA.) - Salilıiyet

tar zevat, A vuıturya • Almanya hudu
dunda Bavyera kıtalarınnı hareketleri i
çin olduğu gİhi, ltalya kuvvetlerinin 
Brennerdeki seferberliği için de hiç bir 
nıalümata aalıip olmadıldannı 9Öylemit
lerdir. 

İki tabur daha 
ltalyaıı 

daha 
r iki tabur 
sevketnler 

.,. - - ;,, ' . -~:~·~-4 . 

Trakua umumi müfettişi Ankarada 
ANKARA, 19 (Telelonla)-.!lirkaç giindenberi rehrimide bula· 

nan Trakya umumi müfettişi Bay lbrahim Tali' Trakyaya ait ifler lıalı 
kında bakanlıklarla lemcuına tlevaf!l elmekteclir. 

Ziraat müdürleri kursu açıldı 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Bugün Ziraat Ba~nı Bay Mahli6İn 

bir söylevi ile Ziraat Enstitü.ünde Ziraat müdürleri kararı açdmı,tır• 
Kura üç halta devam edecektir. 

Kıgaf et kanununıın izahnamesi 
ANKARA, 19 (Telefonla) - lçiıler Bakanı bazı kisvelerin giyile

miyeceğine dair olan kanunun izah namesini lıa:z:ırlamağa baf!amıftır• 
Bakanlık izalınamenin ikmalinden sonra bazı kararlar verecek ve bıı 
kararlar Bakanlar Heyetinin tasvibine ar:zolunacaktır. frtisn~ 
edilecekler kanunun tatbik zamanı na kadar lesbit ııe Bakanlar Heyett• 
nin tasdikına ar:zolanacaktır. 

•• 
Ucretli ve maaşlı memurlaı 

7eoler ekseriyetti. izahat aldı ve; 
Aala kabul edilmeyordu ki biz -Tabii değil mi, dedi, Arahista-

Jillarla süren bir gaf;et ile müte- nı ihtnal edemiyeceğimiz 'üphesiz. 
madiyen işlediğimiz, biperva itle- dir, bu anlattığınız ve teklif etti
diğimbı günahların cezaamı çelı:i- ğiniz hususat tamamile muvafık

Sir Can Simon gitmiyor 

NAPOLI, 19 (A.A.) - Faıiıt mi· 
lislerine menıup diğer iki tabur da bu· 
gün prki Afrikaya hareket etmiı ve 
hall< coıkıın tezahüratla bu taburları ..,. 
limlanuıtır. 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Müslqarlartlan bir kısmı ücretli o• 
maa~lı memurlar lı.akkındaki raporım tetkikatını bitirmişlerdir. RapDT 
muhteviyatı başkanlıkça tcuvip olunduktan sonra rapor muhteviyatı ay· 
n ayn hükümler halinde bir kanun projesinde birleftirilecektir. 

yoruz. 
- Münuib zaa:annı hulwünde 

Ara.bistanda lizımgelen 11lahatn 
icrasına e bette t~essül edilecek· 
tir! 

Dillerden düfmeyen bu (müna
sib zam:ı.n) itte hulUl eb:ıitti. Fil
hakika Osmanlı zihniyetine göre 
bu (münasib zaman) ancak fela
ket zamanıdır. 

F eli.ket kapıya gelmedikçe bu 
münaaib zamanın daha çok uzakta 
olduğuna nasıl inıınmıttık, nasıl 
iman etmittik, bunu ben değil va
kalar anlatıyor. 

Yalnız Arabistanda değil, bu her 
tarafta böyle idi. 

Yemende de ıslahat i~in münıuib 
zıxman ancak oraaa bir ıayan hare
keti baflaymca gelirdi. Ve bu isyan 
hareketi birçok kan dökülerek baa
tuılmca, miinaaib zaman da geç
mif, gitmit addolunurdu. Suriyede 
ayni hııl, Hicazda ayni hal, daha 
ötelere gidin Arnavutlukta, Bal· 
kanlarda hep ayni hal ... 

Derlerdi ki; - rahat edemiyo
ruz. töyle bir &aude zaman bulamI 
yoru7. ki 11lahatla uğratalım. 

Derdim ki; 
- Kartmızdakiler ıize bu asu

de zamanı verecek kadar budala 
ve sersem midirler ki onlardan bu 
hayrdıahlığı beklemek gafletinde 
bulunuyorsunuz. 

Fakat beklerlerdi. 
Sultan Hamid de beklerdi .. 
Ondan evvelkiler çoğu ela bek-

lemitlet"di. 
Ondan 110nraki ittihadçılar da, 

Osmanlı imparatorluğu yıkılmca
ya_ l_tadar, metanet, aabrüıebat ile 
beldenrl !erdi. 

Arabistanı yakından gömıüf, 
bilmif, tanrmıt olanların feryadla
n b()fa gidiyordu. Bu huausta söy
lediklerimiz belki canlarını bile 
ııl~ıyor, beyhude bir tel at ve emek 
addediliyordu. Bu sebcble sözleri
mizi işitiyor, dinliyor göründükle
ri zıımanl:a.r bile bunu habr kuma
mak için yapıyorlar, imit ki, kaç 
defa tekrar ettiğim şeylerin hiçbir 
akis bırakmadan unutulduğunu gör 
düm. 

Şerif Hüseyin, en buhranlı bir 
&amanda. Harbi \llDuminiıı çetin 
cünlerinde Mekkede iıyan ettiği 
uman, bu haberi alan Enver p&f&; 

- Nasıl olur, demif, naııl olur 
Cla Peygamber ıüli.leıinden bir 9e
.jf böyle bir zamanda halifesine is
Jan ederek, din dü9manlarile elele 
t"erir? 

B:mu g6ren ve itiden ıonra bana 
anlatan dost, ili.•e etmişti; 

- Enver pqa bu habere inan
mak istemiyor, inanmıyordu, bunu 
aklı kabul etmiyordu, itte bir yan
hthk var, muhakkak bir ıui tefeh
hilin var diyordu. Ve, vaktaki fÜp
he edilecek bir tekilde bu hainane 
hareket tahakkuk etti, İtte ancak 

-'> zaman Enver pap. gafletten uyan 
dı ve: -bunu da mı görecektik, di 
ye izhan teessür eyledi. 

En\·er pa9a, ona daha bey iken 
bunu ve bunun gibi nice faciaları 
Arabistanda. görmemiz mukadder 
olduğunu aöyleyenler arasında ben 
de vardım. 

Meşrutiyet ve hürriyet günleri· 
nin irk o cotkun heyecanı geçer gi
bi olduğu günlerde idi. Belki bir 
f ydası o'ur diye bu genç erkanı 
harbi de ikaz etmek istemiştim. 
Ona; 

- BaJlı:anlarda, Rumelic!e yaııa
dığınız iç.in, Arabistan belki ıi:r.e 
bi•az yabancıdır, birl\Z uzakta ka. 
lır. ilalbuki oraları da ehemmiyet. 
le nazarı ifbare alınmalıdır. Ge
çen devir her taraf g;h; Arabi .. -ı.r· 
da 'h-.,ı et..'Iliıtir. Vakit ve zar 

br, ve emin olabilirsiniz ki bunlar, 
hatta ümid ettiğinizden daha kısa 
bir zamanı:la tahakkuk etmiş ola
caktır. 

Enver bey, o günden sonra, be
nim daha birkaç defa ayni mevzu. 
üzerinde çene yorarken muhatabım 
olmak fedaki.rlığına katlanmıttı. 

Bu bahislerin onlara usanç ver· 
diğini bildiğim, hissettiğim halde 
tekrardan çekinmezdim. 

Belki bir etref saati rıutgelir ü
midi beni söyletirdi. 

Beyhude emeklenniş onlar ... 
Enver Bey, bili.hare Enver paşa 

bu söylediklerimi, benim gibi söyle 
yenleri, ve bütün söyleyenlerin bir· 
kaç mi li yazılanları dinleım., o
kumuş ve anlamıt olsaydı, Şerif 
Hüseyinin İsyan haberini .aldığı 
zaman; 

- Bu nasıl olur? 
Diye taaccüb edib, inanılma

yan bir haber kartııında kalmıt 
gibi, tatırmazdı. Bir gün Mısırda, 
meşhur Kayaer Kerem p&f&Dln delıi 
letile Lord Kiçner ile gö;ütmüş
tüm. Adende sükün ve huzunın de
vamı için Yemende kuyyetli olma
mız icıııbettiğini ve I ngilizlerin bu
nu istediklerini uzun uzadıya anla
tan Lord, nihayet demitti ki; 

- Bilmem ki buna neden mu· 
vaffak olamıyorsunuz? 

Lord Kiçner bunu bilmez değil
di. Hiç te karmakarıtık olmayan, 
anla,ılması gayet kolay bu aebeble
ri belki bir de benden itilmek isti
yirodu. Fakat, elbette ben o gün, 
Lorda, bunları, itiraf edebilecek 
mevki ve vaziyette bulunmayor· 
dum. Bunu için, gene onun inana
mıyacağını bile bile fÖyle demit
tim; 

- Dediğiniz olacaktır. Siz debi. 
lirsiniz ki koskoca bir kıtaY' adeta 
yeniden fetheder gibi haftan bap. 
ıslah etmek, hiç değilse zaman me
seleıidir. Yemen her ıahada ıslaha 
muhtaçtır. Bu, büyük bir ittir. Far 
kat muhakkak bataracağız. 

Lord Kiçnen fÜpbeli bir bakıtla 
b~t ve aomıuttu; 

- Batladmız mı ite 7 
- Bqladık, desem de, neler yap 

bnız ve yapıyorsunuz diye aoraa 
ne cevab verebilirdim. Yutkun
dum: 

- Ba,lamak üzereyiz, dedim. 
Bu cevabm mi.nasını anlamıt ol

duğunu biuettirerek; 
- Mesele çok uzun düfüruneğe, 

beklemeğe mütehammil değildir • 
Esasen bunu İcab ettirecek bir ıe
bep te yok. Sizin için it gayet ba. 
sitti. Elverir ki azim ve kararınız 
kuvvetli olsun. 
. O zaman Lorda fU c~vab~ vermit 

tim: 
- Fakat İf zannedildiği kadar 

da basit olınua gerek. Bugüne ka
dar fena idareler yüzünden ihmal 
edilmit ·bir kıtayı ıslah etmek için 
evvela iyice tetkik etmek, tanımak 
bilmek lazımdır ki. bünyeıine uyan 
ıslahatı li.zımı vechile yapılabilıin. 

- Ben, dedi, basit derken tunu 
arzetmittim: Evvela Arab"ıtanı ta
nıyan, bilen ricaliniz yok değildir. 
Mesela siz bunca zamandır oradaaı 
nız, sizin gibi ömürleri Arabiatan
d? geçmit olanla:- da çolctur. Bu gi. 
bı adamlann fikirlerinden istifade 
edilirse oralarını yeniden tetkik 
zahmeti ortadan kalkmıt olmaznu? 
Sonra, yapacağınız itler içi~ önü· ı 
nüzde örnekler, nümuneler eksik 
değildir. BahrNı.hmerde Frapaa, J. 
talyan, lngiliz mü. temlekeleri var,. 
Da a uzddara gitmeden bu miis
teınle:.Oeleri tetkik etseniz, oralar
da neler yapılmıt ve yapılmakta ol
dt•i:unu göneni~ itiniz bir hayli ko-1 
lavlııı'lmı' olur. 

- Bilmedi -

LONDRA, 19 (A.A. - lngiliz mat· 
buatı, Franııa • lnııiltere ve Almanya • 
rasında ~'! olan c!iplomatik müza 
kereler hakkında mütalea beyanından 
ihtiraz ediyor. Bazı gazeteler, mı.i.ıake • 
relerin halihazırdaki ııafhaum kısaca i · 
zah ed!""Clı; şimdiki halde Sir Can Si • 
monun, Beriinde Bay HitJeri ziyarete 
gitmesini ınüıteb'at görüyorlar. 

V aziyel ne fekilde? 
LONDRA, 19 (A.A.) - Avam ka

marasrnda, mütebbil hava yardımı and· 
laşmasrndan bahıcden Bay. Eden, Belçi
ka hükümetinin 11-2 tarihli natasile, 
prenıip itibarile antlapnayı, ln~iltere ile 
hal yanın mütekahil meswiyetlerini• bu • 
•uıi bir tetkikten geçirmek ilitiyat kay· 
dile ta.avip ettiğini bildirmiıtir. 

Almanya, 14-2 tarihli nowı ile, tek· 
, lifi menuniyetle kabul ettiğini ve diğer 

hükiimetlerle mutabrk olarak. bu ant • 
!atmanın tahakkukuna müsaade edecek 
çare1eri nazan itibara almaia hazır ol • 
duğunu, bildirmiştir. 

Venizelosa 
Suikasd davası 

Bu meraklı muhakemeye 
perşembe günü başlanıyor 

ATUiA, 19 (Milliyet) - Dün bat· 
bakan Çaldaria adliye bakanı ve isti • 
naf müddeiumumiai ile miU&korelerde 
Lulunduktan aonra V eni.zeloa suikaati 
davuında bulunacak olan jüri beyeU,:.. 
den mazereti mc§ruası olınaksuın mah· 
kemeye gelıniyecelderm cebren ııreliriJ. 
m esi ve b unlara aiır cezalar verilmesi 
ve keza mahkeme reis ve katipleri hak
kında da ayni muamelenin tatbik edil
mesi için bir emirname imza edilmift..ir. 
Dava pertembe ıırünü batlıyacaktır. 

ATINA, 19 (Milliyet) - Venizelos 
suikaıti davasmın Pirede güriileceıii 
günün ıeceıi Pire 90kakJannda bilhas
sa jüri heyetini koruma için patlablan 
bowba:&rm failleri arasında üç te jan. 
ı!arma bulunduğu anlqılarak bunlar • 
dan birisi olan Gavaloa tevkif edilmit
tir. 

İ .tihak arifesinde 
Uıuslar kurumu konıeyinin 
toplantısına lüzum kalmaaı 

CENEVRE, 19 (A.A.) - Uluslar 
araaı mahafilinde düıünüldüğüne gö,.. 
Sar hakkında Romada yapılan müzak ... 
relerin neticelenmiı olmaaı, uluslar ku
rumu konseyüıin feTkalide toplanın .. ,. 
nı liizumauz baakmaktadır. Konııry ma
rutıın ...... top1•nmryacal.br. 

Bir hôdiH 
SAAR.EBRUKEN, 19 (A.A.) -

Sar bük\ımeti reia vekili, pçea ı
F ranaa ·Sar hudlJdumm ı..P"-Hına 
verilen ayıui ııuılıiyeti Alman heyeti 
munıhbaaa.aı nezdinde protesto etıniftir. 
Hudut Almaa milli martları çalınarak 
kapatılmqtı. 

Diğer taraftan bir Alman siimrük 
mulıııfızıııın da Sara ıitmekte olan bir 
F ransrzın üzerindeki gazetelerini müsa
dere etmeai de A.lman heyeti muralıh.a
aası nezdinde protesto edilnıit ve bu 
heyeti murahıb•u Fruım gazetelerinin 
bir marta kadar Sara ıitmeaina mü ..... 
de edileceğine dair teminat venniıtir. 

Zenciyi linç ettirmediler 
NAŞVlL, (Amerika) 19 (AA.) -

Bir beyaz kadınm ırzına tecavüz etti • 
iinden dolayı ölüme ınablrina edilmİf 
bulunan bir zenciyi :ııorla almak istiyen 
halkın üzerine, zabrta ateı etmiştir. 

Dört kiıi ölmüttür. Bunun üzerine 
ahali, bapiıhaneyi dinamitle uçunnağa 
tf'şebbüı etmiııe de nihayet daıiıtılmıt-
1.ıırd.ı. 

Büyük bir yangın 
ROEARlO • Arjantin - 19 (A.A.)

Bir hububat dep-.ından çıkan yangın 
pek ziyade buyümiqtür. Bu aırada 

vaki olan infilaktan bir çok ça.tılar tuz 
la buz otnuıtur. Bir aralık yangınm 
ıimendifer merkez istasyonuna siraye
t inden korkulınu~tur. Enkaz altından, 
kömür haline gelmiı 3 ölü 31 yaralı 
ç•karrlmııtır. 

Gece yansında ates aöndiirülebil· 
m.İ§tir. Ziyan olan hubu.batın değeri, 
1 milyon piyartre tahmin eclilınekte
dir. 

Berlinde idam edilen 
kadınlar 

BERLIN, 19 (AA.) - Gazeteler 
eh.in v6ilmit olan idam v• müebbet 
hapiı cezaları dolayuile mütalaalarını 
serdediyorlar. 

DeuUclıe Allsemeine Zeitwıır di· 
yor ki: 

·•Alman milleti vatana hiyaııet cür
münün hem de büyük Wmler la§ryan 
kimaeler tarafından irtikap edihnit ol
duğunu nefretle öğrenecektir. Hiyanet 
cürmü, kanla temizlenme<k ioap eder. 
Bu gibi ciiriimleri a.ffetmeye mütema• 
yil hakimlerin hüküm aünneıkte olduk 
lan zetmag goçikmift,ir. 

Ç"Jdaris Selaniğe gidecek 
ATINA, 19 (Milliyet) - Ba§bakaıı 

Çaldaria ayaıı 9eÇimi clolayıaile yakm· 
da Seli.niğe ıriduek aiyaai bir nutuk 
IÖyliyecektir. 

Y unanistanın 
Borçları ----Londrada hamilıerle olan 
müzakerede uyuşamadılar 

WNDRA, 19 (A.A.) - Yunanis
tanın dq borçlan faizlerinin yÜzde 35 j. 
n; vermek teklifi, hamiller miimesıill&
ri tarafından kabul edilmemiıtir. 

Hamiller, yüzde 50 İıtcmekte ve 
Yunaniatanın tediye kabiliyetinin buna 
imkin verdiğini bildirmeL.tedirler. 

Yunanistanda zelzele 
ATINA, 19 (Milliyet) - Seli.Dik 

ve Halkidik yarıma.darının bir çok ka. 
sa.balarından İç bakanlığa ıelen rea
mi raporlar dün bütün yanın adada 
on iki &aniye ıüren ıiddetli bir zelzele 
olmuftur. Ahali yine üç aene evvelki 
pbi zelzelenin devaımmdaıı korkarak 
açık yerlere çdanııtır. Inaanca telefat 
yoktur. Annea"da bir Baliokori'de iki 
ev yıkrlmııtır. 

Rumen hazineleri 
Sovyetler harbte aldılda· 

rını geri veriyorlar 
BUK.REŞ, 19 (A.A.) - 1917 sene

sinde Avutturya • Macar kuvvetleri j,. 
!erlerken Ruıyada aaldanmı, olan Ro
manya lıazineıinin iade.; lçin Sovyet • 
lerle yapılan müzaker., Komanyayı mem 
nun edecek surette neticele11miıtir. 

Bu hazine, Romanya ulusal banka
smtn içn.de altın bulunan 1,000 adet 
aandıkla, birkaç büyiik aileuin ejnıas • 
lan, mefbur ü.tadlara ait tablolu, ı.ı,.. 
metli evrak •e vesikalardan ibarettir. 

Sovyet Ru9Ya, bundan baıka çulu 
tarafından Y•Ptınlımt olan Biikrllf kili
sesini de Romanyaya bırakmalı.tadır. 

Dini meruim orada &men liaanı 
üe yııpıl•caktır. 

Harb ıilahları imalin:n 
koatrolu meselesi 

WNDRA, 19 (A.A.) - Bay Mak. 
donald Avam kamarumda bir suale 
verdiği cevapta humsi harp silahları 
ve miihj,,,mat ıima1 ve ticaretinin men'i 
ve bu bap ... ı...r .. ev ıet ıııhiaan tesiai 
imkanlarını tetkike memur tahkik ko
misyonunwı kat'i olarak lefeldcü1 et· 
tiiini bildirmittir. 

Buzlar arasında kaybolan 
tayyare 

MOSKOVA, 19 (A.A.) - Arkan· 
jelden bildirildiğine göre, ıııbattanberi 
ortadan kaybolan tayyareci Goloubov 
ile tayyarenin malônisti ve yolculan 
bir balıkçı tarafından bulunup kurla • 
nlmrşlardır. 

Müatflfarlar komisyonu kararlarının 1935 bütçe kanun projesind• 
nazarı dikkate alınacağı ve kanuna merbut kadrolarda müsteşarlar 
komisyona kararlarının gözönünde tutularak değişiklik yapılacağı v• 
ücretli memurların altlıkları ücreti erin tekabül ettiği derecelere göre 
vazifelerinin maaşlı memuriyetlere tahvU edileceği hakkında gazeteler· 
de çıkan haberler en aalcilıiyetli makamlarca tekzip edilmektedir. 

Bulgar gazetelerine bir cevap 
ATINA, 19 ( A.A.) - Bulgari atanla komşuları aranndaki münaıe

betler hakkında Bulgar ı:azetelerin de ıon zamanlarda çıkan yaz:ıları 
mevzuu balueden Le M essager d' A thenes diyor k!.: 

"Mualliikta bulunan meselelerin halli için Yunan hükiimetinin n• 
kadar iyi niyetler beslemekte olduğ unu, Solya'nın bilmesi lazımdır. 

Her feytlen evvel Bulgar düşWı celerini, diğer memleketler laralın • 
den gösterilen halis niyetler cilıeng ine uydurmak İçin tehalük gösteril 

1
• 

memiştir. Bulgar devlet adamlan hiç bir zaman söz ile fiil arcuındak 
mesafeyi katetmeğe muvaffak ola mamıflar, belki de bunu arza etmıı
mi~lerdir, 

Venizelos japonyaga gidecek 
'A.TINA, 19 ( A.A.) - Hestia gazetesinin istihbaratına göre, 811l 

Venizelos yakında laponyaya gide cek ııe avdetinde bir müddet LonJrd 
ve Pariste ka..mak ııuretile Yananis landan uzun zaman uzakta yaşarO 
cakhr. 

Seyhan ve 
Ceyhan taşh 
Bir kısım sedler yarıldı 

bazı köyleri su bastı 
ADANA, 19 (A.A.) - Son gün • 

!erde yağan bol yağmurlardan ve dağ. 
!ardaki karların erimesinden Seyhan ve 
Ceyhan ırmakları yüluelmiıtir. 

Bu yüzden Seyhan üzerindeki bazı 
şedJer ayrılımı ve sular cenuba ovaıun 
bazı köylerine yayı)mııtır. 

Ceyhan ırmağı da tqarak Al<göl ve 
bot tarlaları cloldurmuıtur. Bugün g.,. 
len duyumlara göre her iki ırmağın 
bira7. inmekte olduğu anlatılmaktadır. 

Su basan köylermb.ide zarar pek 
büyu.ıc deg"d"· \;ereJW konınma tedbir· 
leri alınmııtır. 

Nüfus umum müdürü 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Nü. 

fus umum müdürü Bay Ali Galip ls
tanbula ıitmittir. 

Makarna ve bisküi paket
lerine yapıştırılacak pullar 

ANKARA, 1 9(Telefonla) - Ma. 
liye bakanlığı bi&küi, irmik, makarna 
ve fehriye paketlerine yapı§tırılmak 
üzere liartırılan 1, 2, 5, 1 O. ve 20 ku • 
nııluk buiday resmi pullarından aon• 
ra 20 ve 10 paralrk pullar butırınağa 
karar venniıtir. On paradan BfBiı o
lan reıimler paketlere aoğuk damga 
Tiırıılma.k ıunotile ta.hail olunacaktır. 

istihlak resmi 
0

ANKARA, 19 (Telefonsla) - Da· 
bili istihli.k ~inbıs elektrik ve hava 
gazmdan b&fka kömür ve mazotla iı· 
liyen müeıaeselere de te~il edilip e· 
dilmemeai etrafında maliye bakaıılıiı 
tetkikat yapmaktadır. 

Radyoların gümrük resmi 
ANKARA, 19 (TeleEonıla) - Hal

kın rağbetini arttırmak için memlekete 
sokulacak radyoların gümriik reunin· 
den muaf tutulacağı hakkındaki ha • 
her a'ikadar makamlarca tekzip e. 
dilmekteilir. 

Muğla hastanesinde yeni 
pavyon 

MUGLA, 19 (A.A.) - Memleket 
hastahanoa.İne modern yeni bir pav • 
yon daha ili.ve edilm.ittir. Büyük pa· 
viyonda rontken dairesi vardır. Açıl· 
ma resmi yakında yapılacaktır. 

Muğladan ihracat 
MUGLA, 19 (A.A. )- Birinciki • 

nun içinde drı ellere F ethiyeden 7 ,362 
tan krom ve 723 ton znnpara madeni 
çıkanlmıttır. 

Avusturya milis 
İhdas ediyor 
Devletin emniyeti tehli

keye girince 
silah altına alınacak 

ViYANA, 19 (A.A.) - Yan~ 
Rayıpo&t ırazeteti, hi;,...ümetin (Şut• ~ 
pı) u yeni baştan tensik etmek istedi • 
ğ;ııi ve buna ıoa günlerde yapılan ka • 
bine toplantı11nda karar verildiğini yol-" 
maktadır. Bu kıt'a, baılı bıqına bir •• ~ 
keri kuvvet olacak ve devletin emnİY8 
tehlikede olduğu zamanm ııilit altına f 
ğınlacaktrr. Böylece milia kuvvetleri jJı 
duma doiru ilk adım atılııut oJaoJ<ıo"• 

Yunan ıefiri Atina1a 
çağınldı 

ATINA, 19 (Milliyet) - Yunaııl" 
tanm Ankara elçiıi Sakelanıpulot f.• 
tinaya davet edilmiptir. Elçinin Ati~ 
ya çağnlm•unm sebebi iki memJeık• 
alakadar edip müzakere edilmekte ~d 
lunan meoeleler hakkında Yunan bıl" 
kiimeti noktai nazarmm k.at'i bil' t' 
kilde teabiti içindir. 

Brükselde sosyalistlerio 
bir metingi 

BRUKSEL. ı9 (A.A. )- Sosyal~ 
fırk.uı reialeri yaptıkları beyecanb • 
toplantıda hükumetin menetınit r.ı· 
mBlma rağtınen 24 ıubaUa B~ 
aoıyaliat nümayiıiııin p.pılmeama lı.11" 
rar Yermİf)erdir. 

AJmanyada idam edileO 
kadınlar 

LONDRA, 19 (A.A.) - ~ 
erkanı harbiyeainden Lehiatanııı ı.J~ 
li plinuıı çalmakla ittiham .,tilcD ..• 
kadınını Berlinde idam edilmesi. )ııl ,_ 
tün mahafil iizerinde fena bir teıil" 1, 
mııta. 1 • .; i.n fenalıfına 1i.':w !>İl" ~ , 
b~p te bu idamların, AL·..ı:~"' ':',. 
lihlıınma itlerine tam bir mü.a"at ; , 
temeai ilo ayni zamanda vukua ıe 
ıneıidlr.. . 

MAncheıler Guardia.n diyor 1'.'J,.ııı 
"Bu casusluk ili için verilen ıİeJ•.ı 

ceTuı. Almu~amn 11r.i .x.ii~ , ' 
vo ul·ı.lar arası harp havuı içiırd•,,~. • 
tamakta olmaaındaıı ileri gelnı_. 
dir.,, ~ 

Diğer taraftan daha ıid<letli d~fl" 
nan Neva Chroaicle gazetesi iae f" 
diyor: ~ 

Tayyare bir bataklığa inmeğe mec
bur kolmııtı. Tayyare, bir yolcuya e
manet ediler buTada bıralalmıt ve di
ierleri tayyare enkazından yaptıldan 
skilerle yol bulmak için 18 ırün dolaı· 
mıılar ve bugünler zarfında ağaç ka
buğu ve ot yemek med>uriyetinde kaJ. 
mıılardır. 

Balıkçı kendilerini bitkin. bir halde 
ve karlar altında bulmuıtur. Arkanjel· 
den motörlü bir kızak ııöı>derilmiıtir. 
Tayyare enka:ıımn yanmda kalan yol
cuyu aramak için de aynca w tayyare 
•çurulmuftur. 

lzmirde veremle mücadele 
IZMlR, 19 (A.A.) - Veremle mü. 

~adele cemiyeti, yıllık toplantıaım yap
mıı, yeni idare heyetini aeçmiıtir. 

"lfıa edilen malUnıat üzcrİD" i•' 
hükumetinin tel'1şı ne l<adar fa>:ld" o 
iki caaus hakkında verilen """'j, ;IJ 
kadar ağırdır. Eğ-er hakikaten .: • ..
casus Ab>anlar tarafmdan ~1 aff'".' 
karıı sulh bealediğini aöy)edii,,dit )ılı 
!arda Lehlilere verdilerse, tabıı Jıl'ı.ır 
Bay H.itlerin hiddeti çok biiyi>k 0 

tur.,, 

A - " . b jttl sansorculer grevı J.fll!. Bu toplantıda okuna<ı bir yıllık it 
raporuna ıöre, bir yıl iPnde diapan • 
sere 2300 hasta müracaat etmiı •e bun
lardan 444 ünün veremli olduiu anla
ıılmıp. 

NEVYORK, 19 (A.A.) -:-- ,eitil' 
sörcülcr srevi Guardia beJediJ'e '°"" 
J&Pılan ıll aaatlilc ~""de<! 
bitmiıtir. 

• 



Alıt verit zenaati 
V ~r~ •ıra ümitsizliğe dü,üyorum. 
rrtıtıızlik kötü feydir. Adamın e

=~İİaini kırar. Ben böyle bir hale 
~nıak ütemem, istemem ama e
ı· e değil. Bakınız neden ümitsiz 
ife düşüyorum: 
~İz de dünyanın hiç bir yerinde 
4q, 1Yan bir zenaat vardır ki; ocak 
l ?'ak ve aile beılemek ütiylftl -
er •~n bilinmesi gerektir. Bu ze
~t ( AlıJ verİf etme hüneri) dir. 
lı ııııq bilme:uenü ııhhatini.z ve 
'-erıiz berbat olur. 

1 
l/ aktile babam merhum eti bir 

Jlı kaaaptan alır ve onu da deiif-
rrııeztli. Çünkü değiftirirıe hile 
~ar diye korkardı. Hattô bir gün 
:""Clrııın, etini tartarken kalın kô
tdın alhna bir kemik parçaaı ııktf 
ıl'cın çırafını babamın gözü önün
e: 

& - Ulan o herkese yapılır mı? 
~elendi bitim eski müfterimi.z. 
Diye dövdüğünü söylerdi. 

ıl Bizim esna/ dediğimiz tabaka
cırı çoğunun ne yazık ki; ticareti 
~nız mü,teri aldatmak tar.zuıda 
~ndüğünü her gün görmekte -

l'iııı. Keçiyi koyan eti, mandayı 11-

fır diye satan kaç kasap, çeııalya
~~ırı altına bayat balıkları dizip üs 
'"'le oynar oynnr balıkları .ıralı
~· toriklerin kulaklarım boyayan 
~ balıkçı istersiniz?. 
Sadeyağ almak istediğiniz za -

lllcrrı neci en bir d oat yağcı ve ba.ftkal 
Clrıyorsunu.z?. Kan,ık olmcutn di
)e değil ml?. 

111 
Ne .zaman bir manavdan Yemİf 

lcrm: 
• -. Sen bana bırak elendi! ben i
~rıi koyarım.. der ve eve gelip te 
İ/ti e kağıdını bo,attınca en a,ağı 
1 .~üriik elma veya üç ham porta
"'111 bul urum. 

il Canım! Her şeyi düzeltiyoruz. 
ıl'ep yükselmiye uirGflYOnı.z, ne • 
t, bu satıcı ile al!cı araaındaki al-

tına ıaııa,ıl A;yıp değil mi?. 
• Gazetelerde ara sıra (Esnaf ce

~Yetleri) diye bir ıöz görüyorum. 
lıtıı esnaf cemiyetleri ne if yaparlar, 
lı lrnem. Fakat ayda yılda bir kere 
1~~1i eınallarına alı, oerif ahlakı 
'""lkında öğütler verse de babadan 
~lq yıllardanberi söküp gelen bu 

lii (müfteri aldatma) huyu ya -
vıı, )'avaf ortadan kallua! 

lfte beni lıer gün ümitsizliğe dü 
fl'iren bu hal: Her feye rağmen ka
lqp eskisi gibi geçiyi koyun diye 
~ar, manaıı çürük yemifi iyidir 

1Jle verir, balıkçı ba:ığın kulağı • 
~ boyar, ve yağcı yağını, sütçü SÜ· 

~ karı,hrırsa biz bütün bu (al-
llfma hüneri)nin önüne nanl ge
~1 Ben müşterinin aldandığın· 
t Clrı, sıhhatinin bozulduğundan, pa 
~rıın heder olduğundan ziyade 
tı İm qmumi ahlak ıeviyemiz zara 

1111 olarak bu satıcıların aldatma
: "1übah sanclıran telakkilerini 
~derece tehlikeli ve zararlı gö
'1 rum. Bu i, ne beiediye cezala
~;.ııe benim bir kaç ıratınmla düze-

b Sanıyorum ki ;her ıeyden ev -
11'1 bu bir tahsil ve terbiye İfidir. 

11ııu,, için de esnala malıauı gece 
~tepleri açmak ve halkevlerini 
t ~Öylediğim sınıf lehine harekete 
~mek çok iyi olacakhr. Yoksa, 
ıı,; leçen gün satıcının huyunu 
~maktadır. 

B.FELEK 
~kişebirdold kariımize: 

'lııun ve değerli mektubunuzu al
)~ AI~adarlara gösterdim. Etüd edi
~ ';r. Stephan I.ausane'ın Sa Majestl 
't '8ııe'ini okudunuz mu?. Saygııarım. 
~ Bey Günere: 

~n~iıi müteessir ettiğimin b~ te far
>ıı.:"' değilim . (Felek) türkçede ka-
1\ıı~elerde yere mıhlı kızak tahtala-

ln adıdır. Saygdarım. 
lo-'-- B. F. '\ ____ .,__ ___ _ 
'r•aularımızda dinamitle 

balık avlayanlar 
~ç.llakkalede Laroı körfezinde Türk 
\ ı.;11lannda üç sanclaJ ile bir motör
~ ı....anı.rın dinamit ve zıpkın ile 
~ •vladıldarı muhafaza teıkilitı de
l\, 11\ııhafızları tarafından ııörülmüı-

~ ~r sandalları yanına alarak kaç
\, 1 1•ıenı;,.., de muvaffak olamımuı -
~ $lerincle arama yapıldığı zaman 
' ~ llıilı.tarda dinamit, 600 kilodan faz
~~ı. balık ve bir tane de Ounanlı 

._" tiifeği bulunmuftur . 
~.-jtör ve sandalların mÜTettebatı o
:~ 1 kiti Çanakkaleye ııetiriimiıtir. 
'' ..,.•nda lazım ııelen takibat yapıla-"· 
~kevi şubeleri açılıyor 
~ ıı~~delti cuma ııünü saat 15 le 
~"'1ı Şııli tubesi meruimle açıla-

~~İktaş ve Uıküdar lıalkevi ıube
. ' •Jni gün açılacaktır. Merasime 

lıa}k davetlidir. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 20 UBAT 1935 

Ş EH 1 R HABERLERİ 
................................................................................ 

OK.ONOMI 

Roman yada 
Güçlük çekiliyor 

Milli bankada dövizleri tüc
carımız; kolaylıkla alamıyor 

Romanyaya yaptıimuz ihracata mu
laıbil, malların bedelleri alıcı tacirler ta
rafından Romanya Milli Bankasına ö • 
denmektedir. Fakat ihracatçılarımız, bu 
bloke alacaklanrun tahailinde çok ııüç • 
lük çektiklerini alakadarlara bildirmit -
lerclir. Romanyaya mal ııönderen tacir· 
lerimizden biriai, dün kendiaile ııörüıen 
lıir muhıırririmize .!>u meaele hakkında 
ıunları aöylemiıtir ı 

"- Gönderdiğimiz malın bedeli ora
de kalıyor. Alıcı tacir, parayı Romanya 
Milli Banknma öclecliii halde, banka bu 
parayı bize tesviye etmiyor. Bir yandan 
ithalit rejimi günden güne daraltılıyor. 
Bulduğmnuz krediler de kapanıyor. Ser 
mayelerimiz hudutsuz olmadığı için çok 
güçlük kar\umda kalıyoruz. Halbuki, 
onlar bize aateclikleri pi mal ııönderi
yarlar. Mal girer ırirmcz, dövizlerini 
..me.tçe alıyorlar. Bundan ha!ka, Ro
manyaya aattıimuzdan fazla mal ııön -
deriyorlar. Bir müddet evvel, Roman • 
yadalıi bloke parammn mikdarı •on•I • 
muıtu. Bunun varacağı neticeyi bekli • 
yoruz • ., 

Zahire, hububat, tiftik, deri 
Son hafta içerisinde piyasada zahire 

ve hububat bakımından hiç bir muam.,. 
le olrnamııtır. Yapak ve tiftik pıyaıası 
da bir hayli durgun bir bal almı§tır. 
Y almz, av derisi ahı veriıi çok iflekli 
bir nziyete ırinnittir. 

Bir hafta içinde 1000 tane aanaar de
riai ıablmııtır. Karadeniz ıansarlan 
2350, Balıkesir aaıuarlan 2400 kuruı • 
tan müıteri lıulmuflur. Çakal ve ponuk 
piyuaıı oldukça istekli aayı)maktadır. 
Artak ve tavfan üzerinden henüz alı• 
veriıler baılamamııtır. 

Kok kömUrU fiatları 
iktisat vekaleti, kok ve Alman kö· 

mürü fiyatlarının indirilmesine karar 
vermi,ıir. Karar derhal tatbik olu.na
caktır. Ancak tehriıınizde bu i§in tat
bikine dün ııeçUmemiftir. Bugiindeo 
itibaren geçilmesi bekleniyor. lktiaat 
vekile-tinin bu karannı halk, büyük 
bir aevinçle karıılamıştır. 

ltalyaya idhal edilen eşya 
ltalya maliye bakanı, iktisadi ve ma· 

li muvazeneyi tutmak için ticaret bilin
ço1a üzerinde doğrudan doğruya mü • 
enir olan Cf)'anın ithalini müııaadeye 
tabi tutan bir emirname neşrebni9tir. 

l'OLISTll 

Eli bıçaklı 
Bir kadın -----Ev satmak meselesinden 

kocasını yaraladı 
Fenet"de Atik Mustafa pqa mahM· 

lesinde Bay F ahrettin ile kansı Bayan 
Emineoin ve diğerlerinm hiaaedar ol· 
duldan bir ev vardrr. Fa·hrettin bu..,_ 
deki hiaaeoini satmak istiyor. Ve bu
ra:lan alacağı para ile diğer bir yerde 
ev almak niyetindedir. 

Fabrettinin karısı Bayan Emine • 
vin satılmasına taraftar değildir. Çün
kü ev satıldığı taJulirde o civarda bu
lunan akrabalarından uzak bir yerde 
ev alınacaktır. Ve yeni alınacak evi de 
beğenmemittir. 

Evvelki gün karı koca arasında bu 
yüzden kavga çıkımıt ve fazla kızan 
Bayan Emine demek bıçağı ile F a!ıret
tini kolundan yaralamıştır. Yarah hıu 
tabaneye lraldmlmış, eli bıl'&klı kadm 
yakalanmııtır. 

Bir t.ırsızlı k ve yaralanma 
Ayvansaray vapur iskeleaine bağlı 

Niya:ıı.iye ait motörün kapağ,ını kıra • 
rak bir makine Jimbuile bir teneke 
makine yağını çaldığı iddia edilen Liz 
Ahmet poliı tarafından yakalanmJJ -
tır. Bu i,= kızan Rizeli Ahmet le au ... 
talı çakı ile Niyaziyi ıol bacağından 
ve elinden yaralamııtır. Yaralı tedavi 
için hastahaneye ırönderibniştir. 

Esrar 
l:unit gümrük muhafaza memurlan 

ile inhisarlar kolcuları ve jandanna 
tarafından Dc.-e köyünde yapılan ara
moda Çolak Bokir i mind.... bit- aıdanun 
tarlaaında 80 kiloluk earar tulumu ve 
aynca 30 gram da esrar bulunmut, Be
Jı;ir yakalanarak müddei umumiliğe 
tealim edilmiftir. 

Yine lzmitin Hayriye köyünde mu
hafaza memı ılıırı tarafından Gülsü
mün evinde arama yapılmıt ve 5 kilo 
esrar bulunmu~tur Suçlu far yaka ~narak 
haklarında lazım ııelen takibat yapıl
mııtrr. 

• Evde kimae yokken - D.;.,;..bun 
mahalleainde KuruçC§llle aokağında 
oturan aeyyar satıcı Ali evde bulun
madığı bil' aıra oda.sına giren Kamil oğ 
lu Hüseyin bir kat elbise ile bir kol sa
ati çalmıı ve yakalanmııtrr. 

• Parlıyan kağıtlar - Fatihte Çır
çır caddeainde dôJ doktonı Bay Mus
taf a Sadettin.İn sahip olduğu 8 nunıa· 
rah evin ikinci katında gaz ocağı ile 
kahve pİJİrilmekte iken kiğıtlar parla 
mıt iae de söndürülım.ü§tiir. 

• Feriköyde Dere sokağında Niko
nun 189 numaralı bahçesine tahmi -
nen iki aylık bir e~ek çocuğu bıra -
kılmıştır. Çocuk Darülacezeye gönde
rilmif, bırakanlar hakkında puha lall
kikata başlamııtır. 

Malıkem~rde 

Tevkifhanede pıçaklar 
Yapılan araştırmada dört pıçak, 

bir.kaç jilet bulundu! 

Tevkifhanede vukua gelen ve dört 
kitinin yaralanması ile neticelenen kav
sa hakkmdaki tahkikat ikmal edilmiı
tir. 

Ağır yaralanmış olan idam mahku
mu Hacının yarasından mütevellit ağır 
ve vahim vaziyet devam etmektedir. 
Diğ... yaralılar bıçakla deiil, eaııdalye, 
illa§&, takunya, maşrabrı, de.ti ııibi fey. 
ler atmak .. uretile yara!..ımnıılarclır. 

Yaralananlardan yalnız Hacida b .. 
çak yarası vardır ve bu yara çok derin
dir. Feri.köylü ıbraıblımn ..u.talı çakı. 
yı ne ııretle ele geçiNliği teoıhit ediJıni.t
tir. Çakıyı tedarik edat adam da yak• 
lanmıtbr. 

Vak'a üzerine gece tevkifhanede a
ni bir arama yapıJoııı, bu arama neti • 
cesinde daha dört bıı;;ak ile bir kaç ta
ne jilet bıçağı bulunmuıtur. Tevkif -
haneye bıçak ve jilet bıçağı solmıak 
yataktır. Buna rağmen bwılarm ·nasıl 

olup ta aookulduğu tetkik edilmi1t bı • 
çaklaroan ikisinin tevkiftıane dalıilinde 
ele geçirilen demir parçalarından ya
pddığı, f'*at sustalı olan diğer iki IN
çağm ve jiletlerin dr§8nda.ıı ııetirilcli -
ii anlaııbnıı, !bunların da içeriye nasıl 
sokulduğu hakkında tahkikata başla -
nılnuıtır. 

Yapılan ilk tabkiıkatta bunların İçe
ri odnıhnası ile tevkiihııne memur ve 
ııardiyanlarmın alakaaı ohnadığı da tea. 
bit olunmuıtur. Tahkikata devam olu,.. 
maktadır. 

Qn beşer sene hapsedilecekler 
Küçük pazarda Talat ilminde bir 

genci öldürmekten •~ Arap Ahmet. 
le Hasanın <lurupnaaı ağır ceozada biti
rilmitlir. Davanın mevzuu ıudur: 

19 yaımda olan Talat Küçiilq>azarda 
Haıarun kahveainde oturuyormuı, 
müytorıleroen Arap Ahmet bir aralıAı; 
Talibn yanağını dmııJ, buna kızan Ta. 
!it ta Arap Ahmetle kavgaya batlamıt
tn-. Fakat bu kavga tıaJkalarının müda
halesi ile yabpmflır. 

Fakat hayaiyet ve ıereline vurulan 
bu darbeyi bir türlü bazmedemiyen 
Talat Arap Ahmet yola çıkınca pqine 
düımüı ve onu yakalayıp yapbiı küa -
talılıiın hesaAıını oonnak iatcııniıtir. 

Bıttabi Arap Ahmet te T alitla bo • 
ğuımaya, bu aralık ta Kürt Hasan iı
mindelıi arlııadatından imdat iatemeii'• 
baılamıtbr. Kürt Hasan &elince Arap 
Ahmet • alatı sım adu tutmuı, Te Kört 
Hasana arapça : 

- Vur, -denllı. . 
O da sustalı çakı ile Talib dört beı 

yerinden yaralayarak öldürmüJtür. 
Yapılan <luruımada bu öldiinne au

çunıın ikiai tarafından müıterelıen İt -
lendıgi saAıit olmuş, mahkeme her iki· 
sinin de oıı befer sene hapse kqnulma-

'f ahkikat yapılıyor 

!arına kar .... vermiıtir. 

Çocuğunu düşUrın kadın 
Ka.ı.nlar arasında çocuk dütürme 

neticesinde •almtlanma vakalan çoğal • 
Dll'Jlır. 

Her gün guete aütunlarında böyle 
bir vak.aya rastlanmaktadır. Dün de 
ı.;addeiumum:iliğe A vanııiJya adlı bir 
kadının çocuğunu diifürdüiii, ve bu 
yüzden haatalanarak, Rum hastane.ine 
nakledildiği haber verilmiıtir. 

Tabiıbi acili Bay Enver Avanııilya
yı hastanede muayene etmit. ve iliç 
kullanarak dört aylık çocuğunu düıür
düğünü ter.bit etmiftir • 

Avangilya ha4ckında çocuk düıürme 
auçunclan dolayı takibat yapılmakt• 
dır. 

Eroin içirten ve satan kadın 
Dün aekizinci ilıtlau mabık-.ıea.in

de sahip olduğu umumhanedeki kadın· 
lara eroin iç.irmekten auçlu Kıvırcık 
Güzel Mayraım.m oğlu Artinin ve ar
kada.tlarınm durupnalanna devam e • 
dilm:iıtir. 

Dünkü celsede bir çok taJıitler din 
lenmitlir. Şahitlerin ba.zılann auçlu
ların erQİn içtiklerini bildikleri, bazı. 
ları da aattıklarını da bildiklerini IÖy· 
lemiftir. 

Şahadetle:rden anla.tıldığma ııöre 
Maryam yanındaki kadınları eroine 
alııtınruf ve kendilerine para yerine 
oğlıınun eroinlerini vermeğe batlamıt
trr. 
Dunı~ daha baıka p.hitlerin 

celbi için 3 mart pazar gününe bıra
kılml§tır. 

Otomobil çarpan adam llldU 
Şerafettin adlı bir §Oför 3 gün ev

vel idare ettiği bir otıomobille Şiıliden 
a<ıÇe$en Mehmet Ar'J adlı bir ihtiyara 
çarpmJ!, yaralamıfb. 

Mehmet Arif'ın yaraları ağır olduğu 
içôn Şerafettin kazayı müteakip tevkif 
edilmitti. .Dün Mdmıet Aril tedavi al
tına alındığı haıtmıede ölmüft\ir. 

Şenıfettin hakkında ölüme ıel>ebiyet 
vemıek wçundu dolayı takibat yapıl· 
maktadır. 

• Yol kesen ooyguncular - Yol 
kesmek ve sonunculuğa tefdı(>üs et
mekten ınıçlu Muatafa ve Ahmet adlı 
iki kiıi dün adliyeye getirilımiıtir. Miid
deiumamilik suçluları ikinci iatintak bi· 
kimliğine ıevketmi§ w tevldılerini İt· 
temiıtir. 

• Garsonu öldüren toför - Kadı • 
köyünde Lüka gazinoowıda garson Sa· 
cl.ıla öldünnek makaadile altı yerinden 
bıçakla yaralamaktan suçlu toför Rİ· 
fatm duruşmaaı dün ağır ceza mab • 
kemetinde bitirilmiıtir. Yapılan durut
ma neticeainde toför Rifatın euçu aabit 
olmuıtur. Mahkeme 10 sene mi>ddetle 
hapse konulmasına karar vermi§tir. 

ı.:rean. 
38-39 

Ga;ute sütunlannda dolGf(ln (grip) 
nihayet geldi, Mrıi de buldu. Geçen .a
bah kendimi 39 derece ate§le yanar bu
lunca bu teklihV. misafirin bV.im kapı
yı da çaldığt11ı anladım. 

Artık hepimi11 grip müteha.uuı ol· 
duk gibi bir ıey. Ate~ düfÜrrıvk için 
tertipler, gargaralar, alkoollü mauıjlar 
ve .aire. 

O ırün 38 i buldum. insan birdenbire 
39 dan, 38 ;u düfÜnce kendini iideta 
tehlikeyi atlatmıı, İyi olmuı sanıyor. 
Kendimi yokluyorum iıtiham, neıem 
yerinde. Kendi kendime: 

- /yiki bizim doktor ahbalılar duy
madılar. Yoksa timdi perhize yalınr· 
lardı, diyor ııe içinde beyin salatası ol
duğu halde programı bozmadan yemek 
lere deııaım ediyordum. 

Ertesi giin ateı 11ene 38. 
U ;üncii gün gen• 38. Hattii akıamla

n 38 • 2 bu ateı uyku da uyutmuyor. 
Nihayet dostumu11, aile doktorumuz 

Bay Rüıtüye telefon ediyorlar. Ben 
kulakmillOfiri oluyorum: 

- Dördüncü ırün, hep 38. 
Seııırili doktMUn aeri yiikaeliyor. 
- Peki ıimdiye kadar nedi,,- haber 

ııermedini;z. Gelirdim. Sakın bir ıey ye· 
mi yesin. 

Bunu ifitince !ısladım: 
- Canım liyeııri 38 anıa ben kendi

mi iyi hiMediyoruım. 
Doktorun cevabını bana sonra .öylü

yorlar: 
- Ateflen sayıküyor lfaliba. 38 li

yevriai olan bir adam kendini nasıl iyi 
hisseder. 

Bay Riiıtüye yemekt,,. cvııel telefon 
ettikte -ine canını sıkıldı. Bizim bir ö
vün yemeği kestiler. Çok geçmeden de 
aziz doktor C'1TohpclfQ hastahanuin
deki ifİni bitirmif Emir,.iina kadar 
g .. ldi. 

Ben nıeğer sahiden sayıklıyormu .. 
ıum. Bronşit, anjin gripal. Koyun ko
yuna göğsüıne çör-eklenmişler, bütün 
kıfı srerirmeie haz.rlanıyorlarmıı. Hat
ta bir zatürree t"hlikeri de aılatmıftm. 

lu.1ut çok gÜl!endiğim doktor Bay 

Rüştü artılı uaı.iyetc hôhim o!muıtu. 
Kendine mahsus titü muayene•ilc 

benim hellObıma grip mikroplarına kar
'' bir aelerberlik iliin elti. 

Şimdi uğursuz bakaranın ( 8 ııe 9) 
u ıribi ıu menhus gribin 39 ııe 
38 ateıindeki hezeyanlardan kur-
tulurken anlıyor ım ki p"rhiz, 
içkide, kuımarda, sefahatte ol-
duğu gibi uığlık ııe hastalık da bile ilk 
alınacak tedbirdir. Ba111 doktorlann 
ııücudunu hastaüğa harfi kuııııetli bu
lundurmak için tıka basa yeJirmelm· 
ne rağmen ... / 

Burlıan CAHJT 

Oda mu .ikisi 
Perıembe akf&D'll Fransız tiyatro

su ıalonunda konservatuvar muallimle
ri tarafından bir oda muaikisi verile
cektir. 

Bu konşerİ mualliınlerden Bay Ali, 
birinci keman, talebeden Bay Orhan i
kinci keman, Bay izzet Nezih viyohn, 
Bay Meaut Cemil viyolonsel ile verecek· 
)erdir. 

Proııram arasında Bethofenin aı 
aon eaerleTinden Kuvartetleı ile'bir Ma
car muıikişinaıının uJusa.I bir eteri var
dır. Bilhaua bu eıer bizim de yeni bir 
uluaal müıik kurmağa batlamanuz ba
lomından oldukça ehemmiyetlidir. Bu 
eaercle Bay Cemal Reıit te piyano ile 
diğer müziaiyenlere iıtiriılc edecektir. 

Küçük haberler 

• Çocuk esirgeme kırrumu heyeti 
idareai dün q.at 15 te mutat toplanb
ıını yapmıf, perıembe alqamı verile
cek balo hakkında görütülmü§tür. 

• Verem mücadele kunımu Eyüpte 
yapacağı dispanserin temel atına mera
simini (15) gün aonra yapacaktır. 

• llk mekteplerdeki yoksul çocuk
lar iaşesi ne sarf edilmek üzere (Seni 
Benoit) liseai heyeti idare ve Webeai 
taralından Hililiahmere 4250 klR'Uf ve
rilmiıtir. 

CEMiYETLERDE 

Balıkçılar 
Dün toplandılar 
Bir fıçı fabrikası yapıl• 

masını istiyorlar 
Diin bal.ıt<çılar cemiyeti bir toplanb 

yapmıf, balıkçılığın inkitafı m~·~lesi 
balıkçıların menfaatleri bakımından tet 
kik ecliJmiıtir. Balıkçılar cemiyeti, mem 
lekete en iyi para getirebilecek olan bu 
ticaretin daha müııait tartlar içinde ya• 
pılmaaı icap ettiği kanaatindedir. Bu iı· 
te, balıkçdar kadar luzcularm, fıçıcıla
ruı da himaye edilmeai lüzumunda il· 
rar eden cemiyet, hazırlayacağı rapor • 
da bu noktalan etıııllı bir ıekilde gÖI• 
terecektir. Öğrendiğimize ııöre, balık 
ihracabnı arttırmak ve kolaylattrrmak 
için bellibqb iki noktanm temin edil
mesi istenecektir. Bunlardan birisi, mÜ· 
sait mahreç bulmak, diğeri de Lalık i.Je
rile uğratanları yddıran fıçı meselesini 
hallebneıktir. Balıkçılar, piyasada bir h
çı .ihtikirının mevcut olduğunu, maliyet 
f'ıyatından daha pek çok pahalıya fıçı 
tedarik elmek mecburiyetinde kaldılda· 
nnı öne aünnektedirler. Istanbulda bir 
fıçı fabrikası tesisi ıuretile ibti.kirın ö
nüne geçilebileceği, ve balık ihracatımı• 
zm bundan çok iatifade ııöreceği eöylen· 
mekteclir. 

Balıkçılar Cemiyeti, dünkü toplanb
da bütün bu noktalan etraflı tekilde göz 
den ııeı;imıiı ve teıbit etmiılir. Rapor, 
bugünlerde Ticaret odasına verilecektir. 

BELEDiYEDE 

Nümerotaj 
Tamamlanıyor 

lıtanbul tarafı bitti, Beyoğ 
lu tarafı iki ttyada bitt:cek 

Yeni nüfua yazımına t-.ıel olmak 
üaere yapılmakla olan numerotaj iti 
ilerleınittir. lııtanbul cihetindeki nu • 
merotaj iti bitm.iıtir. Beyoğlu Juamm· 
da Pangal.tı ve B~ikta.tta, Bebek ta• 
raflarından numerotaj yapılmaktadır. 
Bu itler iki aya kadar bitecektir. 

itfaiyenin eksiklikleri 
itfaiyenin eaaılı aurette •lahı ka· 

rarlattırılımftır. Ancak bütün itleri 
birden yapmalı: için tah&iaat yoktur. 
Bütçeye bunun için bir miktar tahllİ· 
.. t konmu,tur. 

Fakat itfaiye 1f"vazımtnıo tamam
lanması için 1 milyon liraya ilıtiyaç 
vardır. Bu aebeple itfaiyedeki yeni • 
Jileler senelere aynlarak yapılacak· 
trr. 

Sebze hali 
Sebze halinin yapılma.aı ilerlem k· 

teclir. Dq taraf.un yapılmıuı bitmit
tir. iç tarafının yapılma.aına çalıııl • 
maktadır. Rılrtmı da yapılmaktadır. 
Buraya büyükçe bU vinç konacaktır. 

Etten alınacak resim 
Mezbaha idareai, etten alınacak 

resim j~i için bazı tecrübeler yaptır • 
• ._ğa batl&IDJftır. Reuni bat heAl»le 
ödenen keailmif hayvanlardan bir kı• 
mı kantara vurulına·kta, kilo ile tediye 
edildiği takdirde reamiıı tutacağı mik 
tar teabit edimekteclir 

Diğer taraftan, hayvan tacirleri fe
hir meclisi azalarına dağrtılmak üzere 
br<>!ürler hazırlamağa başlamıtlardır. 
Bu brotiirlerde, kendi iatekleri yazılı 
bulunacaktır. 

Lise ve orta mekteplerde 
yoklama 

Liııe ve cırta mekteplerde yapılan 
yok.lamalann neticeleri anlaıılmııtır, 
Bıınlar talebe velilerine bildirilecek • 
tir. 

f )S0ı<::,A 1 
( lı Bankaamdan alman cetveldir) 

19 ŞUBAT 935 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l.tilu&Jı:I clabili 96,50 
1933 Er11a11i fr7 Raht.. 10.75 
Kupooauz. 30,25 An. mümeıail 53,20 

" JI 28,80 Aa. tab•il 1, 11 47,75 
" 111 29,15 

ESHAM 
it Ban\au Nama 10 ı Reji luıpon111.& 2,25 
" •• Hamilille 10,15 T elefoo 14.10 

Tfi'rk~~-:;!:.bu· 97 l ~T~"!-to \
9

f.fs 
ri7 ıtt Banka•• 63,80 lttibaıt "97. 10..50 
Trunvay 30.21 ~ .. -. o.,,-. V.':10 
Anadohı hiıse 2S,90 Eal1a 1,SS 
Sir. Ha:rriJ'• 16 Ş.rk m. ıtcaa 4.65 

ÇEK FiYATLARI 
Franu1 F. 12,03 Prai 19,00,60 
Londra 614.25 Belsr•l 35 
Milino 9,37,60 Mooı.o.. 10,93,25 
Nü1ork 79,78,25 Berlin 1,98 
Ceoe'f'r• 2,45.30 Madrit S..81 
AtiDa 83,90 Badap .. to 4.47~ 
Brüksel 3,4-0 .. o Varto'f'& 4,20,18 
Amsterdam ı,ı:,4S Bükret 78.95 

SofJ• 66,.71 Viyana 4,.25,25 

NUKUT (Satıf) 

Kuru.ı Kurut 

ZO F, Fransıa 169 20 1. la ... ;çre 815 

1 Dolar 125 t Pezela 18 

1 Kur. Çek 98 t Muk 43 

t tile A•. 23.50 t Zloti 22 
1 sterlin 615 20 ).ey 17 

20 Liret 213 20 Dinar 55 
20 Leva 2.3 1 Çernoviç 
20 F . Belçika 115 Alt:n 9 .32 

20 Drah.tıu 24 Meddiya 41 

1 Floria. 83 Banlıı.noC 240 
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Günü.fl'lt; 1 
iiP= • .,. 

Kok kömürü için alı
nan cezri tedbl ler 

Cezri hareket, cumhuriyet hü
kumetinin takip ettiği esaslı pren· 
•iplerden biridir. Halkın menfaa
ti, yurdun menfaati ı!e birlikte ne· 
yi amirse, o derhal yapılmalıdır. 
Ekonomi bakanımızın bir vesile İ· 
le pek güzel aöylediği 11ibi, tetkikat 
la ııakit geçirecek zamanda Jeği • 
liz. T etküıat hali miktarda yapıl
mışhr. Şimdi ise icraat zamanın -
dayız. 

Ekonomi bakanımız bu söz • 
lerini liliyat ile daima iabat etmİf 
ve yük.ek bir icraat adamı oldu -
ğıınu yurdun her tarafında feyizli 
eıerlerini gördüğümüz muhtelif e
konomi hamlelerile bir çok dela • 
lar göıtermiftir. 

Kok kömürünün pahalı olduğıı. 
na daİT yapılan şikayetler üzerine 
bakanlığın aldığı ciddi tedbirler 
ve verdiği kat'i emirler bunun en 
son bir misalidir. 

Bakanlık bir telgrafla, yerli kolı 
kömürlerinin toptan 16,50 ve pe
rakerııle 18,50 lir:ıya ve Alman koA 
!arının da21,EO liraya ıatılmannı 1. 
tanbul ve lzmir valilerine bildir -
mi1tir. Eğer bundan fazla sahla • 
cak olursa kanunun cezai hükümle
ri tatbik edilecek ve yerli kok iize· 
rine konulan himaye de kaldırıla
cakhr. 

Alınan bu cezri tedbir sayesin· 
de yerli kok ton bııJına 5,5 lira u· 
cıızlamlf demektir. 

ihtikar komisyonu aylardan • 
beri havayici zanıriye liyatı'an ü
zerinıle tatkikat, tahkikat yapar ve 
muhtelil kararlar ittihaz ederken, 
Ekonomi bakanlığının aldığı bu 
tedbir, böyle meselelerin 'ncuıl der· 
hal halledilebileceğini de alaka -
darlara göstermiş ve kıymetli bir 
ders olmuştur. 

Bu karar halka ucuz kömiir te
min ederek büyük bir hizmet yc:p· 
ma/Ja kalmıyor, ayni zamanda 
yu•U..J.!ıi kömür iıtihsalitını kam -
çılayan, lazlalafhran ulusal bir 
ekonomi hareketini de ortaya ko
yuyor. Bu sayede hiç fÜphesi.z, kı
fln mnmak için odun yakan bir 
çok klnueler, acıızluğu ve temizliği 
dolayııile derhal kok kullanmağa 
baflıyacak, kömür istihsalahmız 
daha /azla mahreç bulacak, orman 
lanmız harap olmaktan kurtula • 
cakhr. 

Kömür istilıaalatının fa:zlala1 • 
maaı, kiimrr Of'ak:arınılıı da!ı.ıı 1. z. 
la yurddııJm iş bulmaaını temin e
decek, ocak sahiplerinin daha mii
sait daha iyi veıait kullanmaları
nı, daha "Rasiyonel,, bir tar:ula ça 
lıJmalarını icap ettirecektir. Yurt
ta sanayi mahallelerinin son dere· 
ce ilerlediği bir zamanda, sınai 
bünye:erin kanı olan kömürün faz. 
lalapnaaı a.z büyük bir nimet mi • 
dir? Vakıa büyük sanayide kok 
kullanılmaz; fakat kok maden kö 
mürünün mü1taklarından biri de
ğil midir? 

Ekonomi bakanlığının tebliğin· 
de f11 cümle çok mühimdir: 

Eğer' kok tesbit edilen fiyatlar
dan fazlaya sahlacak olursa ayn
ca yerli kok üzerine mevzu himaye 
kaldınlacaktır. 

Bu son karar&ı Ekonomi bakan
lığı kok kömürü satanlara, yerli 
kömür için tatbik edilen himaye -
nin, ııade kömürcülerin ecnebi re· 
kabetlerinden mütee:sir olmamaaı 
ve para kazanmaaı için değil. bel
ki halkın refahı, halkın iyiliği ve 
rahatı için olduğunu ihtar etme,, -
tedir. 

Bakanlığın aldığı karan bu noh 
tai nazardan ayrıca sevinçle ve if
tiharla karşılarız. 

Mümtaz FAiK 

VllAYETTE 

16 Mart abidesi 
Juri heyeti eserlerden hiç 

birini beğenmedi 
16 mart ıelıitleri için yapılacak abi

de müsabakası jüri heyeti dün viliyet
te toplanmıı, btitün eserleri ııon olarak 
gözden aeçirmiıtir • . . 

Jüri heyeti luu'anru vennııtir. Duy. 
du'ğumuza göre, bu eserlerden hiç biri 
16 mart valıa11nı canlandıracak tekilde 
değildir. Bu itibarla kazanan ve kabul 
edilen eaer olmaımftır. 

Buna ait müaaAıakalar tekrar edile
cektir • 

Yeni maliye murakioi 
Çankırı •~avlığına geçilen lıtan

bul maliye mürakiplerinden Bay Mu .. 
tafanın yerine Bay Kazım mürakip ta
yin edilmiştir. 

300 seyyah geldi 
Cwna gÜnÜ liınanmuza 

vapurile 300 kadar aeyyıılı 
tir. 

Aqnitania 
ııelecek-
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·[Öz dilimizle JOJ HIKAYEil!fl1 l&t~ı .. ••ı•ı1 ~~ Türkç~ ile 
...__L_.n_d_h_e_r_g_An_ç_o_c_u_ğ_u_ Bir deniz kazası itina ile gizlenilen o~-~:~:~!:<hi .. u• kelima-

Amerikalı tayyareci Lindbergin Dikkat et sevgilim, güzel sarqın bir soy adı! •• 
oğlunu önce kaçırmak, sonra da bqını, divanın mavi yaıtığına rahat ra.-
boğarak öldürmekten suçlu olduğu hat yaala. Kurudan bir .igara al, ince, 

ıl uzun ağızlıia tak. Yaktıktan sonra 
için (ölüm) cezasına çarp an beni dinliyonnuı gibi bir vaziyet al. Ve 
Hauptman'ı, yasanın yumruğu al- kulak ver, .Oylüyorum: 
tından hiç kimse kurtaramadı. Evvel zaman içinde bir Bay ile bir 

Elektrikli sandalyede can verme- Bayan vardı. Bu Bay, bütün B•ylar gi-
aine birkaç gün kalan bu adamın bi ne güzel, ne çirkin, ne iri, ne zayıf, 

ne ihtiyar, ne genç, fakat kesesi delik 
yardakçıları, fİmdi t1 to vali ile hak olmalrta.n ziyade malı mülkü yerind~ 
gôzetene (hakim) gözdağı verme- zengin bir Baydı. 
ğe kalkıftılar. Keza !bu Bayan da bütün bayanlar 

H uptman için veril!'n ölüm ce· &"ibi genç, güzel, zeki, alımlı tııvaleti en• 
zası ayın 27 sine kadar deği1tirü- les ve saire ve saire bir Bayandı. 
meyecek olursa, vali ile birlikte Bu Bay ve bu Bayan evli idiler. Ya-
hak gözeteni de öldüreceklermi,. ni biıbirlerine nikilıla bailı bulunuyor

lardı. Aralarında haftanın yedi günün-
Amerika gibi soysallığın en yük- den bafka bir gün kavga çıkmazdı. 
sek kertesine gelmi• bir ülkede,· ya G"' 1 _, b' - b ik' . b' d -,. un eı .... en ır gun, er ın ır e-
salara karp gelen birtakım türedi- niz yoluna çıktırlar. Bir deniz yolu çı· 
lerin bu kadar başıboı bırakılma- kar da, Bay, bunu fırsat bilip beikirl.dı: 
ları kolaylıkla inanılır ~eylerden hatıralarını tazelemek için lıtifadeye 

T kotmaz mı diyecekl.İn? Yani kanaını 
değilse de ne yapmalı ki, bu böy- ıöyle bir kaç hafta ekip, kavgasız, bqı 
ledir · clinç geçecek bir kaç rünü ve geceyi 

Bunca varlıklarile, acunun göz- hangi koca aramaz? Evet, onu ben de 
lerini kama,tıran bir ülkede; ya- biliyorum. 
•aların otoritesi en ağır suç İfleyen Fakat bu böyle Bayan günlerden bir 
bir adamı, ölüm cezasına çarpmak gün beraber deniz yeluna çıktılar. 
için yetmiyor. Suçlunun el altın- Bindıkleri vapur tam denizin ortau-
dan iş gören, gözü kanlı yardak- na reldiği zaman, hava değitti, sarar -
çıları hemen, ortaya çıkıbl hak da- dı, bozardı, karanlı. Ç<ıl< geçmeden bir 
ğıtmag· a ralı~an hakimı ölümle fırtına, bir kıyamettir koptu ve ... va-

,. T pur battı. 
korkutuyorlar. Yolculardan, taıfalardan büyük bir 

Büyük bafın, derdi de büyük o- kumı boğuldular. Kurtulanlar çok az-
lur, derler. Amerikada ya,amak, dı. Onlar da nasılsa bir fıçıya, bir kı -
belki bir bakımdan birçoklarımızın rıık direğe ıarılıp ta imdat geıinceye 
ağzını sulandırır. kadar deniz üatünde tııtıınmağa muvaf. 

fak olanlardı. 
Fakat beriyanda orası için ola- Bay kurtulanların arasında bulunu-

ğan sayılan ifleri duyub işittikten yordu. Yüzıiıek bilitı de kurtu •• una 
sonra, kendi ülkemizde, korkusuz yardım etmişti. Fakat zaıvallı bayanı fe-
Yllfamanın tadını daha iyi anlaya- liiket yerinde aradılar, taradılar, bulama

dılar ve binnııtice boğulduğuna hükTUZ. 

Sala.haddin GONGöR mettiler. 

Bir tanıJıktan dinledimı 
- Soyadı seçinceye kaJar epey

ce gjinler uykusuz kaldım. Birçok 
adlara, nice 11ünler kalamın için
de geçitresmi yaptırdıktan sonra, 
nihayet içlerinden birini •eçtim. 
Bu adı; kim11e alamaz diye düşü
nüyordum. Çünkü, gösterifİ olan 
bir ad değildi. Yalnız söylenişi ku
lağa hoş geliyordu. 

Bu bakımdan, kendime en uy
gun, efsiz ve benzersiz bir ad bul
dum diye seviniyordum. 

Henüz tescil ettirmediğim için, 
birisi duyar da alır korkusile kim
seye haber vermediğim soyadımla 
dün, hiç tanımadığım biri arkam
dan seslenmesin mi? 

Dönüb baktım. Fal.at o bana 
değil, önünde giden beyaz, kıvır
cık tüylü köpeğe sesleniyordu. Be
nim bunca emekle bulduğıım, her
ktuten g;zlediğim adın bir köpeğe 
verildiğini duyunca ne hale geldi
ğimi artık ne sen sor, ne cf e ben 
ıöyleyeyim ... 

Giineşin altında yeni bir feY yok. 
tur, sözünün doğruluğunu böylelik 
le bir defa daha anladım. 

Kulakminfiri 

MEVLÜD 
Sabık esbabçıbaşı Bay Hacı IJ. 

yaa'ın '"'·hu için Kadıköy iskele ca
miindc bugünkü ÇUfamba günü 
öğle namazından sonra mevlud o
kunacaktır. Arzu edenlerin te9rif • 
leri. 

lerin öz türkçe mukabillerinl yazarak ıelıtlimi· 
sin boı hanelerine yerleıtiriniz •• keaerek 
0 Milliyet Bilmece memurluiuna., ıönderiniz. 

Bilmecemizi doiru halledenler araıında kura 
çek iyor ve kazananla.ra hediyeler Yeriyoru.z : 

Müddet : Perıembe aiinü akıama kadardır, 

Yeni hilmecemiz 
1 7 3 4 5 6 7 s 9 101' 

ı 1 1 

~ 1 1 111 1 1 

3 • il •• 4 • • ı 1 1 

5 •• 1 1 • 1 

fi 1 ı •. ı • • ı 
., 

7 l•I 1 1 ı • • I • 1 ••• • 9 • 1 
1 1 • ı 
ı ; 

1 - SOLDAN SACA , 

1 - Koyunun çocuiu 4, Hakan 4. 
2 - Valide 3, mebut 6,, 

3 - Nota 2. 
4 - Nota 2, intihap S. 

IS - Bir rakam 3, Traba::onlu 3. 
6 - Nota 2. Nota 2 
7 - Hücum 4, Oyuk 3. 
8 - Beyıir 2, T ep•i 4. 

9 - Sonuna (z) ıelince kumealik 
mah•ul 4, lalifbam 2. 

• • • 
1 

olur 2, 

10 - Sonuna (r) ıelince luta mab.ıuı bir 
huıuaiyet olur 2, yama 2. 

11 - Reislik s. 

YUKARDAN AŞACI ı 

1 - lifaJ etmek, ikna etmek 9. 
2 - Dakik 2. Liz ka11iı 4. 

3 - Tavlaya mab.ıuı bir t•Y 3, Beyaz 2.. 
4 - ZükUr S. 
5-Dem3, 

6 - Şark vili.yetlerimiz.den biri 4,. Ceniı 4. 
7- Kamer 2, Yet 2. 

8 - Kırmızı ~ Nakuı 3. 
9 - lıt• 2. ~•er 2. tekrar 4 

10 - Haıarattan bir\ 5. 
il - M.h. 

MADENCi 
BAY MEHMED AR1F OLDU 
Memleketimizin maruf tüccarların -

dan Madenci Bay Mehmed Arifin bir 
seoedenberi müptela olduiu hastalıktan 
kurtulamıyarak vefat ettiiini büyük bir 
teessürle haber aldık. Memlekete, bil • 
haua kurtuluş aavaıında büyük hizmet 
leri görülmüt olan Bay Arif'in ölümü
nün, kendiıini mümtaz ve ifı kalpli bir 
insan veya bir arkadat olarak tanıyan 
herkesçe elemle karıdanacaiı muhak • 
kaktır. 

Artık Bay, karısını ölmüt biliyordu. 
dk günler hayli üzüldü, ııkıldı fakat 
altı ay eonra bu yeni hayata tam alıt· 
mağa baı1amııtı ki zamane icatlarından 
olan radyo sayesinde kansının ölmedi
ğini öğrendi. 

Radyonun haberine göre, bdm ge
ne kazazedelerden birisi ile hali bir a
daya iltica etmiıti. Daha doğruıu kadın 
kaza zamanında va;>urun ikinci ıüvari
ıi ile güvertede berııiber bulunuyonnuı. 
Vapur batınca ikinci kaptan kadını be
linden tuttuğu gibi yüze yüze civarda 
bildiği hali adalardan birine çıkarmıı. 

1 MaU:::!:.:i~~·...' i 
yenlere taıı- ediyor. lı ııe İŞfİ 
utiyenler bir mektupla lı bürı> • 
mw:a mürac- etmelidirler. 

Merhumun cenaı:esl burün saat on 
buçukta Taksimde Cümhuriyel aparlı • 
manmclan kaldınlarak medfenl ebedisi. 
ne teırcll edilecektir. 

Kederdide ailesine samimi taziyetleri· 
mizf beyan eyleriz. 

1 Aıkeri tebliğler 
lhtiyat efradı yoklaması 

F at:ih ukerlik ıul>eainden: 

1 

ff• ._ olduğu gibi bu •ene de 
lıtiyat efradının yoklamaları yapıla
caktır. 

1 - I.tanbul mıntaka11 haricinde 
olanlar nüfus cüzdanlarındaki mahalle 
isim ve baha11nın iımi, doium tarihle· 
rile ikamet adreılerini yazmak ıuretile 
tahriren bildirilir. 2 - htanbulda bu
lunan ihtiyat efradı menıup olduklan 
mahaJleıinin askeri mümeaıiline müra .. 
caat etmesi ve yahut mensup oldukla • 
n mahalleye ayrılan tarih ve günde 
bizzat şubeye relerek ihtiyat yoklama
larını yaptırabilir. 3 - Mahallat a•keri 
müme11illeri ihtiyat yoklamalanru ıu
bede yapacaklanndan kendilerine ayrı
lan tarihlerde 3293 kanuna röre 
tanzim kılınan ve mevkii meriyete ko
aan nizamnamenin aakeri itlerini alilka
ıiar eden maddelerini aaflam ve doğru 
ol..-ak öfrenerek ve saat 9 da baıla
ma.k üzere ıubeye geleceklerdir. 

MHJi fefr-ilra: 108 

- Kolayı var.. korkma ıen .. 
Ben zaten hazırlıklı duruyordum. 
Getir fU ilacı! 

Nazmi hayretle ona baktı. "ha
zırlıklı durmak,. da ne demekti? bu 
adam keramet sahibi mi idi, ki 
uyanır uyanmaz mi~esinin .s~ncı
yacağ,,,1 tahmin etmış ve ılaç~ar 
hazırlamıştı . 

Y alnayak, kolları bileklerine ka 
dar sıvalı, on bet on altı ya,ında 
bir genç iki eliyle tuttuğu bir top
rak çanağı uzatınca sordu: 

- Bu da ne? 
- En iyisi budur. Birebir gelir .. 

Haydi arslanım, dik bakalım. 
- ...... . 
- Dik canım ... esrar tatlısını 

dünyada ille yiyen sen değilsin ya .. 
- Esrar tatlısı mı? kim yedi 

esrar tathımı? 
Nazmi bir deli gibi bağırmıttı. 

Hepai ürkerek gerilediler. Sonra 
1 

Bay, bu haberi radyodan öğrenin • 
ce, aon derece memnun oldu <!ersem 
f&trp kalma, hatta tafsilat almak i.çin 
selen bütün gazetelerin hep.;ni alıyor
du. Gaze:telerde ikinci Mivarinin re&mi 
de çlkmııtı. Hiç bir berber dükkinı ol
mıyan hali bir adada altı ay kaldıktan 
..,nra, saçlı ıakallı çekilıniı bir resmi. 
Fakat gene öyle iken, ikinci süvarinin 
genç, gümüz, tu"t'8na, hülasa tam ikinci 
kaptan olduğu anlatılıyordu. 

Gazetelerdeki dıdıa batka reaimlerıı. 
her iki kazazedenin adada beraberce 
yaptıkları küçiicülı: bir barakada görü
nüyordu. Bu barakada her ikiıi de altı 
oıy benıber yaıamıtlardı. Beıi>er düld<i.
nı olmadığı ribi, terzi dükkanı da olma
dığından, her ikiıinin de .kıyafetlerini 
ne kadar pezmürde olduğuna hükmede
biljrsin. Denizden toplanmıı konserve, 
biıküvi ve saire ile yafamıılardı. 

Hülaaa sevgili sarıtırum, kazazede
leri teaadufen oradan geçen bir vapur 
görmüı ve kurtanruıtı. Artık pek ahi 
hükmedebilinin ki Bay Bayanına kavut
tu ve hayatlan e ki cereyanını aldı. 
Hatta Bay Cici .karuına geçirdiği mül
hit günleri unutturmak için elinden ne 
gelirse, hepıini yapıyordu. 

Fakat ... günün birinde ıüphe deni
len bir kurt içine rirdi. Keneli kendine 
ıöyle dütünüyordu: 

- Evet, c':iyordu, altı ay karm ile 
bu ikinci kaptan .kinueaiz bir adada A
demle Havva gibi na11l yaıadılar? 

Nihayet keneli kendine bu suali IOI'· 

maktan bolı:tı, bir akıam Bayana içini 

llıüe.lıiı: ~azmi Şahap 
dağ ağası: 

- A efendi ... , dedi, bize ne 
bağınyonun? sen iıtemltıin, arka
datın yaptı. Biz zaten alıtığız. Hep 
beraber yedik. 

O zaman genç baıındaki ağrıyı 
da, midesindeki sancıyı da unutu
verdi ve bir zıplayıtta ayağa 
kalktı: 

- Nerede o deyyus? 
Koca koğuşta evvela bir sükun 

oldu. Sonra her ağızdan keskin 
kahkahalar savruldu. 

- Nerede o haydud? o namus
suz hergele nerede? 

- Beyhude bağrıyon efendi -
diye söylendi dağ ağası - Arka
da9ın timdi Keskin yolunu yarı a
dı bile .... 

- Anlayamadım .. 
- Anlayacağın bu İtte. Şaşı 

sabah sabah jandarma ile gitti. 
Hatta araba polis müdürlüğünü do 

lı arayanlar 
Genç bir muallim ilk ve orta md<tebe 

giden çocukları mükemmel surette ye
tiıtinnek ıartile hll'lllsi dersler verecek, 
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DELlDOLU 
opereti oynayacaktır. 

Son hafta 

açtı. Bayan hiç i.tifini bozmadı: 
- Ya ıen? dedi, ya sen? 
Bay bu cevaba tatn...!ı: 
- Nasıl ben? 

812 

- Evet sen, altı aydır ıen ne yap-
tın? Bana hiç ihanet ebnedin mi? 

O zaman Bay bir müddet düftindü 
ve en nihayet dedi ki : · 

- Oyle amma, ben o zaman karısı 
ölmi>f bir Ademdim. 

SEM 

tanırken bize mendil bile salladı. 
Nazmi bu hayırsız giditten itkil· 

lendi. Bu adam ona, daha dün 
"bir hafta içinde gideceğiz,. demit 
ti. "Belki onun daha evvel sürül
mesi emredilmittir,. diye dütüne· 
cek oldu. 

- Peki ama .. - dedi - bu me
hln bana bir "allaha ıamarlaaık,. 
da mı demez? bunda herhalde da· 
lavere olacak? 

Genit adımlarla koğuf kapısına 
gitti. iki dakika sonraya iki esrar· 
lı tatlının da Süleymanın habersiz 
giditinin de sebebini büyük bir 
hayre.tle öğrenmit bulunuyordu: 

Şııtı onu dolandırmqtı. 
Evet ... Bu mel'un tafı, kendi 

yüzünden hayatının en güzel sene· 
!erini hapiıhanelerde geçirmeğe 
mahkum olan Nazminin paralarını 
çalmıttı. O Nazmi ki, içinin en a
levli atetile ve en temi~ heyecani
le kottuğu Anadoluya daha ayak 
basar basmaz, bu herif ayaklarına 
dolandığı için çok derinlerden vu
rulmuştu. O Nazmi ki ayaklarına 
kapanan bir adamın yalvarıtlarını 
cevabsız bırakmak istememif, o
nun çocuklarını çok feci bir istik
balden kurtarabileceğini tahmin 
ettiği için ve sırf bombalar altında 
parçalanan genç ve temiz bir kı
zın hatırasına kapılarak dünyanın 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
18: Fransızca ders. 18,301 Jimnaıtik. 

Bayan Azade. 18,50: Kliıik musiki, plak. 
ı9,30: Haberler. 19,40: Bayan Halide 
monoloğ. 20: Maarif bakanlığı namına 
konferanı, lıtanbul Erkek liıesi f.ılsefe 
muallimi Nimetullah Oztürk. 20,30: Ba· 
Waykan oı-kestraaı. 21,20: Son haberler. 
21,30: Radyo orkeıtra11. 22: Radyo caz 
ve tango orkeıtraıL 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. _ 
18,.35: Şarkılar. 18,50: Spor. 19: Sözler. 19, 

151 Oda mu•ilüai. 19,4S: Konferana. %0: Orı 
maıikiai. 20.20: Sözler. 20,30: Şarkılar, 21: 
Hafif mu•iki. 21,35: Haberler. 21,45: Sözler. 
21.SO: Cho.Rİn kon•eri. 23,lSı Konferanı. (fraıı· 
ıızca) 23.25.LRek.li.mlar, 23,40: Danı. 24: Sö.r; 
Jer. 24,05: Danı. 

174 Khz. M O S KOVA, 1724 m. 
17,30: Fırka neıriyatr. İ8,30ı Kızılordu için 

•Öıı:: •• muıild. 19,30: Kolkoıı::lara türler. 21: 
Senfonik konıer nakli., 22: Çekçe netriyat. 
23.0S: lnrili.zce neıri.yat. 24,05: Almanca netri· 
,.-at. 

832 Kh•. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
171 Franıız operalarından parçalar. 18,20: 

Bir opera temailinin nakli. 22,30: Kantık kon· 
ter •e dan• muaikiıi. 

785 Khz. L E 1 P Z 1 C, 382 m. 
18: Richard Veltzin eserlerinden kuartet kon 

teri. - Sözler. 19: Alman halk h.a•aları. 19,40 
Ta.rilıte .-ü.xel aanatlar. 20: Şen akıarn muıikial 
!11 Haberler. 21,15: Gençlere uluNI neıriyat. 
21,451 Spor. 22,tO: lnailia:: muaikiai. 23.10: 
Haberler, apor. 23,30: Gece muaiki.ıi. 

545 Khz. B U D A P E S T E, 550 m. 
18,30: Piyano konaeri. 19,10: Söıı:ler. 19,40: 

Macar ıarluları. 20,50: Stüdyo temai.li. 22,50: 
Haberler. 23,10: Cazband. 23,50: Opera or· 
ke•traaı. 

686 Kh.. B E L C R A D, 437 m. 
18: Sözler. 19,25: Söıı:ler. 19,30: Der•. 20ı 

Plak. Rekli.m. 20,15: Haberler. 20,30: Ulu.al 
netriyat, 21; Jübliyanadan nakil. 23: Haberler 
23,15: Kah•ehane konaeri. 

904 Khz. H A M B U R C, 332 m. 
18,30: Köylü ıarlcıları. 19,10: Sözler. 19,30: 

plik. 19,45 Sözler. 19,55: Haberler. 20: Straaua 
aun eserlerinden (Viyana muaikiai) Zl: Haber· 
ler. Zl,15: Konter, (BerHnden nakil.) 21,45 
yeni •• eaki orı mu.ıikiai. 22: uoer Holıı::diabH 

en bsyük diğerkamlıklarından bi
rini yapmıttı. itte flltl bu Nazmi. · 
nin paralarını çalmıştı. Ve görül
meden kaçabilmek için onu enarlı 
tatlı vererek uyutmuttu da. •. 

Müdür; geldikleri gün idareye 
bırakılan paraların hepsini Süley
mana verdiğini aöylemi.f ve; 

- Arabayı birlikte pazarlık et
tik .. - demitti - kn4ı: lira ile ta 
Kayaeriye kadar gidebilecek. 

Sonra, "hükfunetin siyasi olsun, 
idi olsun hiçbir mahkumu menfa. 
ama göndermek için on para tahsi
sat vermediğini, araba tutamazsa 
kendisinin ta Diyarıbekire kadar 
yaya gitmeğe mecbur kalacağım,. 
ilave etmitti. 

- Peki efendim ama ... bu para
lar benimdi! - diye bağıracak ol
muttu. 

O zaman müdür, katibinin dos
yadan çıkardığı bir kağıdı uzatmıt 
t'ı: 

- Buyurunuz .. itte üç yüz liralık 
makbuz ... Bunu geldiğiniz gün 
vennitsiniz, ve bu sabah Süleyman 
bize iade etmiş. Eğ~r ortada bir 
hadise varsa kabahat idareye aid o
lamaz. Çünkü para teslim edilir
ken bizden ayn bir makbuz isteye
bilirdiniz. Hem efendim, ben ıizi 
dün çağırdım. Neye gelmediniz? 
Hasta olduğunuzu bildirmitıiniz 

Bu akşam MELEK sin<'masında 

AYNANIN SIRRI 
Seven ve ıevilenlerin filmi ... 

Evlilik hayabnın kııkançlıklarını, tüphe ve ihtiraslarını 

göıteı-en Fraıııu:cı ıözlll bir film 

Oynıyan: NAN C Y CAR OL L 
Programda haf~anın yenilikleri 

PARAMOUNT DÜNYA HABERLERİ 

----------·----------------------·'\ İıte beklediğin ı z a~k - Heyecan - İhtiraı ve 
yüksek macera filmi: 

CASUS KALBİ 
Bu derecede muazzam bir film pek az görülmüıtür· 

Oynıyan: BRlGITTE HELM ·yarın akşamdan itibaren 

EK SiNEMASINDA 

Yarın akşam S A R A Y sinemasında 
HENRY BATAILLE'ııı eserinden iktibas ve ALEXANDER 

KORDA tarafından vaz'ı sahne edilen 

DON JUAN 
Franıızca mllkllemell bOyOk ve ıeytanl film batlıyor. 

1 Douglaı Fairbankı, dilber ve ıehbar Meri• Oberon ile ıDks~ 
kaduılar etrafında rolloü palı: mllkemmel bir tanda oyaama 
ve teaıayilz: etmektedir. 

ll!veıen ' SON NI.-.Nl renkli SYLLY SYMPHONIES serisinin cazip 
bir filmi ve FOX JURNAL 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında KAin 
UNYON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilüasda icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayıııu. 

Telefon : 4.4888. 815 

HER MESLEK İÇİN ASRİ LiSANLAR ELZEMDİR 
yerin• ve hakiki 
liun ml1tehas11ları BERLITZ Mektebi 

ınualllmlerldir· 

Mülki ve askeri memurlar ve muallimler için husus! tarifeler vardır. 

KayldJer açılmıthr. - Meccani bir ta crUbe deni alınıı 
Ankara: Kon va caddesi 

YE.Nl NE.$RlYA'I 

Yeni Türk 
Istanbul Halkevi tarafından çrkanl

makta olmı (Yeni Türk) mecmuasının 
29 uncu sayısı Recep Peker, Hıfzı Tev
fik, Or. Galip, NfuJhet, Selim Sırrı, 
Ahmet Ekrem, Hikmet Turhan, Vasfi 
Rıza Baylarla Meliha Avni, ŞilkUfe 
Nihal, iffet ·Oruz, Hatice Hatip ·Bayan· 
lann yazılarile çikmııtır. 

adi. marınerin e•erleriidea. opera. 
950 Kbz. BRESLAU, 316 m., 

17,30 Radyo orkeıtraar. 19 Sözler, 19.05 
Düet T• tarlalar, 19.40 Sözler. 20 Şen pli.kla.r, 
20,40 Haftanın haber icmali, 21 Cünü.n luaa 
haberleri, 21,15 Uluıal netriyat ( muaikili 
akeç), 22.30 Çiter mu•İkial, 23 Haberler, 
23,30 Danı. 

Yarınkı program 
1 S T N BUL' 
17.30: lnkili.p deraleri. OniYerıi.teden n.akil. 

Jzmir tayli.Yı profeaör Etat Boskurt. 18,30; 
Pl&k. 19,30: Haerler. 19,35: C..vin. lu.rdetler. 
ıan. 20: Ba,.-an. T•ktaf, pi,.-ano ile. 20,30: Stüd. 
yo •İıan oorkeatra.aL 21,15: Son lıah•rler. 21, 
30: Rad,.-o haberl•rİ. 22,: Radyo tanıo •• canz 
ork•atratı. • 

ve bir iki gün daha burada kalmak 
i11tediğinizi aöylemitsiniz ... 

Bu ton sözleri de Süleymanın 
uydurduğunu anlamıftı. Müdür 
"isterseniz bir zabıt varakası tut
turalım. Telgrafla gittiği yerlere 
haber verilebilir., deyince buna lü
zum görmedi. Bu beyhude bir ça
lı9ma olacaktı. Çünkü dolandıncı· 
lığı iabat edemiyecekti. Herif "pa
ralar benimdi,. dedi mi mesele ka
paruverecekti. Şatkın fqlmı koğu
ta döndü. Kafasını yumruklaya
rak bir çocuk gibi ağlamağa bat
ladı. 

- Ne diye makbuzu yanına al
mazsın .. Hayvan! - diye bağır· 
dı ... 

Sonra akrabalarına kartı baba
sının gösterdiği alakasızlık hatırı
na geldi. Kimbilir Şebab bey kaç 
bin türlü maceradan sonra bu neti
ceye varmıttı ! Maamafih gene için 
de kendini avutacak bir mantık bul 
makta gecikmedi: 

- Hiı ile hareket etmenin sonu 
bu olur .. - diye dütündü - anla
şılan, bu aldanmak mukaddermit. 
Babamın amcama yaptığı fena

lığın cezasını çekmit oluyorum. 
Takas tukas olduk ismet babam ba
banı dolandırmıf, senin hatıran da 
beni dolandırdı... Sana borcum 
kalmadı artık. Fakat şu melunun 

l~ıanbul, 373. lsılklll caddesi 

ÇAGIRIŞLAR 

Erkek lisesi mezunları 
kongresi 

lrtanl>ul E~ lisesi mezunları "" 
miyetinden: 

15-2-935 tarihinde açılması k.,.r 

laıtırılan yıllık konrremiz ~olduk olııı" 
ılığından 22-2-936 c:uma günü -t .,; 
bırakılmııtır. Arkada1larm pteril~ 
günde rn<ıktepte bulunmalan ılı, 
yetle teblii olunur. 

Çocuk esirıeme kururıı" 
Bakırköy kongresi 

Çocuk ugeme kurumunun 8~ 
köy l<aza kolu konıır.,.i ouma ':; 
saat 15 te Bakırköy Cumhuriyet Jj 
Fırkası kaza merkezinde Yl'Pll~· 
Akıamı da bir balo verilecektir. 

9eytanetine ne denin 7 JğrenÇ:;. 
rif 1 Beni dolandırmak için aS 
sın esrarla zehirleyecekti de .. • 

Dam ağasının uzattığı ~ 
sefer reddetmedi. Bu ç~ ıl 
gın tereyağı varoı. Onu yıl 
yudum içti. 

• 
• • • • • • • • • K 

itte bundan ıonra Nazırı~. 
tam üç ay aüren yeni bir aer't- • 
batlamıftı. Bu bir ıerıüzefl 
daha doğrusu bir seyyar itlce 
idi. 

Bir hapishaneden çıkıyor,~~ 
pishaneye gidiyoı-du. Ankar 
nu almak için gelen iki jarıdde' 
parasız olduğunu ve yaya gl Joll 
ğini öğrenince gerisin geriY'e 1 
mütler ve kumandan bunlat!" tfi 
rine ilci süvari göndernı:ft~ad 
mola vermeden Y ahtıhan a ııl 
gittiler. Oradan Keskine ul•! ıe . ·n~ 
Karakol kumandanı kendtJ~rtl lı' 
!im edilir edilmez genci dog 
pishaneye gönderdi. . lı 

Hapishane... buna da ha!';,.ri 
denilebilir miydi? Bir ha:rlı 
bir yerdi burası... tıı'd 

Ostü yıkılmıt bir binanın jyoı 
rum katına, gelenleri tıkı'i"er 
!ardı. ıj) • 

(BitrflP 
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1111 
Yugoslavyada radyo 

t •elırrat raJya •pilıeri Ba)I Henrilıı Fingerlıul 
~..ı. 
r'J.-.ı tanulsiımız ratlyo u-
1~an birka,ı da Y ııaoa-

Y ıı, l'olantlu. 
~ılırvyaJa ratlyonun eski ol-
~<trı ılolıryı merkezler yiik

\"lıi.rette delildir. Bununla bera 
'ti rııtI yo amatörlerinin en sev 
~~rtıpa radyoları arasında 
/~, er bullDl'aT. 

1~ fimtliki lıaltle en iyi 
aQd ~en biridir. Bu istas-
' Qpqte radyosundan bir 

• yü/uekl.rd e çıkar ve 
• erde kullanılan ipareti blı ' 

'1 ôtiiıüdür. 
·~" biraz daha :ayıl olması
'" en her zaman programla
~ttiğimiz Belgrad radyosu 
'"nıı ları karanlık başınca pek 
;·~ <rn iıtasyonlardandır. 

· •b cıt bir Yugoslavya prnt.uı 
~1.Je lıulunuyor. Kudretinin 

, Cin bu istasyon maaleıel din 
41 >'or. 
~~tıd radyom epeyce zengin 
J~'arna aahibdir. Çok dela
ıtril1>'ana ile Zagreb operaların 
~ 'n opera temsilleri Belgrad 
';, tarafından da naklen n8f· 
~ . 
:ı;r ıılJığımıza göre pelı .)'d· 1 
~ elgrad ruyosıınan lr.adr• 
~'ılacak ve daha. miıkemmel 
'1,' eriten saatlerde ifülilebile- ı 

• 

BelflTaJ radyosunda her vakit 
muntcızam ve zengin bir program 
dinlenilir. Ara, .ıra ulusal Sırp ha
valan ve wayda ile lantazi par,a. 
lar istasyonun karakteriatilı nefrİ· 
!_atıdır. --

Belgrat raJ;yoau •;;iıeri S«7<V1 Jelena 
l!ilbija Lapceulc 

Resmintt:ıNle görüleı yeni mür· 
ıile poaf4aı H! ant~n kudretile Bel
wrad daha iyileımiştir. 

Turııud B L !. D A 
• 

' 

Belıırat rad)lo gönderici postası ue anten kuleleri 

~tii Kısa dalgalı 
~ıı: kıaa dalgalı radyo istas
t'' a o kadar tekamül ve te

'\j;l'iilüyor ki ıon ıiıtem bü -
~ 'lo b\akineleri bu kısım dal

·~i ~k vaziyette yapılıyor. "'t alde fennen bir metre da
)ı.11 dalga uzunluklarile bile 
? :tapınak kabil ise de tatbi
~ llıetreden atağı dalgaların 

~ qt~lf~lerden dinlenmeıi pek 
.'lıı 61 dır 
ı,~'ıı d~layı piyasaya çıka

~ ~1/0 8.letlerinin kısa dalga 
lı, ~ ekseriyetle 16 metreden 
~ ı6a.ıı ınakinelerin dalga tak 

~ıdttı ~an 175 metreye ve 175 
~ k 50 ye nihayet 1000 den 
1dtıı a.dardır. Bazıları da 19 
\ıe SO metreye kadar olan 
~lı, aları alır. 50 den 200 e ka
l'ıtı:ıı l'tıe.rkezleri bu makine
;~ ı. 
lıı ıı ~o ·1 1tıe 1 '"' ı e 175 metre arasın-
(ttıı f ""ren ista,yon da iki ve
ılııe1;k~la değildir. Bu dalga
~'i iç· a':1 polisi tarafından ken 

\ı 11ter~k 1fgal edilmit olduğun-
11., teı a dinleyicileri bu dc.i
~ Ilı ~~Yan eden polis muh'l
~ 'ıı ~k·~ ede~ilmek için A -
.' ınalarma ilave edll
ı~ 
•:tcte 

ll'Öre bu dalgahrdaki 

istasyon ar 
polis muhaberatı bir çok Amerika
lı tarafından merakla takib edil • 
mekte imit. Avrupa ve Asya' da 50 
ile 100 metre arasında çalfall yu
karıda da bahsettiğimiz gibi bir, 
kaç istasyon olduğu için Avrupa 
fabrikalarından çıkan makineler 
bu dalgaları ilave etmeğe lüzum 
görmemitlerdir. 

Eaaa itibarile konser netreden 
kısa dalgalar 16 ile 50 metre ara
sındadır. Bunlar diğerleri gibi ayni 
dalga ile ayni saatlerde netriyat 
yapmazlar. Bu yüzden bir çok ye
ni meraklılar kısa dalgalı istasyon
lara nasıl çalıtılacağım bilmezler. 

Bundan dolayı gelecek hafta -
dan itibaren bütün bu kısa dalga
lardan bahsedecek hangilerinin 
hangi saatlerde çalıştığını ve nasıl 
alındığını okuyucularımıza mu • 
fassal olarak bilriireceğiz. Ancak 
kısa dalgalar üzerinden neşriyat 

yapan İstasyonlarla parazit•İz • e 
emin olarak en uzakları dinlemek 

Is!, nda 'da rad o 
J 

Geçen senenin son ayında lslan
dada radyo dinliyen abonelerin 5a. 
yısı 10350 yi buluyordu. Buna na
zaran 1000 ki~iden 92 sinin radyo 
dinlediği anlatılıyor. Halbuki bir 

• 

1 1 1 1 1 
1 Haftalık Program 1 

1 

24 Şubat Pazar 
223, Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
17,20: Şarkılar. 17,45r Çocuk procramı. 18ı 

Orkestra, 18,50: Koıaferana. 19ı Sözler. 20ı 
Hafif musiki. 20,45ı Sözler. Zir Popüler kon• 
ıer. 21,45: Haberler. 21,55: Sözler. 22: Neıeli 
neıriyat. 22,30: Spor cluyumları. 23: Rekliım· 
lar. 23,15: Danı muıikiıi. 

175 Kbz. M O S KOVA,. 1724 m. 
13,30: Sözler ve musikili pro•ram. 151 

Sözler. 19,30: Kolkoz neıriyab. 21: Senfonik 
konser. 22: Almanca neıriyat. 23105: Söz• 
ler. 24,05: Almanca neıriyat. 

832 Klu. M O S K O V A, (Stalio) 361 m. 
17ı Oda musikiıl. 22: Daaı musikisi .-e ka· 

nıık konser. 
546 Kbz. Khz. B U DAP E Ş T E, 560 m. 
17: Hafif muıtki. - Söaler.tt,201 Orkestra 

lı::onnrL 20ı Karııık neft'İJ&t. 20,45: Şarkılı 
Macarca neıriyat. 22: Spor •• laa'b.rJer. 22,30• 
B•dap .. te konMr orkeıtraır. 24,0lı Ca:ıba.ıul 
l,OI: Haberi ... 
BUDAPEŞTE, (K•aa clalraJ 19.,52 m. 
15: Haberler, 15,16: Bertba ıa.lon orkeıtra-... 
Khx. !I T O K H O L M. 428 m. 
19,,.30: Koro konaerL 20,30: Rad10 lİ7atro .. 

11L 21,41: Askorf mu.•iki. 231 Şarkılar. 
1186 Kh•. B E L G R A O, 437 m. 
9,30ı Popüler ıarlular. 20: Rekl&m ve plak· 

lar. 20,15: Sözler. 20,30: Ulusal ııeıri7at. 2lı 
Sırp seceıl ( popiller tarla .... ha Talar.) 22,30• 
Rad70 orkestrası, 23: Haberler. 23,20: Kon· 
ıerin aoau. 23,35: Kahvehane konıeri. 24,051 
Danı pli.klan. 

904 Kbz. H A M B U R C, 332 m. 
19: Halk muıiki•İ. 19,30: Musikili ıkeç. 

11Daı Lebenıbuch Gotteı.,.. 20,35: Spor. 211 
Leonca't"a11onun "8ajaıı:ıı:o,, (Pa11aço) operası. 
22,201 KarnaYal neıri,.ab. 24: Haberler. 24,30ı 
Dana mualkial. 

9SO Kbz. B R E S L A U, 318 m. 
20,30: Sileıya lı:ö1lil tiyalroıu. 21: Şen not

lar. 23: Haberler. 23,301 Plik. 24: Dan• ınu• 
ılkial. 

904 Khz. H A M B U R Cl, 331 m. 
19: Şarkılı hafif muıikl. 20,35: Spor. Z0,4!Sı 

Spor. 20,55: Haberler. 211 Leon Ca ... allonun 
"Palyaço11 opera11. 22,20: Karnaval neıriyab. 
24: Haberl•r. 24,30: Danı rnuıilı:iıL 

823 Kbz. B U K R E Ş 384. 
12: Dint kon••r, 12,30: Oile ınu•ikiıi, Ilı 

PopÜler Romen muıikiıi, 13,45: Haberl•, 
14,20: Popüler Romen muıildıi, 17: Konfe • 
ranı, 17,15: Pli.le, •Özler, IS: Aıker muz::ika· 
ıı, 19,15: Aıker konserinin devamı, 19,35 kon 
f•rana, 20: Radyo popurell, 21,30 Tiyatro, 
12,30 ıarkılar, 22,.50: Orke•tra, 23: Haberler, 
*3;15 Dana, 

25 Şubat Pazartesi 
22J Klu. V A R Ş O V A, 1348 "'· 
18: Danı. - Sözl•r. 18,35: Şarkılar. 18.50: 

Sö:r.lerJ 19~15: Piyano kon•eri. 19,45: Plik. -
lözler. 21 ı Şarkılı birUiile aakıofon korııeri. 
21,45: Haberler. 22; Senfo-ik konıer. 22,4Sı 
Konferans, 23: Relı.l&mlar. 24: Danı rnuaiki· 
al. 

175 Kbz. M O S K O VA, 1724 m. 
l&,30: Kanıık konser. 19,30: .IC.olkoıı: netri· 

,....ıı, ( muılkilj,) 21 ı Karıtık kon.ıer. 22: Al· 
manca neıri7at. 23,05: lnıiliıı:ce n.eıriyat. 24,05: 
Maearca neıri,.at. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalio) 361 m. 
18,20: Bir opera temaili.ni na.IUI. 2.2,30: Danı 

muıikiai. 24: Büyük iıtaa7ondan nakil. 
545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
19: Salon Luıarteti. J9,25: • .\imanca der•. 

20,30: Konferanı. 20,451 HaendeHn eserlerin• 
den 11JOSHHUA,, adla oratoryum. 22,40: Ha· 
herler. 23: Salon kuarteti. 24: Çincene muıi· 
kiıi. 1,05: Haberler. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m. 
18,05: Şarkılar, aö:r:ler. 19,45: Plik. 20,30: 

Söıı:ler. 21: Piyano konseri, 21 .. 30ı Sözler. 22: 
Şarktlı kona•.-. 23: Konaer (opera muai.lı:iai.) 

686 Klız. B E L C R A D, 437 m. 
19,30: Derı. 20: Reklı\m ve pli.k, 20,15: Ha· 

berler. :10,30: Ulusal n.eıri1at. 21: Zairebden 
bir ı p•r• temıilini nakil. 

104 Khz. H A M B U R G. 332 m. 
18,30: Koloni biki.7eleri ~.itablar .. 18,45: Ka· 

dın ••ati. 19,15: Musikili ıkeç. 19,45: Borsa 
19,55: Hava haberleri. 20: Bavrera halk muıl· 
W.t. 21: Haberler. 21,10: "Altın piero,. adlı 
ıMi ... tablolu mu•ikiU ıkeç. 23: Haberler. 23,26 
Muıiki. 2.f: Akıam konseri. 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
17,30: Hafif muaiki. 19: Söxler. 19,20: Kü

,ak hiki.yeler. 19.SO: Sözler. 21: Haberler. 
ll,10: "Unterı kundaner kohlmann,. adlı rL:eç. 
22,25 Piyona konseri. 23: Haberler. 23,25: 
Dana musikİ•İ. 

904 Kbz. H A M B U R G, 332 m. 
20: Ba•J«ıra halk mu•ikiıi. 21: Haberler. 21, 

lOı "Alhn Piyero,. adlı seki& tablolu operet. 
23: Haberler. - Musikili prorram araaı. 24: 
Ak,am muıikiıi • 

BU K RE ş, 
13 - 15: Gündüz pl&k noıriyatı, 18: Rad

Jo orkeatra•ı. 19: Haberler, 19,15 Radyo 01 .. 
keatrolJ1 20 Konferans, 20,20: Plik, 21: Sö;o
ler, 21,15, Plak, 21,30: Oda muaikiai, 22,1 ,..- : 
konferanı, 22,35: Mandolin konseri, 23,05: 
Haberler, 23,30 Konser nakil. • 

26 Şubat Sah 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
16,45: Hafif muaiki. - Sö:ıler. 18: Koro 

kon•eri. 18,25: SözJer. 18,35: Salon muaikiai. 
18.SO: Sözler. 19,15: Kuartet konseri. 19,45: 
Sözler. 20: Şarkılar. 20,20: Aktüalite. 20ı30: 
Pli.k. - Sözler. 21 ı "Atk tarlıttaı,. adlı Joh.ann 
Strauııun opereti. 23: Rekli.mlar. 23.15: Danı 
- Konferans. - Dan•. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 
l 7,30: Sözler. 18,30: Kızılordu proaramı. JS, 

55: Kı:r.ılordua konıer. 19,30: Roman tefrikaıı. 
21: Senfonik kon••r. 22ı Ahnanca. 23: Fran
ıızca, 24: Felemenkçe. 

832 Kh" M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Konaer. 18,.20: Bir opera temsilinin 

nakli. 22,30: Danı muaikiai. 24: lapan1olca 
neıriyat, 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Opera orluıatraıı. 19: Der•. 19,30: Simi 

kurina çinıene orkeıtra•ı. 20 .. 30: Konferans. 
21: Waınerin "Sieıpried., operaıının ikinci 
kı•mıntn operadan nakil. 22,05: Haberler. 23,40 
Cax. 24,15: Çinıene muıikiıi. 1,05: Son haber· 
ler. 

Khx. S T O K H O L M, 428 m. 
ıs,os, Çocuk. 18,30: Sözler. 18,45: Pllk. 

19,45: Oerı. 20,30: Sözler. 21: Kabare neı· 
riyalı. - Edebiyat. 22,15: Koro konseri. 23ı 
Radyo ti7atroau. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Şarkılar. 19,25: Sözler. 19,30: Sırbca. 

dera. 20: Roklimlar, pli.klar. 20,15: Haberler. 
20,30: Ulusal noıriyat. 21: Konıer. 22: Rad10 
orke•trası. 22 30: Şarkılar. 23: ff,.berler. -
Plik. Zl.30: Kahvehane konseri. (Nakil.) 

!-04 '<hz. H A M B U R C, 332 m. 
20: Balıkçı da aları. 21: Kııa haberler. 21,15 

Ulusal netriyat. 22: Zabıta ıkeçi. "Einbruchin 
Savoy,,. 23: Haberler. 23,25: Muıilcili netriyat. 
24: Gece konseri. ' 

950 Kh•. B R E S L A U, 316 
19,20: Şarkılar. 19.50: Sözl'"r. 20: Şii.r ıaati. 

ve halk ••rkıları. 21: Günün kı•a haberleri. 
21,15: Uluıal n1uıikili netriyat. (Richard Wet 
z.İn eserlerinden.) 22: Leipziı panayırına dair. 
23: Son lıaberler. 23,35: Danı. 

904 Kh,, H A ~ B U R G, 332 m. 
19: Sözler. 20: "Fitcherta.nz an Haff., adlı 

tarkı \'e d.)nıh skeç, 21; 1-Ja.berler. 21,15: U
lıu ,.I nrtrİy,.t. 22: '"Einbruchin Eavoy,. adh 
:ıo.hıta ıkeçi, 23: Hflbrrler. 23.25: Mutikili pro· 
rrn.m ar11.••· 2-1.: Grce konteri. 
BUKREŞ, 

13 - - 15 · Giindliı pli.k netriyab, 18: Ha· 
fif mu~iki, 19: Haberler, 19,15 Konserin de
vamı, 2f)• K,..nfrrart•, 20 20: Plik 20,45 Kon
ferl'lra. 21: Sözlfl'r, 21.05: Radyo orkestra11, 
22: Ko ıferans, 22,15: Konferans, 23: Haber
ler, 23.23: K"nıer nak;ı. 

sene önce ıooa ki,ide 72 kitinin 
radyosu vardı. 

27 Şubat Çarşamba 
223 Kha. V A R Ş O V A, 1345 m. 
17ı Soli•t kon••rJ, 18: Keman kon•orl. 18, 

26: Sözler, - Pli.k, 11,501 Spor. 19: Sözler. 
19,18: Orke•tra kon••ri. 19,451 ko111forana, 
20: Kuart•t konaerJ. 21.201 Aktüalite. 20,30: 
Sarkılar, 20,45: Sös.Jer. 21,30: lnıilix muıiki· 
al ( •enfonüc). 21,45: llalterler. 22; Chopinin 
•Mrlerinden kon•er. 22,30: ~aferana. 22,45: 
Şarkılar. 231 Roklimlar. -Danı. 

176 Khz. M O S K O VA, 1724 m. 
17,30ı Söz.lor 18,55: Kızılordaya konıer. 19, 

Mı .Uluıal operalardan sahneler. 22: Çekçe 
n~ırı1at. 23,05: lnsiU..ce. 24,0Sı Almanca net· 
rı1at. 

832 Kha. M O S K O V A, (StalioJ 361 m. 
18ı Söalü. ••tri7at. - Bir oPora temıiliain 

nakli, 221 Bi7llr. Moako ... adan. nakil. 
1145 K~L B U O A P il. Ş T E, 550 m. 
18,30: Kllriaot ko•aeri. 191 ltal7anca derı. 

19~ı Kuartet ko•••ri. 20,401 Sözler. 21,lOı 
FealandJ'a ıala m•alkiıi. 22,10: Dıı du7wn.l.n. 
23,10: Haberler. 23.301 Caz orkeıtraaı. 24: 
ZO: Çi•a•ne muıildd • 

Kh •. S T O K H O L M, 4a 6m • 
..t8,45ı Pli..lıı:. 19,4Sı Almanca ders. 20,30ı 

Sozlor. 211 Şarlular. 21,301 Sazler. 23t Yeni 
dana mu11ikial. 

686 Khz. B E L G R A O, 437m. 
20: Rokli.mlar. - Pllk. 20,15: Haberler. 

~..10: Ulu•al neıri7at. 21: Jü.bliyA.oad.an na .. 
ini, 23: Haberler. 23,lSı Plak. 

904 Khz. HA M B u R c, 33a .... 
19,30ı Pllk. 19,481 Sözler, 19,55: Haberler. 

2.0ı Pi1eı. 20,301 Şen neıri7at. 21,15: Gettç ne .. 
ıD n•1rl7ab. 22ı Çiçekler •• aık. 23: Haberler 
23,25: Mu.ilıüll i•tirahat. 2f; Pi7ano - Koman 
ıonatlan. 

960 Kha. B R E S L A U, 318 m. 
20: Şa.rlalı konıer. 20_,40: Hafta haberleri. 

21: Haberler. 21,151 Gençlere proıırram. 22ı 
Clçekler Ta •tk (orkestra ile.) 23: Son haber .. 
l•r. 23,2Sı Tiyatro haberJeri. 23,40: Gece mu· 
aikiıi. 24,25: Ora muaikiıi (Bach.J 

904 Kh•. H A M B U R C. 332 m. 
19,30, Pllk. 19,45, Sazler. 19,55• Hab .. ler • 

20,: 0 Der Frende11 adlı ıkeç. 21: Haberler. 
21,15: lnuaal netrl,.at. 22ı "Çiçekler Ye aık.,.. 
•.dl.ı .ork .. tralr pl7eı. Uı Haberler. 23,25: Mu· 
aılull provam arası. 24ı İlci aonaL 

BUKRll:Ş• 

13 - 15: Güadib pli.il neıri1ab 18: Rad· 
J'O orkeatra11, 19: Sözler, 19 .. 15 Rad70 orkea· 
traıı, 21: Plak, 20,45 KoaFeraa•, 21: Sözler, 
21,05: Piyano muıikisi, 21,35: Romen ıarkıla· 
rı, 22: Konferans, Z2,15: Rad10 aalon orkeı· 
lraaısının deyamı. 

28 Şubat Perşembe 
223 Kh •. V A R Ş O V A, 1345 aı. 
17ı Hafif muıilci. 17,45: Der• vesaire. 201 

Şarkılı düo konıer. 20,20: Sözler. 20,30: Ses· 
li pilmlerden parçalar. 20,45: Sözler. 2lı Ak· 
ıam konseri. 21,45: Sözler. 22ı Beethovenin 
eserlerinden sonatlar. 22~45: Konferan•. 231 
Reklimlar. 23,15: Danı. 

175 Khx. M O S K O V A. 1724 m. 
17,JOı Sözler. 18,30: Kızılordu için provam. 

18.SS: Konıer. 19,30: Sözler. 21: Biz:etnin 
° Cemile .. opera.ırnın rad70 için adaptasyonu. 
22: Almanca neıri7at. 23,05: Fransızca. 24,: Ja 
pan7olca. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Piyano - keman konıeri. (Pasanini 18: 

Bir opera temıilinin nakli. 22,30: Danı. 
645 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: Pli.k konseri. 19: Der•. 19,30: Piyano 

hirliiito ıarlular, 20.05: Ti7atro, 21,15: Or~ 
keatra lıı:onaeri. 23: Haberler. 23,,20.: Çinaene 
muıikiıi. 24: Opera orkeıtra11. 1,05: Soa lıa .. 
berler. 

Khz. .!l T O K H O L M. 426 m. 
18,45: Pfa.ıt. l9,45: İn•İIİ7ce. 20,30: Koro 

l<onaeri. 21: Sözler. 21,30: Mikrofon •eyah.ati. 
22: Operet temaili. 23: Hafif mu.iki . 

686 Khz. 'il E L G R A T, 437 m, 
• 18: Popüler orkeıtra .konseri. 19,40: Sö:r:ler. 
19.45: Reklftmlar. 19,55: SO:ıler. 20,15: Haber· 
ler. 20..30: Ulu•al neırirat . 21: Senfonik kon· 
ıer. 23: Haberler, 23,lSı Pli.k. 23,30: Dana mu· 
.. ,kiıi. • 

904 Kho. H A M B U R G. 332 m. 
19,25: Sözler. 19,46: Bor•• •esaire. 20: Or· 

lı:estra konseri. 20,40: Leipziıden nalı::I. 21: 
Haberler. 21,10: Danı. muıilciıi. 23: Haberler. 
23,25: Aylık dünya haberleri. 24: Yeni muıİ· 
ki. 1: Ceco muıikiai. 

950 Kbz. B R E S L A U, 316 m. 
20: Karn••al dan• akıamı. 20,40: Loipzis 

aersisi (ıözler). 21: Haberler. 21,10: Radyo 
orkeatraaı. 23: Aktüalite. 2.3.25: AL:ıam muai· 
kiıi. 2•: Yeni muıik1.. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
20: Orkeıtra. 20,40: Leipziıten nakil. 21 ı 

Haberler. 21.10: Dana. 23: Haberler, 23,25: 
Aylık •ıJasal haberler. 24: Yeni musiki. 1: 
Gece konaeri. 

BU KREŞ, 
13 - 15: Gündüz pli.n neıriyatı, 18: Sa· 

lon orkestra••, 19: Haberler, 19,15 Konserin 
de.-anu, 20: Konferanı, 20,30: Operadan na-
kli. 

1 Mart Cuma 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,15: Hafif muailci. 18,50: Söz!er. 19: Ha

berler, 19,10: Sözler. 19,15: K.on!eranı. 19,45: 
Konferans. 20: Pli.k. 20,20: Aktüalite. 20,30: 
Şarlıul•r· 20,45: Sözler. 21,15: Filharmoni tara
fından senfonik konıer. 23,.30: Şiirler. 23,40: 
ReL:li.m. 24,05: Dana musikisi. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 
18,30: Konser, (Rus ıarkıları.) 20,30: Gürcü 

ve Acorbaycan uluıal ıarkıları. 22: Çekçe. 23, 
05: Jayecçe neıri7at. 24,05: lnıilizce. l,OSı Al-
manca. 

832 Kh•. M O S K O V A, (Stalin) 381 m. 
17: Bizitnin "Cemile,. operaaı. adaptasyonu, 

19,30: Senfonik konaeri. 22: Dans ve karıtık 
• konıer • 

S45 Kh•. B U D A P E Ş T E, 650 m. 
18,35: Salon orkestrası. 19,40: Spor haber• 

)eri. 19,SSı Konferans. 20,30: Operada 't"erilo· 
cek temsili ncdôl. 23,30: Çin..-ene muailciıi. 24: 
lnsilizce konferans. 1,05: Son haberler. 

Kh•. S T O K H O L M, 426 m. 
19: Hafif musiki. - Sözler. 21,15: Senfo· 

n.ik konıer. 23: Sözler. 23,30: Pli..k. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
20,05: Relctli.mlar. 20,15: Haberler. 20,30: 

Ulusal netriyat. 21: Zairebden na.kil. 22,30: 
Sözler. 23: H.aberler. 23,20: Rad70 orke•trası. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
19: Şen akoc;. 19,45: Borsa haberleri. 19.SS: 

Haberler. 20: Erkek koro konıeri. 20,45: Söz· 
ler. 21: Haberler. 22ı Orkestra ile karnavol 
ıüiti. 22,30: Koro t•rkılan. 23: Haberler. 23,25 
Muıikili prorram araıı .. 24: Akt•m hafif mu• 
ıilr.iıi. 

950 Kbz. B R E S L A U, 316 m. 
Sarrenin Almanyaya iade edilmeıi münaao• 

beiile uluıal neıri7at. 
904 Khz, H A M B U R G, 332 m. 
18,30: 11Fritz, e.in Junavolkpimpf,, adlı skeç 

18,45: Sözler. 19: Şen proıram. 19,45: Bo.-aa 
20: Koro konseri. 21: Haberler. 21,15: Ulusal 
netriyat. 22: Karnaval neıriyaL (orkestra.) 
242,30: Ruhi farkılar. 23: Haberler. - mu· 
5iki. 24: Şen konaer. 
BUKREş, 
13 - 15: Gündüz pli.k neıriyatr, 18: Aı • 

k•rİ musiki, 19; H•herler, 19,15: Askeri mu· 
aiki.nin devamı, 20: Konferans: 20,20; Operet 
plakları, 20,45: Konferan•. 

21: Sözler, 21,10: Senfonik konser, 21,45: 
Konferans, 22: Senfonik konıeri devamı, 23,25 
Haberltor, 23,40: Pli.k , 

2 Mart Cumartesi 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
ıs,.so~ Konferana. 19: Duyumlar. 19,15: Sa

lon orlceatraaı. 19,45: Reportaj. 20: Piy•no ile 
porkalar. 20,20: Konferana. 20,30: Trio kon
•er. - Sözler. 21: Şen proıram (Lemberıten) 

3 

Kurultay başkanı Aydın
dan Antalyaya geçerken. 

Ege mıntakasındaki son seyahatlerinde 
Aydının ihtiyaçlarını da sordula·· 

Btıfkan A)ldın Halk 

AYDIN, 15, (Milliyet) - Büyük 
kurultay bqkanı General Kazım 
Özalpın Aydına geldiği ve vila
yet çevresine girdiği dakikadan i
tibaren her istasyonda ve Aydın
da çok parlak bir surette ka111-
landığım bildirmi,tim. Batkan, 
telgrafımda bildirdiğim ziyaretle
rini yaptıktan aonra T opyatağına 
çıkarak Aydının ve Aydın ovası
nın panoramik görünütünü sey
rettiler. Saban dçğmemiz yeri be
man hiç kalmamıt olan ovamızın 
bir kısmında kıtlık örünler yeşer
mit, bir kısmı da yazlık ekimler 
için sürülmüt ve hazırlanmıt ol
duğu görülüyordu. Bu görünüt 
batkanı çok sevindirdi. 
Ak~am tereflerine ve berabe

rinde gelen konuklarımıza bele
diye tarafından hükumet konağın
da verilen yemekte bulunduktan 
aonra geceyi Vali konağında ge
çirdiler. 

Dün sabah, orta mektebi ve Fili
libeli Bay Rahminin fabrikasını 
gezdilr. Mektepte yedi sınıfın 
hepsine de giren ve talebelerle u
zun uzun metgul olan batkan, 
Filibeli fabrikasında da uzun araf
tırmalar yaptı. Vilayetimizin istih
sali, ihracatı it ve itçiler hakkında 
bilgiler topladılar. 

Başkanın, her teYi ve iti yerin
de öğrenmek merakı ve herkesle 
senli benli konutması halkı çok 
sevindirdi. 

Ba,ka ve arkadatları öğleüs
tü, fırka tarafından C. H. F. bina
sında verilen yemekte bulunduk
tan aonra istasyona indiler. Fırka 
binasından çıkarken bina önünde 
toplanan halk ve bilhassa küçük 
mekteblilerin hatırlarını aordular 
ve küçüklerle mefğul oldular. 

istasyonun içi ve dışı geldikle
rinde olduğu gibi temamen dol
muttu. Kendisini selamlayan as
keri teftit ettikten aonra, istasyon
da bulunanların hepsinin ellerini 
sıktılar ve alkıtlar yaşa sesleri a
rasında Denizliye ayrıldılar. 

Batkana beraberinde gelen ba
yan ve saylavlar refakat ediyor
lar. Yalnız Aydın saylavları Dr. 
M. Germenle Bay Nazmi Topcu 
Sultanhisar istasyonuna kadar git
mitler ve oradan dönmüt'erdir. 
Batkanın geldiklerinde Aydın
da bulunan saylavımız Bay Ad-

21,45: Haberler. 22: Senfonik konaer. 23: Söı:- ı 
ler. 23,15: Rekl.iımlar. 23,30: Dan•. 24: Sözl•r. 
24,35: Danı . 

175 Khz. M O S K O V A. 1724 m • 
17,30: Sözler. 18.30: Kızılordu netriyatı. 19, 

30: Kolkoz netriyat. 21: Senfonilıı: konaer. 22: 
Almanca notriyat. 23.05: Fran11zca. 24,05: lı· 
•eççe. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Moza.rhn "Fiıaronun düiünü,. opera• 

11nın rodyo için adapla•J'Onu. 18,20: Bir ope
ra temsilinin nakli. 22.30: Dana musikisi. 24: 
lapan7olca. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, SS0 m. 
18: Genç kız ıaati. 19: Cbarly Gaudrio cas 

ol"lr:eatrası. 19,30: Sözler. 20,05: Pi1ano birli· 
iilo ıarkılar. 20,55: Haberler. 21,lOı K.al.maD. 
ın "Montmartre menekıeai., operetini nakU. 
1,05: Son halteı !.,r, 

Khz. S T O K H O L M. 426 m. 
19,15: Pli.k. 20,301 Sözler. 21: Kabare noı

ri1att. 22: Kl.iıaik dana parçaları, 23: Yeni dana 
muıikiıi. 

686 Kh•. B E L C R A D, 437 m. 
20: Rekl.iımlar. - Plak. 20,15: Haberler. 

20,30: Ulu•al neıriyat. 21: Radyo orkeatr-~ı. 

21,45: Sözler, 22,15: JübJiyan.adan Avrupa 
konseri. 22,45: Haberler. 23: Saksofon fanta
ıı:ileri. 23,30: Kahvehane konser•. 24: Danı, 
plikları. 

904 Kh" H A M B U R G, 332 m. 
19: Plik. 19,35: Deniz:cilik. - Sözler. 20: 

Skeç. 20,30: Karnaval netriyatı. 21: Haberlc.r. 

21,10: Mizah ve karnavaJ neıri1atı. 23: Haber• 
ler. 23,25: Musikili prosram arası. 24: "Kon• 
feti ve patlayan ki.iıtla ıekerler, adlı eiloncoli 

sece konseri. 
950 Khx. B R E S L A U, 318 m. 
19: Aktüalite. 19,25: Şarkılar. 19,50: Sözler. 

21: Kııa haberler. 21,10: Eski danalar ve ıar· 
kılar. 23: Haberler. 23. 30: Dan•ın devam(. 

904 Khz. H A M B U R G. 332 m. 
19: Pli.k. 19,35: Sözler. 20: Skeç (musikili. 

20,30: Karnaval neıriyat. 21: Haberler. 21,10: 
Mizahi neıriyat. 23: Haberler. 23,25: Muaikili 
proıram araaa, 24: "Konfeti ve patlıyan ki.· 
ı(ıth ıekerle" adh neıeli neıriyat. 
BUKREŞ• 
13 ·- 15: Gündüz. plin neıriyah, 18: Rad· 

yo ork~atra•ı. lP: Haberler, 19,15: Yenif çift 
pıyano muıikiai, 19,45; Konferana, 20,05: Plak 
Sö.ı.ler, 21.05: Radyo cazı, 22: Konferan•: 22,15 
RRodyo cazının de•amı, 23~5; Konser nakli. 

Fırka .. ~ ...... çdtarlııen ... 

nan da başkanla Antalya.ya git. 
mittir. Valimiz Bay Fevzi Tokerle 
Fırka batkanı Etem Kadri, bele
diye ba,kanı N. Karabudak Halk. 
evi bıqkanı avukat Netet ve em
niyet memuru Şükrü Sultanhisarı. 
na kadar giderek bqbakan ve ö
bür konuklarımızı uğurladılar. 

Bqkandan, Aydın hakkında 
ihtiı.asların aordum ve lütfen ver
dik'leri beyanatlarını Anadolu a
jansile bildirdim. 

Bqkanla birlikte Aydına ge
len Türkiye idman cemiyetleri it· 
tifaki umumi merkez heyeti ikin
ci reisi Bayezid saylavı Bay 
Halid, Antalya aaylavı Bay Rasih 
ve Aydın saylavı Bay Adnanla 
Aydın spor alanım gezmit ve alan
da fırka batkam Bay Etem Kadri 
ve mıntaka batkanı Bay Sırrı Hun 
ve fırka vilayet ıdare heyetinden 
Bayan Ruhiye Telli ile konu,muf 
ve Aydın spor i,leri hakkında bil· 
gi almı,tır. 

Bay Halid bana dedi iri : 
- Aydında ıporun selahiyet sa

hibi mümessillerile görütdüm. Al· 
dığım malumattan çok memnun 
oldum. istasyonda sporcuları gnr
düm, zinde ve neşelidiler. 

Sahanızı gezdim, nizami evsafı 
haiz olan bu sabanın her tarafı 
dıvarla çevrilmittir ve atletik ha
reketler için de çok müoaiddir. 
Aydın bu saha ile hakkile öğüne
bilir. Pek az sporcusu olmasına 
rağmen bu kadar muntazam, gü
zel bir saha tanzimi cçin ne kadar 
fazla himmet ıarfedildiği açıkça 
görülmektedir. 

Hülasa, Aydında sporcular faz. 
laca himaye edilmekte ve bütün 
kurumlar da spor için yardım ve 
kolaylıklar göstermektedirler. 
Sporculara düten vazife bu yük
sek himaye ve teveccühe layık o'
mağa çalıtmaktır. Sporun yük
sek menfaatı da bunu emrediyor. 
Spora yardan eden bütün kurum 
!ara bilhaua tefekkür olunur. Bu 
hakikatı umumi efkara ilan bir va 
zifetinaa için borçtur. 

Burada gördüklerimi umumi 
merkeze bildtreceğim. Bu sene 
grub birinciliklerinin burada ol
ması için yapılan müracaatı da 
mümkün olursa futbol federasyo
nunun da fikri alınarak, umumi 
merkezde tervicine çalı,acağım. -lngiliz ve Alman kısa daiga

larında değişiklik 
Biribirlerinin tacizatına nihayet 

vermek üzere Alman ve lngiliz rad 
yo idareleri son zamanlarda netrı
yatları karışan kısa dalgalı me•ke:ıı 
lerinin dalgalarını değiftirmeğe ka
rar verınitlerdir. Bu cümleden ~ .... 
rak Afrikaya çevrilmit antenle 
program yollayan D J D istaıyonıa 
timdiye kadar olan 25,51 metrelik 
postasını 25,49 metreye indirmittlr. 
Böylelikle her iki istasyon da iyi 
ititilmektedir. 

Polo11ya radyosunda bir 
istatistik 

Sene aonunda yapılan bir iıtati .. 
tikte Polonya dinleyicilerinin ade
di 324000 ııöateriliyordu. Lehistan 
radyosu istatistiğini daha ileri var
dırarak kaç kişinin lambalı, kaçı
nın kristal (galenli) aletler kullan• 
makta olduklarını ortaya koymut
tur. Polonya nüfusu 32200000 diı·. 

117000 dinleyici lambasız galen
li alet kullanıyor ki yüzde 36 sııu 
teşkil ediyor. Lambalı aleti olan 
dinleyiciler 207000 dir ve yüzde 64 
ünü tetkil etmektedir. 

Bu ulusta köylünün, diğer ulua
lara nazaran az radyo dinledikleri 
görülüyor. Köy halkından 23000 
dinleyici vardır. 23 buçuk milyon 
köylü içinde bu miktar yüzde biri 
geçınemektedir. 



r .lLLlYET'in Tefrikası: 28 Nakleden: M.F. 
1 

Esrarengiz hadise: Bileklerini kilid-·
1 

[egen kelepçeler ne oldu? 
Hülii.sa ma ııelmitken söyleyeyim: Kondo

nun apartımanında alakayı celbe
decek bir fey var diyorlar ... Bu 
evelce bir apa,a aid olan sıkı bir 
elmit . 

(Fantoma - Hınız namile maruf o
lu Marten Dal hususi bir baloda. p· 
Jet ı:arlp bir hınıızlık vakasırun ıçme 
....,..,..,tır. Çalman ıey ev aalıibi Ma· 
dam Kovcrlilıln yqil e!maaıdır. Bunu 

rina isminde bir cenç kız aşmruıtır. 
Maksadı gudur: Çilnkil bu yefil el· 

maı Cimi Barinjcr isminde bir adamın 
btkdildiği gece bunun liatilnde idi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
Clufu yerde bulunmuştu. Brina bu mU
cevhcrl tekrar elde ederek kendisini 
~rmak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortalıktan esrarengiz bir ıe
:..Ude kaybotmuıtur. Bunu acaba ev P· 
hibi Koverlih aşırmasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir hırsızlığı yapacak-
tır? '-'· 

lgte Dal ılmdi genç kıza "" yar
dım olmak üzere Kovulihin arka':'n! 
takip etmiş ve onun da bir gece Cımı 
Barinjer'in katledildiği d~ire. de aynı ~c
l<ilde vurulduğunu glirmuştur. Dal pın
dı K ô~ ' '" V"ine ~jtt:""l : ı::, ve bir çok 
maceralardan ıonra mücevheri alarak 
\" ., t'-.] 

~umeu ona uzun uzun baktı, ve: 
- Mükemmel Dal! dedi •. Haki

katen çok müthiş bir adamsınız, 
kendi nevınızde cidden bir bası
nız. (Gözleri Dalın e !erine ili,tİ) 
kelepçelerinin ııe yaptınız 7 Bun· 
dan birkaç aaat evvel, ıizi son gö
rü,ümde iki kolunuz arkanızda idi 
ve iki çelik halka, iki bileğinizi bi
ribirine bağlıyordu. Nasıl ve ne yap 
tınız? 

Dal pusulayı tatırmıfa benziyor
du: 

- Nasıl mı yaptım? diye &Ordu .• 
demek istiyorsunuz ki ben... ( du
dakları titredi) demek istiyorsu
nuz ki Fantoma - Hırsız elleri ke
lepçeli' o' duğu halde elinizden kaç
tı öyle mi? .. 

Sumerı: 
- Evet, demek istediğim tama

men budur. diye homurdandı. 
- İtte bu hakikaten ,ayanı hay

ret 1 (Dal kahkaha ile gülmemek 
&çin dudaklarını ıımyordu). fakat 
tb:Ulnıeyiniz dostum. F anlama -
Hınız muhakkak size kelepçeleri
llizl iade eder •. Bu onun adetidir. 

- Bunu bilmeniz lazım .• Fakat .• 
:rarabbim .. bu if i nasıl yaptı 7 

- Ben nereden bileyim? Hiki
Jeyi anlatsanıza bana da .. 

Sumen hıntan titreyen bir sea
le anlatmağa batladı. Sonuna gel
diği zaman: 

- Şimdi bu itin içinden naaıl 
çıktığınızı söyleyebilirsiniz. dedi. 

- Çok zor dostum ... Durun ba
kalım .. Vaziyeti bir hül~sa edelim. 
Kondonun apartımanında bulundu 
ğunuzu söylemiştiniz değil mi? 
Hırsızın sağ kolu sizin sol kolunu
za bağlı idi, sonra hınzır herif a
yakta uyuya kaldı ve derin bir uy
kuya dalmıf imi, gibi bir koltuğun 
üzerine düştü. Sizin bütün gün 
bu adamla bağlı bir vaziyette ve a-
7akta durmanız ihtimali çok büyük 
Hl. Onun uyanmasını beklemek ü
aere ıiz de bir yere oturmağa ka
rar verdiniz. Sol kolunuzdan ke
lepçenin halkasını çıkardınız, fa
kat tevkif ettiğiniz adamı yalnız 
bir kolu kelepçeli olarak bıraka
mazdınız. Ona itimadınız ,yoktu. 
Fantoma - Hırsızı çok iyi tanıyor
dunuz. 

Sumen: 
- Yarayı detmeyiniz, dedi. 
- Hayır. Yalnız vaziyeti gözö-

nünde canlandırmağa ve vakayı 
tahmin etmeğe uğra,ıyorum. Şu 
halde .. Hır11zın iki elini biribirine 
rabtetmeği düşündünüz. O, koltuk
ta oturduğu için ıol kolunu tuttu
nuz. Sonra kelepçeyi hazırlamak i
çin bir müddet bu kolu bıraktınız. 
Sonra bu ko'u tekrar aldınız ve ke. 
lepçenin halkaaını bileğin\!,!! kilit
lediniz. O zaman içiniz rahat etti. 
Fantoma •Hırsız iki eli arkasında 
bağlı olduğu halde ve hele derin 
bir uykuya dalını, iken de kaça
mazdı ya .. 

- evet ama kaçtı işte •• 
- Hum! .• 
Dal dütünceye dalmıta benzi

yordu. Poliı hafiyesi: 
- Eğer bir fey anlayabiliyor-

•am arab olayım, dedi. 
- Durun biraz •. durun! •• O za

man çok heyecanlı idiniz değil mi? 
işinizi çabucak bitirmek istiyordu
nuz .•• Fantoma. Hırsızın eli her hal 
de nemli ve aoğuktu değil mi? 

- Tabii.. kendinden geçmit bir 
halde idi .. 

- Evet .. Yahud da daha doğru
•u böyle zannediyordunuz. (D:ıl 
,...,ne kahkahalarını koy.,venne
ıoc .{ ic;n .. • .... P1'İT\İ rıktı) .. H '·· :-ı ... , .. 

Sumerı yerinden sıçradı. Sonra 
hareketsiz ve ağzı açık kaldı. Dal 
koltuğa yaı1andı, aigaraaından bir 
nefes çekti, ve: 

- Bu her teyi izah edebilecek 
bir mahiyettedir. diye devam etti. 

Siz de birçok defalar gördünüz 
ve bilirsiniz ki F antoma - Hınız 
ın eli çok çabuktur. Koltuğa dU,
tüğü zaman sun'i el herlıalde ya ce· 
binde yahud da ceketinip altında 
idi. Daha sonra, siz kelepçeyi öte
ki bileğ" ne takmak istediğiniz za
man küçük bir el manevr~ı yap
mıttır, siz de kelepçeyi muhakkak 
aahici ele değil ıun'i ele taktınız. 

umen bir küfür savurdu. 
Dal devam ediyordu: 
- Sonrada, Fantoma - Hınız 

kelejçeyi üzerinden çıkarıp sun'i 
eli gene eski yerine koymuftur. 
Ve bunu, aiz öteki odada Kondonu 
ararken yapmı.tır. 

Sumen ona tçhdidkar bir nazar 
atarak: 

- Evet, anlıyorum, dedi •. Fakat 
ya sağ eli 7 Bu elinden de kelepçe
yi çıkaramazdı ya. .• 

- Hayır bunu yapamazdı .•. it
te buradan sonrasını ben de bir 
türlü tahmin edemiyorum. Belki 
bili bi!,linde bir kelepc;e olduğu 
halde, telırin aokaklannda dolatı-
yor. 

Sumers: 
- Bugün veya yarın bu ı•:n'i ele 

dikkatlice bir bakmalıyım. diye 
homurdandı. 

- Bana, hakikaten bir aanat e
seri olduğunu söylemi~lerdi. Tıp
kı sahici bir ele benziyormuf. Ne i
se timdi bunlan bırakalım; Beni 
aramakta olduğunuzu haber aldım. 
işte kar,ınızdayım. Ne var dostum? 

- Bu gece karanlığı bu apartı
ma.ada ne itiniz vardı? • 

- Buraya geldiğimi i•bat ede
bilir misiniz? 

Katil te~ebbüsünden sonra, Ko
Terlihin cebinde F antoma - Hıraı
zm kartını buldum. Bunu nasıl izah 
ediyorsunuz? 

- Bunu izah etmek F atnoma -
Hırsıza dU.er. Onunla benim aram-
da bir münasebet bulunduğunu 
gösteren bir delil mi buldunuz? 

Sumer• ona fqkın fakat •ert göz 
lerle baktı ve: 

- Bu sabah Kondonun evindeki 
adamın siz olduğunu inkar edemez 
siniz ya .. 

Dal ayağa kalktı. Sigarasını so
baya attı, Sonra Sumerae yakla,tı: 

- Bana iyice bakınız, dedi. E
linizden ellerinde, kelepçeler oldu
ğu halde kaçan herife benzer bir 
yerim var mı? .. Onun bir resmini 
almı~ olsa idiniz bana ben:ı;er mi 
idi? 

Sumen onu bıqından ayaklarına 
kadar tetkik etti. 

- Hayır, dedi. Ona benzemiyor 
aunuz: Ve niçin benzemediğinizi 
de pekala biftnıiniz. Öyle güzel kı
yafet değiftiriyorsunuz ki öyle gü
zel komedi oynayoraunuz ki ... Ama 
ben bildiğimi bilirim. 

-Amma da earanengiz bir cüm 
le! (Dal polis hafiyesine alaylı 
gözlerle baktı). Sükfuıet bulunuz 
dostum. Bir gün elbette intikamını 
zı alınınız. F ant oma - Hıraızı bir 
gün tevkif edeceksiniz. Ba':se gi
rt:rim ki o g>ir. b.le F antomı. tebe•
aümünü kaybetmiyecektir. Fakat 
biz. dost olalım İster misiniz 7 Ar
tık homurdanmayı bırakınız da 
bana açıkça söyleyiniz Koverlihin 
üzerine benim mi atef ettiğimi zan 
nediyorsunuz? 

Sumers gülümser gibi oldu: 
- Eğer alet eden nzseniz. Çok 

fena atef etmitslniz. 
- Eminim ki içinizden benim 

alet etmediğime kanis.iniz. Şimdi 
Fantoma - Hırsızı bir tarafa bıra
kalım da hakikaten mühim olan 
bir meseleye geçelim. 

- Hangi meseleye?. 
- Barenjerin katilinin tevkifi 

meselesi .•• Bu sizi, F aI)toma • Hır
sızın tevkifinden daha ziyade ala
kadar ediyor. Böyle olmasa idi tim 
di burada bulunmazdınız. 

Sumers a:vağa kalktı. Pencereye 
doğru giderken: 

- Bare::ıjerin katilini yak~laya
cağım. re. .... ~oma - Hırsızı da yaka
layE.cağım. 

- Bitmedi -

(Ba'ı l inci sahifede) 

idare mecli•i tarafından ida edile -
cektir. 

Türk tetkik merkezi h~r sene Tür
kiye hakkında konfenmılar tertip e • 
dece!< ve bu konferanslar en saliihi -
yelli F ranıız mütehaasıslariyle T iirlı:i
ye Kültür Bakanı tarafından gÖsteri
lecek Türk profesörleri tarafından ve· 
rilecektir. . Bundan başka, bu tetkik 
merkezinde Türk medeniyetine ait 
bütün tezahürler hakkmda tetkikat 
yapılacaktır. Bu senenin programın -
da, Köprülü zade Bay Fuad'in Orta 
Zamanda Türk tarihi, Bay Teny'nin 
halihazırda Türk dili ••lahatı, Bay 
Gabriel'in Anadolu argeolojioi ve Bay 
Şabud'un Anadolu jeolojisi meseleleri 
hakkında konferan$Lırı mevcuttur. 

Türk tetkik merkezinin açıhna me. 

nnıimi 25 Şubatta yapılacaktır. 
Pariı Universiteainin Dııitleri ve 

ulusal terbiye balcanlıklarôyle tama -
men mutabık olarak yaptığı bu teteb
büs, genel m:.inaıebetler sahumda bu 
kadar aemereli bir dostluğun bağladı· 
ğı iki millet arumda daha genit ve 
daha sıınıimi bir fikir teşriki mew.0-
nin deli'idir. 

Başhmı Kazım Ozalp Antal -
yadan ayrıldı 

ANTALYA, 19 (A.A.) - BüyÜk 
Uluı Kurultayı Ba1kanı Kazım Oz -
alp üç günlük konukluktan sonra ken
timi:ıden ayrılmııtır. Sayın Bqkan hu 
duda kadar uğurlanmıı, kentten ay· 
nlırken halk ve okulalılar tarafından 
selimlanmışbr. 

lnkilab kürsüsünde 

eşrutiye maliyesi de açı 
ğını istikrazla kapardı 

Sevr muahedesinin mali ve iktısadi hü
kümleri devleti ortadan kaldırıyordu 

(Başı l inci ııııhilede) 
ni Türkiyenin yaptıjı fedakarlıklar 
göz önündedir. 

Muharebe Mqrutiyete ııüzel bir 
fırsat ta venni§tir. Kap?tüluyanları 
ilga etti. Bütün devlet kanununda kon 
aolasların temettü verglıindea bqlı -
yaraok madenler bakkmda, biitiin ver
giler h..tdunda, hasılı mali külfetler 
ve ekonomik sahalarda ecnebilere yer 
verdi. 1 

Kapitülasyonların menıei unutul • 
muJtu. Ecnebiler, ( k.apiı.üliayomı yal- j 
ruz başınıza kaldn-amazsmı:a} eliyor -
lardı. 

O.ımanlılığın muharebede m.ailı'.ip 
olması M~rutiyetin tedbirleo-ini alt
üıt etti. 

At&türk'ün Anado)uya geçqinden 
sonra olmakla beraber Oamanlı dev • 
Jetinin ha.tına ulwılarla mÜDHebeti • 
nİn bir netieeai gibi olan (Sevr)i tim
diden aöylemek istiyorum. 

See1r'in iktia<uli hükümleri 
Sevr'in mali, iktiaadi blikümlerin.e 

dair bir kaç söz söyliyeceğim. 
Sevr bu hükümlerde devleti orta • 

dan kaldırıyordu. Buna mukabil b.ir 
çak kom>&yorılar vücude ıetiriyordu. 
Osmanlı devletinin bütün itlerini bu 
kcı niayonJar görecekti. 

Yine bu komis)onların müsaadesi 
olmak11zm hiç bir feY yapılamıyacak
tı. Zaten Sevr dediğimiz nedir ki .. 
Gö..terilen nümuneler Oamanlıhğı öl
düren bir vaziyetti. 

Sevr'i bize teklif edenler dütınan
lardı. V aktile Golç p&Janın 2 kanunu
sani 1914 tarihli ve 2167 numaralı Ta
nin gazet.,sinde mülakatını ıörrr.ÜşlÜın. 

Muharrir ooruyor: 
- ittifak ettik, netice ne olacak? 
- Bu ittifak bayırbdc. Alman -

Türi< ittifakı çok iyi oldu. 
Bunu evvelce Fredrik List .öyle • 

mitti. -
Ve bazı prenaipler ortaya koymuı

tu.,, 
Frcdrik Llıt yükaek vatan seven bir 

adamdır. Bazı aniillbazalan da doğ • 
rudur. 'fakat bunlara kokular da .-ar
dır. Siyaai kokular ... Bunlarla Osman
lı devleti yıkılıyordu. 

Ata.türk'ün Mecliıı.. bunu ta.oviri 
vardır. 

Atatürk demi~ ki: 
- Osmanlı devleti istiklali, padi • 

tal>, halife, kalmamıştır. Kmıdc" mu
avenet talep olnıwı..,k isteniyor, o hal
de ciddi ve hakiki karar ne olabilir • 
di? 

(Miistakil yeni bir Türk devleti tet· 
kil ebnek..} 

Oamanlı devleti yıkıldığı :ıama:n 
Türk milleti oevindi. Çünlrii olacak ol• 
mutlu. 

Oamanlı hükiimeti yerine yeni bir 
TiiTk devleti kurulıamıtu. 

(Yaf&Sm Tiiııkiye )diyorlardı. 
Bunu oö:vlemed:te berkeı haklı idi. 
919 mayısının 19 uncu günü Ata· 

türk Sanuuna çaldı. Mütevazi bir mek 
tep salonunda Erzurum, ..,nra Sivaı 
kongresi toplandı. 

Yeni Türkiye kuruluyordu. 
Atatürk'ün Meclisteki nutukların

dan biri de fU idi: 
- Millet bütün makamdinde mad

di vaziyeti düşünmek ve ancak. kuv • 
vet ve kudreti ile temin edeuii bwıu
aat içerisinde yeni bir hudut çizmek 
Ü?.e.ofedir. 

·)ikkat ediniz. Atatürk burada "ha
yali bırakınız hak.ik..ıi düıününüz,. di 
yor. 

Bunlar diğer arkada.tlara ait oldu
ju için bırakrvorum. 

Mi.sakı milli 
Misakı milli yapılacak denildi. Bu 

ne idi? Bir çok şev ... Bunun 6 mcı mad 
ıieıinde m:'li ve ilı:tiaadi inkiıafımızın 
muvaffak o}ınası için her devlet gibi 
İ•tikliıl ıahibi olmak liu:ım geliyordu. 

Büyük Millet Mecli3i açıldı. 
Atatürk'ün rei.Iiği altında çalııma

ğa bn4landı. Yeni Türk.iyede ekonomik 
çalışmanın muhtelif sahalarda neler 
yaptığım ıöylemeden evvel Yeni T İİl'· 
kiyenin başında bulunan Atatü:rk'ün 
tasvibi ile yapılan ekonomik yüzünü 

pıtıren DUi wmleler okumak iıti
yorvm. 

Henüa Lo:ıan mua.bedeei yapılma
mııtı. l:ıımirde biı: iktisat kongresi top 
landı. 

Buraya 11 • küıur aza iıtirik etmiş
ti. Konferac.sta Atatürk ezcümle tun· 
lan ıÖ) lemiıti: 

"- Misakı milli milletin tam iatik
laliıııi temin eden bir esastır. 

Türiciye Büyük Mill..t Mec:li.ainin 
gayesi milleti zengin, memleketi ma
mur etmekten ib. y .. tlir. Devl~tin ha
yatı ekqnomik y&§aJD&dan ibarettir . ., 

Metruk mal 
işleri ne safhada 

(Başı l inci sahifede) 
yuile müzayedeleri yapdanuyan malla
ra ait dosyalar devir alımnııtır. Bunla
nn miktarı dokaana yakındır. Bu mal
lann satılacağıru iki ıündenberi yeni
den ilan ediyoruz. 

Onümindeki hafta ~inde bunların 
müzayede ve ihaleleri bitecektir. O 
zamana kadar da devir muameleıi q>i
ce ilerlemiş olacağı için konılaycnca 
yeniden müzayedeye mal arzetıne&c im
kanı basd olacaktır. 

Komiıyon müzayede müddetini on 
gün olmak üzere temdit etmiıtir. Ayni 
zamanda ıimcliye kadar mühmel brra
kılan bir ~ nokta esaılı .urette ta
mik edilerek karara raptedihniftir. 

Mesela bug'.ine kadu utılan bir 
malın içinde bir şagıl vana malın tabli
yesi müıteriye aitti. Bu yüzden bir 
9"k ihtilaflar ve aızıltılar haaı) oluyor
du. Şimdi komiıyon sattığı malın her 
türlü taibeden azade olarak müıtenye 
teslimini taa.hbüt etmektedir. Bu auret
le timdiye kadar kendinde tahliye kuv
vetini görenlerden batkası .. tıJığa çı

karılan malın müzayedeıine yanatma -
dığı halde badema her yurddat müza
yedeye ittiri.k edebilecel<tir . 

- Gayri mübadillere tevzii lazım 
gelen 300 bin İngiliz lira11nın koıniı • 
yon maırafına karplık gösterileceği 
ve bu paranın tevzi edilmiyeceği hak -
kında verilen haber doğru mudur? 

- Hayır, doğru değildir. Filhakika 
bir ırazete böyle bir ıey yazımı ... Bu 
kadar aykın bir bavadiıi biç olmazsa 
bize sorarak tahkik ve tevsik etınesi 
lizmıdı. Bunu yapmanıf1. .. izaha lü
zum yoktur ki bu haber battan aıah 
1alan 'Ve uydurmadır. Haddi zabnıla 
paranın miktarı 30 IUn lira da <leğil
dir. Bunun tevzii ba.kkmda Maliye ba
kanlığınca henüz verilınit bir karar 
yoktur. Ne zamM> tevzi emri verirlel'
ıe o zaman, eskiıi gibi alilıadarlara tev
ziat yaparız.,, 

Ruzvelt'in 
Bir zaferi 

(Ba~ ı ınci sahifede) 
fazia .. ttıracağı keyfiyeti üzerinde ısrar 
etmiftir. 

Gümü, 
VAŞiNGTON, 19 (A.A.) - Ali 

divanın altın lıaklundaki kararı ayan 
Enfliıyon taraftarları blokuna cesaret 
verıniıtir . 

Blok ııümüı fiyatının onı batına 1,29 
dolara yükseltilmeıi ıuretile dolann tek 
rar düıürülmeai için yeni bir tetebbüıe 
hazırlanmaktadır . 

Hükumet divan kararının bir hüla
ıaoını bütün elçiliklere bildirmittir. Şiın 
diye kadar hiç bir memleket, altın üze
rine yazılmıı Amerikan taahlıütlerini ha 
mil bulunan kendi tebaaaınd.~n bu mad
deye riayet edilmesini iıteyip istemi • 
yecekleri hakkında tebligatta bulunma· 
nuıtır. 

Paria boraa.nnda 
PARIS 19 (A.A.) - Amerikan bir

leıik devl:tleri illi mahkemesinin kara
rı Pariı piyasasında iyi tclirler yap • 
m'.ı ve borsada, bilbaua ulus!:"" arası 
eıhamı üzerinde muameleler ıcrasında 
amil o!muıtur • 

acının ru • 

En Ş!k fayton'arın, en güzel kupa· 
ların Beyoğlu caddesini do.dur
duğunu görürseniz şaşırmayınıı 

Yarının qerceklerınd6~ -Beyoğlu caddesinin .... i"'••ı.•uu· 
ki kaldırımlarda, piyasa edenlerı 
hep birden oldukları yerde durdu
lar. 

Bütün gözler, ayaklarından kı
vılcmılar çıkararak yakla9an tek 
beygir kotulu bir tenezzüh araba
sına çevrilmitti. 
Arabacı yerinde, eli ktrbaç.h, 

golf biçimi pantalon giyinmit ya
kıtıklı bir genç otur.ıyordu. 

Atın dizginlerini, beyaz güderi 
eldivenleri içinde hapsetmi,ti. O • 
turutunda, etrafına bakmıtıııda 
hissolunur bir çalım vardı. 

iyi beslenmit kotu atının dört -
nala sürüklediği bu maon boyalı a
raba; bir gelir.. alayı gibi herkesi 
kendine çekmitti. Gazinolardan; 
pastacı dükkanlarından, manifatu
ra mağazalarından meraklı hatlar 
uzanıyordu: 

- Bak ... Bak ... Arab" geçiyor! 
- Gördün mü arabayı? .• 
- Araba dediğin itle böyle ol-

malı ... 
Yepyeni, hiç görülme mit; harika 

nevinden bir tey temqa ediyorlar 
ııibi idi. 

Kadınlar, arabayı idare eden 
genci, biri•birlerine: 

- Ne centilmen adam ... diye ı;ös 
teriyorlardı. 

Tek beygir k°'ulu bir binek ara· 
basının, Beyoğlu caddesinde, bu 
kadar alaka uyandırması, lııhafı -
nıza mı gitti? 

Ben ise, bunu gayet tabii gör -
düm: Çünkü, tarih gibi, modaların 
da sürekli bir değitmeden ibaret 
olduğuna inananlardanım. 

Bunca otomobiller arasın.Ja, bir 
tek zarif beygir arabası, nasıl olur 
da göze çarpmaz? O sırada, ya -
nımda bulunan arkadatım: 

- Zevkler değifiyor, haberin ol
sun, dedi, bu gidi.le otomobilin pa
bucu çok geçmez, dama atılır ..• 

- Amma, yaptın ha. .. 
- Görürsün, bak ... 
- Canını, dedim, Beyoğlunda, 

bir te!' hususi binek arabası gör -
mekle, oto.:ıobilin.pabucunu ne ça· 
buk da~ atıyorsun? 

Göldü: 
• 

- Sen öyle aamrun. Beyoğluna 
ıık ıık uğradığın yok da ondan. 
Yalnız Ni anlatı ciTannda yirmiye 
yakın araba peyda oldu. Otomobi
lin bunların yanında ne kada~ silik 
kaldığına dikkat ettin mi? 

Caddeden, yüzlerce otomobil 
geçtiği halde, kimse batını çevirip 
bakmaz. Sonra, bir tek araba ge • 
çer. Herkesin gözü ona çevrilir ... 

Arkadaşımın hakkı vardı. Ara -
banın gösteriti batka ..• Daha uzak
tan bir nal fakırtısıdır kopuyor, iyi 
terbiye edilmif, dik batlı mar, • .: · 
bir hayvanın, talimli adımlarla ö
nümüzden geçişi ... Hele araba dıı, 

Ekonomik 
Kalkınma savaşı 

(Ba§ı 1 inci sahifede) ı 
mızı kaybetmiye mahkUmdurlar. 

Memldütimiz her aalıuı itibarile bir 
ökonomik kalkınma uvqı içindedir. 
Tüccarımıza ve müıbııhıilimize bü-
kı'.imetin politikaımı anlamak ve onun 
ic:aplanna uymak için Güten milli bü • 
yük -wazifeler vardır . 

Müstalıail daiına daha çok claha iyi 
yi daha ucuza mal etmeye çalıımalı, 
ihracatçı müıtahıilin alın terini karfı • 
)ayacak, ve onu yolunda ilerletecek fi.. 
pb temine uirqmalı, itihalitçı, Tür • 
kiye malını almryan veya kafi derecede 
almak iıtemiyen memleketten mal al
mamayı milli düstur edinmelidir. 
Yeni listelerin esaslan fUnlardır: 

1 - S yani her hangi memleketten 
oerbestçe gelecek mallar listesi. Bu fü. 
te bu defa klirhıg memleketlerinden ge
lecek mallar k 1 listesine alınmak ıure
tile daraltılmııtır. 

2 - K L yani anlaşma mevcut veya 
umumi prenıip)erimizi tatmin eder mü
badele vaziyeti mevcut memleketlerden 
ıerbestçe gelebilecek ~a liıteıi. 

Bu· liste bu defa bilha11a geniıletil
miıtir. 

3 - K yani kontenjante olaralı: her 
hangi memleketten gelebilecek eıya. 

Bu liste de çok küçültülmüı bulun
maktadır. 

4 - V listesi yani vekaletlerin mü-
saadesile girebilecek CfYL 

Bu liste aynen kalmıtbr. 
Kararname metninde esaslı değitik· 

Jikler yoktur. Tüccarl".nmız m~tahsil
J .. rimiz bu kararnamenın de tatbıkabna 
ait göri.ı ve temennileri olursa, vekale
te bildirmelidirler. 

Bu dene tatbikatının da memleket 
menfaatlerine uygun -ticeler verme • 
sini diliyorum.,, 

• 

ı 

k · 00yanııııf• zev e uygun, ıyı • .f<ııe-• 
araba ise, dokunma ke! .. b~ 
di kendime dütünmegi,· dı 

- Bir kaç yıl sonr~, .!rıef!' 
yoruz ki Şitli tepelerı yoı 
nek arabası ile dolnıuf· ~ 

Şoförler altlarındaki.lı.•1' 
otomobillerini yolun bır ·bi 
çekmif, arpacı kumrusu gı 
nüyorlar. JJI• 

Beri yanda ise, arab~' 
mıtlar çubukları, tüttüruP 

lar. . ·ııl 
Nereye gitseniz, dizgi ıc' 

tekerleklerine kadar g 1' 
yepyeni bir araba kart•ııl~ 
yor; artık onlarla da ';fştı' 
mek yok. Çünkü, arab , ııe 
ne taksi takılmıf. Tak•1 ••. 

k .... o kadar para verece ıııı .-
Halbuki ötede toförle~ 

manki muhacir arabas1!._,ıı1 
vanınmın boğazı toklu~,;di 
ri latırsa, onlar da ~ 
benzin masrafını kurt 
fıyorlar. ~ 

Derken, bakıyoraunuı• • 
ta, yeni yeni arpacı d.. Jf 
çılmıt. Yer yer nalbantl 
Büyük büyük samanlı~ 
muf. Eski Saraçhane b .. 
teşem bir saraç çartııı ılı'. 
mit. Kotumcular, na1b•11 

ve aamancılar; araba yafıJ 
kerlek yapıcıları taraf ıa 
yorlar. 

0 Ve onlar çoğaldıkça, . 
ler de birer birer kalıbı ~·p 
yorlar. Hurda haline g 

1 

lelerin birer yanma bır lırJ' 
mobillerin içinde çocnlı. ~ 
baç oynuyorlar. Korna çl 
niyorlar. Arasıra, gazete 
yorsunuz: d 

"Filin araba, filan ~ 
c;erken; bozuk bir oto 
alarak parçalamıttır. ~ııfl' 
kimse olmadığı için rıu 
at yoktur.,. . I i 

Şoförler, araba aahıp ~· 
tarak seyisliğe ba9lıyorl tttP 
Acıkmı' beygirlerin ° 

mı9 elbiselere kartı h~c:u gi 
durmak için hazır elbıse ıJ 
cuların dikkatli bulunJil 
ir sokaklara levhalar a• . 

Bomonti tirketi, bira 1~ hal yükseltiyor ve meJJl 
sarfiyabnm çoğaldığ•rı! b 
olarak ileri sürüyor. tl.,ı 
rın yeni battan rotaya ç 
çok değitikliklere yol • ıı) 

Bu kuruntuları bir -C:@O'. 
tıma da anlatmı9tım. _1,ıı 

- Azizim, dedi, bUJV '1 
rabacmın rüyası,. batlı 
gazeteye yaz... ıR~ 

Ben de dediği gibi Y #ı 
gün için rüya ama, Y~ 
çek ohnayacaklannı kt 
lir.? cO 

Saliihaddirı 

\ Dev~~! ~in~~:.~ 
at on yedi buçuğa kadar )ıl' 
ruz arada 10 dakikalılı: 
verilmitti. 

Yarın sa?' onda BaY1~ 
).'ipi• -kanlığı namına Bay ırJ',) 

mık Cemal ve en aon °11'.'.J 
Mahmut Eaat müdaf~ 
pacaklardır. ~ 

Tramvay 9irketi • ~ 
asında 1926 mukavele~ 
akdedildiğini, bunJarıJI ııı ' 
ni, tarihçesini uzun ııoı,,. 
tirketin borçlarına d~ 
ettiğini ve hatlardan edil' 1 
emanetinin istimlak ,ıı• 
mediği yerlerin bati~ bıl 
dığıru ve Şehremarıe;·ğİ .,/. 
yerlerini teıli_m e~e ;

0 
• 

ketin vecibeu heniiZ ati" 
duğunu ve borca bati ~ ~ ..t ,..- ır 

cun ifasında temertU .ııı 
. tııııe" 

aolm.Jacağını, bük _ı,Jıl 
lı bir akdi boznıağa • 
madığmı bunun içirı ıj~ 

.. ·ı JDiyeGe" _.ı mesnet goıterı e .-· ~,ı·, 
kfunetin ittihaz ett~.f 17ir ,P. 
vay şirketini müt\ts. ııı 1 
sokabileceğini hu ~.,ıı 
rin feahi haksız ~ld:r;,ıı• ; 
metin bunları bır t dığıı".~f 
he salahiyeti olırı~ıll ·~\İ 
rek! bu bap~i ~duğuıı" 1 
ceğınden emın o 
ti. 
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Hararet 
vasıtasile 

Rcf' edilen sancı! 
ğ1 day satışındaki 0suzluk 
Ilı. 1•100 buradaki çalış-
llıalarını bitirdi ve 
~İ7ctler tesbit edildi 

ed Baııhmıcbı bufday iılerini 
ıııı lroıniayoıı, cuma ırüııii AA

ı ıliiıuıc*tir, ':!..-:: tili heyeti.- plrı-
L. -:- tlar Ye r-larııu dün 

ot...,~!°na tevdi etmiflerclir. 
• dii...W. ıröre, eksperler h• 
.llıtaa4iı.e ait rapor, bunların en 

""- etlis.iııi tqkil etmektedir. Bii
:"llırııaaıar, Haydarpaıa ıiloıu 

"c.ı..._ eaildik bulunduğlıau, -
-::'7 llluamelitı.ıun pek iptidai ve 

' ' " bir tarzda 7apdd1f1DJ •• 

difer heyet raporlannı göz 
liıı..-aı. vereceği nihai karar • -·--- ola tellbit edecek ve fezleke 

t-.,ıdıı.tan 50Dl"a ziraat bakanlı. 
~CS.tir. 

ıı! Baııkaıı idare meclioi aza
li. Y Kemal, dün kendisile &"örii

llııdıarririmize, tahkikatın bit· 
~ claki ç•l'fl"•l•na nilıa
, trl:~~~ _aöylemiı, mesuli7atlerin 
~ ilne etmiftir. 

~ 1'11ıvay ;ırketinin iki 
lbiif cttişi geldi 

' ll.ı~ .!raıtı'l"&J' ve Tünel ııirket· 
llıii -..ıçikada buluııaıı idare mer· 
\ itıttiflerinden Bay Marcel Rem 

"De Broaaens Belçikadan ıeh· 
~ler ve diin Metrobane ıri· 

~ ~1 Haıısaens ile &'Öl'Üfllıiifler • 
'::__ettiılere katipleri Bay Von 
......_er de refakat etmektedir. 

'liılerle ticaret mü:ıa-
kereleri 

~ ticaret mümessili Kolonel 
I..nu büyük elçisi Percy 
"' daveti üzerine dün Uf'l'll 
~ Sibnittir • 

ile! Woods Ackarada yeniden 
ıı.~- ol~ Türkiye • lııgiltere ti
' ~eai nriizakeratına iflirü: 

~iiltsel - Paris treni 
lJ )'o~dan çıktı 
lı-~El, 19 (A.A.) - Brükael. 
""i Clılin iıtaayonu civarında 
~! ve bir vagon devrılm·§· 

1;te kadar biç bir insan zayi
l'elm-iıtir. 

Yeni Halkevleri 
Bu yıl yirmi üç Halkevi 

daha açılıyor 
22 ıubat ilk lıalkmnia memleketi- , 

mirde açıldıfı ıriindür. Geçen sene bu 
tarihte bir çok lıalkevleri daha -.çda
rak mevcut halknl•i 80 tane olrnut • 
tu. 

Bu - de 17 .ı Anadotucı., 6 ., da 
lstanbulda olmak üzere 23 balkevi 
daha açılıınık beplİDİD tutan 103 oı... 
...ı.tır. 

Heyoflu halken timd1 l11tanbul 
Halkevine b,flı bir tuh halinded;r. 
bu sene B~yojılu kazuını. bailanarak 
müstakil hale ıretirilecekıir. 

Beyoirlu halkevindan baıka açılacak 
halkevlerinin biri Kadıköyünde, biri Us
kiidarda, biri Şiılide, biri Botil<taıta, 
diferi de Şelırenıinind,dir. Buralarda • 
ki halk fırkalarına ait binalar, ıreniı 
salonlu n aabneleri de olduğu için 
balkevi yapmsğa elveriılidirler. 

Anadolucla fU kazalarcla bıılknleri 
açılacakbrı 

Balıkesir vilayetinin Aynlılı: ve Ed
remit, Gümüıhanenin Bayburt, Myon
karahisarın Dinar, Amasyaıun Merzi
fon, Zonguldağın Barbn, Burdurun 
Merkez kazası, Bolunun Göğniik, Mu· 
durnu, Akçakoca, Gerede, Kütahyaıun 
Simav, Manisarun Alateı:ıir, Kocaelinin 
Kanclra, Bunanın lnegöl, lzmitia Ti
re ve Aydının Söke kazaları. 

22 ,ubatta mevcut balkevleri yıldö
nümlerini kutlularken, yeni halkevleri 
de kapılannı ulusa açacaklardır. 

Yeni 
Soyadı alanlar 

• SiırorUıcı Sermet " refilı:uı ffiJr. 
met (Te..can), htanbul Ticarot oclaaı 
memurlarından Hayri (Aı.bab), latan
bııl ticaret odası memurlanndan Sait 
(Sonııur) soyadiarmı almıtlardır. 

~ Alimzade damadı Hacı Hasan ai
leli Nezahet , krzı Zübeyde, ofulları 

Alinı, Haydar, !bat (Emre), Erzurum 
bam odabaıı:ı Tahir (Kunıııöllü) aoy 
adlarını almqlardır. 

Adana fırka vılayet 
kongresi 

ADANA, 19 (A.A.) - C. H. F. vi
layet kongresi kazalardana ırelen mÜ· 

messillerin iıtirakile dün açılmııtır. 

Vilayet idare heyetinin yıllık çalıfma 
raporunun dianlenmesi ve ittifakla ka ... 
bulünden IODra eııcümenlor •eçilıniı 

.,.. ittifakla kabulünden sonra encü • 
menler JeçilmİJ ve Atatürk'e büyükle
rimize IAY&'I tclyazılan yazılrnasma ka 
rar verilmiı ve bugün saat on baıte 
tekrar toplanmak üzere ~timaa ali> ... 
yet Yerilınirtir. 

SPOR 

Mıntaka 
Birincilikleri 

Bu cuma üç ıahada 
yapılacak maçlar 

lltanbul futibol he7eti batkaıdıim
clan: 

22 pbet 935 cuma ırünii 7apılacak 
-ntaka birincilik maçtan ı 

1 - Taksim alanıadaı Alan ırözc:ü.. 
sü Basri !Bütün. Saat 13,30 ela Kasım
paıa • Eyüp hakemi Kemal Halim. 
15,15 te Beıi.ktat • Süleymaniye A ı..
lamı hakemi izzet Muhittin Apak. Yan 
hakemleri Abdullah Rıu, Talat Deli
dağ. 

il - ıBeıiklaf alanmdaı Alan göz. ' 
ciisii Ali Rıdvan. Saat 10,45 te Vefa • 1 
lwtaubulspor aenç talmnları hakemi, 
Ali Rıdvan, 12 de Vefa • 11tanbulspor 
B. talmnlan hakemi, Mehmet Ali, 13,45 
te Hil;.l • Beylerbeyi /\. takımları hake
mi Sadi Karsan, 15,30 da Vela • latan· 
bııl..,.,.. A. taknnlan hakemi Supbi. yan 
lıa'keınleri: Zarif, Mehmet Ali. 

ili - Fened>abçe alanında: Alan 
gözcüsü Halit lbrabim. Saat 11,15 te 
Topl<apı • Anadolu A. takımlan hak• 
mi Halit Galip Ezıgii, 13 te Galatıua • 
ray • Beyk<>z B. takımları hakemi Ha· 
lit ll>rahim, 14,45 te" Galatasaray • Bey
koz A. takrmları hakemi Saim Turgut, 
yan bakemleriı Ekrem EN<>y, Samim 
Talu. 

Voleybol 
Vole,4><>1, bınlı:etbol - tenn hey• 

tinden: 22-2-ll:l.SS cuma ıriinü Galatasa
ray lokalinde :yapılacak resmi voleybol 
maçı: 

Galatasaray. htanbulspor saat 17,30 
hakem Talat. 

• • • 
Avrupa yarı siklet bokı 

Marsin sür' at yolu 
ı •• •• vapura 21 nonu . Şubat 

PERŞEMBE ...n ıı de Sirk• 
ci nhtımmdan kaHıarak (lmıir, An

talya, Alanya, Anamur, Menin ve 
Pa:ras) a azimet n avdette ayni ı... 
kclelerle Tqucu, Ç•n•khle n Go
lr"boluya ufrayacalı:tır. 

Karabiga yolu 
BARTIN "şPü~li° 
ÇARŞAMBA ırünü saat 20 de 

Sirkeci nhtmundan kalkarak mutat is 
kelelere hareket edecektir. 

Ayvalık yolu 
SEYYAR v.$ü8Ai0 

CAR$AMBA ırünü saat 19 da 
Sir'eci nhtunından kalkarak mutat 
iskelelere harekat edecektir. i ______ .-.ı ______ .... 

r. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehauı11 

CumaJan batka günlerde· aaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398, Kıılrk telefonu 22519. 

811 

DOKTOR 
şampiyon,uğu RusçukluHakktÜze: 

ROMA, 19 (A.A.) - Gazeteler .Calataslll'a)da KanzW. eczalıanesi 
boksör Vittorio Veırturinin Avrupa kac-ımnda Sahne sokaimda 3 numa· 
yarı orta siklet f&IDPiyonlufu ünvam• ' rah apartımanda 1 numara. 
nı almak üzere Alman boksörü Eder İ· i1:•••••••11••••••• 
le çerpıımak mak.adile yakında Ber • 
!ine gideccjini haber vermektedirler. 

Venturinin manajeri fÖyle demİf
tirı 

"Madem ki Alman bo.uörüniin ltal
yaya gitmeğe niyeti yok. Şu ıbaldo biz 
Berline gideceğiz . ., 

Maçın 3 martta :yapılma11 muht• 
meldir. 

İngiliz sağlık bakanına 
. ' 

geçmış o sun 
LONDRA, 19 (A.A.) - Sağlık ba

kanı Sir Hiltan ile Bayan Yung, Van· 
dıvarl'ta bir takJ n gayri sıhhi evlerin 
yıkılmasına ne:u.ret ettikleri aırada. 
tuğladan bir bacanın yı:kılmasilo az 
kalsın eziliyorlardı. 

Baca, orada bulunanların bir kaç 
metre ileriajne yıkılmı§br. 

---------- 80~ 
Ticaret kanununuu 361 nci maddeıi

lo tirket mukavelenameai abkimına tev
fikan 

Türk Çimentosu ve Ki. 
rec· nonim Şirketi 
Hiuedarları 1935 seneai Martının 23ncü 

Cumartesi ciıııü saat 15 de Galatada A
ıropyan ~nında Şirket ı;nerkezinde ini • 
kat edecek heyeti umumiyei adiye içti• 
mama davet olunurlar. 

RUZNAMEI MOZAKER..\T: 
1 - idare Meclisi raporu ile Müra • 

lop raporunun kıraati, 

2 - 1934 seneıi muamelatına ait h• 
sapların kabulü ve idare Meclisi azası • 
nm ibrası ile mezkiir aene muamelatı ne 
tayicine dair laare Mediıinin teklifi. 

3 - Müddetleri hitam bulan Meclisi 
ldare azasının yerine intihabat icrası ve 
fİrket umurunu idare ile mükell« azaya 
verilecek aidatın teobiti. 

4 - Tica.ret kanununun 323 üncü mad 
desine tevfikan firketle muamelei tice. 
riyede bulunmak üzere idare Meclisi a
zasma mezuniyet ituı, 

5 - 1935 senesi için bir miiralap ta
yini ile aidatının tesbiti ve miirakıbın 
mazereti halinde İfayı vazife etmek ÜZ• 

"' diğer bir zatm intihabı, 

Uakal 250 hiase aeaedine nmlik o

lup ta içtiımı ınezkUrda hazw bulunmak 
isteyen zevat Ticaret kanununun 371 

inci maddesine tevfikan içtima tarihin • 
den bir hafta evvel hisselerini ıirket 

merkezine tevdi etmelidirler. 
Bankalara tevdi edilecek ııenedat mak 

buzlan ıirkct merkezine tevdiat mahi
yetinde olarak kabul e•lilec•ktir. 

iDARE MECLiSi 

MADRAST A SUYUK BiR DOKUMA 
FABRIKASI 

Medras "' Bağdad tez:rinsbmn satı
l• için htanbulda ciddi bir mümeuil •· 
nyor. Tecrübe ve referans aranır. Ala. 
kaJaranın 8745 numara ile zirdeki adrc

"' yazmaları: Hcnningera Anzeigen Ver 
mittlung, Plauen'i. Vogtland. Aile • 

magne. 

Fatih Sulh 3 Üncü Hukuk Hakimli. 
ğinden: Cerrahpa§&da Kiirkçül>aıı M. 
Kocamuatafapa~a caddesi 41 numaralı 
müteveffa Sanullahın hanesi 26-2-935 
oaat 11 de mahallinde bilmüzayede kira
ya vcrilecejiinden talip olanların yevmi 
nıc%kıirda hane önünde bulunmalan il&n 
olu..~ur. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakimli
ğinden: Cerrahpaf& Hubyar M. bozacı 
odaları S. 5 numaralı müteveffiye Hati
~enin e\fİ 26-2-935 ıaat 11 de müzaye

de ile kira,.. verileceğinden talip olan • 
lana muayyen umnada hane önünde 
buluomalıırı ili.u alunur. - (8260) 

Romatizmaıın:, Nevraljiniz 
varaa, vücudunuzda kırıklık hi1-
ıediyorsanız veya bel ve aair maf. 
aal ağnlanndan müşteki iseniz ıt
tırabm ne demek olduğunu bilir
ıiniz, Fen, had bir sancıyı telkin 
için uzun ve mütemadi bir hararet 
le haaaaa mahallin etrafına kanm 
tehacümü lazım olduğunu gösteri
yor. Mayiler tebahhur eder. Çama 1 
tın kirletir ve mütemadi bir teda- j 
vi ifa edemezler. Methur delildi 
Allcock yakılan iae tamamen zail ; 
oluncaya kadar sancıları teskin e- ' 
der. Bütün ~ce veya bütün gÜıı 
cildiniz üzennde tutabilininiz. Siz 
çalıtırken o da sizin için çalıfır. 

1 Bir Allcoclı yakısı, mütemer-
kiz, müteneffiz ve daimi bir hara
ret tevlit e<ier ve kanm tehacümü. 
ne badi olur ve bütün ağnlan Iİ· 
lip süpürür. 

1 
Bütün eczahanelerde 40 kuru-

' fa satılır. 
,i MOHIM: Taklitlerinden aakm-

mak için Kartal markalı ve kırmı
zı daireli ALLCOCK yakılanın 
muairren isteyiniz. 

lstanbul altıncı icra memurluğun
dan: Yeminli iiç ehli vukuf tarafından 
tamamına 12800 lira krymet takdir e
dilen Galatada Tünel yanında Yenica· 

mi caddesinde ve Billür sokağında ye
ni 18, 20, 24 ve eaki 24, 28, 30 nunıa
ralı iki mağazayı miiftemil bir bap ha· 
run n111f bi• ... inin 23-J..935 tarihıne 

müsadif cumartesi günü aaat on dö.-t. 
ten on altıya kadar .dairede birinci art
bnnası icra edilecektir. Arttmn3 be

c!eli kıymeti muhıuıımenenin yiir.de 
75 i buldufu takdirde müıteriıi üzeri. 
ne bırakılacaktır. Aksi takdirde en aon 

artbrarun taahhüdü baki kalmak üze • 
re arttırma 15 cün müddetle temdit e
dilerek 7-4-935 tarihine miiaadif pazar 

günü saat 14ten 16;ra kadar koza dair• 
mizcle yııpılacak 2inci açık artbrm&1ında 

arttırma bedeli kı:ymeti muhammenesinln 

yüzde yetmiı befini bulmadığı takdir • 
de sabt :t"80 numaralr kanun muci'bin
ce geri bırakılır. Sabf pqindir arttır • 
maya iıtirak etınd< isuyenlerin kıyıne • 

ti muıhammcnenin yüzde yedi buçuk 

ni ... ctinde pey akçesi veya milli bir 

bankanın teminat mektubunu hamil bu

lunmaları Uzondır. Hakları tapu sicili i

le aabit olmıyan alacaklılarla diğer a• 

lakadaranın ve irtifak hakkı sahlpl,ri-

nin bu haklarını ve hususile faiz ve 

masarife dair olan iddialarım evrakı 

mü sbitelerile birlikte ilin tarilıiııden i
tibaren nihayet 20 ıriin zarfında birlik· 

te dairemize bildirmeleri lazımdır, Ak

si takdirde hakları tapu sicili ile sabit 

olmıyanlar tabı bedelinia paylatınuın· 
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye Ye tanzifiyeden mütevellit be
lediye nnumu borçluya aittir. Daha 
fazla malümat almak istiyenler 20-2-!135 
tarihinden itibaren herkesin gör<lbil. 
mesi için dairede açılı: buiundurulacalı: 
arttırma tartnamesi ile 34-5101 numa
ralı dosyaya müracaatla meızlı.İU' dosya
da vesayiki ırörebileceklcri ilan olunur. 

(8265) 

htanbııl Birinci lflaı Memurluğun

dan: Miiflis Jorj Papa namı diğer Epa· 

minonde Piloti:re ait yanmq iflas evrak 

Ye muamelesi yenileneceğinden evvelce 

ınaaaya kayrt ve kabul olunan alacaklı· 

ların bu aym 25 inci Pazartesi ırünü .,... 

at 14 de ellerindeki vesikaları ve vekil 

olanların vekaletnamelerile birlikte me

muriyetimize ırelmeleri ilan olunur. 
(82il6) 

Iııtanbul ikinci icra Memurlufwı • 

dan: Mahcnz ve paraya çevrilmesi mu

karrer erkek iskarpin ve potinleri 21-2-

935 tarihine tesadüf eden perJembe gü. 

nü saat 16 dan it"baren Y enicami mey• 

danında satılacağından talip olanlımn 

mahallinde hazır bulunacak memuruna 

müracaatları il 1n olunur. Satıt bedeli 

pe~in ve dellaliye müıteriye aittir. 
(8284) 

lstanbul 3 üncü icra Dairesinden ı 

Para:ra çevrilmesine karar verilen iki 
bin liralık gayrimübadil bonoları 21-2-

935 perıembe ırünü saat lJ..14 te ve kıy. 

metini ... yüzde yetmit betini bulm~dıfı 
takdirde 23-2-935 cumartesi ırünü ayni 

saetla a:;ık arttırma auretile satılaca • 

fından talip olanlann mezkür günlerde 

htanbul borsası önünde bulunacak me

muruna miiracaaılan ili.n olunur. 
(8270) 

Deniz yolları " 
Ace!t~!-~~7~~~ 

Tel 42362 - Sirkeci Miibürclarzad• 

1•---.Haa. Tel. 22740~-~ 
TRABZON YOLlJ 

ERZURUM vapunı 21 Şubat 
PERŞEMBE günü IUt 20 
de Hopa'ya kadar. (843) 

IMROZ YOLU 
KOCAELi vapura 21 Şırbet 

PERŞEMBE günü saat 14 de 
Tophane nhhmından k;ılkacak 
ve &idi9te Tekirdağ, Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkıı:le, lmroza. 
Dönütte bunlara ilaveten Şarkö. 
ye uğrayacak ve Tekirdağına 
uğraımyacaktır. (887) 

btanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanlan. 

İzmir Müstahkem Mevki 
lataatmm 303000 kilo un ih
tiyacı kapalı zarf usuliyle sa
tm alınacaktır. İhalesi 11 
Mart 935 Pazartesi günü saat 
15 de İzmirdeki kışlada Müs. 
tahkem Mevki Satmahna Ko
misyonunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 28028 liradır. 
Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı 9 kuruş 25 santimdir. 
Teminatı muvakkate akçeei 
2103 liradır. Şartname sureti
nin her gün Ko. da görülebilir. 
latekliler kapalı zarflarını iha
leden bir aaat evvel Ko. na ver· 
miş olacaklardır. Münakasaya 
İştirak edecekler 2490 No. lu 
kanunun 4ı: ve 3 üncü madde • 
sinde ve şartnamesinde yazılı 
vesikalarla birlikte ihale saatin 
de komisyonda hazır bulun • 
malan. (796) (884) 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakimli • 
findenı Kasap Il:ras mahalle•i Sancak

tar Hasan çıkmaz sokak 8 nıxnaralı .,.... 
de oturmalı:ta iken ölen Hatike Filfonun 

alacak ve borçlıılannm tarihi ilindan iti 

banın bir ay içinde mahkememize müra

caat etmeleri lüzumu ilan olunur. (8262) 

Faı.ih Sulh 3 Wıcü Hukuk Halumli
finden ı Cerrah;>aıa ,l\,.ürkçu1>a11 maual· 
leıi Koca Mustatapa§a caddesi 41 nu • 
maralı evde oturmakta iken öl"" ve te

rekesine mahkememizce vıız"ıyet edilea 
.3adullahın tarihi iliindıuı itibaren ala • 

cak ve borçlularlDJD bir ay Ye variı ideli· 
esmda bulunanların üç ay içinde mah
kememize müracaatları akıi takdirde 
terekenin hazine7e devredilecefi ilan o
lunur. (8263) 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk H&kimli
ğinden: Cerrahpata Hobyar mahallesi 

bozacı odaları sokak 5 numaralı evde 

mutasarrıfan oturmakta iken vefat edip 
terekesine mahkemece vaz'ıyet edilen 
Haticenia alacak ve borçlularının tarihi 
ilindan itibaren bir ay ve varis iddia.-n
da bulun nlann Üç ay z2.rfmda mahke
meye müracaatları, aksi halde terekenin 
hazineye devrolunacafı ilan olu!'l• r 

(&:.<>1) 

BeJikıaı icra Memuduğunaan: ı:tıo
sedarla.rı araıında pay"'t··CW.-Uı....atJı ... ....n 

ve mahkemece izaleyı ıuyuu ıh.ıreuıc .a.a
t.Jtına karar verueo. Vt l.OOHU ~ ....... ı 

vukuf tarafınd..a 600 hra k.yw.ı tak • 
clir edilen Ka•mıpaşada Caın.ii<e»ır ma
ha'J.eainin Ter.ı.anu kapı:sı .okağıhdan 

eski 28 yeni 68 No. lu bila hava v., dük
ki>nın tamamı açık arttırmaya çıkan! . 
mıı olup 20-2-935 tarihindo .;arllldr.ıeai 
divanhaneye asılarak 2 '35 tarih.nt 
müaad.if cumartesi günu Ua.ıremizce 14 

den 16 ya kadar sablac:aktır. Arttırmayı 
iıtirak için yüzde 7 ~ teminat akça11 alı 
nır. Belediye rüsum delliıli;reai ve it-.. 
le pulları mütteriye aittir. Arttırma be
deli muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde ihale11 yapıwcaktır. A~ 
si halde en son arttıranın taalıhüdii ba
ki kalmak Üzere arttırma 15 gün daha 
U7atılarak 7-4-935 tarihine müsadif pa· 

zar ı:ünü ayni saatte en çok arttırıma İ· 
hale edilecektir. 2004 No. lu icra kanu 
aunun 126 ıncı maddeıine te· f'k> ip.,_ 
tek sahibi alacaklılar ile diğer alakadar
lara irtifak hakkı sahiplerinin dahi gay• 
ri menkul üzerindeki haldannı ve husu. 
sile fa:ız ve mcsarife dair olan iddiaları
nın evrakı müsbitelerile 20 gün içinde 
dııin=izc bildirmeleri liznndır. Aksi 
halde haklan tapa ıicillerile sabit olma· 
dıkça sabt bedelinin paylaşmasından ha· 
ıiç kab..tar. işbu m:\Cidei bnuniye .ı · 
Umma göre hareket eylem•lt ve daha 
fazla maliımat almak ;.ı.,yen erin de 935 
59 No.lu dosyasına müracaatlan turumu 
ilan olunur. ''1271) 



= 

HASAN MÜST AHZARATI ve ITRIY ATI Bugün Ankara' da bir depo 
açı) ot· 

Nafıa bakanlığından: 
Enjekte edilmiş 160,000 adet normal ve 1600 adet makas 

kayın traversin Derinceden İzmirde Alaancak iskelesine deniz 
den vapur ile nakilJeri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Sigorta ücreti dahil olmak üzere nakilleri için 32480 
lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 9 Mart 935 tarihine rast 
layan Cumartesi günü saat 15,30da Ankarada Nafıa Bakanlığı 
Malzeme Müdürlüğü odasında yapılacaktır. İstekliler 2436 li
ralık muvakkat teminatlarının Malsandığma yatırıldığına dair 
olan makbuz veya banka teminat mektubu ve Ticaret odası 
vesikası ile birlikte tekliflerini 9 Mart 935 Cumartesi günü sa
at 14,30 a kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne 
vermiş olmaları lazımdır. İstekliler bu husustaki şartname ve 
mukavelename projelerini Bakanlık Malzeme müdürlüğünden 
163 kuruş bedel ile satın alabilirler. (847) 
- - .. -

Ankara Şehri içme Suyu 
Komisyonu odanı 

Ankarada Sarıkışla civarında yapdacak olan 431,042 lira 
60 kuruş bedeli keşifli filtre istasyonu binası 20-2-935 tarihin 
den itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İha
le 20 Mart 935 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat on beş 
te Ankarada İt Han dördüncü katında İçme Suyu Komisyonu 
dairesinde yapdacaktır. Muvakkat teminat 20992 liradır. Mü 
nakasa şartnamesi, fenni şartname ve projeler 21 lira 55 ku -
ruş bedel mukabilinde Ankara Şehri İçme Su Komisyonu Mu 
haaebesinden alınabilir. Teklif ~ktupları kanununun tarif et
tiği şekilde 20-3-935 tarihine rastlayan Çarşal)1ba günü saat 
on dörde kadar İçme Su Komisyon riyasetine makbuz muka
bilinde verilecektir. (856) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğündenı 
1500 adet 3 numaralı T ahi isiye roket tabancasına mah -

sus fişek ve aynı mikdarda kapaollu hartuçla 1500 adet kırını 
zı, yeşil, beyaz renkler neşreden işaret fişeği kapalı zarf usuli
le münakasaya konulmuştur. 

A- İdarede mahfuz nümunelerine tevfikan Türkiyede i -
mal edilmesi meşrut olan işbu fişeklerin münakasası 2 Mart 
Cumartesi günü saat 15 de Galatada Çinili Rıhtım hanının 2 
inci katındaki Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

B - Her iki fişek tahmin bedeli 7725 lira ve muvakkat te -
minat mikdarı 580 liradır. 

C - Şartnameler Tahlisiye Umum Müdürlüğünden bedel -
siz olarak alınacak ve teklif mektupları 2 Mart Cumartesi gü
nü saat 14 de kadar komisyonun Reisliğine tevdi edilecektir. 

D- Ehliyeti fenniye vesikasının mahiyeti hususi şartna -
menin 8 inci maddesinde tavzih edilmiştir. (774) 

1 1 S TA ı BU L B E LE D 1Y ES 1 1 LAN L A R ı l 
Karaağaç müessesatı Buz fabrikasına lüzumu olan 120 ta

ne Kondansatör borusu alınmak için açık eksiltmeye konul • 
muştur. İstekliler şartnamesini Levazun müdürlüğünde göre
bilirler. Bu boruların muhammen bedeli 1137 liradır. Eksilt
me 2490 No. lu kanuna lüzum olan vesikalara göre yapdır. 88 
liralık teminat parasiyle beraber ihale günü olan 26-2-935 sa
lı günü saat 15 de Daimi encümene müracaat edilmelidir. 

(719) 

İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Türlciyede yangın ve nakliyat ıigort a iılerile çalıpnak üzere kanuni hüküm • 

leT claireainde teıal edilerek buııiin faaliyet halinde bulunan itimadı Milli Türk 
Sigorta Anonim Şirketi bn kez müracaatla Küllük ve Milia acentahğına törlret 
umma yangm ve nakliyat sigorta işleri le mefgul olmak ve bu iılerden doğacak 
dHalarcla bütün mahkemelerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü pb11 sııfatlarile 

hazır bulunmak üzere Küllükte mukim Bay Huan F ebmi'yi tayin eylediiini bil • 
dinnittir. 

Keyfiyet sigorta fİrketlerinin teftit ve mürakabeıi baklandaki 25 Haziran 927 
t&nıli kanun hükümlerine muvafık görü lmüı olmaK!a ilin olunur. (8281) 

Bursa Cer, Tenviri 
ve kuvvel maharrike 
TORK ANONiM ŞIRKETINDENt 

Hissedarlar, 31 Mart 1935 Pazar ııü· 

•il oaat 16,30 da Bursacla Şirketin ida

re Merkezinde, inikat edecek olan alela

de genel heyet toplanb11na davet olu • 

J>UTlar. 

MOZAKERA T RUZNAMESlı 

1 - lclanı Mediıl raporunwı okun_., 
2 - Mürakıp raporunun okunma11, 

3 - Şirket bilançoıu, mevcudat ve 

kir ve zarar buabınm onanmaıı ve taı

clilu ve buna müteallik kararlar, 

4 - idare Meclisi ıwılannm ıeçil • 

....... 
6 - idare Meclisi a:u farının hakkı 

laua11rlanıun teabiti, 

6 - 193$ hesap devresi İ9İn mürakıp 

HALI TASFiYEDE 

ISTANBUL TORK ANONiM 

Su Şirketi 
HiSSE SENEDATI HAMiLLERiNE 

Tasfiye heyeti ve Müralup raporla
nnın istimaı ve 1934 senesinin 31 Ki
nunuevvelcle kapahlan bilançonun tasdi· 
kı ve mürakıplerin tekrar intihabı ve 
tasfiyecilerin 1 ikinci Kanun 1934 tJui. 
hinden 1 ikinci Kinun 1935 tarihine 

kadarki vezaifinden kenclilerinin ibrıuı 
için taıfiye heyeti bj., e aenedah himil· 
!erini alelade olarak inikat edecek oian 
içtimaı umumiye davet ebnekle kesbi ıe
rel eyler. 

Mezkür içtima 30 Mart 1935 Cu • 
martesi günü saat 11 de Beyoğlunda 

Tünel civarında lstildal caddeıi 390 
No. lu Narmanlı Yurdu Hanında 5 nu· 

maralı yazıhanede akdeclilecektir. 

lçtimaa ittirak eyliyecek zevatın isme 
veya hamiline muharrer laakal 25 hine 
senedine malik olmalan maktezidir. 

(Şartname madde 33) 
.eçilmen ve ücretinin teıbiti, 1 

T • Hamiline muharrer senedata aabı"p ~ 
7 - ıcaret kanununun 323 ve 324 -

1 
lan zevat içtimaa dahil olabilmek için 

Üncü maddelerinde yazılı aaliıhiyetlerin senedatı mezkureyi içtimadan 8 gün ev. 

idare Meclisi azalarına verilmesi. 1 ve) (Ticaret kanunu madde 371 ya it 
--- veya Osmanlı Banka11na tevdi ehneli-

ZA Yl - Samatya nahiyesi b lediye d" 
ır. 

3 komiserliği mühürü zayıdir. Yeniıi lçtimaa ittirak edecek zevata mah • 
yapbrılacağından eskiıinin biıkmü ol • ıuı duhuliye varaka11 verilecektir. 

ınadıiı ilan olunur. (8269) • TASFiYE HEYETi 

Kumbara sahiblerine: 

KANZUK 
Öksürük Şurubu 

Göğü• ne:zlelerile had ve müz
min kaaabat iltihaplarında, Za. 
türre, Zatülcenp ve boğmaca ök. 
ıürüklerinde çok faydalı bir ilaç.o 
tu. Göğü,,leri zayıf olanlara ay
rıca tavaiye olunur. Bir çok profe
ıörlerin takdirlerine mazhar ol
muftur. Kanzuk ökıürük 9urubu 
maruf eczanelerde bulunur. 

lı Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşidelerinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur' aya 
i ı tir ak edebilmek için kumbara 
sahiplerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat sonuna kadar bankaya en aıağı 
25 lira yatırmıı olmaları lazımdır. 

1175 

Dr. A. KUTIEL 
Karaklly Topçular caddesi No 35 

• 958 . ' ' ' , . ,. - . ~ ~· . . - . : 

Diyarbekir 
Belediyesieden: 

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

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

3 - Münakasa 4 Mart 935 pazartesi günü saat on ikide 
Diyarbekir Belediye dairesinde yapılacakdır. 

4 - İstekliler ke§if bedelinin elli bin liraya kadar yüzde 
yedi buçuğu ve mütebakisinin yüzde beşi nisbetinde (Arttır
ma ve eksiltme ihale kanununun 17 nci maddesinde yazılı) 
muvakkat teminat verecekdir. 

5 - Teklif mektubları 4 Mart 935 pazartesi günü saat 
on ikiye kadar Diyarbekir Beleqiye dairesinde Belediye 
Encümenine verilecekdir. (800) 1265 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Mudürlüğünden: 
Kmkkale Fabrikaları İçin tesviyeci ve tornacı alma· 

cak~. İsteklilerin imtihan için istida ile Ankara'da Fişenk 
Fabrikasına, İstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lz
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamirhanesine müracaat
ları. (526) 902 

lstanbul Poıta T. T. 
aşmüdürlüğündenı 

Saygdı halkımıza yeni bir kolaylık .olmak üzere memle· 
kelimiz içindeki şehirler ve ecnebi memleketler arası telefon 
konuşmaları için İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy cihetle
rinde hususi muhavere odaları hazırlanarak 15-2-935 tari
hinden itibaren emre amade bulunmuşdur. İsteklilerin İs
tanbul, Beyoğlu ve Kadıköy Posta T. T. merkezleri telgraf 
gişelerine müracaatları. (798) 1263 

Dahiliye Vekaletinden: 
Yenişehirde yapbrılan Vilayetler Evinin, muhammen bede 

li 125,000 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni ve mali 
§arlnamesinde yazılı olan, mobilyası kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. İsteyenler bu husustaki şartname, pl.8n, 
kroki ve sair evrakı 7 lira mukabilinde Ankarada Dahiliye Ve
kaleti Satınalma Komisyonundan alabilirler. Eksiltme 21 
Mart 935 Perşembe günil saat 15,30 da Dahiliye Vekaleti bi
nasında toplanacak Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat mikdan 7500 (yedi bin beşyüz) liradır. 
İsteklilerin 21 Mart 935 Perşembe günü saat 14,30 a kadar i· 
cap eden vesaikle birlikte teklif mektuplarını Dahiliye Vekale
ti Eksiltme Komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. (854) 

Maliye Vekaletinden: 
Darp edilmekte olan Gümüş paralardan Dört Milyon lira

lık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedilmi§ 
olacağından eski gümüş paraların 1 Şubat 1936 tarihinden iti
baren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kulla
nılmıyacağı hilifma hareket edenler hakmda kanuni takibat 
yapılacağı 2257 No. lu kanunun sekizinci maddesi mucibince 
ilan olunur. (558) 977 

1 A ....... ri ı ab •ıkalar ıı an ı arı :ı 
Askeri Fabrikaları için aşağıda cim ve İniktarları y'1'" 

b malzeme isimleri hizalarında gösterilen tarihlerde ayrı ~J; 
rı pazarlıkla satın almacağmdan vermek isteyenlerin meı:~v 
günlerde saat 14 de Bakırköy Barut F abrikasmda eksiluoJ 
ve arttırma komisyonuna mü racatları. (738)_ (79 
100 metre bezli lastik boru "Dahili kutru ) 

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

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

19 mm. ve cidar kalınlığı 3 mm.,, ) 

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

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

daki ta~lan zımpara edecek ve ) 
bir kart ayarında yarım kıratlık,, ) 

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

2 top pirinç tel kafes N. 1 O ) 

21Şubat93S 
ı.- aaat 14 

23Subat936 
-saat 14 

24Şubat93S 
aaat 14 

2 ,, ,, ,, ,, 12 Enleri 80 1a11· ) S 
2 ,, ,, ,, ,, 18 timetreola ) 25 Şubat 93 
2 ,, ,, ,, ,, 20 caktır, ) saat 14 
2 " " " " 36 ) .~ 

~5~-·~·~~·~·~~·~·~~·~·~~~o_8~~~~....;.>~~~~--'.J!;I 

Nafıa Bakanlığından: 
Vekalet ihtiyacı için muh~en bedeli 2135 lira. ~I~ 

100 ton yerli Kok Kömürü H aydarpaşada vagonda tet}iıl' 
fartile p~arlıkla eksiltmeye konulmuştur. ,:J 

Pazarlık 4 Mart 935 tarihine rastlayan Pazartesi fi' 
saat 15 de yapdacaktır. ~ 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 160, 13 liralık I~ 
vakkat teminatlar~ ~alaandığına yatırıldığına dair 0 i~ 
makbuz veya nümunesine uygun banka teminat mekt~~~..f 
birlikte aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmalan W 
~. ~ 

istekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak A 
9
) 

ra'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (79 1~ 

? ? ? 
• isim aranıyor 
Pek yakında Beyoğlunun en güzel bir yerinde bayatıl"1 

i,in ipekli, yünlü, pamuklu kuıantılar •atıf yeri ~ılıyor. j/I 
Bu satıı yerin göPdüğü İfe en uygun ad bulana beğerıJ 

İpekliden, yünlüden, pamukludan dörder metre verilecektit• , 

S • • • • _J 't • .. ·· k • • S 'l k _J .ıa bil e,tlll'nız _.,.. ı vı nnu e gorece sınız. eçr ece cıu ıı • rt' 
ka, kİfİ birleıir iae armaganı kur'ayı kazanan alacaktır. 1'1 

• 

olduğunuzu tanıtmak İstemez iseniz yazılmı~a bir fifre koy~ 
Verilecek 1ıar,.lıkların 23-2-935 günlemecine kadar 

tiklal caddesi No. 282 E. Arsebük adre,İne gönderilmesi. 1~ 

Mühendis Mektebi Arttırma ~e 
Eksiltme Komiıyonunde~:ı, 

Artık Ekmıık kırıkları ile kemikler pazarlık suretile •r.~ı 
caktır. Bu husustaki arttırma 23-2-935 saat 14 de yapı(~ 
tır. isteklilerin Komisyona m üracaatlan. 

Umumi Nepiycd ve Yazı ipleri müdürü Etem lzzet BENIC
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Ga:z§Uıcilik Ye matbaacılık T. A. Ş. 


