
TA 
Milliyet hu adı alıJ/O. 

tıı\TI 5 KURUŞTUR. ,.__ __ ~------- -

Ma ımızı alanın 
Malını almak 
Q Ekonomi Bakanı Bay Celal 
d lYar, araaıra, Anailolu ajansına 
lf alıt veritimizi,p durumunu 

'ııl.nr. Bu, çok gerekli olan bir 
~mdür. Çünkü ulus, ekonomi 
:!!~rinde nereden gelip nereye git-
1~-oi anlar. V anlmak istenilen 
~acı ulusun bilmesi demek, onu 
lletıinısemeıi demektir. Bu, o ama
ct Varmayı kolaylatbrır. 

.ı,,Bunun içindir ki Türk geneloyu 
~ Anadolu ajansı yazmanına 
löylenen aözleri, ilitiklik ile oku
~lardır. Bu sözler on ikinci kon
~ llJan listesinin ~ıkmuı dolayısi-
. allylenmittir. Herkesin bildiği 

tilıi, ekonomik darlık içinde dıt 
~lı, veritimizi denk getirmek için 
b~31 yılı ıonlarma doğru biz de 
ır çok ülkeler gibi kontenjan 

)olıılıa aapmıthk, yani idhalatı 
~lrnıttık. Her çefit maldan ne 
~dar idhal edileceği vakit vakit 
Çıkarılan listelerde gösterilmekte
dir. Bu listelerden timdiye kadar 
011 iki tane çıkmıttır. Önceleri her 
~r.lü idhalat malı bu listelere ao
".'1111akta iken, yavq yava9 aza1-
tııllııftır. Amaç, kontenjanı büsbü
liııı kaldırmaktır. 

K:ontenjan dıt ticaretimizde 
deliklik meydana getirmek için 
0tıaylandığına göre, kontenjandan 
tttıreçmekle denklik ıiyasaıından 
da ayrılıyor muyuz? Hayır. Kon
leııjan yerine Clearing ( Klering) 
)oluna dayanan kartılıklı anlat
lııaıar geçmektedir. Yeni ayrı ay
tı her devlet ile "aen benim fU ka
~ ınalmu alırsan, ben de aenin 
"1l kad.ar malını alacağım,, diye 
'lll~ Bu anlqmalarla hem ti
~etimiz denk geliyor, hem de 
:~~fliyor. Ticaretimizin genitle-
tgi fundan bellidir ki 1933 yılıı
~&öre, 1934 yılında yüzde omdtı 
~•ha çok mal sattık. Bu artmayı 
l arşılıklı anlatmaya borçluyuz. 

11~34 yılında yeti,tirdiğimiz bü
'"ll ürünlerimizi aatmıf bulunu
~orıız. Malın alıcısı 90ğalınca fiatı 

11 artacağından bu yıl ürünleri
lııiı normal vakitlerdeki fiatlara 
~~fbr. Bundan anla9ılıyor ki, 

11rlôye için bu kartılıklı anlatma 
~0111 en elveritli alıtverit yoludur. 

11i\in aht verifimizin yüzde aek
~llden çoğu kartıhkh anlqma 
"lltığımız ülkelerle yapılmak
~ d'."'· Bu anlatmayı lngiltere ile 
~ntzalıyacak olursak &f&iı yu
~ bütün ticaretimiz Klerina yo-

ile yapılmıt olacaktır. 

1 ilöyle kar9ılıklı anlatma ile a
~erit, Klering ile ticaret, kamu
~ il anlayacağı dile çeyrilince fU 

'llektir ı malımızı satın alanın 
~lıııı satın alacağız. Bundan d~ 
) lllda yakın ve hakka uygun bir 
~I dütünülebilir mi ? Bize mal 
1\ lıııak isti yenler, bizim malımızı 
'ııı almalı. Biz de ancak bizden 
,1 1 illan ülkelerin malını ıabn 
,~lıyız. Ekonomi amaçlarını iyi 
"ıı 1hln bir uluı, ortada imzalan
di ~. hir andlqma olmadan da ken
ltı:illlkeainin mallarını alan ülke
ıq ~ ınallarmı satın alır. Bu, insa
~ ~ 1Çinden gelir. Bir kaç yıl ön
~i llgiltere'ye gittiğimiz vakit, 
~.r ?ilit (ilan) gözümüze ilitmiJ
~ ~IDdi unuttuğumuz ulusal eko
U, ~1 kurumlarından biri bu bilit 
l\tı 11&ilizlerden fU ııra ile mal 
~~ alınalarını dilemekte idi : 
\rı • lngiliz malı, yoksa lmpara· 
~illtllık malı, bu da yoksa lıkan
'' "Ya malı, o da yokıa yabancı 

ı. 

ll· 
'ı 1~ de birinci derecede Türk 
1\1. 1

• İkinci derecede de malımızı 
lı)ı~ıı alan ülkelerin malım alma
tibi · .~konomi Bakanının dediği 
>, k· !ürkiye malını almıyan ve
~~~1 derecede almak istemiyen 
l!ıı,t ,eketten mal almamayı ulusal 

llr edi )' . nme ıyız . ., 

A. $ükrü ESMER 

Sahip ve Batmubarrirl ı Sürt Meb'uıu Mahmut SOYDAN 
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Habepstanla hudutla rını 11österir harita 

lnrtilfere ve Habeş mes' efesi 

lngiliz zabıta kuvveti gön
derilmesi ileri sürülüyor 

Habeıistanla ltalyan ıomaliai arasında bitaraf 
bir mıntaka tesisi için yapılan görüımeler 

LONDRA, 20 (A.A.) - Adiaaba- Liberal mebuılardan Mander, avam 
badan bilclirildiğine göre, ltalyan So- kamarasında, Sir Con Simona davalı a-
maliaile Habeşi stan ara.ında bitaraf razi ile bitaraf mmtakayı iwal için o. 
bir nuntaka tesisi için, doirudan doğ- ralara bir lnııiliz zabıta kuvveti gönclo. 
ruya milzal<erata devam edilmektedir. rilmeaini uluılar lı:urumwıa teklif et. 

Arada bazı mü§lı:üller çıkmıtsa da, meği mıtvafık ırörüp ırörmecliitini ..,_ 
bu müzakereler, ulusal hadiııeden do- racaktw . 
ğan mesele henüz muallakta olmakla .lopon sefirinin t•ıd>lıüııü 
beraber, bir sukiln devresi açacak ıibi ROMA, 20 (A.A.) - Mesul maha-
görünüyor . (Devamı 6 mcı B&lılfcde) 

Londra andlaşması etrafında 
• 
lngiltere Almanya ile husu 
si bir görüşmeyetaraftar 
·iki taraflı g'.>.rüşmelerden en ziyade memnun 

olan Frausız devlet adamlarıdır, diyorlar 
cok ıı.kı bir tekilde ıizli tudma.k.tadır. 

~ 1 Görünüıe bakılırsa, Bay LavaJ, Fran
aanm Lon11ra büyük elçisinin Sir Si
mon ile yapmıt olduğu göriifmeye dair 
telırafı.nı okumu§tur. Pariate, Londra-

Sir Con Saymen ile Bay Laual 

PARIS, 20 (A.A.) - Havaa Ajan-
aı bildiriyor: Alman cevabına k&l"lı 
alınacak vaziyet hakkında Ye Paria ile 
Londra arasında yapılan göriifmeler 
için Bay Laval'ın kabinede vermit ol
duğu izahat, hükfunet mahafiliııde 

• dan bir nota ıönderildiğine dair çı • 
kan ıayianrn bundan ötürü olmaaı 
muhtemeldir. Böyle bir nota ırönderil
mediği anlatılmaktadır. Bazı telırraf
larm bildirildiği gibi, ltalya hava ant
laımaaında alakadar 6 devlet elçile
rinden mürekkep bir k.onferana yapıl
masını ileri aiİrmÜf değildir. Kabine 
toplantıaında bir karar ahııdığı zan • 
nedilmemektedir Framız • l"&'iliz na:. 
tai nazar teatisi, oadece Almanyaıun 
lnırilıiz kabineııi ile husuai görüpne ta• 
lebinden çrkan uaul meseleleri hak
kında olduğu zannediliyor. E..,,. iti • 
barile iki hükfunet 3-2 anlll§lllalanna 
bağlı ka!m&ktadırlar. Bq sebepten 
Franaız devlet adamları lnıriliz dev • 
let adamlarının Alman iateğine kartı 

(Devamı 6 mcı ıabifcdc) 

lVafıa Bolttuu Bay Ali Çetinkaya aon tetkilt uyalıati eana.ınJa Fırat üııerin
Jeki köprün ün önünde ... 

Şimendifer s~qasetimiz 

Bu senede 586 kilometre 
demiryolu yapılacak 
Bundan baıka yeni makine ve vagon yapmak 

için büyük bir atelye kuruluyor 
Yurdu çelik ağlarla örmeği bir ya. canan emeklerin neticesi olarak 935 • 

oa olarak ele alan cumhuriyetin demir- lında ray dÖf<'Dle iti yapılacaktır. yı 
yol yaaau 9~ ~. 935 y~la~ içinde; epi . Demiryolu~uzun en mühim ve yur-
zan~ımdan~erı ıurı:n degerlı ç~ıgı~;u~ru eun refah 1eV1yesini deiittirecek ka-
nehcelendırecek bır duruma gırnuıtır. dar ekonomik değeri olan Erzuru 
. Dıyarıbekir ve Fi.ly.os .h~tları gibi bi- Antalya hatlarımızın temelini aım:k :~. 

rı ba'kır karnağına, tkıncıaı de kara el- bi cumhuriyetin demiryollar tarihinde 
mao çevresıne ulaşacak olan iki büyük iki ıerefli hadiseyi idrak eden 934 • 93S 
demİryolunda, altı, yedi yıldanberi har- (Dcvaını ·6 mcı sahifede) 

Atatürk 
Büyük Önder 
Silifkeye uğradı 

EGE Vapuru, 20. A.A. - Si
lilkeye bugün aaat 13 de Eğe 
vapuruyle TQfucuna gelen Rei
aicumhurumu:ı Atatürk yanla
rındaki zevat ile karaya çıknu,
lar ve Sililkeden geçerek çillik
lerine gitmiflerclir. Çillikte bir 
müddet istirahat eden Atatürk 
saat 18 de vapura dönmüşler
dir. lçel valiai ve vilayetten 11• 
len memurlar Ta.şucunda va
pura gelerek Atatürk'ü karp
lamıflar ve halk T QfUcrında ve 
! 'lkede Atatürk gelifinden do
ğan sevinçle hararetli tezahü
ratta bulunma,Iardır. 

.bakanıar heyeti 
Yeni bütçe projeıi üze

rinde tetkikat yapıyor 
ANKARA, 20 (Tel"""'1a) - Ba

lıanlar beycti buaün oaat 16 da topla
narak 1 martta mecliae verilecek olan 
1935 bütçe projesi üzerindeki tetklt. -
ieTine devam etmİ1tir. 

Bakanlar heyeti.Un toplantıları 11ra 
ile bir lraç gün sürecektir. 

8. Hitler hasta 
Alman devlet reisi gırtlak 

iltihabından muztarip 

MRIS, 20 (A.A.) - Bay Mitlerin 
11bhi vaziyeti iyi değildir. "Maten,, in 
Berlin muhaıbiri taralından bildirildi • 
ğine göre, Alman d""let reiai ııırt)ak 
iltihabından muztarİptir. Kendisini pro
fesör Sauedorudı tedırvi ediyor. 

Kral Boria te ha.sta 
SOFYA, 20 (A.A.) - Kral Boriı, 

hafif'Çe gripten muztariptir • 

Türk sözlüğü 
Çıkmadan 

Mekteplerde hocalar yeni 
kelimeler öğretmiyecekler 

Bir çok mekteplerdeki muallimler 
tarafından Tüıic .özlüğu çıkmadan ta
lebeye bir çolr yeni kelimeler v.. yeni 
kelimelerle yazılmrt manzumeler öğre. 
tilmekte olduğu l\.ültür bakanlığına ha
ber verilmiıtir. 

Bakanlık tarafından latanbul maa
rif müdürlüğüne verilen emirde mual
limlerin. sözlük çıkmadan talebeye yeni 
kelime öğTebnemeleri bildirilmiıtir. 

Maarif müdürlüğil bu emri bütün 
mekteplere tamim etmiıtir • 

Kahvehaneler 
Islah edilecek 

Büyük §ehirlerde bire nü
müae kahvesi açılac 'k 

Bir açık /ıova kahvesi 
ANKARA, 20 (Telefonla) - içiş

ler Bak,.nı memleketimizdeki kahve • 
haneler meaeleaile vilayet ve belediye· 

(Devamı 6 ıncr sahifcd•) 

r' 
TA 

OMilliqetin yeni ad~dır 
~ ~ 

Tel. { Müdur: 24310. Yaz ı it let'i m üdür ü : 243 19 
• fdare •• Matlaaa! 24310 

Nafıa- framva.11 şirketi davası 

Devlet Şurasında dün 
müdafaalar yapıldı 

Bayındırlık bakanlığı avukatları şir
ketin mukavelelere ria-

yet etmediğini misallerle bildirdiler 

Mahk•m• 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Dev
let ŞCıruı davalar daireleri umwni he
yeti buııün latanlıul Tramvay Şiri<eti
nin bayındırlık Bakanlığı aleyhine aç· 
tığı davaya devam etmiıtir. Buııün 
Bayındırlık Bakanlığı namına Bay Av 
ni müdafaaaına iıafladı. Bir oaat de
vam eden müdafaaaında Tramvay tir-

Heyeti 

ketinin te§ekkül tarihi olan 1869 dan 
son 1926 mukavelelerine kadar akdo
lunan 11 mukavele üzerinde kıu. ve 
umumi bir etüt yaptı ve bu etütte tir
ketin bütün hayabnda ta.kip ettiği zih
niyeti, taahhütlerine kartı ıröaterdiği 
auiniyetleri tebarüz ettirerek hükıime-

(Dcvamı 6 mcı sahifede) 

Kurultay başkanı General 
•• • 

Ozalp dün lzmire döndü 
Kurultay başkanı yollarda gördüklerini, 

halkla görüşmelerini anlatıyor 

General Ka.m O:ııalpin ıreçen aefer De ni:ııliJen ır•ç•rken halk ,......,...ıa alı" ·' • 
bir resmi 

DENIZU, 20 (A.A.) - Büyük ku
rultay Ba.tkanr General Ki.zan Ozalp 
\le refikaları ve berabet-lerindekl aay
lavlarla bugün vilayetimizden ıreçe -
rek hmire ıribniılerclir. Vali ve oay • 
lavlarmuz, belediye ve C. H. F. reiı -

• 
!eri kendilerini Sara.yköye kadar ulur 
lamıılardır. Tre.Un her ıreçtiğıi i.ıtaı · 
yonda halk çofl<un tezahürat ıröater -
miıtir. 

A YDlN (Milliyet) - Meclia Bat· 
(])cvamı 6 ıncı sahif•dc) 

Bir kömürcü ltıı için Jua ediyor 1 

Kok fiatları bugünden 
itibaren kontrol edilecek 
Ökonomi bakanlığının tesbit ettiği 

fiat ıardan fazlaya 
satanlar mahkemeye verilecekler 
Kok sabtlarını kontrol ed ... ek, ih

tikinn önüne geçmek iç!n Okonomj 
Bakanlığmm Vilayete m " him bir e -
mir verdifinı yazmı9tık. Emrin buıün· 
den iıibaren reamen tatbikın b .. tla • 

nacaktır. Geçen gün yazdığımız ıribl 
yerli koklar toptan azami tonu 16,5, 
perakende 18,5 liraya fabrikada U.tl• 
lacaktır. Alman kokları en fazla ;u 

(D.,vamı 6 ıncı eahifcde) 
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Arablstar1da 

smanlı imparatorluğu 
- . ·---nasıl yıkıldı 

H..- ,...._ -ı.1..-... Y-ı .S.. r- ...ı&.i llchınıııt NEDlll 

Lord Kiçner, Yemeni birmüsl. m eke 
gibi idare etmek lazımdır, dedi 

1 •••••• ' 

Y emtnaen a•ker alamıyoruz bilakis başka vila· 
yetıerden topladıklarımızı burada çürütüyoruz 

Lord Kiçner bir lihza dü,ündük- leler ki, biranda karar vermek, 
ten ıonra ilave etti; halledivermek mümkün olamaz. 

Şunu hatırlaymu ki biHıassa Çok düflinmek lazım. 
Yemeni bir müstemleke gibi ida- - Doğru, dedim, ancak, dütün-
re etmek mecburiyetindesiniz, Bat- ıek te nrıek. 
ka çareniz yoktur. - E.bette dütünülecek, bir ka-

EnvE;r pllf&ya Lord Kiçnerle ara- rara Yasd olunacaktır. 
mızda geçen bu müki.lemeyi anlat Pllf& o kadar asabi görüı~üyordu 
bğrm zaman, pa,a: ki, ona; 

- Lordun o inda samimi oldu· - Ne vakit, bu meıud zaman ya-
funu zannediyor musunuz, diye km mı? diye sormağa dilim vara-
aormllflu. madL 

- Belki, demiştim, sözlerine ba- Enver paşa senelerden sonra bü· 
kılırsa samimi olmadığına hülane- yük harbin alevlenmesi ile bu i9le-
dilebilir mi? ri dütünme zamanının hulw etti-

Hiç zannetmem. ğine kani olduğu vakit i.e, oraya-
Zannm kartııında söylemnİf hangi yoldan nasd cephane, cuker 

aözlar yardL Bu sözleri tahlil et- ve para gönderilebileceğini düşü-
mek, dilfünmek bir zarar vermez- nüyordu ! V? bunlar gene Anade>-
di. Dost tanınmayan ağızlardan çı- lunun keacaınden .çıkıyor, bağrm-
kan her söz mutlaka bir dütman dan koparılıyor, o ıhma! ve. gaflet 
ıözü bir fena ve muzır tavsiye mi yüzünden asi ve nankör bir toprak 
add~ilmeli idi ? haline geti~ çöllere inaa.fsızca 

EnYer ne.,.ya dedim ki• merhametsizce atılıb saçılıyordu. 
r~ ' • • • 

- Lord Kiçner bize Yemende 
olduğunuz gibi kaim, bu en mükem 
mel bir ıiyasetlir. Sakın orada 
mun azam ve kuvvetli bir idare te
sis etmeyiniz, hattıi mümkünse ber 
bad bir siyaset takib edin de büs
bütü:ı z&yıflayıpta, ancak bu saye
de rahat edersiniz, Biz de bunu is
tiyor, sizden bunu bekliyoruz, de
seydi samimi mi olurdu. Tavsiye et
tiği teY bizim de istediğimiz değil
midir? 

Enver p2.fa.; 
- lyi ama, dedi, bakın sonunda 

ne diyor, Bahri ahmerdeki lngi
liz, Fransız, ltalyan müstemlekele
r ini örnek alınız, Yemeni bir müs
temleke gibi idare ediniz, diyor, 
Yemeni bir müstem!eke ııl\ıi idare 
etmeğe kalkarsak hallu ayaklan
dmtllf olmaz mıyız? 

- Halk oturmuş değil, daha na
ıd ayaklanacak? 

- Fakat bu, niha~t birkaç müf 
sidin eseri ... 

Enver p&f&ya biraa acı geleceii
ni bildiğim halde demittim ki: 

- Lord Kiçnere Yemeni bir 
müstemleke gibi idare ediniz dedi
ği için ben kızamam Hiç olmazsa 
Yemene bir idare ,ekli, tarzı tav
siye ediyor, halbuki biz Yemeni 
ne b'çim idare ettiğimizi Ye edece
ğimizi bile bilmiyoruz. 

Bu sözlerimi ititmemit görünme
ği tercih ederek, pata; 

- Anlamadım, dedi. 
Gene, be'ki açı)< konutmamn 

bir faydası olur mülahazasına kapı 
larak, dedim ki; 

- Yemendeki idare tarzımızı 
nasıl tarif edebilirıiniz. Bu mem
lekette öyle kanunlarmuz vardır 
ki Konya, Sıvu, ~Edim_;. viliyetl&. 
rimizin aynıdır. KUme.li Ye Anado
lu Yillyetlerimize benzeyen ba Ye
mencle •erııi b.baine gelince i• cle
ğifiyor, beeap edibin. Y mnenden al 
mryor, Yemene •eriyoruz. Soma 
Yemenden uker de almayoruz, bu 
- mukabil diğer vilayetlerden top
ladıjımız ukerleri Y emencle çürü
tüyor bellk ediyoruz. ' Yemen bu 
Y&Ziyette muzu bir yara mahiyetin 
de kalıyor. Yemenden niçin bir teJ' 
ellDIJ'Oruz, neden oraya miitemacli
yen Yeriyoruz. Ne yapbfmuzı, o
rasını nasd idare edec:efimizi bil
sek hiç te değilse, a11Nwk bile 
•ermeyjzde. Müstemleke yeya bat
b bir İlim, bafka bir muJ ve tarz, 
Yemenin badi yağiyle kanulma-
11111 temin edecek bir idare ıiate
mi, İıfle Yemene lizım olan budur. 
Ve bu, bugünkü tekil değildir. 

Enver pap dinliyordu, ben de
vam ettim: 

- Demin bunu kaıdetmittim. 
Bu idare tarzını mutlaka bulma
mız lhmıdD'. Bunu bulmadıkça ne 
Yemen rahat edebilir, ne de biz. 

- Peki ne yapmalı? 
- Lord Kiçııerin dediğine geli-

1oruz. 
Enver pa,a gene ainirlenmeğe 

başladı. 
- Ya Hicaz, dedi, ya Suriye? .. 
- Oralarda da af&fı yukan ay-

ni derd var. Hicaza da mütemadi
yen sarfediyorua. DeYlet bunca har 
betti. nu harplerde oranın hissesi 
•ar mı, Hicazm tek mermisi, tek 
kWUfU-

Eıwer P&f& sözümü keati ; 
~ &m•a• • kadar karıtak meıe-

Lord Kiçnerin ıözlerini Talat pa. 
faya da ıöylemiftim. 

- Peki ama, diye sonnuttu, 
Lord, yani lngiltere bizim Yemen
de kuvvetli olmamızı isterken, bu
nun Aden için bir tehlike tetkil 
edebileceğini düşünmemit olabilir 
mi? 

Talat Paf&Ya fÖyle demiştim; 
- Aden için tehlike demek, gü

nün birinde Adene hücum ederek 
orayı zaptetmemiz demektir. Ade
ni bugün ele geçirdiğimizi farze
din, yarma kadar elde tutabilec:e
ğimiai, lnuhafaza, edebileceğimizi 
zanneder miıiniz. Aden önU,ne ge
lib dayanacak lngiltere donanma
sına meydan okuyacak derecede 
~eılendiğimiz gün Yemende 
zaten tam mana.ile hiıkim olmu
fUZ demektir. Öyle olmasa bile, 
Yemeni gene bugünkü hallıwle 
farzetsek dahi, Aden tehlikenin 
tam karşısındadır. (1) Lord Kiçne
rin kasdettiği •u ur: Yemen..!,. 
kuvvetli olun, tebaanıza ıahib 
ve hıikiııı olun ki, biz de hudutta 
bunların tacizatmdan kurtulalım. 
Bu hudutta bir muhatab bulalım. 

O halde gene kendi menfaatleri
ni düfÜilüyorlar. 

- Fakat bu noktad. menfaatle
rimiz müşterek gibi görünüyor. 

- Nasıl olur, lngilizlerin Aden 
hududunda Yemen kabileleri tara
fından taciz edilmeleri bize ne za
rar verir? 

- Bir faydaları da var mı, bun
lar bu tacizatı yapmak için bizden 
emir beklemeyorlar ki... keyifleri 
istediği zaman o tarafa, alullanna 
eat;ği zaman da bize saldırıyorlar. 
Sonra da Aden hududunda lngi
lizleri taciz etmekten bize gelecek 
fayda ne olabilir? 

Bunlan da dinledikten sonra, 
T alit PAfll bir müddet diifünce7e 
daldı, •eı 

- Lord Kiçner bafb neler .öy. 1 

ledi 7 diye sordu. 
- Söyledikleri '-melen iLanıt 

dedim. 
- Kinıil papd•n biç b•eMaıe 

di mi7 
- Etti, bir hayli med.bü left"m

da bulundu. 
- Gördün mü bak. itte uı1 malı: 

tadı da bu. Bütün söyledikleri Ki.i: Pllf&~ ıröldere çıkarmak için 
.ımıkaddemedir onun • 

Ka.ki Kimil P&flld•n biç bah
aetın ı·eydim. Şimdi Talit P&f& aad 
mevzuu, Arabiataıu unutmllf ge
ne o bitmez tükenmez fırka dedi
kodulanna kendisini kapbnrılfb. 

Fırka mücadelelerinin ne kadar 
~i~kin bir tekilde cereyan ettiğini 
ıyıce anlayabilmek için fllnlan 
:razmıık mecburiyetindeyim.: 

Mahmud Şevket pa,a harbiye 
nazırı idi. Usküdarda Rumi Meh. 
med p&fa mahalleıinde oturuyor
du. Ben de ona kom~u idim. Mebu.a 
me,hur Eaad Şeykar efendi de 0 
ıuada bana misafirdi. 

Bir gün Mahmud Şevket pasa 
Akki mebusu Esad Şeykar efendi 
ile beni evine davet eyledi. Gittik. 

- Bitmedi -

{ 1 ) Nete kim, ileride görillcçcği veçhi. 
le Harbiıımumide pek clia1 bir lnıYYetle 
biz Aden lıapdaana. lıadar pmifdlı:. 
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HARİC~ HABERLER 
Silahları bırakma mes' elesi 

Sovyetlerin daimi sulh 
komsiyonu fikri beğenildi 

Ancak bazı malumat eknk olduğundan 
bu mes'elenin Cenevre -

de tetkiki bir müddet geri bırakıldı 
MOSKOV A, 20 (A.A.) - c-evr ... 

de umumi komisyonda ıili.hları bırak· 
ma konferanamın daimi bir sulh ko -
misyonu haline l'etİrilmeeİ•>İ istihdaf 
ed.. Sovyet projesinin müzakeresi il• 

rumda aö:r. alan Sovyet murahhaaı B. 
Stein demi,tir ki: 

cTeldifonizin eelıahr ı:nucibcaini tek 
rar hatırlaönalr. niyetinde değilim. 
Çünkü bu sebepler, Bay Litvinotun 4 
Haziran t&rihiııde söylem.it ol J.,;.., "'· 
tukta büyülr. bir YUzulı ve sarahatle 
cö$1erilmiıttir. Yalnı.: ~u c 
mek isterim ki, SOTYet murahhaı h ... 
YoEtini bu teıldıfi ileri sürmeye oevke
den sebepler, değiflllemiftir. Ve bu 
teklifin yapıldığı tarihten bu i.ne ka
dar ı:eçen müddet zarfında vukua &,.. 
len hadiseler, Sovyet heyetinin umu • 
mi komisy n huzunında ileri sürmüt 
olduğu delillerin kuYYet ve ehem.o:ni • 
yetinı daha ziyade arttmıufbr. Şu hal 
de nazara:ı So~yet heyeti, teklifindea 
vazgeçmek için hiç bir aebep görme • 
mekte ve o teklifini aynen ,.., tama • 
m.en muhafaza etmektedir. 

Mütealaben söz alan Fran11z ve Ro
men murahha:ları Sc:ııvyet teklifinin 
ehemmiyetine iıaret etmiıler ve bu 
teklifin cihan aulhüne büyÜk bir yar
dmn olacağını söylemitlerdir. IJu mu
rahhaslar, şhıdiki haıcıe bazı maiu -
matın eksikliğine binaen meselenin ,.. 
aa.-.ma aıt rııuzakerenm b.ır muddet 
tehir edihneainin arzuya ıayan olaca
fmı da ilave etmişlerdir. 

ı urk murahhası ıöyle damiıtirı 
Sovyet heyeti tarafından ııerı IÜ -

rülmüş olan teklif acilen müzakere e
dilmesi temenniye ıayan ve faydalı ol 
mauna rainıen hükiımetlerin birçoğu 
bu teklif hakkındaki mütalealarıru aöy 
!emek iıtcı:nemiılerdir. 

Yeniden söz alan Bay Stein, Sovyet 
teklifinin müzakeresinin bir müddet 
tehir edilmeo.iııe muhalefet etmiyece • 
ğini b 'ldirdikten sonra şu sözleri ilave 
etmiıtir: 

~ovyet teklifinin müzakerui için 
hali hazırda kafi mahimat olmadığın
dan bahsediliyor. 

Komi•yonun birkaç eün, hatta bir
kaç hafta sonra ayni vaziyette bulun· 
mıyacağı ne malüm? 

Bundan sonra Amerikan teklifinin 
müzakeresine geçil.ni,tir. 

Amerikan teklifi ve Sovyetler 
r..o~ UVA, 20 (A.A.) - Cenev

nıde oil.ihlann imali ve ticareti itini 
birtakım ahk&m ve nizamata tabi kıl
mak meselesi ile i~til'al eden komit ... 
de Amerikan projesinin birinci fasit• 
nın müzakereai cana.smda Scwyet mu
nhlıası Bay V ent:r.ov söz alarak de • 
ıniftir ki: 

cHwusi birtakım abkima tabi tutul
ması lllımgelen silahlarla mücadele 
va•ıtalarma ait liıtede kimya ve yan
gm harbi Taısıtaları k..tiyen nazarı iti
bara alınmamıştU'. Bana hu nevi ıi • 
Ia!ılarm tanıamile husuai bir takım ah· 
kama tabi tutnlacafı f"klinde cwap 
verilebilır ve t lvaKı hu•wi kimya ve 
bakteriliyoji harbi komitesinin bir ra
poru ve umumi k.-ilyonun tetkilcine 

Avu•turya Başbakanı 

Şuşnig bugün 
Parise varıyor 

PAAIS, 14 {A.A.) - Avnıturya 
Ba•vekili Şutniırin perJOllllıe ırünü p .. 

me mımualab mü
naoebetile, Jıımal 
cli)'OI' kir 

"F .... azt ... , -
lilm loarnılöJin &• 

iır miraımr, altm• 
ela ezılmeclea taıı· 
-ı.ta olan adamı, 
ona liyilr lıir lm't• 
da lmrtılıyacaklaı-o 
dır.,. -

Bil&kia, Popüler 
•• Umanite l'aze
teleri, F~ ıııi>-
me11ili bulunan 

Bay Şuşnig Avuıturya batv• 
lriliain Parilte t

zurıınu, SO&yaliıtlerle komünistleri her 
türlü vasıtalarla pn>teııto etmeie davet 
ediyorlar. 

Salıverilen Makedonyalılar 
SOFYA, 20 {A.A.) - 19 5 934 ta

rihindıılö hiiklimet dad>esini müteakip 
tevkif olanan Melı:eclonyalılardaıı 44 Ü 
...Iıverilmİflerdir. 100 lıadan heaiiz 
ımıhpastur. 

Gripten ölenler 
SARAGOSSE, 20 (A.A.) - "La 

\' oz,, l'azetesinin yudığma göre, S.. 
raıro11e'da l'eçeD hafta ariPten 100 ki· 
ti ölmüıtür. 

ltalyaya turist celbet
mek için 

ROMA, 20.AA. - Demir yollan ida
reoi, önümüzdeki yaz mevsiminde ltal
yan n ecnebi aeyyablarma yeni yeni ko
laylıklar ı;österecektır, bu meyanda 
maktu fiyatlı h111u•İ bir bilet ihclaaı ta
savvuru vardır.Bu bil~ti alan ecnebi fCY 
yalılar ~ l'ÜD müddetle biitiin ltal
ya hatlar ıiizarinde seyahat edebih ılı' 
t..ım.. 

arzedilmit olan bir de bUIUli mukavo
lename projesi n.rdır. Ancak ıu ciheti 
kaydetmem icap eder ki, bıı komite. 
nin teklifleri henüz tahakkuk etlıril • 
mi, değildir. Ayni hal, kimyevi h.trp 
-vaaıtelarııım men'ine dair olan ve m.a~ 
a tteeuüf birçok d ... leı ler tarafın.dan 
tasdik edilmit olmaaına binaen meri • 
y.-t mevlUine eirememit bulunan 17 
Haz İran 925 tarihli Cenevre protoko • 
lü için de varittir. Hülaaa, hali hazır· 
da milletlerin emniyetini asri harbin 
en tetirli vaaıtalannm ihzarına kaqı 
zaman altına alacak ulmlar arası hiç 
bir karar yoktur. Son on sene zarfın
da kimyevi vasıtaların.da husule ırel -
miı olan terakki ve tekamülü unutma
mak icap eder. 

Sovyet heyeti, yalnız harp eona6'n • 
da kimyevi silahların menedilmeaine 
değil ayni zamanda &ulh esna11nda bu 
nevi silihlann ihzarmın y.uak eclil -
meaine büyük bir ehemmiyet atfetmit 
tir ve balen de etmektedir. 

Bu sebepten dolayı sili.hlann imal 
ve ticareti itinin tanzimine müteallık 
olan Amerikan projesinin tetkiki sı • 
raaında bu oil&.hlarm da nazarı dikka
te almmau mütalee•rnD• bulunuyo -
ruz. 

Muhtelif oil&.hlan tadat eden listeye 
münhasıran kimya ve yangın harbin
de kullanılabilecek maddeleri ve bu 
maddele~in iatimafoule kullanılacak 
hususi aletleri ve obüsleri de ilave et
mek &'erektir. 

Muhtelif heyetler tarafından yapı
lacak ta.dil tekliflerinin müzak~ es 
na11Dda zaruı-i olan ilaveler yapılabilir. 
Bi7.zat Amerikan heyeti, kendi teklifi
nin birinci faslına yapmıt olduiu ila· 
velerle de imal ve ticareti hwuai bir 
takım ahkama tabi tutacak birçok 
maddeler daha zikrebnittir. 

Sovyet heyeti, bu liııteye yalnız ba
rutun değil, ayni zamanda a.keri ma
hiyette olan infilak edici maduelerin 
ve bu maddek'Tin istihsaline yarayan 
mesela köberçile, kükürt ve azot l'ibi 
ımevaddm da ithal edilm""i mütaleaaın 
da.dır, Bana, bu maddelerden bazıla· 
rıru iktiaadiyat aleminde gayri askeri 
makaatlarla kullanılmakta olduğu ce
vabı verilebilir. Fakat bunun böyle ol
maaı bizim l'İhİ, bu gibi mevat imal 
ve ticaretinin birtakım ahkama tabi tu 
tulmuını ve bu gibi maddeler istihsa• 
lat ve iK.ilılAkatı mikdarmm nefl'olun
maaını isteme.:n.ize mi.ni teşkil etmez. 
Cu sayede bu pi maddelerin de istih
lak veya imali mikdannın Ani bir te

, zayüt görüldüiü zaman harp sanayi -
inde bu gibi maddeler için fazla talep 
olduğunu aıılamq oluruz. 

Sovyet heyeti, müzakere edilmekte 
olan projedeki ıili.lılar liııteeinin uzun 
müddet layetegayyer kalacağı müta -
leasmdadır. Harp tekniğinin &'ünden 
gÜne terakki etmekle olduğunu hatrr
clan çıkarmamalıyız. Her ııün yeni ye
ni ııilahlar ihtira ediliyor. Bu sebepten 
dolayı bu mnkavelenameyj tanzi:n .. de 
cek heyete l>u listeleri ihtiyaca pönı 
ikmal etmek hakkı verilmelidir. 

Yugoslavyada 

Bir köyde kanlı 
Karışıklıklar oldu 
Müıademelerde 7 kişi öldü 

ve 6 jandarma yaralandı 
BELGRAT, 20 (A.A.) - Diia Sla

-.ı.ibord J*ınmda Sibinacle lııanlı 
hidiaeı.. olmıııtar. ' 

Sarbot oldukları rinyet edilm bir 
alay köylü, vabina bnıılıhklan aelıep 
olduklarmdaa dolayı ~ bulUDllll 
is kifinia taıtdiyeaini iatemeie a-'-'-
lerdir. -...,... 

. Bunlan. yalnız batma brplayaa 
,.nduma lonnandanı nvol..erli bir 
talasın tıı.n&zwıa 'uinm!ftır. Ahali 
arumda atq .denler bulununca jan • 
clannalar da ailih laıllanm•ia n+ ılıur 
olmuılardır, 

N etic:ede 7 kiti ö1nriq ve janrlar.-. 
!ardan olmıılt üzere 6 kiıi yaralanınq. 
tır. 

Dahiliye nazın, tahkikat yapıl-
muau wm etmiftir. 

Amerikada 
Yeniden 547 tayyare ya

pılması tasvip edildi 
VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - 30 Ha 

ziran 1936 da biten mali yıl İçin ordu 
bütçeoi 318,131,482 dolardı 48,815,548 
dolar arbnıı o1an lıütçe, Meclis büt
çe komisyonu tarafından tasvip edil • 
miftir. Kcımiayon, Reiııicumhur aali.hi.
yetini kullanıp ordu mevcudunu 118 
bin 750 den 165,000 e çıkardıiı tak
dirde orduya mu.nzam bir maeraf v ... 
receğini bildirmittir. Komiayoman taa. 
vip ettiii bava bütçeei, l'eçeD aenenin 
26,376,490 dolarına kartı 45,600,440 
dolardır. Komiıyon, 547 ,._; tayyare 
y.apılmaaı için ordUDUn yaptığı muı... 
valeleri t&rrip etmittir. Bwılann mu
rafı 7,686.753 dolardır - ordumua 
tan- -cudu. 144& olacakbr. 

_"! 

Birinci sınıf komiserlik imtihanı 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Şubatta memleketin heT yerimi• ı-· 

pılan birinci ve ikinci komi.erlik İm tihanlanmn, imtihan evrakları Eırt · 
niyet lıleri Umum Müdürlüğüne gelmeğe baflamıfhr. Evraklar tatrı0 • 
men 11eldikten sonra tetkike baflanacakhr. 

Kaçakçıları kovalarken qararlık/ar 
görülenlere ikramiye verilecek 
ANKARA, 20 (TelJonla) - K(lfakçılann takibinde ve muhalasA 

hımalannda biiyiik yararlıklan görülenlere verilecek ikramiye Jıa/JıJ1' · .ı. 
dahi nizamname Bakanlar Heyetince kabul edilmiftir. _, •uı 

Nizamname naslarına göre mik darlannda mıntakalannda ytıP"~ tııl 
gümrük kaçakçı/arıdan başka kat;etkçdık vak'alanndan elJe edilen .ps· 
de on beı yararlık payları alakadar idarelerce o yerdeki. gümrük it/t1f#" 
tine yatırılacaktır. Büyük ikramiyeler ıöyle tevzi edilecektir: rl iııı' 

Kaçakçdan kaçak efYa ile birlikte çarpışarah tutan, kaçakçıl"_J 
çarpışmada ve kaçak mallan ele geçirmede diğer arkadaşlanndan f"' 
gayret ve cesaret gösteren, çarpışmada yaralanan, kovalamada Jaifr'O 
maiyeti yanında bulunan, kaçakçılık hareketlerine karff devamlı oe : 
sirli bir surette uğraşan ve isabetli tetbirler alarak mahala:uı umunı 
mandanlığının takdirlerini kazananlar ikramiyeye hak ktuatrtr"";, 
ikramiyeler, yüzde on beşler her ay arnum kamandanlıia bildirüer.,. 
hazırlanacak liatelere göre yukanda yazdığım ilferi 11örenlere dağı
caktu. 

ltaluanlar Afrikaga bir istiİıkarn 
taburu daha gönderdiler . 

NAPOLI, 20 A.A. - 150 neler ve 40 zabitten mürekkep bir lıfi/ı: 
kôm taburu Alrikaya hareket etmiıtir. Taburun hareketinde Pretd p;. 
emonl hazır bulunmuf ve halk aııkeri seliimlamıştır. 

Altı aylık kontenjan ka
rarnamesinin hükümleri 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Ni- j 
san, mayıı, haziran, temmuz, eğuıtos, 
eylül 1935 devı-esine ait kontenjan ka
rarnameoinin ihtiva ettiği yeni hüküm
ler ıunlar<lır: 

1 - Kontenjanlar ııümrüklerde be
yanname tescil ııra numarasına göre 
dağıtılacaktır. 

Altıda bir tevziat uıulü kaldırılmıı· 
tır. Ayni zamanda bir beyannameye ya. 
pılan kontenjan mahsubu yapıldığının 
gümrüklerce ilam tarihinden itibaren 
tüccar 15 gün zarfında malını almağa 
mecbur tutulmalotadır. 

Bu müddet zarfında malını alını -
yanların kontenjanlan üzerindeki hak
ları kaybolacak, yerJİden ııra alınalı 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Kontenjan mahsupları yapıldıkça 
ııümrükler buna ilan edeceklerdir. 

2 - K listeıinde olan kontenjanla
nn ayrıca ikiıer miıli ithalatına müsaa
de olunmuştur. Bundan i•tifade ede
ceklerin dövizleri altı ay sonra Öden
mek üzere Mcd<e:r. Bankasına yatırıla
caktır. 

Yunanistan menıeli eıyaclan bu hü
kumden istifade edeceklerin bedelleri 
Merkez bankasına yatırılmıyarak takaı 
bonosu ile ödenecektir. 

Halkev lcrinin 
Üçüncü yıldönümü 

Cuma günü 23 halkevi 
dan , açı .acak 

ANKARA, 20 (A.A.) - Cumhuri
yet halk fırkası &'ene! kitiplijıindeıı teb
liğ edilınittir: 

1 - Yurtta halkevleri açılmasının Ü· 
çüncii yıldönümii 22 ıubat cuma günü 
kutlulanacaktır. Ayni ırüncle batka bat· 
ka yerlerde yeniden 23 halkm açıhna
ıma Cumhuriyet Hallı Fırkaaı umumi 
idare heyeti karar vermiıtir. Yeni .. 
çılacak evleTle birlikte bütün vilayet 
merlıezlerila bazı bza " nahiye mer
kezlerinde açılmq olan balkevıeri y ... 
kiinu 103 e varıyor. 

Yeni yılda ulusal ve kültürel yıl

larda hız --- olan lıu bak...ıeri bi
tiin TiirlDye tehir ve kaa-11nnc1a ,,. 
turan bal1l yeküııunıın yüzde 65 ini 
bulan iki milyon 760 bin nüfusun ça
hıma ihtiyacını kartıla:racaktır. 

Cumhuriyet halk fırkaı!lllll l'eçetl 
büyük konııresiııdenberi fırkanın batv
dığı hallıevleri kurumu ifleri üzerind.., 
ki ileri ıiclip yalmz 9Çjlla deiil beal .. 
yİp Yllf"bna pçlüld..-i de zorlanarak 
cı....m edilecektir. 

Açı.lan her ballı:eTinin verim ve cı.. 
ğeri arttıkça evlerdeki köycülük , ... 
beleriniıı aydınlatıp öğretici kolları köy· 
lere daha l'eniılikle uzanacaktır. 

2 - Yeni açılacak olan balkevlerinin 
yerleri ıııniardır: 

Akçakoca, Alqebir, Ayvalık, Bartın, 
Ba,.Wrt, Betiktaf (htanbul), Beyoi
lu (htanbul), Burdur, Dinar, Edremit. 
Gerede, Göynük, lnegöl, Kadıköy (h
tarıbul), Kandıra. Merzifon, MudÜmu, 
Simav, Söke, Şehremini (lıotanbul), 
Şiıli (htaıibul), Tire, Uaküclar (lıtan
bul). 

Bir tayin 
ANKARA, 20 (Telefonla) - iki 

numaralı kazanç temyiz koııııİlyonu a. 
zalığına barut ve infiliklr maddeler in
hisarı eski müdürü S.., Liıtfi tayin • 
dilmittir. 

Dahiliye memurları 
kanunu 

ANKARA, 20 (Telefonla) - içeri 
ltJ.r lıah•lıp dahiliye ~ 1wı ... 
- 2 .. 3 inaii -ddolnini tadil ... 
......... p>jeel h '·=·Ltei"• 

. -- ... __ .ıı____._._ __ 

3 - Kullanılmıı zati ..., ev e~ 
yolcunun geıiıinden iti>aren 6 ay :::; 
ra veya gelitinden iki ay evvel ., 
müddet zarfmcla gelmediğinden dol'ı; 
resme tabi rutulsa dahi kontenjan iı"" 
cinde memlekete sokulabilecektir. O 

4 - Bir kilograma kadar posta . ' 
gelen ba11IDUf kağıtlar (gazete, ~~ 
ve saire) kontenjan barici m-1_.. 
sokulacaktır, , 

S - Eski kararnamenin T li•ffl' 
kaldınlmııtır. 

6 - Vekaletlerin müaııadeaile-;:: 
lekete girecek olan qyaya ait V Li• 
ıinde değiıildik yoktur, (fi 

7 - Yeni listede tarifenin 106, !c,İ 
pozisyonlarına ıriren ,.ünlü meo• 
bu listeden tamamen ç&karılmııtır· , 

;ıı· 
8 - Bu kararname 1 nİ&andan 

haren muteber olacaktır. Kararn~ 
bağlı K, L listesine yeni &'iren t 
pozisyonları ıunlardır: 2'°' 

76, 89, 102, 103, 105, 164, 1. 
231, 234 C, 239, 262, 263, 266 A, ;:,, 
278, 280, 285, ~86, 335, 353, 361, "" 
B. C, 373, 421 C, 423, 445, 452, 481, 
459, 463, 471 B. D. 487, 495, 496. fj63> 
500, 501, 503, 504, 510, 526, 536, 
564, 571, 577, 670, 690, 702; 

l 

Ölçüler nizamnamesiı:ıcle 
değişiklik (jo 

çül~~~~!~ig~~~'t! ~ 
oi ıöyle değiıtirilmi,W.ı • ~ 

1934 yılı senelik muayene!~~ 't* 
lecliye ayu memurluklarınca 1~ 
mayıs sonuna kadar devam edilıtiJ': 

Bu muayenelerde vurulacak~ 
diye ayar clam&'~e birlikte. ıl ~ 
b•kenhğuıca c!aiıtılan wnumı •1 " 
tareti ve 1934 ı,-ılı rakamı kull~wıl ~ 
bu muayeneler 1934 yılında .,_,.,. 
sayrbr. ~ ~ 

Umumi ayak i§&reti ile yıl , ~ 
1936 yılı haziran aymm lıirinO \ 
lktiNıt bak•nlıjı<na •wi verilir. \ 

Yüksek iskan komis10~ 
ANKARA, 20 (TeWonla) - J 

.ek İIÜn komiayoau -ı 971 ........ 
4a tıııpl•n•caktır. _./ 

Lindberg
1 

mesel~ 

Hauptman kar,tl 
İstinaf etti 

idam kararının infaıl ~ 
ka bir tarihe bırak~· 
TRENTON, 20 (A.A.) - ~ 

man, Nn.ieneJ' devletinia eP :;?!. 
melJcemeai olan i&tinaf ına;b1'~ tJ 
m!lı'~caatla idam kararını ıs ul' 

miflil'. ( 1'-'T.( 
TRENTON, 20 (A.A.) - ~ 

..,y) Hi.kim Trencbard, ~aUPelıiııiV 
iıtinaf maırafı hakkında.ki tal 
bul etıniftir. · ı-' 

PARIS, 20 (A.A.) - Jb.~ 14' 
lesinin Londra muhabirin• •1~ ~ 
uptmarun evvelce 18 ~.0~ıı' 
bit eclilmit olan idam t~er""f. -~ 
tarihe bırakılmıttır. Y _. fİ$ ~s 
kiımet viJ~v~i, kendi.ıin~__..ııt' 
kını vernıi§tir. Temyaz ~ .,., 
martta bqlıyacaktır. Muh • ) ol,.. 
raflarını Hauptınıınn'ı (f~ ;iııı' 
t•n-ıt olan hülnimet üz..--- 1 

fır.Müdafaa vekil!erind• ~ 
lan Pelli, dün müzakel't!Y~ı~_.!, 
tir. Çünkü diğer üç ,,ekil ,_ _.,.. ~ 
lindedir. Bu uç vekil, -~i & 
edeceklerdir. Ne p.ı ~ 
bunu ka.bul ettilderilÜ 
diıırler, 



lk~İ~İf, iniş itleri 
' 

1 ı:un evvel tTamvayla Beyoğ
~ çıkıyordum. Akşam iistü idi. 
1'ıleqlı~ık duraklardan birinde bir 
~ ı;orla arabaya bindi. T ram· 
ıo1ı1ı" ne içinde, ne dı,ında yer 

en: 
~...._~ahu! içerisi bomboı! Yol 
lıç ıenıze! diyerek girdi, amma 
~ Qk kınına girer gibi, sürtüne sür 
~Kirdi, Tabii içeride yer bula
~ 1• iç kapının önündeki eşiğe 
''~rJ."'1dı ve düımemek için de ar· 
lol cık; yolcuya sırtını dayadı.Bu 
~•ealendi: 
..._ 11

1 

aniya! yer vardı?" 
Şte varya/ 

ı;;; Ne var? .. Benim ıırhma bin-

V lıı/ııe bu haklı söze o adam f11 ce-
Verdi. 

lıfiİ Bu <lraba yalnız sana mahsus 
Yal, 

~tllq r!lışık ve aptal bir cevaptı. 
~Çe,.jştirmeye, ne karJ1lık ver • leJ değeri yoktu. Netekim öyle 
~du. Arkasındaki adam, bizim 
~ lekette çok beliğ bir ilade 
I~ ;~~ olan, başını iki yana salla
~ liı;lerimize bakh. Biz de bap
ı..... büküp ka,larımızı kaldırarak 
~dilimizle: 

14:::._ Ne yaparsırı l M ünaıebetıriz 
,,.,., demek istedik ... 

ı.Cetı1· 'tti' L"ki • • d L· d"" ~"Ilı ı gı • a n ıçım e uır ıı· 

~ bıraktı. Neden biz hala bir 
;:;:uııJla binmeyi öğrenemedik ve 
~'!' hiila bize tramvaylara nasıl 
'1ıı ~r, ne kadar adam biner? bu· 
~ ~l'lıle öğretemiyor? Neden şe
~1ıd<lreıinin otoritesi kendini 

; ~ e umumi yerlerde bir türlü 
•1 'it ettiremiyor?. Neden lazla yol-
~ j~<ıiı indirilemiyor?. Seneler. 

~ :ıı....C?r_!.'!tl%4?telerde olıunu, aran
~ar olw. Fakat ey bütün 
~ bultular ve ey lıtanbullulan 

' l,lıqe eden belediyeciler! Neden 

e 
p 

~ IQııı lrcunvay basamaklarında a • 
li~ r/ınmasının önüne gerileme • 

r ~ eden dört buçuk çocuğu tTam-
Y ~ Cltcıbalannın arkasına aaılmak

t ltıeneclemedik? 
;; ~ fer ben şehir id<lreaine mensup 
~ ~ıırıt olsaydım, bundan dolayı 

i· ~'<l ıçimi yer ve dertli olurdum. 
,, 'fi~ t,11 halkı intizama alıştırmak 
ff \/ ıı yoldaki yaıalan inatla 11 • 

ç~. tiitmüyorıu7 .. 
ı. ~ 1111/ıü bizde. ne yazık. gev,ek
f, ~ Vq,./ Bu gevfeklik çok zararlı 
~ \~Ydir. Eğer çok değil altı ay 
~1111 almadan bu söylediğim 
~ '4'ı ciddiyetle kovala1ak bu • 
ljtıı~hir için artık bir ayıp teşkil 
~ 11 tramvay bini,leri, asılı ça-

t s=;;111 vaziyetleri, salkım salkım 
~4cı;cıklar lalan hepri ortadan 

l>j dı. 
~ \ Jkcıt etmiyor musunuz?. Şe -
' ~ '4-esinin yerine getiremediği 
, ~Clrı tatbik edebilmek için oto-
~ \ 

0 
kapı:ar yapmağa çalıpyor • 

\, e makineden imdat umuyor-, 
; 

1 

,&ir .. Lo ~ı' gı;n ndrada hayvanat bah-
~lltıı geziyordum. Bir havuzun 
~ ~dcı deniz arslanlannı gör • 
t~ Biz bunlara (Fok) diyoruz.,, 
,'il lln dıf lıenannda duran hal
~~ıına sokulup garip sesler çı· 
~~du. Meğer orada otomatik 
~~kine llarmlf. içine para atı
~İlıt ılınca alh yedi metre yük • 
~ eki'bir beton bacadan bi~ 
~ ıl·~ıp havuza bir balık par· 
o"lıı llfiiyor ve deniz arslanı da 
~ ..:;Yormuf .. Gözümiin önünde 

1~ rci bu hareketi yaptı. Düğ
~ a lıcısınca bir çıngırak aesi ifit
~ ~ 11 •eti bizim:e beraber ifi!=-
1 1,~en havuzun kenanndan or
lı'"e fırladı ve bir .ani;ye ıon
~ ı onan olduğu yere, yukan· 
'"eton bacadan düfen balık 
t 't .11ı yakaladı ve yuttıı. Hay
~ltı ~· Hayvanların aklı olma· 

~ l' iddia edenler vardır. Lakin 
,ı (" ti\~rünce artık onlann da • bi
t· ~'S~ · zeka aahibi olduklarına 

~ii · .Şu farkla ki; zekıilannı 
~ ~~ f e ~rletmiyorlardı. Bu fark 

~~h!ne kimin aleyhinedir? 
tirın/ 

; 
~ 

' 
' 

~·o--B._F_EL_EK 

~Yeni ışıklı 1aman-
'l'~.1ra ve bir fener 

)\ıl\ı.l;.';iye idaresi, bu yıl Çanakkale-
, '. ıa:., "e Murado limanlarma biret' 
~"' • andı ta koydurmağa karar ver· 

·"?• 
•l~:~ta~a11nda gemilerin dönüm 
lı;;: f "'alı:lonya burnunda da bü
~ •>ıer inta etti.-ilecektir. 

~ 'l',:trıa.val eğlenceleri 
\. 'lıt,~~~ C-iyeti, bu aaıe karna· 
~ ...znd~ cemiyete varidat temin 
~~ .. ~adıle Beyoğlunda Lala sa• 

( ilf~nurn~zdeki pertembeden ;o. 
••t ~a ıki defa olmak üzen 

'"
1•-.oeleri tertip edecektir. 

MiLLiYET PERŞEMBE 21 ŞUBAl 1935 

Ş EH i R HABERLERİ 
OKON~O~M:I~ ............ ~ .. ~~~ ............................................... ._ ......... .. 

Halkevleri 103 u·· buldu MAHKEMELERDE 

Eğe tütün 
Rekoltesi satıldı 

Müstahsil gelecek yıl için 
daha geniş hazırlık yapıyor 

Gelen yeni haberlere ıöre, Ege 
mıntakuı tütün rekoltesi tamamile sa
tılmııtır. Müstahsil, bu yıl tütün itle
rinden ve bilhaaaa ecnebi alıcılarm 
teklif ettikleri fiyatlardan çok mem· 
nundur. Rekoltenin 11,5 milyon kilo
sunu büyük firmalar, 1,5 milyon kilo
sunu yerli tacirler ve küçük ihracatçı
lar, 500 bin kilosunu da küçük parti· 
ciler almıtlarclır. Fiyat en qağı 25, 
en fazla 100 kunııtur, Müatabsil, bu 
vaziyetten cesaret alarak gelecek yıl 
için büyük hazırhklara baılaml§ln'. 

Odalar kongresi 
Ticaret odaları kongresi, Mayum 

haftasında Ankarada toplanacalr.tır. 
Kongrenin ruznamesi iç Ticaret U • 
mum Müdürlüğünce h,._ lıuımakta • 
dır. 

Mersinden hayvan ihracatı 
Sonkaııun ayı içıinde Mersin )ima. 

nından dıı ülkelere 17203 bat hayvan 
gönderilmiıtir. Bunun içinde ı0774 
bat keçi, 6429 bq koyun vardır. • 

Tuz:u balık isteniyor 
Tuzlu balık aabn almak üzere ltal

yadan yeni bir ..Wracaat yapıllllf§tır. 
Ticaret Odaaı bu müracaatı tetkik et
mektedir. 

ViLAYETTE 

Nüfus ve 
İskan işleri --yeni saylav ve eski genel 

müdür geldi 
Nüfus ıenel müdürii Bay Ali Calip 

dün Ankara dan telır.imize &'elmiı tir, 
Bay Ali Calip burada bir hafta kadar 
nüfus ve iakin itleri üzerinde çalı§aC&k 
ve eoııra Ankaraya gide<:ektir. 

Bay Ali Galip, yeni saylav)anD1J2> 
dandır. Büyük Millet Meclisine iltihak 
içln ay r.onunda memuriyetinden iıtifa 
edecektir. 

Yeni nüfus genel müdürünün kiın 
olacağı beniiz belli değildir , 

Göçmen ge.ecek 
Bu yıl denil<hilir ki, göçmen gelme 

yılı olac:aktı:r. Romanyada bir çok gÖÇ• 
menler, gelmek: üzere ilkbahar ve yazı 
beklemektedirler. 

Bunlar hazırlıklara bqlamıtlanlır. 
Bu yıl aayısı çolı: ııöçmen ıelecektir. 

Göçmenleri yurdumuzda yerlettir· 
mek ve çabuk müstahsil hale koymak ;. 
çin hiikUmet ıereldi olan tertibab al
maktadır. 

Millf emlak işleri 
Milli emlikin yeni do.yaları yapıl

maktadır. Yeni mali seneden sonnı mil· 
li emlak daha ç~a aattbğa çıkanla -
caktır. 
-------o-

MAARIPTB ------
Üniversitede 
Konferanslar 

Türk Fiziki ve tabii ilimler ku
rum" tarafından hazırlanan kon . 

feranalardan il . 
~-. ..,-,_. d profesör Lips

hutz tarafından 
lstanbul Oniver
,itesi konferans 
;alonunda veril • 
mittir. Profesör 
Lipschutz dünkü 
mnferanamda uz 
;İyetln maden me 
·obolismasrndan 
?ahsetmi9tir. 

\ enı1.en ::._ ı(jz .1 .ma kteb 
açılac< k 

lıtanbul maarif müdüriyeti gelecek 
ders senesi içinde u.tanbulda yeniden 8 
ilk mektep açınaiia karar vennif ve 
külçesine de talhsiaat konmaıını ıelıir 
mecliıinden iı temiı tir. 

vğrendiğimize göre, Kültür bakan
lıiı blrafmdan htanbul<la bir de orta 
mtktep açılacaktır. 

Ç1talbı mektep~erini teftiş 
lstanbul C.ültür müdürliiğii mua-ri

ni Bay ~et Sııreyya ile mülettiı 
Bay izzet Çatalca, Şilivri, Büyülı:~
mecedeki mektepleri teitiı ebnek üze
re dün Çatalcaya ıitmiJlerclir, 

Ma taplerde aşı yapılacak 
Son ıünlerde haatalıldann ziyade. 

le!mesi üzerine lstaııbul vali muavininin 
reisliği altında toplannuı olan ko
misyon; mekteplerde aıı yapılmasına 
karar vermiıtir. 

Bu karann bugünden itibaren tat
bikine 'baılanacaktır • 

Karara göre, 12 yaıına kadaT olan 
bütün talebelere ap yapılacakbr. Js. 
tanhul sıhhiye müdürlüğü bütün mek
teplerdeki talebeye aıı yapılabilmesi i
çin tedbir almıı ve doktorl ... dan mÜ· 
ı·dıl.ep bir çok gruplar ayırmıştır. 

Bu gruplardaki doktorlar bugün bü
tun mekteplere gidertk aııya b.o:;lıya

caldard.- • 

Yarın İsmet lnönünün bir söyievile 
yıldöniimü kutlulama merasimi açılacak 

•••••••• 
fstanbulda da yeni Halkevleri açılıyor 

/stanbul Holkeui 

Yarın Halkevlerinin yıldönümü bü· 
yük merasimle kutlulanacaktır. Ev • 
velce yazdığımız gibi, yarın An.kara· 
da Halkevleri merkezinde ve diğer vi
layetlerdeki Halkevleftnde ayn ayrı 
kutlulama mera.simi yapılacaktır. 

Evvela Ankarada Halkevi merke • 
zinde Bafbakan lamel lnönü ile Hal
kevi namına bir zat taıw.fmdan SÖy· 
!ev söylenecektir. 

Y ann memlekette yeniden 23 hal
k~vi daha açılacak ve bunlarla balkev
leri ıo3 il bulacaktır. 

Bundan aoııra her Halkevi kendi
ne göre bir kutlulaına meruimi yapa
caktır. lst.anbulda bu sene Uaküdarda, 
Befiktaıta ve Kadıköyünde ayrı ayrı 
Halkevleri tube,eri açılacağından o · 
na göre aynca bir prograıın hazırlan· 
mıştır. Bu programa göre üçten dör
de kadar Ankara.deki merasim lstan
bul Halkevi merkezinde radyo ile din
lenecek, bundan aonra Hal,kevi reisi 
tarafından aöz röy).,nc.,oktir. Burulan 
ııonra t..bel ... e gicı:lc•ek açılma me
ra.imi yapılacaktır. Yapılan program 
§udur: 

1 - Gündüz saat tam 15 de Çağal
oğlundaki m.,,.kez talonunda: 

a) - Ankara Halkevinin açma söy-
levini radyo ile dinlemek, 

'b) - istiklal mart•· 
c) - And içmek 
ç) -Söylev 
d) - Şehir bandoau tarafından 

konser. 
2 - Gece saat (20,30) da Tepeba· 

ıı §"bir tiyatl"06Unda: 

Şehirler ve Uluslar 
Arası telefon 

.. 
lstaııbul posta, telgraf batmiidürlü 

ğüniin, tdıirlerimiz arası •e beynelmi
lel telefon konuJlllalan için htan'bul, 
Beyoğlu "e Kadıköy poatanelerine hu· 
su11 muhabere böcreleri yaptırdığını 

yazını; tık. 

Resmimiz bu lıöcrelerden birini göo
teriyor. 

Küçük haberler 

* Franaanın Ankara konııoloou Môı· 
yö Gault Teofıl Goyte vapurile ve Mar
•ilyaya sibnittir • 

* Evvelce tahdide uğrayan l>azı es
ki eczanelerin ııhli ~ yaparak ntbk· 
lan sıhhat müfettitleri tanılından ha
ber alınmıt ve bu gibiler hakkında ka
nuni muameleye l>atlanmlJbr. 

* lstanbuldaki hastanelerin b&Jbe
kiınlerinden mürekkep bir komisyon 
<lun saat 15 te vilôyet sıhhat işleri mü
dürü Bay Ali Rıza Baysonun baıkan
lıiı altında toplanmıf, hastanelere ait 
idari işleri görütmüştür. 

• Akay, Denizyolları ve Havuzlar i
darelerinin yıllık bilançolarında yapı . 
lan tetk:kat bitmiştir. Bu işle uğraşan 

heyetler Ankaraya dönmüşlerdir. 

a) - Konservatuvar muallimleri ta 
rafından konser, 

b) - T~ını1il tubesi reisi Dr. Celal 
Tahsin tarafından söylev. 

c) -Temsil ıubesi amatörleri tara
fmdan teımail. (Himmetin oğlu). 

Bu mera.sim ve mÜ&amet"e için yer 
darlığı yüzünden tertiplenen daveti -
yeler Halkevi çevirgenliğinden alına
bilir. 

Her iki toplantı radyo ile de her ta
rafa verileceğinden Halkevi, radyo • 
su, bulunanlardan yukanki aaatlerde 
radyolarını açıp hoparlörlerini sokağa 
vennek ımretile yurttıafların dinleme • 
leıini mümkün kılmalannı da dile • 
mektedir. 

.. * .. 
Cuma günü aaat ıs te Şehremini 

Cümburiyet Halk Fırkaaı binasında 
Halk evi açılacağından büyük hazırlık. 
la:r yapılmaktadır. 

Adana Hallıeuinde 
ADANA, 20 (A.A.) - 22 tubat 

cuma ırünü yapılacak halkevlerinin a
çılıt yıl dönümü çok parlak bir biçim· 
de kutlulanacaktır. 

Bu ırüzel bayram için halkevi on 
bir maddelik bU program hazırL..-nıttır. 
O gün muhtelif ,öylevler söylenecek 
Şar &tadında maçlar yapılacak n ka· 
zanan takıma ha.lkevi bir kupa vere
cektir. 

Gece bazı &'azinolarda halka konfe
ranslar verile<:ek ve büyük bir fener a• 
layı yapılacaktw. O gece saat 20 de 
halkevi temsil komitesi tarafından bir 
temsil de verilecektir 

POLiSTE 

Mevsimsiz 
Deniz banyosu --
Düu iki kişi denize düştü 

ise de kurtarıldılar 
Dün aabah Kadıköy vapur iokele

•inde iki lıiti denize düımüşıür. Bun
lardan birisi Erenköy vapuruna binmek 
istiyen Evdoksya isminde genç bir 
kızdır. Evdoluya aceleden ayağı kaya. 
rak denize dü9müı, hatta iskele ile va
pur arasında kaldığı için kurtanlması 
hayli müşkül olmUflur. 

Gene Kadıköy vapur iskelesinde va
pura atlamak iıtiyen ve Ha&köyde o
turan ı 7 yaşlannda Samuel ismindeki 
ıeoç te denize düımüt iıe de gemiciler 
tarafından kurtarılmııtır . 

Faza yanan soba 
Taksimde Aktar dağında Bayım 

Fatma ismetin, .,...inin da bacasından 
kıvılcım çıktığl görulmüt ve atet sön
düriilmüttür. 

Hırsız.ıklar 
Uııküdarda Pazartesi mahallesinde 

Köpnilü Konak aokağında oturan h· 
ınail kızı Pal<izenin evine R.za isminde 
bıri ginnit ve Pakizeye ait çanuıtırlan 
ııldığmclan yakalımımfUr • 

• Fatilite Çıırıambada l.,,anakçı ar
•aaında r evhidenin ayakkabısı ile '°" 
tonunu çalan sabıkalı Cemile yakalan
mrştır. 

• Y emiıte Tekirdağ iskelesinde bu
lunan Sırmakeş motörü kaptanı Aliye 
ait 'bir yelek ile battaniyeyi çalan Ham· 
di ismindeki sabıkalı yakala.ımıtbr. 

* Odun yararken - Balatta Tahta· 
minare caddesinde helvacı çırağı Ahmet 
oğlu Cemil odun yararken kazaen aya-. 
ğını yaralamıttır. Teda"i için haıtane· 
ye göndorilmiıtir. 

Otomobiı çar~m .. sından ölUm 
Sabık mülkiye müfettiıi Bay Halil 

Rifabn kayın pederi ve Erzurum baa
taneıi b8§ operatörü Bay Selim Arifin 
pederi Bay Mustafa Arif dört ııün eN· 

vel Pangaltıda hamam civarında bir o
tomobil kazasına uğramı§tır. 

Süratle gelen bir otomobil çarparak 
Bay Mustafa Arifin başından yaralan
masına sebep olmuıtur. Yaralı Etfal 
ha&tanesine kaldmlarak tedaviıine ça
Jışılmıtıa da dün aldığı yaranın teoirile 
,efat etmiştir • 

Zabıta ölümün sebebi anlaıılması i
,..in otopsiye lüzum gösterdiğinden ce-

Tevkifhanede 
Çıkan kanlı kavga 

-·-
Fırlatılan mangalın ateşin
den bir de yan~ın çıkacaktı 

Evvelki ııün tevkifhanede çıkan 
kanlı kavga tahkikatına devam edil
mektedir. Müddeiumumi muavinlerin
den Bay Hikmet dün de bu itle meş
gul olmuıtur. Hapishane hutahane • 
sine nakledilmi§ olan idam m&lıklımu 
katil arnavut Hacının sıhhati düzel • 
memekte, bilakis ağırl~maktadır. Bu 
kavgada Ferikôylü lbrahimin kullan· 
dıjiı bıçağı tevkifhaneye Acem Şinaai 
adh mevkufun ıoktuğu anlatılmıştır. 
Acem Şinasi tevkifhaneden Adliyeye 
götürüldüğü zaman bu bıçaiı tedarik 
etmİ§, sonra Jandarmalara abdll$tİ gel 
diğini söyliyerek halaya ıitmit ve o
rada bıçağı saklamıştır. Şinasi bıçağı 
vücudünün tevkifhaneye prerken a • 
ranması hatır ve hayale gelmiyecek 
bir yeri.ne sakladığı için bu it gardi
yanın gözünden kaçmı§tır. Kavga ev· 
vela Feriköylü lbrahim ile bahriyeli 
Salinı arasında bir maaa yüzünden 
çıkını§, Feri.lr.öylü lbrahlın, bahriyeli 
Salime ıaliz bir küfür savurunca hah· 
riyeli Salinı de Arnavut Hacının, üze· 
rinde fasulye kaynanmakta olduğu 
mangalı kaptığı gibi tencere atetile 
birlikte lbralıimin kafuma fırlabnıt· 
tır. Bir mangal aletin ve kıvılcnnlı kü
lün altında feci surette yanan lbrahim 
de bıçağını çekmiı, ve tozdan duman
dan gözgözü görecek vaziyette olma
dığı için ra•tgele sallamaya batlarnıı· 
tır. Fe><'><öylü lbrahimin kardeti Ya
tar bu eınada Ağa.beyaine yardımı için 
ıeliyormuı, fakat lbrahim elı':ı.fı g;;,. 
mediği için ilk bıçağı karcleıine aap
lamıı, aonra da önüne rutıelen Ar • 
navut Hacıyı kalbinden yaralamq, 
en aonra bahriyeli Salimi vurmuştur. 
Bu sırada giirültüye aergardiyan Şük
rü yetitmit ve f eriköylü lbrahimin e
linden bıçağı almaya, kavgacıları ayır 
maya, ortalıktaki ateşi toplatıp bir 
yangın çıkmuına meydan vermemeğe 
muvaffak olmuttur. 

Arnavutköyda eroin yapanlar 
Dün sekizinci ihtiaas mahkemeıin· 

de, Arnavutköyünde 214 nuİnaralı 
evde yakhlanan eroin fabrikası .ahip
lerinden Emil Kopanoa, komünist Zi
ya ve Haydarm dunı§lllalarma b~lan 
mıthr. D;ınkü celsede Emil Kopano • 
sun latanbula geldiği zaman kaldığı 
otelin aabibi dinlemniıtir. Bundan aon 
ra Muhafaza Umum Kumandanlığı iı· 
tihbarat memurlanKl.an Bay Hamdi 
dinlendi. Enıil Kopanoeu eskiden beri 
tanıyan Bay Ho.mdi dedi ki: 

- 5 • 6 sene evvel Kıkırdak Niko 
ism.:inde ve bizce adJD adnn takip edi
len bir eroin kaçakçısı vardı ki, ıeçen 
sene Yuııaniotanda yakalanarak mah
kıim edildi, bu Kopanos her zaman o
nunla beraber ıezerdi. Hatta N i.koya
da bunun aennaye verdiği söylenmek· 
te idi. Müsbet bir delil bulamadığnnız 
için yakalayamamı§tık. Ev basıldık • 
tan sonra kendiıini Türbede lstanbul 
kahvesinden aldık. Otomobil ile Ar -
navutköyiine ıötürdük. Evde tanzim 
ettiğimiz zaptı da orada imza ettir • 
dik. Kendisi zabıtta olduğu gibi bu 
ige yeni başladıklarını, yapacakları iş 
İyi netice verirae kazancı paylaıa· 
ca!Jarmı söyledi. Bay Haındiden son· 
ra Bay Rıza da Bay Hamdinin ifade
sini teyit eden tahadette bulundu. Ev· 
de bulunan birçok alat ve tişe hak • 
kında kimyahane raporu okund.ı. Ko
panoıaa ait olduğu anlqılan bazı rum.
ca mektupların tercüme ettirilmesi i
çin duru§UJA b~ka bir güne bırakıldı. 

Evde çıvlak rezım adam 
için ilf"n,.; rı v" 

Evinde, çoluk çocugunun gozü ö -
nünde çıplak gezdiği için kansı Sul· 
tana tarafından aleyhine aynlık da • 
v•m açılan Dimitri Dolı.idiı dün ıe
ne Adliye koridorlannda gör'.ilmüıtür 
Bu gelit kanıı Sultananm Dimitri Do
kidis aleyhine açtrğı ikinci hakkı ve
layetin nez'i davumdan dolayıdır. Ba 
yan Sultana kocasının çocukları üze
rinde.ki babalık hakkının kaldmlma• 
smı i&temektedir. Mahkeme bu itin tet 
kiki için birinci dava doayasınm getir
tilerek gözden geçirilmesine karar ver 
mişti. Fakat bu dosya Temyiz mahke
me.ine ıönderilmit olduğu için gel • 
I~§. gelmeyince de dün davaya ba
kılam•mıttll'. 

Bir apar!ıma!'I satışı d.ıvası 
Anneleri Bayan Behiyeyi mahcur 

göstererek aalıtekarlıkla ilam aldık -
tan M>nra annelerinin apartımanıru aa 
tılığa çıkaran ve bu suretle iki defada 
34 bin lira dolandmcıhk yapmaya te
§ebbiis eden Fikri ve Cel&lin duruı • 
malarına dün üçüncü cezada devam 
edilmiıtir. Dünkü duru§Dlada vakıf 
paralar idaresi müdürü Bay Fahri ile 
apartnnan kapıcısı Bay Abdülkadir 
§ahit olarak dinlenilıniılerdir. Bay 
Fahri kendi huzurunda cereyan eden 
pazarlığı ve paralan alan Celal.in tak· 
rir vermeden kaçııını anlatmqtır. Ab
dülkadir de Fikri ile Celalin ahlakı 
hakkında §llhitlikte bulunmuıtur. Du
ru§JDA baıka tahitlerin çağml:n.a11 i • 
çin baıka ııüne bırakılmıttır. 

naze morga nakledilmiıtir. Cenaze bu
gün oaat 11 buçulr,,tıo Gülhane parkı kar· 
ınındaki tıbbı adli binasından kaldırı
larak Edirnckapıdaki aile makbcresine 
defnedilecektir. Ailesi erkanına taziyet 
beyan ederiz. 

unu. -· G ı' 1111 Frı.. 

v=----~~J"I 
Bahara doğru 

Başka yurtlarda, hatta başka vi
layetlerimizde yolları kesen, Seddi 
Çinler yapan, ovalarda beyaı; dağ. 
lar yığan kış, bu sene lstanbula 
karşı çok müsamahakar davrandı. 
Şehrimfain hudutlarını sıyırarak 
geldi ve geçti •.. Ne sokak başların
da buzdan hançerler gördük; ve 
ne mahalle içlerinde donmuş göl
cüklere rastgeldik ... 

Ne sokaklarımız kardan ve ça
murdan tahinli pekmez manzara
sını aldı, ne de gazetelerde kar sÜ· 

pürme makineleri hikayesine rast
geldik ... 

Her sabah k°'khğımız zaman 
pencere/erimizde buzdan meneviş· 
ler, işlemeler aradık... Halbuki 
camlann ılık bir buğu ile terledi· 
ğini gördük •.. 

Gökten lapa li'ipa kar bekler/>en, 
bu karlar birer avuç konfeti oldu.~ 
Tipiier buiutların iıstünae erıaı ve 
bulat o~u ... Bu meviimde soğuk 
ve ölü karlann kefenlerine bürü. 
nen erik ve badem ağaçları, beyaz· 
çiçeklerin hayatiyeti içine r: ir.ıül
dü .... 

Kömürcülerin kömürleri depo -
larda kurudu. ôrümceklendi ve 
kaldı. Odunlar yığınlar arasında 
kavladı ••• 

Ve bittabi ne hararet düştüğü, 
ne de kar yağdığı için lıkaraya kö· 
miir tevzii meselesini de gazeteler· 
de göremedik ... 

Artık bahara doğru yc.ı1.anıyo -
ruz ..• Nerede Üe, ılık lodos rüzgar
ları, Selimiye önlerini, dalgakıranı 
dövmeğe ve .ahilleri Akdenizin 
havasile yelpaze/emeğe başlıya
cak ••• 

Nerede ise büyük yollardaki kes 
tane ağaçları, kundağından henüz 
kurtulmuş bir çocuk eli gibi yap· 
raklanacak ve ı:1k bahar serinliği
nin halil ürpermeleri içinde titre
meğe başlıyacak ... 

Nerede ise ağaçlar tomurcukla
nacak. Tabiat yeni bir çerçeveye 
bürünecek ... Nerede ise genç mek· 
tepliler, imtihanlarını düşünmeğe 
başlıyacaklar ... 

Klf geldi mi baharı düşündüğü
müz gibi, bahar geldi mi yazı dü
fÜneceğiz. 

Bagiin, klfln rilvesile zaman za
man ıalanan sokakların çamurları. 
nı riizgarlar kuruturken yarın, ya
zın kızgın çehresi altında rıh:anan 
tozlan ortadan yok etmek çarele
rini arayacağız. 

Sinemalann ne/es kokulu gürül
tülü karanlığı, yerine artık yamaç
lann, dağların ve say/iyelerin pa
patya kokulu, erguvan gölgeli açık 
havası kilim olacak ... 

Derken deniz mevsimi başlıya -
cak ..• Bugün kürkler içine sakla
nan vücu•'.u, kou:smrlan cıl·n . 
rer kelebek gibi enginlere ve göz. 
lere açılacak ... 

O zaman kışı bekliyeceğız... O 
zaman kışa doğru yollanacaiız ve 
belki bu satırların yazıcısı da o 
vakit gene kıfa dair size bir yazı 
yazacak. 

Velhasıl yazı, güze, güzü kışa, 
kışı bahara bağlamakla zamar'r ı
zı gecireceii· 

Harp, aulh, anlaşma, andlaşma, 
silahsızlanma, s::c.ıı.anma teıun" • 
leri kadar yaz, bahar, kı,, terane
leri ve manzaraları da insanları a
vutmağa kiifiJ: •. 
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1 İngiltere mektubu 1 
1
( Öz dilimizle )

1 

Ha va gazı am bası 1914 de oldu - u ibi mi? 
Bu baılıktan sonra, Lonclranm Kem- g g 

briçin ve bir çok lngiliz kentlerinin Durgun geçen günlerden sonra, 
sok~l~nı ay_dınlataıı •isin. n .. Y~im~- ııinirleri bozan, uykulan kaçıran 
run ıçınde ıııııı. eokte biç gorülemı- k'' .. _ı l b' 'b' · · ko _,__ 
yen, bir parlak mavilikle asfalta seri • _ otü ıı uyum ar ın ıranı Vauuna 
len bavqazı lambalarını anmak isto- ga btqladu 
miyorwn, b~ mektubumd~ da bir eıya - Yunan • Bulgar sınırlarında, 
manzarası çıunekten uzagım. yakın bir aavtq kopacak/ 

Inciliz zekasının kendi görütüme D - Al 'k .ı l 
ııöre bir taslağını çizmek istiyorum... - .. ogu • rı asıncıa, tpp pat a-
lnailizlerle ilk tema11nız, dillerini bil- mak uzeredırl 
mediiinizi ne kadar hesal>a katarsanız - Oç fırkalık bir Alman prduaıı, 
katınız; her zaman için zeki.lan hak • Avusturyaya girmek için buyruk 
kında çok aleyhte hükümler vermenizle aldı! 
netice.~nir: Londrada ilk günlerimdi, 
bir lokantadaydım, listeye parmağımı 
l;asarak bir yemek seçtim, bu bir et ye
meğiydi, garson kız, adet olduğu üze -
re bununla beraber hangi sebzeleri al
ır.ak istediğimi sordu; tekrar edeyim: 
Bana et yemeli ııetirece&., bununla 
aebze yendifini biliyor Te banıııi ııebz .. 
yi i.terainiz diye bana soran kendisri • 
dir, ben - evet ~ kötü hir taliffuz· 
la - ~Pote!Ösn diyonmı, biraz bd<li • 
yor, tekrar soruyor, tekrar ayni tekilde 
söylüyorum, gene anlaınıyor ve dütü· 
nüyorum ki: ıebze adı olarak İngiliz • 
cede ( p) ile batla yan bir de bezelya var 
ki (Pis) diye talaffuz olunuyor; belki 
yarım saat izin veraem düıünüp bula -
mıyacak; hatam çok mühim ( !) "Po
teytös,. demem gerek ... 
Karınnda bir Türk, bir Fransız gar

son olsa ve yalnız ilk harfi bir ıeycik 
söylemeden ıöyle boıluğa yazıveraem, 
ıridip kota koıa patates alıp gelecektir. 
Ve bu yanhtı sonraları, bir basit mik
yas olarak ara Mra bir çok lokantalar
da bile bile yapıyorum; hep anlamıyor· 
lar, bep bekliyorlar; ikisi üçü 'Potey
töı" demek istiyorsunuz diye ırülüm • 
ıüyor; onlar da ya lrlandalı, ya Ya
hudi çıkıyorlar ... 

Buna benzer bir çok misaller sıra .. 
layabilirim: Bir köıe betında uzun ve 
heybetli boyile (tebdili kıyafet) etmit 
bir lord gibi duran poiise dört deta gidip 
p,ehp sorduğumu bilirim: "Vaterlo İl· 
taıyonu nerede?,,; bu civarda öyl~ bir 
.. tasyon yok cev..bını dört defasında da 
ayni yumupk ve giilümıer nezaketle 
ıöylemiıtir; ağzmıı biraz daha yaısıl -
tıp ta (Vooterlooo) diyebilince; elile 
oturduğu yerden gösterebileceği bir 
köşeyi dönünce istasyonu göreceğim 
cevabını vermiıtir ..• 

Büyük bir magazada, en akıllı ve an
layıfh memur olması li.zmı gelen kaaa
ııar, iki tilin bir penilik ahı verit için; 
2,5 ıilinlik sikke ile bir tek peniyi u
zaltığınız .ı:aman, beş mangırı almak
t.ı.nsa cebinizdeki 1 mangırdlln da kur • 
tulmak için böyle tediye ettiğinizi, üste
lik bir altı penilik gümüt sikke bekle • 
dığinizi imkanı yok, hiç bir defa11nda, 
hiç bir yerdeki keıtiremez, büyük bir 
dojTulukla ıize fazla para ıverdiğinizi 
i~tar etmek İnsaniyetini gösterir •.. iki 
ark>daı derse ?htıyorsunuzdur; yeri
nizden kalkmaya vaziyet ve zamanınr.z 
müsait değildir; ta ötede.ki tabakaya ve
ya sürahiye uzanmak istiyorsunuzdur, 
kibarlık veya nükte olsun diye oda • 
daki diğer bir lngiliz arkadaımıza bir 
kimya meselesi veya bir nesre tahvil
den batınızı kaldın!! durup .. dur~ 
ken "yahu bir sigııra içmez mısın? bır 
ıu içmez miıin?., derıeniz, onun bir 
nevi telmilı oldujiunu anlamaz, (hayır, 
teıekkür edeTİm) i bastınr ve size ıbu 
kaınansız alakanızdan adeta minnet " 
duyar ... 

Hüküm vermekte aceleci iıeniz, ''bu 
Jngilizlerde zeki unsuru az!,, der du -
ruraunuz. Onlara ilk bakııta ve hatta 
gündelik görünüıte bir heybetli alık 
hali verdiren ıey, kendilerine, uluıla • 
rına e-iıvenitleri, herkeıi kendilerine uy
mak, kendilerine hizmet etmek için ya
ratılmıı kabul etmek insiyakmda o(. 
malarıdır; lngiliz, İngilizlikten baıka 
ıey öğrenmek için çok müstağnidir . 

Bu insiyaki İstiğna onu çok defa 
kabiliyetsiz gösterir; lngiliz, ayni za -
manda sanıldığından fazla an'anecidir; 
lngiliz fert olarak tekamülü farkına 
varmadan kabullenir, inkilabı (Maazal
lah) ! ... Kendi itine geldiii, tabiatına 
uydui{u ıeylCTde lnırilizin aklını, zeka.. 
ıını ölçmeye kalkınca iyi ve hazan da 
üıtün bulursunuz. lngiliz aklını zorla • 
maya hiç ırelmez, o kunalduğu gibi it-

MiJll tefrilra: 109 

• Dar ve alçacdc bir kapıdan iğile
rek girdiği zaman burnuna bir küf 
kokusu çarptı. Gündüz olduğu hal
de içerisi zifiri bir karanldc içinde 
idi. Eğer, bir iki kesik öksürük itit 
memit olaa!~ı ve öte~~ b.,ride alet 
böcelderi gıbı yanıp son"n kırmı· 
zımtrak sigara ıtıkları görmesey
di burada kendini yalnız sanacak
tı. Zira içerdekiler ne konufuyo~lar 
ne 'gü ü'üyorlardı. Bir kenara bu
zülerek sırtını duvara dayadı. 

Onları ancak birkaç •aat sonra, 
gözleri karanlığa ah,ıuca ve is çı
karan bir iki beziryağı kandilini 
yaktıkları ı zaman ıeçebildi. Duvar 
lara tahta raflar yapınıtlardı. Bun
ların üstü çanaklar, kutular ve ten
cereler dolu idi. Sayıilz örümcek
lerin canbazlık yaptıkları tavanda 
büyük kasab çengellerine asıh pey
nir ve yağ tulumları, nar ve ayva 
hevenkleri sallanıyordu P.m•l::nmıt 

Sıyasal havayı bir lırtına bulutu 
gibi saran bu sözlerde, yeryüzünün 
dört bucağında dal budak salan 
korkunç aavtq devinin soluklarını 
duymağa bafladık. Y ok.a; ortalığı, 
altii•t edecek büyük bir ÇQTplfmcı
nın başlangıcında mıyız? 

Buna birebirden inanmak, doğ
ru olmaaa da, kanığımız fUdur ki; 
acun yeni bir dönüm yerinden ge
çiyor. Bu dönüm yerini geçerken 
savaş, apansız, 1914 de olduğu gi
bi patlayabilir. Belli ki kar'llk ve 
güvensiz günlerde yaşıyoruz. Bir 
dakikadan öteki dakikaya bir yer
den bir ııey patlayacakmıf gibi, te
tikte bulunmak gerekliği var. 

Bu tetikte bulunuf, b,,ir bakım

dan; iyi ... Çünkü, hiç olmazsa, a
cunda yaşayanlara neler sakladığı 
belli olmayan yannın korkularını; 
şimdiden kestirerek ona göre ken
dimizi anıklamıf ( hazırlamıf) olu
yoruz. 

Salahaddin GONGöR 

YENi NESRIY A.T 

Fransizca ıçin 
Muallim Münirin "Fransızcayı çabuk 

ve kol,.y öğretirim,, nanundaki yo
ni usulünün ikinci kitabını <la görünüz. 

(Anadolu Türk kütüphanesinde) bu
lunur. 

Parmak izi mecmuası 
Bu zabıta vakalan Te heyecanlı m&• 

ceralar mecmuaıımn (3) Üncu ıayııı 
da bol münderecat ve bol reaimlerle 
çıktı. Okuyucularmuza hararetle tav • 
•İye ederiz. Fiatı (5) kuruıtur. 

lene vecimlidir, biraz hızlandırmaya 
kalkaanız tazla aıkııtmlmıt bir zem • 
berek. ıılbi bird.,,. kendi üzerine bota -
nıverır ••• 

Dütiindiim, düıündüm; araıtırdım, 
araı trrdım; nihayet §Öyle bir izah ve-
yıı tefsir buldum: • 

Bazı milletlerin zekiları, birer 
radyom parçası cibidir; karanlıkta ve
ya aydınlıkta, istensin veya istenmesin, 
kendi kararınca, ııığını dııan vermek
te, yaymakta, dağıtmııktadrr. Bu yine 
aydınlık, iılek ve müstesna cörünebilir; 
gerekmediği zamanlarda kısmak, çok 
gerekli zaman!.- için enerjisini ve ıtıiı
nı biriktirmek elinde değildir. 

1 ngiliz zekası ise, bir havagazı lim
baıına benzer, aydınlık iıtemediği za -
man onun gibi kıaıktır, öyle ki .önük 
sanılabilir, ne zaman ki: kendisi gerek
olduğuna inanarak aydınlık olmasını i .. 
tel', düğmeyi istediği ayarda çevırır: 
Lazım olduğunu sandığı kadar aydın • 
lığa kavuımuıtur. Ve bu havagazı lam
basını yakabilmek için ne bir ateıin kı
•ılcımı, ne bir elektriğin ıeraresi para 
eder; ona kendine mahsuı ıırddarın üs
tünde, bir ayn tertipte, kendi cinsin • 
den bir ıtıkçığı yaklaıtırmak, olmaz • 
aa değdirmek ııırttır ve lı:lıfidir ... 

Haydi bir benzetiı daha: Jngiliz k
h, balık ıribi, yalnız denizde hız alabi
lir; tatlı suda ancak kımıldanır ve ka
radaki hareketi, son çırpınıılandır; o
uun deniz imparatorluk an'aneıi, ahlikı 
ve belki cografyasıdır ... 

B. K. Cağlar 

rtıüe.ııiı: Nazmi Şaha~ 
hasırlar, kınalı pöstekiler ve yırtık 
kilim parçalarına bağdat kurmut 
yirmi otuz kitiyi ürkerek ve iğre
nerek gözden ıeçirdi. Onlar, bir 
"merhaba!,. bile dememitlerdi. 
Şimdi koca koca ekmek parçalarını 
avudarına tıkarak, ellerini toprak 1 

çanaklara birer kürek gibi daldırı
yorlar, ve ağızlarından burunların
dan garib garib ıeıler çıkararak, 
dudak fapırdatarak yemek yiyor
lardı. Biran bir Sırp köyünde, bir 
domuz mandrasında bulunuyorum 
zannetti. Ve üstünde kocaman bir 
çiğnenmit ekmek Iokma11 bulunan 
dilini bir fırıncı küreği gibi bir ka
rıt dışarı çıkdra çıkara avurtlarını 
oynatan yanındaki adamdan tik
sindi. 

Karnı zil <'.? lıyornu Fakat kim
den ne arayabilirdi? Sigarası da 

1 kalmamıfh. Bu sırada tam karsıaın 
da oturan biri ko~:ıman bir ten~L:e 

TÜRK SİNEMASINDA Bu~n matine
lerden itibaren 

Umumi arzu lber;neı 

Bugünkü program 2F1 L M BiRDEN 
1 S T N BUL• 
17,JOı fnlcilip deralerL Oni•er•İteden nakil. 

İzmir aayli.•ı profeaör Eaat Bozkurt. 18,30: 

1 - H&rblger ve Elia llliard hrafındaa 
temıil ec!ilen 

PETRESBURG GECELERi 
2 -DEDE 

lılabteıem Fraasızca operet 
Albert Prejaan - Danielle Dırrieux Pli.le. 19,30: Haerler. 19,35: Cavin. kardeıler, 

ıan. 20: Bayan Tektaı. piyano ile. 20,.30: Stiid 
70 sisan oorlı:e•lraaı. 21,15: Son h11.herler. 21, 
30: Radyo haberleri. 22,: Radyo tango ve canz 
orkestrası. 

223 Khz. V A R Ş O V A, ı345 m. 
19,25: Trio konser. 19,45ı Sözler. 20: Beet

ho"enin sonatlarından. 20,.20: Sözler. 20,30: 
Pl&k. - Sözler. 21: Kuartet •e kuintet konı .. 
rl. 21.45: Haberler. 22: 01'ke•lra. 22~45: Kon
ferans. 23: Rekli.mlar. 23,15: Dan• muaikiıi, 
23.45: Sö:zler. 

174 Khz. M O S K O V A. ı 724 m. 
17,.30: Fırka netriyatr. 18,30: Kızılol'du için 

konaer. 19,551 Gürcü mu•iJı.isi. 21: Karıtık 
konser. 22: A1manca netriyat. 23,05: lnsiliı:
ce ne,riyat. 24,05: Almanca edebi netriyat. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Musiki bahisleri.. 18,20 Bir opera temıili

ni nakil, 22,30: Dans musikisi. 
785 Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19,30: Radyo orkestraar. 20,40: Sö:ıııler. 21: 

EY mu•İkİ•İ. 21,25: Haberler 21,35: Pl&k, 221: 
"Nikotinden zehirlenme,, adlı skeç. 23: Haber
ler, apor. 23.20: Cece lc:Onaeri. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: Piyano refakatile ıarkılar. 19,10: Der• 

19,45: Flüt konserL 20,151 Kıı aporlan. 20,50: 
Piyano konseri. 21,30: Reportaj. 23: Haberle ... 
23,15: Çinıene mua1kiai. 23,45: Gyula Majorun 
eaerlerinden konaer. 

686 Khz. B E L G R A D. 337 m. 
Popüler ıarlı:ılal". 19,40: Haberler. 19,45: Rek 

li.mlar. 19.S5ı Sözler, 20,15: Haberler. 20,30: 
??? 21: Belgrad opera orkestrasının konael"İ, 
23: Haberler. 23,15: Radyo orkeatrası. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
18,30: Sözler. 18,45: Hitler sençliii. 19; ö. 

konomik netriyat. 19,45: Bor•• haberleri. 19,56 
Hava haberleri. 20: Piyano konaeri. 20,35: Ruı 
a&latası adlı ıkeç, 21: Haberler. 21,10: Dans, 
23: Hab@rler. 23,20: Vaahinstondan kurt G. 
Selt tarafından hafta duyumları. 1: Gece kon• 
aeri. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m.< 
17.30 Hafif musiki, 19 Aktüalite, 19,30 1'.

rihi netriyat, 19,50 Sözler, 20 Operet •e Yala. 
lar, 21 Kıaa haberler, 21,10 "Mekaiko ekape
dis7onu.. adh netriyat, 22 Ulusal neıriyat 
23 Haberler, 23.25 Bertin karnavelr. 

Yarınkı rro~ra ıı 
12,30 Plilk neıriyatı. 18: Otel Tokat

liyandan nakil. çay saati. 19,20: Çocuk 
saat~ hikayeler. 19,50: Haberler. 20: Tıb 
fıtkiiltesi göz hastalıkları seriryatı ordi
naryüsü profesör Dr. lğers Cheimer ta
rafından ( kÖrlüğün eabebı ve bundan 
korunma hakkında bir söylev. 20,30: 
Havayen ki tar Siret ve arkadatlart, 21: 
Bayan Babikyan. Şan piyano ile. 21,20: 
Son haberler. 21,30: Radyo orkeıtrıısı. 
22: Radyo tango ve caz orkestrasL -

r
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3-2-935 çartamba 
günü aktamı 
Saat: 20 de 

UNUTULAN 
ADAM 
6 Tablo 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Osmanlıca karııhklannı ya:zdıiımız kelime· 

lerin öa: türkçe mukabillerini yazarak ıeldimi
zin bot hanelerine yerleıtiriniz Ye ke•erek 
uMilliyet Bilmece memurluiuna,, ıönderiniz:. 

Bilmecemizi doiru halledenler arasında kura 
çekiyor "• 1'.azananlara hediyeler veriyorua ı 

1 
2 

' 4 
5 
6 
7 

• 9 

Müdde.t. Bugün akf81D& kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 s ' 10\\ 

1 1 idil 1 1 ... , .. 
1 1 ı •ı 1 1 1 1 1 il 
•ı 1 • ••••• 

1 I• • ı 1 1 1 1 • 
ı• 1 1 • ' 1 •• • 
• ı ı• ı • •I 1 

l • ı 1 1 ı••I • 1 

1 ••• ı • 1 1 ' ' 
1 ~· 1 1 I• 1 '• 1{ •1 1 •I .•• ,. 1 r 

11 1 1 "' i !il' r - . 
SOLDAN SACA , 

1 - Ko7unun çocuiu 4, Hakan. 4.. 
2 - Valide 3, mebus 6. 

3 - Nota 2. 
4 - Nota 2, intihap 5. 

· 5 - Bir rakam 3. Trabzonlu 3. 

6 - Nota 2, Nota Z 
7 - Hücum 4, Oyuk 3. 
8 - Be71ir 2, T epai. 4. 

9 - Sonuna ( s) aelincıe kumealik olur 1, 
mah.•ul 4, latifh.am Z. 

ıo - Sonuna (r) selince kııa mah~uı bir 

husuaiyet olur .2, yama 2. 
t 1 - Reislik a. 

YUKARDAN AŞA~I t 

l - lifal etmek, ikna etmek 9. 
2 - Dakik z. Li.a kayıiı 4. 

3 - Tavlaya mahsus bir t•J' 3, Beyas a. 
4 - Zükür 5. 

1 - Dem 3. 
6 - Ş..rk Yiliyetlerimizden biri 4, Gen.it 4. 

7- Kamer 2, Yet 2. 
a - Kırmısı 2.. Nakua 3. 
9 - lıt• 2. Eser 2. telcrar f 

10 - Haıaratta.n bir; S, 

il - M.h. 

Yazan: Türkiye Anonim 

Yakında: 
NAZIM HiKMET L AST 1 K ŞİRKETiNDEN: 
MOFETflŞ 1 ş· k . • • lıi ·--'ar! h • 

1029 
ır et:imızın s..... ar eyeti umu-

J(. J(. ,,. 

Oda Muııikial 
Cemal Reıit - Ali Sezai • Oıtıan 

izzet Nezih • Mesut Cemil 
Pertembe 21 ıubet 1935 saat 17,30 da 

Fransız Tiyatrosunda 
• • • 

Fransız Tiyatrosunda 
DEL1DOLU 

opereti oynayacaktır, 
Son hafta 

812 

Aınn umdeıi " MiLLiYET '" tir. 

ABONE 0CRETLER1 ı 
T;irkl,.. ~ Hariçi. 

L it. L C. 
3 a7lılı 4- ·-• • 7 &O 14-

12 • ı4 - ·-Gelen e•ralı. .. ri •erllmea-- Mild.ted 
&9Çell a.üahalar 10 lnıruıtar- Cazeı. Y• 
matbaaya ait itler lçla aııldlrir•t. •• 
racaat .diJir. Ga.setemı. llhlana ••••.,. 
liyetini kabul e•.a. • 

miyesi alelade ol11rak 25 Mart 1935 pa

zartesi günü aaat 14 .ı. tirketin Fatih 
de kamvay durağındaki binasmda içti• 
ma edecektir. Mezkur içtimııda bulun• 
mak ioteyen en •takı yirmi bet biaseye 
malik hiuedarların İçtimadan OD gün 

evvel hiue senetlerini ıirketin Yeni pos· 

tane kar111ındaki '!"'rkezine vererek kar· 
ıılıiında dühuliye varakaaı almaları ilan 
olunur. 

Müzakere ruznamesi ı 
1 - Meclisi idare raporunun dinlen

mesi ve. 1 dare meclisinin ibrası, 

2- Murakıp raporunun okunması ve 

kabulü 

3 - Bilançonun ve lliu zarar he•bı· 
nın tasi!iki 

4 - idare Meclisi azuı i,ıtıihabı 

6 - 1935 senesi için murakıp intiha
bı ve ücretinin tayini. 

ZA Yl - Çift binelı; arabamın 1187 nu· 
merolu plikuı kaybolmuıtur. Zuhurun-

··-----------.. 11 da hükmü yoktur. . Halil 

tabakadan kaim bir sarma yapmıf 
ve tüttürmeğe batlamı.ıı. Tiryaki
liği teprendi. Lakayid bir elle ku· 
tuaundan çekip aldığı güzel siga
raları fiyakalı bir kil.rit çakıt!a 
yakıb yarısına kadar içmeden attı· 
ğı günleı i hatırladı. Sigaradan vaz
geçmitti; ah o izmaritlerden bir 
tanesi olsaydı; o" büyük lezzetle 
dumanlarını savuracaktı. O 
günler, henüz uzak bir maziye ka· 
rıtmıt değillerdi. Daha iki ıün ev
vel Ankara hapishanesinde bol bol 
sigara içebiliyordu. Yarı karanlık
ta kartı11nda oturan adam, biran, 
ona Süleymanınıt gibi geldi. Dit
lerini gıcırdatarak homurdandı: 

- Mel'un! 
Ve sonra derin bir göğüs geçirdi 

ve acı acı gülümseyerek kendi ken 
dine söylendi: 

- Ben mutlaka attığım izmarit
lerin bedduasına tutulmut olaca
ğım. 

Az sonra bir kötede duvara da
yalı bir tilte denginin önünde otu
ran bir adam, don paça dolatan bir 
sakallıya seslendi; 

- Satılmıt! 
- Buyur ağa! 
- Şu yorgam aer bakalım ... 
Ve elini Nazmiye doğru sallaya

rak emreder gibi bağırdı: 

- Arkadq ••• gel buraya •• 
Yüriimekten ayakları titen genç, 

kundura ·bağlarını gevtetmeğe aa
V&fıyordu; 

- Bana mı söylüyorsun? 
- Evet ... gel de biraz konutub 

dertletelim .. . 
Yerde palto, pantalon dinleme

yen bir ıslaklık vardı. Bu daveti, 
kemiklerine kadar itleyen rütubet
ten kurtulmak için kabul etti. 

Adam tahta bir kerevetin üatüne 
bir huır, onun üstüne bir kilim, 
bir halı, iki üç tilte ve bir poıteki 
koymuftu. Onun yanma ilitince -
kendini birdenbire zindandan çık
mıt ve bir saray odasına girınit 
zannetti. Refah ile sefalet bu dam 
altında, iki metre kadar biribirine 
yaklatmıt bulunuyordu. Davet e
den adam derhal bir de sigara u
zatmıftı. O zaman ağzından du
manlar savurarak az evvel oturdu
ğu tarafa baktı. içine birden bir 
nikbinlik gelmitti; 

- Adam sende! - dedi - az 
evvel toprak üatünde idim; timdi 
tiltedeyim. Bu demektir ki bugün 
hapis.hanede isem yarın mutlaka 
dıtarıda olacağım ... Hayat durmı
yor .. 

Evet ... Hayat dw·mayoı·du; ve 
hayat durmadığı için tiltelerin sa
hibi de bot oturmayordu. Ayağa 

Bu akşam S A R A Y sinemAsında 
llENRY B.\TAILLE'ıo eserinden iktibas n ALEXANDRE KORDA 

tarafından vaz'ı sahne edilen 

DON JUAN 
Fransızcı sözlü ve nükteli muhteşem ve hicvamiz film başlıyor. O~ 

Oyaıyanlar: DOUGLAS F AIRBANKS - Dilber MERLE OBER 
Y• diğ"r bir çok gnzel kadınlar. llAnten: 1 SON NiNNi renkli, silly senfoni serisinin cazip bir filmi ve FOX JLTRNf. h 

MANAZIRl ARASL\IDA: 1935 iradın sıç ıuvaletlçri ve bir Türk ile bir Aoıenk' 
ŞAmpivon ara~ındıt ırlircş mti~ınuısı. ,,,,. ·-1 Askeri tebliğler 1 

Şubey~ davet 
1 - Üsküdar Askerlik ıubesinclen o

lup ıubenin yerli ve yabancı kaydında 
mukayyet bulunan muhabere iatilıkilm 

51nıfına men•up bilfunum {316-328) do
ğumJu bakaya efradile 329 doğuınlu ne
ferlerin 24 tubat 935 (>azar gÜnÜ S. 9 a 
kadar behemahal Üsküdar askerlik fU· 
beıine müracaatları. Bu tarihten sonra
ki müracaatlar kanuni cezaya tabidir. 
Bu doğumluların nakdi bedel muamele
leri de 23 ıubat 935 günü hitam bula
caktır. 2 - 23 ıubat 935 günlemeoinden 
15 Mart 935 cünlemecine kadar her 
gün öğleden sonra ıübeda, Eytam ve 
Malfillerin tütün ikramiyelerinin kayıt 
muameleleri yapıhnaktadır. Şübcye bun
ların beraat, maat, ve niiıfus cüzdanla. 
rile birlikte ve bu tarihlerde ve bu saat
lerde müracaatlalh ve 15 mart 935 güıı
lemecinden sonraki müracaatların ka
bul edilmiyeceği ilin olunur. 

* Beyoğlu askerlik ıubesinden ı 
Şubemiz mmtakası nufuslannda yerli 
olarak kayıtlı 306 ila 326 doğumJu 
(dahil) ihtiyat efradının 2 Şubat 935 
tarihinden itibaren yoklamalarına bet· 
landığmclan ıubemize mensup bilumum 
efradın cmnartesi, salı, pertembe gün
lerine münhıısrr ohnak üzere hııkada üç 
gün ıubeye müracaatla ihtiyat yokla
malarını yaptırmalan ilin olunur. 

* Beyoilu askerlik ıubesıinden ı 
1 - 316 iJa 328 doğumlulara kadar 
(dahil) geri kalanlardan iki senelik Si· 

nııflara ayrılmıt yalnız ilıtihkam wı 

muhabere sınıfları 24 Şubat 935 
günlemecinde sevkedileceklerdir. 2 
- Bu celbedilecek rloi unıfın iç
tima gunu 24 Şubat 935 olup 
bu cünlemeçde ıubede hazır bulunma• 
lan. 3 - Bu çağrılan 11nıflardan bedel 
vermek arzu edenlerin en son 23 Şubat 
935 ak§811IUDa kadar bedelleri kabul e
dileceğinden me:ı:kU. cün alqamma ka· 
dar müracaırda bedellerini yatırmaları 
wı bu tarihden ıonra müracaat edecek· 
lerin bedellerinin kabul eclilmeyeceği. 

4 - Yukarda yazılı içtima gününden 
sonra ıubeye müracaat edenler haldmı
cla mükelleiiyet kanununun ceza kn· 
mmdaki madde alıkiıınının tatbik olu· 
nacağı ilin olunur. 

Ticaret mektepleri 
ve J.iaelerin nazan dikkatine : 
Müderris K.Kömürcüyan uarından ye-
ni barff«lc tenzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari malUınat ve bankacılık 
lktiaad ilmi 
lhtiaaı muhasebeleri 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
ticari ve rrudi hesap 
Lugaritma cetvelleri (yeni ra-

122,5 
105 
87,5 

175 

70 

kamlaria • 66 
Batlıca ntıı yeri ikbal kütüphanesi. 

!1'15 
935 

kalkmıfb. Yığım devirmeğe 9&h· 
tarak tilteler arumdan küçük bir 
yorgan çekti. Bunu don paça do
lqan sakallı kerevetin üıtüne yay
dı. Bu sırada duvar diblerinde
kiler, birer ikiter gelib ıencin et
rafında yerletmeğe batlamıtlardıı 

- Merhaba efendi! 
- Selamünaleyküm helDfCriın. 
- Merdıaba bey ••• 
- Merhaba arkadatlar ... 
- Hot geldin efendi ••• 
- Hot bulduk ağa. •• 
Davet eden adam, rafından bir 

teneke kutu indirdi Bunun içinde 
yirmi otuz tane tavla zarı vardı. i
ki tanesini seçib tiltenin üstüne at
tı: 

- Haydi bakalım... Toparla 1 
ilk el senin hakkındır. 

- Anlamadım. Neyi toparla
? yım ••• 

- Canım zarları alsan a ... 
- Ne olacak bu? 
- Ne olacağı var mı ya? Salla 

salla fırlat at! Barbut oynayacağız. 
- Ben kumar oynamam .. Hem 

oynamasını da bilmem. Siz oynayın 
ben seyrederim.. 

Birden bir elin ıol kulağına ya
pıftığım hissetti; irkilerek gerile
yince palaya benzer geoit yüzlü bir 
bıçak giJ&üne ilitti. Ve hım hım bir 
seae duydu; 

lstanbul 4 üncü icra memurluiııııd" 
Tamamına yeminli ehli vukuf ~ 

dan 2292 lira kıYmet biçilen Kasıoı:;, 
Sütlice Mahmutaga mahallesinin ~ ·rJt 
sokak eski ve yeni 46-1 numaralı ıÇl 

-,.. it efı 
bahçesi olan iki katlı kısmen ı<arır...rl" 
25-3-935 günlemecine rastlayan ~ 

si günü saat 14 den 16 ya kadar ~ 
miz tarafından açık arttırma ile .. &I eft" 
ğından tartnames.i 12-3-935 guııl eti" 
cinden itibaren dairemiz divanhaJI ~ 

asılacaktrr. Artırmaya girecekler J 
yüzde 7 buçuk teminat akçen ver" ~ 
bir bankanın teminat mektubu . .ıı~ 
rikmiı ve.,P vakıf icareai beleılıY~ 
leri müıteriye aittir. Arbrma .. Ot fl 
gayri menkule biçilen kıymetin )'~ 
tini bulmadığı takdirde en son 8-__,,,. ~ 
taııbbüdü baki kalmak üzere arıvr~ 
gün daha uzatılacak 9-4-935 ~ 
cine rastlayan salı cünü ayni pati' . 

çok artıranın Üstünde brrakıla:;:i 
2004 numaralı kanunun 126 ıncı .•• ~ 
sine tevfikan İpotek uhibi ala~ 
irtifak hakkı sahiplerinin ve diiet. 'pİ 
kadarların gayri menkul üzerind~ .,111' 

lannı hırsusile faiz ve masrafa d~ ~ 
iddialarını evrakı müsbitelerile ~ır J\I 

20 gün içinde icra dairesine bildit"'."'Jr 
la~dır. Akli halde haklan ta~<I ~ 

rile sııbit olmAdıkça aall'f bedeJinın (ili' 

masmdan hariç kalırlar. Daha f""~ 0, 

IUınat edinmek isteyenlerin J4-41 · . , 
..-alı dairemize müracaat etıı>e)etl 
olunur. (8324) 

lstenbul asliye ikinci hukuk ~; 
meıinden : Şiılide lzzetpaııı ı~,,ı' 
18 numaralı zaman yurdu apartııı""'ıl" 
zemin katında 10 No. lu daireaind• I ı" 
Hakkı tarafından Oımanbey Afi~'~ 
kak Gramantopulo apartımanıncla ; 
marada Nuriye aleyhine açdığı ,.ı.~ı 
cak davasından d'."-yi mum~le~ )il' 
riyenin ikametgahının meçhulıye~ 

bile ilinen teblijiat icrasına ~ 
19-2-935 tarihine muaadif salı , 

gelmediğinden hakkında ıııyep 1'~ 
tihazına ve tahkikatın 26-3-935 1 .J 
müaadif salı günü saat 14 tal~ııı'ff İ 
kikat hakimlifince karar vermı-l JI' 

d'Jf"' baptaki gıyap karan mahkenıe ~ 

nesine talik kılınmıı oldupnd•~ 
mezk<ir ve saati muayyende ',;! 
h•kimliği huzurunda hazrr bul~ 1 
ve aksi takdirde ıııyaben ~tıl' ~ 
vam olunacaiı teblii ma~aı' I 
olmak üzere keyfiyet cazete ile 1 

nur. (8327) 

ıf 
rııı' - Ulan •• oynamam neke 1 

parla bakalım zarları... ~ 
Kendisini davet eden 1 lı"'J 

yüzüne, bir yardım wnar~jıl") 
cak oldu. Onun da eli • ,.,;ı' 
kutaktan dı~rı çıkmıt bır 1 kavr&Illlftı. Ve ı ! / . ..ı 

- Uzun etme artık be·( ~ 
di, atıtı yüz paradan ~t ı 
but oynayacağız. Hev va Jı~ ~ 
ıin •• Hem de bize üç bef ııııt' 
lır. Bu gördüğün adamlar 
aç oturacak değiller ya.j• 11~_,ıı 

Tüyleri diken diken o ~~"'~ 
in kapıdaki nöbetçiye ·~it f'ıı· 
d .. .. d" Fakat b dan " D' UfUD u. Ull tJI i 
uınmadı. Bağıracaktı da d~'ı; 
caktı? Adına hapishane .. 1ıe il' bu ini idare edenlerin • 

0 
et ~e f 

tefek itlere pek ehemnı~ııııl~l 1 
dikleri meydanda idi. O Jet1 

biçim mahkfunlardı ! . 'eıet ,,ı 
yalnız katır topu ekaıkt\11tıı" 
koca bir kıtlanm içinde . . ş 
dı; . erıf eb' 

- Eh... Bu biçakJarı ıÇ dif 
sılsa kaçırabilmitler ! --

k . .. •• 
ce tı. r••''' ~ 

Fakat fU dört d~var a ııe~ 
tarıdakilerin müsaadeYdı ııe lı1,ıı 
bir likaydileri olmas•r efe p• 
lar, ne bu kara kabzeh J') 
sokulabilirdi? (Bitf11"'' 



..., 
5 

~-O_T_E_F_E_R_R_l_K_H ~A ~B ~E~ RL.;;;;;..,,;E_R--') j ~ J)" 

Fransız Futbolü ilerleyor 1 Sabri Mahirle mülakat 
Dünya kupası galibi İtalyanlar, Fran

sızları ancak 2-1 yenebildiler 

(, 

b 
~Ankara Ziraat enstitüsünde Ziraat müdürleri kurwnun Ziraat Ba • 
ti, 1nın bir aöylevile açıldığını yaz; mıftık. Kura üç halta devam edecek

• Resmimiz karının açılıfım göate riyor. 

~D J 
~l' ll'm• Çocuk esirgeme 

ercümanların ılf aht K d 
imtihanı urumun a 

'-ı ~ııbul tercümanlarının tahriri 
~h-.ıtan yapıbnıttı. Şifahi imtihan· 
lıt t- buır\inden itibaren yapılacak
•~ı. &l:anan tercümanlara yeniden 
~ verilecektir. 

Esnaf bankasının vaziyeti 
~sn..f Bankası umumi heyeti, dün 
!oııı ınerkezinde fevkalade olarak 
~~· lçtimaa, Okondmi Ba • 
I_; •1~ komiseri ve birkuan lııiNedar
>~liıik etmiılerclir. Bankanın vazi. 
" tetkik eden heyetin meaaiai ni
ıı_19!' bulmadığı için, dünkü toplantı• 
1tı,1 ..._ ~ netice alınm.am1ıtır. Heyeti U• 

·~Y• iç.timaı, 28 tubatta tekrar ya· 
~ ve diğer heyetiıt hazırlayacağı 
~ ıröre bankanm v-'ziyeti bir ne-

te bllflanacaktır. 

Sokakları yeAi ağaçlar 
dikilecek 

On beş gün içinde çocuk
lara edilen yardımlar 
ANKARA, 20 (A.A.) - Çocuk 

eairgeme kurumu genel merkezi 1-2-
935 den 16-2-935 tarıhıne kadar :.ı~aS 
çocuğa yardon etmiftir. Bunlardan 
262 hasta çocuk ve anne genel mer • 
kezin polikilniklerinde muayene ve te
davi edilmittir. Aynca dif muayene e
vinde 518 çocuğun diıleri muayene ve 
tedavi edilrnittir. 118S çocuk ve anne 
genel merkezin banyolarından iatifade 
etmiıtir. 

Süt damlaar kıaınında da her ırün 
157 çocuğa 1090 kilo bedava süt da
frtılrnl§tır. Fakir talebeler için açılan 
•thaneden her ırün 206 çocufa sıcak 
yemek verilrnittir. Yardan için müra
caat eden fakir çocuklardan 25 İne pa 
ra yardam yapılmı,tır. Aynca iki fa. 
kir çocuk palto ve ayakkabı veril • 

: mok ıuretile sevindirilmiştir, ~~ul belediyeai sokaklara ağaç 
"' •ıre karar vermiıtir. Büyükdere-
1.... Yetiıtirilrnekte olan fidanlıktan a

ıı- ~ fidanlar lstanbulun ağaç ol· 
,.. '~ tokaklanna dikilecektir. 

· ~ AtatUrk köprusu 
JI ~ .\te.tiirk köprüsünün projesini bele

ılir 'l'dainıi encümeni tetkik etmekte-

Ha va durumu 1 
En düşük -;:hunct Kars- / 

1 

tadır ve - 11 derecedir Fransızlar futbolde profesyonel
liği kabul etti edeli, bu memleket
te futbol dev adnnlarile ilerleme
ğe bıqladı. Bu ilerleyitin her gü~ 
bir tecellisini ititiyonız. En yenı 
bir misal de Fransa Milli takımı· 
nm ltalya Milli ta.knnile, Paris muh
telitinin de Prağ muhtelitle 17 Mart 
ta yaptığı maçlarda aldığı netice • 
!erdir. 

• etkikat bitmek üzeredir. 

~ 
8 .. Husnu Çakır ay sonunda 
ınhisarlardan ayrılacak 

~ llir ınüddettenberi basta bulunan 
~r!..,. umum müdürü Bay Hüırıü 
'İyileıtiğinden vazifeıine devama 

il. ıtır. 
r ~.. Y. ff~ınü Çakır eaaıen lzmir ıay

-- ıı:,eçılmiı oldufundım bu ayın &onu• 
I ~ vazifeıinden eyrılacaktır. 

'°'iQ ııhi-ıar umum müdürlüğüne mu
ı. de lla.y Mitatın tayini lı:ararlaımıı i

ıılf' 1'1i uıııum müdürlüğe henüz reımi 
ı' r.at Yapılmamııtır. 

,ı ~ıbrit fiatlar1 daha ucuz-
lıyabilir mi? 

~iye bakanlığınca Fransadan ıe
~ il t olan Maliye mütelıas11ılann. 
~ ay Muller bir kaç gündenberi 
lı,ıi t fİrketi hesaplarını tetkik etmek· 

t. 

~~IQ tetkikattan maksat ıirketin mu
~eııaıneıi mucibince kibrit fiatları 
~I n~ tesir etınekte olan dolar fiyatı 
~Ilı• ~reti ve mevaddı iptidaiye fiat· 
~~ . Côzden ıreçirerek kibrit fiatlan • 
"'i,~dirilmeıi kabil olup olmadığını 

•tınektedir . 

~'ltırköyde müsamere 
~ ' li. F. Bakırköy kazaar tarafın. 
~ lloJ.ırköır halkr ıerefine ve Ba • 

: ~ \ ~' l>lekteplerindeki ana11z, haba-
11"". ~ • Yoksul çocuklarla istiklal ld • 
I ~llrdu gençleri menfaatine bu 

~~ Oaat 22 de Bakırki>y Bez fab
\;, 'lıın büyük salonunda bir müsa-

"•rilecektir. 

t.ı Difteri af ısı 
~ elcteplerde ve iıtasyonlarda yapr
lı!;ı, ol~rı difteri aırar, hazırlrldar ikmal 
1 tİöıı ~ği için ancak gelecek cumarte. 

11 Yaprlacaktrr. 

&uğday yolsuzluğu 
11 tahkikatı 

l\ı .,.~iday yolııızluğu itleri ile meı· 
'\ı ;""' konı.iıyon, dün diğer beyetlo
\ ~'dit.ıeri raporlarr ırözden geçir

k. ••apları karıılaıtrrmııtır. 
~~•Yon reiıi ziraat müıteıarı 

",) \...~ Bayrndır, yarrn akıamki tren-
f•f. ~' aya ıridecektir. Bay Atıfla 
~ ~~d' Ziı-aat bankaaı idare meclisi a
~i; ı ıı, •rı Bay Kemal ve umumi müfet• 
~f Y 1'atat ta döneceklerdir. 

~}, 11 ı,ı. Baro kongresi 
fi \ "ıa,~hu) baroıu senelik kongreıini 
ef \, d • .," yapacaktır. Bu toplantıda 
pi ~ - İle~ faaliyet raporu okunduktan 

\ 1\ Öi ~ •enede bir yenilenmesi icap 
1 ... • .... : "k" • ba k . • '1' ···~ı· .- ve ı ıncı ı an ve ınzı -1 İ · ••ı Üyelikleı-i seçimi yapılacak. 

1 Çcıcuk E . ı. 
sırgemc auru-

,~ .. k ~u balosu 
~ ~i ••ıı·geme kurumu 1 ıtanbul 

t~.,. 1 .. 1"'"afından tertip edilmiı olan 

~•L 11
. kıtlık halo bu akıam saat 20 ....... .., al 

lııı lı 1 onlarında verilecektir. 
l•y er •en.kinden iyi olmaaı isin 

Ya'>ıJmı~tır, 

ANKARA, 20.A.A. - Ziraat vekaleti 
meı. ... roloji en•titüıünden venlen malu
mata ıröre aon 24 ıaat içinde orta Ana
dolunun Afyon ve Sivaı çevreleriyle 
Konya çevreıi ve cenup doğu Anadolu
iarı ve Karadeniz kıyılarrnın, Samıunun 
flll"kmda kalan kııunlan yağrılı geçmiı· 
tir. 

Trakya ve Eğe mıntakalarıyle orta A· 
nadolunun Kütahya, Eıkiıehir ve An
kara çevrelerinde dünden beri yağıı 
keailmiıtir. 

En fazla yağıı cenub Anadoluaunda 
olrnuıtur. Buralarda yağı§ miktarı 6 İ· 
la 15 milimetre araaındadır. Düne na
zaran Trakya ve Eğe mmtakırlarında, 
3, orta Anadoluda 4, ve cenuh Anado
luıunda 2 derece etrafında düşüklük kay 
dedilmiıtir. Yurdda en düşük suhunet 
•'!rrı'! altında Karata 11, Erzurum, Es· 
kitehlr ve Yozgadda 6 deı~cekdir. En 
yüksek subunet Adanada 17 derecedir. 
Ankarada bugÜn saat 14 desuhunet il· 
fır derece kaydedilmiftir. 

lstanbulda hava 
Sıfır hararet derecesine ve deniz sevi· 

yeıine İndirilmiı barometre bu ıabah 
saat 7 de 768,5, 14 te 768, hararet de
recesi 7 de 2, 14 te S, en yukarr dere
cesi 6, en aşağı 1.5. rüzgar yıldız poy
razından esmittir. En yukarı ıürati ıani
yede 10 metreye çıkmaktadır. ---Frengi hakkında 

konf~ranı 
BOLU,' 20.A.A. -Frengi mücadele 

bat hekimi Bay Saim Düzce kaza11 halk. 
evinde frengi hastalığı hakkında çok de
ğerli bir konferans verdi. Bay Sıııİln 800 
dinleyicinin büyük bir alaka ile dinledi
ği bu konfe.-ansında frengi afelıinin önü
ne &'!'Çllmes! j~ın Cıi.ıı1huri ,,_t hükiime
timizin uluı için yaptığr (... iakarlıkları 
anlatmııtır. 

Uşak halkevi 
UŞAK, 20.A.A. - Halkevinin, yıl. 

dönümü, önümüzdeki cuma günü kut .. 
lulanacaktır. Halkevi, tubelerinin bir 
ıenelik faaliyetini gösteren bir blanço 
hazırlanmaktadır. ---Uşakta Turan idman 

yurdu 
UŞAK, 20.A.A. - Turan idman yur· 

du kurutu,unun, yedinci yıldönümü bu 
ırece Halkevinde kutlulanmııtır. Bu 
münasebetle lir temıil vuilm.iı ve temsil 
halk tarafından çok beğenilmittir. 

Çocuk mahkemeleri 
Al'IKARA, 20 - Adliye Bakanlığı 

socuk ıuçları ve çocuk mahkemeleri hak 
kında tetkikıwt yapmaktadır. 

Bu buıuıtaki Amerika kanunları 
da ırözden ıreçirilmektedir. 

Salatıiyettar bir zat çocuk mahke
melerile çocuk hapİ•aneleı-inin henüz tet 
kik devreıinde bir tasavvurdan ibaret 
c.lduğunu, ileride memleketin bünyesi
ne uyırun bir tarzda çocuk suçfarınr 
araıtırmak ve buna dair kanunlar ya. 
pdmak ihtimali bulunduğunu söylemi~
tır. 

--o---

Feliketzedeıere yardım 
Hilaliabmer Beyoğlu kaza ıubesin

' den : Mühendiı mektebi talebe cemi-
·yeti Marmara adalarındaki felaket gö-

• ren]ere yardım olmak Üzere aralarında 
, topladıkları 40 lirayı ıubemize gönder
, mitlerdir. 

1 Gençlerimizin bu vatan ve inıanlık 
duyırularından ötürü teıekkür olunur. 

ikinci dünya kupasını ka.zanQ 
ltalyanlar, bu pazar Romada ken
di müfrit seyircileri önünde F ran
aızlarla yaptıkları milli maçı an • 
cak 2 • 1 kazanabildiler. Bu netice 
Fransa futbol tarihine iftiharla kay 
dedilebilecek kadar Fransız futbo
lü lehinedir. 

Ayni gün Pariste Çeklerin Prağ 
muhteliti Paris muhtelitile kartı • 
!attı. Kalesinde maruf Planiçka oy
nayan Prağ muhteliti, Çek Milli 
takımına yakın bir kuvvettir. ZiTa 
oyuncularının mühim bir kısmı 
beynelmileldir. Çekler de gene i-

Bes e kar Hendeı 

Bu ay 250 inci yıldönümü 
kut ulanacak 

HALLE, 20 (A.A.) - Me§lıur beı
tekar Haendelin 250 inci ıenei devri· 
yeıi münaıebe.tile bu ayın 23 ünde 
yapılacak olan ıenliklere iıtirıik etmek 
üzere bir çok Alman ecnebi ıabıiyet • 
!erin Halle'e gelecekleri bildirilmekt ... 
dir. 

Bunlar araıında bihlıaısa Londra ü
uiverıiteıi mümeııili profesör Stroud 
Read ile ltalya hükumeti müme11ili 
Milan üniverıitesi profesörlerinden 
Fausta Torrefranka vardır. 

Beıteki.rın muhtelif eserleri, gele .. 
cek cumartesi ve pazar günleri radyo İ· 
le Avrupa ve Afrikaya nakledilecek
tiı-. 

Batı ve doğu antla.maları
nın acun ı.;arışındaki rolü 

LONDRA, 20 (A.A.) - Sovyetler 
birliği büyük elçisi Bay Maiık:i uluılar 
d~rneği müzaheret birliği konfeTan .. n· 
da oöyledği bir nutukta ezcümle de
miıtir ki: 

"Doğu Avrupaıında müsavi emni
yet ve barıt olmadıkça batı Avrupa11n
c;a hiç bir emniyet ve hanı mümkün o
lamaz. 

Avrupa banıı, ancak büyük küçük 
bütün devletlerin müıterek gayretile 
elde edııebilir. Ve Sovyetler ittihadı 
fikrince, en uygun ıekil, taıavvur edi
len bava mukaveleıi misali gibi, karıı
lrklı ıilahlr müzaheret için mıntaka ant· 
laımaııdır . ., 

Bay Maiıki, Lebiıtanla Almanya· 
nın doğu antlaımasına muhalefetlerin
den dolayı teeııür ve Almanyarun hat
tı hareketinden dolayı mühim endiıe 
beyan ettikten sonra, doğu antlaı • 
masının akli için sarfedilen gayretlerin 
akim kalmaıının yeni bir acun ıavaşı
na dahi yol açabilecefrini söylemiı
tir. 

Prens Dögal 
ViYANA, 20 (A.A.) - Prens Dö

gal bugün öğ!oden sonra Budapefteye 
ıridecektir 

• 

kinci dünya kupası maçlarında, '..
talyanların kartısında ikinci olm1.1t
lardır. Böyle olduğu halde Paris 
muhteliti, Prağ muhtelitini 1 - O 
yeruneğe muvaffak olmuttur. 

Görülüyor ki Franuı:lar pek kı • 
sa bir zamanda ve profesyonellik 

ıaye•inde beynelmilel futbol ile • 
minde mühim bir mevki tutmut bu
lunuyorlar. 

Yeni antranörler 
Öğrendiğimize göre Türkiye Fut

bol federasyonu tarafından lngil
tereden getirtilmesine karar veril
mit olan lngiliz antrenör memf e • 
kelinden hareket etmittir. 

Feneı'bahçe klübünün angaje et
tiği lngiliz antrenör "Elyot" halen 
Paraguay'da bulunmaktadır. Bu 
antrenörün de mart ayı içinde ge· 
leceği kendisinden alman bir mek 
tunt"n anlaııılmaktadır. 

Yeni lran puuarı 
TAHRAN, 20 (A.A.) - Postalar 

idareıi, Şabin§'ib Rıza Pehlevinin ah· 
dında ıranın muhtelif sahalarda göı • 
termit olduğu terakki eseTlerini temıil 
eden yeni bir pul aeriıini tedavüle 
çıkarmııtır. 

Kaybolan yolcu 
MOSKOVA, 20 (A.A.) - Bir tay. 

yare grupu, Goloııbevin tayyaresini ve 
onun son yolcusunu bulmuştur. 

Yolcuya ıkiler ve yiyecek atılmıı · 
tır. Kendiıini getirmek üzere yann bu
ıuıi tayyareler bavalanacaktır. 

Franıada taıililer 
PARIS, 20 (A.A.) - Uluaal pi

yangonun ilk ketideıinin büyük mü
kafatını büyijk bir otomobil fabrika11-
nın 11 ameleıi kazanmııtır. Bunlar a
raıında Ruılar da vardır • 

Pariı ıarap kooperatifinin on aza .. 
11 da bir milyon frank kazanmıtlardır. 

Cücelere ait müstahaseler 
bulundu 

BOMBAY, 21 (A.A.) - 37 ıanti
onetre boyunda cücelere ait mü.teha· 
aeler bulunmasının inaan ırkı hak • 
kındaki nazariyeleri altüst edeceği 

zannedilmektedir. MütehaH111lara ırö • 
re, Abongo, Akke ve merkezi Afrika: 
nm dört veya bet kadem boyundakı 

cücelerinden daha ufalı: bir cüce ırkı 
hakkında yeni bir tetkik sabası açıl • 
mııtır. Bu 37 santimetre boyundaki 
cücelerin bulunuıu Homer'in 13,S inç 
boyundaki cücelere yaptığı telmihi ha 
tırlatmaktadır ki, bu da, a§&ğı yukan 
37 ıantime tekabül eder. 

Staviski işine dair bir 
karar 

PARIS, 20.A.A. - Staviıki itini tah· 
kike memur komisyon, Staviaki ve Prenı 
tahkikatında eıki müddeiumumi Presar 
ile eski başbakan Şotan'ın istimaına lü
zwn kalmadığını bildiren ve bu ıuretle 
bunlara atfedilen iınadların esaııız ol
duğunu teyid eden bir karar kab.ıl ct
mİ}tir. 

Berlin ve Pariste terbiyei bedeniye 
mektepleri işleten 

eski boksör hayatını anlatıyor 
Burada, Berlin ve Pariste terbi. 

yeibedeniye mektepleri bulunan 
eski Türk boksörü Sabri Mahir ile 
görü9tüm. Yaptığım mülakatı gön
deriyorum. 

- Bana boka hayatınızı anlatır 
mısınız? 

- Maddi ve manevi biç bir yar
dana dayanmadıı.n, yalnız cebim• 
deki birkaç tavsiye ile on bet ya· 
tınıda kendimi hayata attrm ve 
1909 senesi eonunda renamlık 
tahıili için Parise geldim. Açlık 
ve ııkıntı ile mücadelem bıqlamıt
tı. Bir gün Galataaaray ar)tadat
larmıdan Ekrem Ali ile Hüseyin 
Münire tesadüf ettim. Galatasaray 
futbol takımında oynapııt olmak
lığım,o sırada beni Racing Club de 
France takımında top oynamağa 
sevketti. Fakat birkaç oyundan son 
ra maitet derdile lculübden ayrıl
mağa mecbur kaldım. 

Biribirine rekabet eder gibi ba
na yardım eden yukarıdaki iki ar
kadattan bilhassa Hüseyin, spora 
olan hevesimden istifade ederek 
beni boksör yapmak istiyordu. Bir 
gün Hüıeyinin ısrarile, en mefhur 
iki Amerikalı boksör arasındaki bir 
maçı aeyre gittik. Ben bir fey anla
madım, fakat Hüseyine: 

- Eğer boks dediğin bundan j. 
baretse ben bunların ikisini de dö
verim, dedim. 

Bundan sonra Hüseyin, boksa 
batlayıncaya kadar petimi bırak. 
madı. 

Gene bir gün Hüseyin beni bir 
jimnutik salonuna götürdü. Ora
da beni Fransa orta siklet tampiyo 
nu Marc Gauchet isminde bir gen
ce takdim ettiler. Hüseyin beni kız
dırarak orada bu Fransıza kartı el
diven gİymeğe mecbur etti. 
Hayatımda ilk defa Ring dedik· 

leri dört köteli ipler arasında bu
lunuyordum. idmana batlayınca 
bir sürü yumrukla kartılandım. 
Buna rağmen salladığım bir yum
ruk öyle bir tiddetle F ransızın ka
fasına geldi ki, b8'ı ring direklerin 
den birine çarpıp patladı. Hüseyin, 
sevincinden deli olmuttu. Buna rağ 
men daha bir müddet beni boksa 
ikna edemedi. 

O zamanlar Parisin en methur 
bir ılıakemi tarafından idare edilen 
bir jimnastik salonunda terbiyei 
bedeniye muallimliğine bıqladnn. 
Talebelerimden Prince Murat is
minde bir genç te beni mütemadi
den boksa te,vik ediyordu. 

Oturduğum odanın aylarca kira
sını veremediğim için, jimnaıtik 
solonu sahibinin 150 frank muka
bilinde altı ravundluk bir maç tek
lif etmesi nihayet beni boksa icbar 
etti. Bu maçta Besnard iımindeki 
boksörü dövdüm, fakat mutaasaıb 
Fransızlar bu maça beraberlik ver 
diler. 

Boks hayatımda, zamanın en 
namidar boksörlerile dövü9tüm. 
Pariste ikinci maçım, sikletim or
ta olduğu halde, yarı ağır tampi
yonile oldu. 

Bundan sonra lngiltereye geç
tim .. Orada ilk maçım, lngiltere 
ağır siklet tampiyonunu üç ravund 
da yenen Amerikalı zenci Y oung 
Johnson ile idi. Bu zenciyi döv
mekliğim lngilizleri tatırttı. iki 
hafta aonra yirmi ravundluk bir 
maç teılib ettiler. Bu maçta da 
hasmirtıi öyle d<.>vaüm ki gözlerini 
tedavi için aylarca hastahanede 
kaldı. 

Artık İngilizler bana, (Fighting 
Turk) (The terrible Turk) ismini 
vermitlerdi. itin kötüsü lngilterede 
kendi sikletimde; hiçbir boksör be· 
nimle kartılatmağa cesaret edemi
yordu. Nitekim kartıla9tığım bir 
sürü boksörden bir taneıi müstes
na, hepsi benden üstün ıiklette i· 
diler. 

- Bokıu niçin bıraktınız ve tim 
di ne yapıyorıunuz? 

- Dört seneye yakın lngilterede 
harb esiri olarak kaldıktan eonra 
memlekete dönmeğe niyet etmit
tim .. Almanyadan geçerken Maca
ristanda ihtilal devam ediyordu. 
Yollar kapanmıttı. Ufak bir çiftlik 
te kaldım. Nihayet bir gün Berline 
geçtim. 

O zamanlar Almanlar boksda sı· 
fırdı. Bir gece, en iyi zannettikleri 
dört boksörü, hiç dinlenmeden Ü· 

çer ravundda sırtı sıraya yere ser
dim. O gece Almanyada da bana 

(Der Schrekliche Türke) ismini 
verdiler. 

Benim dövütecek boksörleri ol
madığından dıtarıdan bir sürü ln
giliz, Amerikan, ltalyan ağır sik
let bokaörler getirttiler. Derken a
ğır siklet Avrupa tampiyonu Cle. 
menti rezil ederek tepelediğim hal· 
de sırf bir Türkü Avrupa tampiyo
nu yapmamak için maçı berabere 
saydılar. Bundan ıonra maçlarım· 
azaldı, 1926 da büsbütün bok.,. hı
raktım. Çünkü artık hem menecer· 
lik, hem de terbiyei bcuenıye .ı;,u. 
allımliğile uğrıqıyordu-;ı. 1928 de 
kendimi yalnız terbiyei bedeniye 
itine hasrettim. 

Almanyada birçok boksör ve 6 
tampi) on yetittirdim. Talebelerim· 
den Battling Siki dünya tampiyonu 
oldu. 
Almanyanın en me,hur aktris

leri benim terbiyei bedeniye ders
lerimle yetitmitlerdir. Marlane 
Dietrich'in Holivuddan gönderdiği 
turada asılı resmin altındaki yazı· 
yı okursanız sözleriıµin doğruluğu• 
nu görebilirsiniz. 

- Memlektimiz gençlerinde 
boka İçin istidad var mı? 

- Mükemmel bir boksör olabil
mek için tabii birkaç hassa lazım. 
Mesela: Kuvvet, çeviklik, dövüt 
muhabbeti, izzetinefis, acıya taham 
mili, metanet. .. Hangi millet bu 
hassalara biz Türklerden daha zj. 
yade maliktir? .. 

Ben lngilterede ilk maçımı yap
tığımın ertesi günü lngiliz gazete· 
leri: "Bütün milletlerden bok~ör 

gördük. Fakat Türklerin bu spo
ra ehemmiyet verdiklerini bilmi
yorduk. Türk sporu Sabri Mahir İ· 

le iftihar edebilir. Çünkü D, John
aonu henüz lngili7~~rce bilinmeyen 
bir usulle dövdü., diye yazmrtlar
dı. Almanyada, hatta bugün bile 
bokı fennine aid ne varaa spor mu
harrirleri benden sorarlar, 9ampi
yonlarınm mühim dövü9lerinden 
evvel fikrimi alırlar. 

Her sporda olduğu gibi boksda 
da muktedir muallimler lazım. Me· 
aela biz boksu lngilizler, Amerika
lılar gibi ordumuza, bahriyemize, 
mekteplerimize sokmalıyız. Her se· 
ne ~ampiyonalar yapmalı, sonra en 
iyi boksörleri seçip ecnebi memle
iketlere göndermeliyiz. 

- Bu yolda çah9mak için mem
lekete gelmez misiniz? 

- Hem Berlin, hem Pariste ter· 
biyei bedeniye mekteblerim var. 
Böyle olduğu halde, memleketime, 
en ufak bir hizmetim dokunabile
ceğini anladığım gün, bütün itleri
mi taafiye edib, oraya dönmekte 
bir lahza tereddüd etmem. 

Yarınki lik 
Maç~ar1 

İstanbul tutbol lik maçları artı:< 
ehemmiyetini kaybetti gibi hır ıteY· 
Çünkü 1 Martta yapılacak F en~r
bahçe • Galatasaray maçının neti
ceıine göre ya F~nert.ıı.hçe veya Be 
tiktat tampiyon olacak ... 

Bu iki tanıpi)on namzedinden 
yalnız Betiktatın yarın maçı var • 
dır ve !ikin en hafif takımı olan Su
leymaniye iledir. F enerbahçe İse 
Galatasarayla son maçına kadar, 
yani gelecek cumaya kadar istira · 
hattedir.Binaenaleyh Betiktatın ya 
rın galibiyeti yüzde doksan dokuz 
üç çeyrek olduğundan vaziyette 
bir değitiklik olmıyacak demektir. 

Vefanın lstanbulsporla, Galata
ıarayın Beykozla yapacağı diğer 
iki maç, belki bu ta~ml~rın u1?u· 
mi tasnifteki kendı vazıyetlerıne 
müessir olacaktır. Ancak yukarıda 
yazdığımız gibi bu maçlar, Fener
bahçe ile Betikta9ın tampiyon nam 
zetliklerini deği9tirebilecek bir e · 
hemmiyette değildir. 

Bize kalırsa, yarın meraklılar ~.,. 
latasarayın maçına gideceklerdır. 
Bunun da sebebi, Fenerbahçenin 
kartısına çıkmadan evvel son bir 
defa Galatasaray takımının tekli • 
ni, halini, vaziyetini görmek mera· 
kıdır 
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Nafıa - tramvay şirketi davası 

Şirket aıekilleri 

(Bagı 1 inci sahifede) 
tin 1926 mukaveleleri hakkında tat -
bik ettiği tarzı harel<ıetin ne kadar 
haklı olduğunu meydana koydu. V.:: 
tirkete bu dava.sile hakkındaki he -
saplan adalet ve milli vicdan buzu -
nında açıkça venııeğe vesile vennit 
olduğundan dolayı teşekkür etti ve 
ıiıi<etin mukavelelerle deruhte ettiği 
,,e yapmadığı borçlan oaymağa bat -
ladı. 

1869 mukavele ve tartlanna ıöre 
yapacaiı 4 hattan Azapkapı - K.ara
köy kıll1llll1 yapmadığını, ayni muka
veleler mucibince yolcuların istirahat, 
giinq ve yağmurdan korunmaları için 
lüzumlu o\an durak yerlerini taahhüt 
..ttiği halde yapmadığmı, ve ıene a~· 
ni mukaveleye ıöre meydan ve geruı 
caddelerde memurlarının bannmaları 
için belediyenin tenaip ve tayin edece
ii yerlerde kulübe iftfasına mecbur i
ken yapmadığını, tirket memurlarının 
Tüı-k olmaN hakkındaki taJ"lnamenİn 

· 24 iinc:ü maddeeindeki mevcut hükmü 
7erine ıetirmediğini söyledi. 

• Bay Avni etütlerine devam ederek; 
ikinci mukavele olan 1881 tarihli mu· 
kaveleye gelince bu mukaveleden 
makoadm hükiimetle tirket aruında -
ki anlqa:mamazlıklara bir nihayet ve
rilmesi olduğunu, şirketin hem taahhüt 
Jerine riayet etmediğini ve hem de bu 
mukavele ile birinci imtiyaz müddeti
ne yıı.km bir Urıtiyaz aldığını aöyledi. 
Ve ıirket bu mukavele ile taahhüt et
tiği üç hattan yalııız birisini ya~.tın.• 
Kalan iki hattan bilhaua Emınonu 
EyÜ~ hattın~ aradan uz~? bir zama~ 
ıec;miı oldugu halde bugune kadar bir 
Jı:azma bile vurmamıştır. 

Şartnamenin beıinci maddesi mu
cibince yeni hatlarm geçeceğı yollar
da emla.ıün mübayaaaile ııokakların 
tevsii maarafııu taahhüt ettiği ve bu 
hatlara yapmasına bir mini ohnadığı 
halde ne bu hatlan ve ne de mukave
lede tekit edildiği halde durak yerle
rini yapmamıtbJ". 

1907 tarihli üçüncü mukavele)'e ge 
lince; bu mukavele ile ÜÇÜ mecburi, 
uçü ihtiyari altı bat inta•mı taahhüt e
diyor ve küçük hıı.tlıı.n mecburi büyük 
leri ihtiyari olıı.rak kabul ediyor. 

Eminönü • E;yüp hattı 
Bundan bllfka 1881 mukaveleaile 

kabul ettiği Eminönü • Eyüp hattını 
bu mukavele ile ihtiyari hatlar arası· 
na alıyor ve istimlak külfet ve masraf 
larmı da bu mukavele ile 30 bin lira 
ile talıdide muvaffak oluyor. Çünkü 
na .. ! olsa bu hatlan yapmıyacak ve 
her ihtimale kartı ileride kendisini 
müfkül mevkide btrakacak ol•r '-·ı 
külfetlerden kurtulacak. Bu- için 
de bu istimlak masraHıı.nnı lıı.noı• c~• -
yor. Şirket bu hileli oyunlarile tam 
75 aenelik bir imtiyaz, bükUmetin 1889 
mukaveleaile gelmiı, ı~t olan resen 
hakkını 1942 senesine kadar daha 25 
aene uzatıyor ve iıtimlik taahhüdünü 30 
bin lira ile tahdit ediyor. 

Büyük menfıı.atlere rağmen Beya
zrt - Edirnekapı battınm Şebzadebatı -
na kadar olan kısmmı yapıyor. Eminö -
nü • Eyüp • Unkapanı • Vefa hatlarını 
yapmıyor. . . . • 

Dördüncü mukavele ıle ihbyan hat
ların geçeceği sokakların t!'vsii maorah
nı deruhte ediyor. Ve hilekarlığını bunun 
la ıösteriyor. 1913 tarihli mukavele zey 
linde ortaya zengin bir İnşaat p~ogramile 
ıeliyor. Hepsini mecburi 7 hat yapmağı 
taahhüt ediyor. Fakat iıtimJak mesele • 
&İni Şehremanetine yüklemeği unutmu
yor. Ve yol yol aldığı imtiyazlan tat -
bik etmediği halde tarifeleri yükseltmek 
ıuretile iMifadesini !ıulaıile temin edi .. 
yor. 6 mcı mukavele mü .. arekenj.n ~a· 
ıünleri mahsulüdür. Şirket fırsattan ıs
ti! ade ederek İfgal ordusu kumandanlı
ğına müracaat suretile eıı.; tarifesini 4 
miı!ine çıkarrfor. Ve bun -.:ın sonra ~a 
;ı.; d.,fa daha fiyatlara zR~ vapM"ak hır 
ilive ile bunu lstanhul hükUınetine ka
bul ettiTiyor. Bu ıuretle tirket ıuinİyet
ten çıkmış " doğrudan doğruya hıya
net yoluna sirmişlir. 

Yedinci mukavele 1923 de yapılıyor 
Bo mukavele bir readaptaıyon mukave
lesi oluyor. Ve prket o zamanın İcap • 
lanna göre her noktai nazardan tatmin 
otunayor .. 

8 ve 9 uncu mukaveleler 1926 da 
İmzalanıyor. 6sı mecburi ve 6ıı ihtiyari 
12 bat intaaını tirket taahhüt ediyor. 
g., hatları yapmaaına mukabil de tU 
menfaatleri elde ediyor: 

&..ı hatlar manaflanna ıua,thk ol • 
m:tlc: uzere tarifeıini mühim mıktarda 

Nafıa ııekilleri 

çoğaltıyor. Sermayesini 8 milyon lsviç• 
re frangına kadar çoğaltmaya mezuni -
yet alıyor ve sennayeıini 35 milyon 
Jıviçre frangına çrlcarıyor. 

HiikUmetin resen hakkını 28 J.i. 
nunusanı ıl.'10 tarıJı.ine kadar uz.atı • 
yor. uu kadar menfaate mukabil ıirlı:et 
8 ıene içinde yalnız 1900 metreden iba
r:t olan Fatih • Edirnekapı hattını ya
pıyor. 

Bütün bu saydıldarnn gösteriyor ki 
§İrket yalnız kasalarını cloldunııağı 

düşünmü1. hiyanet etmekten bile çe
lıinmemiı, aerınayeıini 10 milyon 800 
bin Türk lirasına çıkartımı böylelikle 
beher kilometre baıına masrafı 337 bin 
500 lira isabet ettirecek vaziyete sok· 
muftur. Halbuki bir kilometre demir. 
yolu inıası 80 bin lirayı seçmemekte • 
dir. 

Bay Avni bundan sonra tirkelin mu
kavelelerdeki taalıh ütlerini yerine l&

tirmemek için ba;ı vurduiu muhtelif yol
lan etraflıca anlatarak müdafaasına 
fU sözlerle son vermiıtir: 

"Şimdi bütün milli, vicdani saygı 
değer heyetin.izden diliyor ve talep 
ediyorum. Acaba Nafia bakanlığı böy
le bir muracaat lıarıumda ne yapabilir
ili. Elbette halkın bu çok muhik dil&
ğini reddedemezdi. Çünkü en esasb 
vazifelerinden birisi de halkın haldan· 
nı korumaktır • 

Bayındırı& bakanlığı idil ve bak -
kaniyet yolunda kendisine düıen adı
mı atmııtır. ikinci adımı da yükş•k ıU
raDIZ1n atacağından eminiz.,, 

Bay Avniden sonra müdafaa vekil· 
!erinden Bay Nanuk Cemal müWıfaa
uru ıon iki mukavelenin tetkik ve tah
liline ve adaptasyon muJr.,,elelerin1n 
Wııhatıaa giriıti. 

Evvelden HJİf ve tahlili müın • 
kün olmıyan mü§kül sebepler dolayı -
sile imtiyaz mukavelelerinin tadilini 
hukuk bakımından tetkik Ye adaptas • 
yon mukavelelerinin münasebetini iJ. 
mi bir tekilde izah eyledi. 

Bundan sonra hukuk ıı..kanmdan 

bir saiıeser olan Bay Mahmud Esad 
ho:dnırd müdafaasını yapmııtır. 

lstanbul 7 inci icra memurluiundan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz olup satıl

masına karar verilen ev qya11 ve taire 

23-2-935 gününe gelen cUDQIJtesi saat" 

13 den 14 de kadar Galatada Mumhane 

caddesinde Yaldız hanının önünde hazır 
bulunacak memuru tıınılından satılacağI 
ilan lunur. (8339) · 

lstanbul asliye mahkemeleri ikinci y&

nileme büroıundan • 
Davacı Ahmet Fevzi ile dava olunan 

Ak.sarayda Büyük Lanğada Sepetci ao

kak 69 No. lu hanede mukim Fatma, Hik 
met araımda tebaddüs boşanma davası· 

mn yenilenmesi aıraıında mezbure, F at
ma Hikmetin adresinin, meçhul bulun
maıına binaen ili.nen tebliğat icrasına, 
karar verilmit olduğundan tetkik günü 
olnn 21 Mart 935 pertembe günü saat 
14 de Büroda hazır bulunması lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (8329) 

1 • 
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Şimendifer 
Siy. s timiz 

(Başı 1 inci sahifede) 
yapı yıhndaki çalışına ve alınacak oo
nuclar ise; övünecek kadar -üstündür. 

934 yılında bu hattın Ela:ziz hiza· 
11ndaki 343 üncü kilometresile 507 İn· 
ci kilometresine teşadüf eden Diyaııbe
kir arasında 163 kilometrelik bir kıınn 

üzerinde çalııılmıt olup bu hattın baş
Jangıcındc.1.;.ı )anı Fevzipaıa jstaıyonun• 

dan başlıynrak 407 inci kilometreye ka
oar olan kısmının yapılışı tama.men bit. 
miıtir . 

BugÜn 375 inci kilometresine kadar 
varmıı olan ray döteme devam etmekte 
ve hatbn temmuz 935 ortasında Erıa
niye ve birincikinun 935 sonuna doğru 
da l>iyarıbekire varması için son hızla 
çalııılmaktadır. 

.ıı.u hatbn J34 üncü k.ilometreıincle 
bulunan Y olçab istasyonundan aynlan 

ve uzunluğu ~ .. kilometre olan Eliziz 
tıi>eıi de 934 yıh içinde iıletmeye açıl
mııtır. 

934 yılında, bu hattın daha bitiri\. 
meıniı olan ve Irmak istasyonundan baı
lıyarak 262 - 352 inoi kilometreler ara. 
anda bulunan 90 kilometrelik kısmı 
ü.ı:erinde c;ahıılınııtır. 

Bir kaç yapuı DJÜ6lesna olmak üze
re bu lumıın da yapılma11 son zaman. 
larda bitirilmittir. Ray döıeıne ilkbahar
da baılıyacak ve 935 yılı i~de hiç bir 
ekı;ği kalmamak üzere tamaınlanınıı o
lacaktır. 

Filyoı - Ereili hattının, Filyos • Ça
t.1\ağzı kısmının yapılmasına da bu yıl 
baılanınıttır. Demiryolunu kömür kay_: 
nağma kavuıturacak ve ünlü gelik kö
mür ocaklarına bafbyacak olan bu Joa. 
mın 935 mali yılı içinde bitirilmesine 
~alııılmaktadır. 

Çatalağzı ile Zonıruldak arasındaki 
loınun yapılmasına önümüzdeki illdıa-
harda baılanacalrtır. . 

Zongulclalı Ereğli kısmına yakın bır 
umanda baflanınası ve Ereğli limanı i
le beraber mümkün olan en kısa bir za
man içinde bitirilmeoi kararlaımııtır. 

Aııl kömür havzasından geçen Ça
talağzı • Ereğli knmı elektrikle iılet.i
locektir. Gerek Ereğli limarunı ve ge
rek Zonguldak • Ereğli hatbnı yapmı
ya isteldi olan bazı firmalarla i<onu1ul
makta olup tartlar üzerinde anlapldığI 
takdirde .,u iılerin böyle bir 1irkel yoli
le yaptınlması da dü§ünülmektedir. 

Bu batbmızın Afyondan baılayıp 
Aydın hattı üzerindeki Karalıuyu i.ıa .. 
yonuna kadar olan loNDı üzcriııde bil
fiil in§8&t ve ameliyat baılamıttır• Bur
dur ve Ispartayı Aydın demiryoluna 
bağlıyacak hatların yapılmasına i1kba • 
barda baılanacak ve bu hatların he114i 
935 te tamamlanacaktır. Burdur - An
talya kısmına da yakında baılanmaaı 

kararlaıMlftır. 
Bu hattın Sıvadan başlıyan ilk 90 

kilometresi yapılınıt ve bu kıaım ÜZ&
rinde bitirilmesi gereken pek az it kal

mııtır. 

935 mali •enesi içinde mühim bir 
kısmı yapılacak ve Stvastan baılıyaralı 
112 inci kilom<:trede bulunan Malatya 
ıube battile birle,eceli noktayi ~~kil ~ 
Cetinkaya iıtuyonwıa kadar döteınesı 
de gene 935 mali yılı içinde bitirilmit 
olacaktır. 

Bu iltisak batbrun Malatya.dan baı
lıyarak ilk 50 kilometresi üzerinde in
ıa iıi çok ilerlemittir. Bugün Malat· 
ladan hatlıyan 18 kilometrelik kıı~
nın rayı döıenmi1tir. 935 mali yılı ı
çinde altmıııncı kilometreye kadar rayı 
döfCllDÔı olacaktır. 

ıı.1.1 y,ı 60•1unda tamamlanıp iılct
meye aplacak yollar 

Demiryoilarımınn ne büyük bir hız
la ilerlediğini rakamlarla anıaCnıak j .. 
çin 935 yıhnda tamamlanacalc ve itlet
meğe açılacak kıınnlara bir göz geı:dir· 
mek katidir. 

Elazız hizasından başlayıp Diyar,.. 
bekire kadar varan 160 kilometrelik son 
kısım. 

Irmak - Fi:yos hattında 90 kilcmct· 
reLik ıon kıaun. 

Filyos - Çatalağzı kısmında 15 ki
lometrc:lik bir k: # • 

Afyon - Kara.o.~yu hattında J12 ki
lometıelik kısım. 

Isparta ıubeainde 13 kilometrelik 
kızım. 

Baladız - BuTdur hnttında 24 kilo
metrehk bir kııım. 

Sıvas - Çelıinlcaya hattında 112 ki
lometreiik kııım. 

Malatya iltiıak hattında 60 kilomet
.relik kısım. 

5d6 kilometre yeni ray 
Böylelikle 935 yılında ikiıi bitmek 

, e tamamlanmak; altıu üz.erinde de 
mühim ilerleyiıler yapılmak üzere 
: 58ô) kiıometre uzunluğunda demir yo
lu yapllnuı olacaktır. 

Demiryollar inıa iıi devresinin ilk 
onuncu yılında 2000 kilometre kadar 
bat iıletmiye açılmıı •e bu hesaba ıö
TC yılda vasati olarak 200 kilometre 
yol yapılmıttır• 

Bu yıl yapılacak hatlann kilometre 
•aym (586) yı buluyor. Geçmiı yıllara 
ıröre üç misline yakın bir fazlahk gÖS• 
teren bu rakam, her yurddaıın övüne
ceği kt>tlu bir hadisedir. Yurdun yal"" 
yışında devrimler yaratacak olan bu ça
lıımanın meıut sonuclarını güvenle bek· 
liyebiliriz. 

Aynca yeni yapılan ve Malatyaya 
bir kol vermek suretile Erzuruma doğ
ru hızla ilerlemekte olan hatlarımı:ıın 
ihtiyacını karıılamak üzere Sıva•ta bü
yuk bir makine ve vagon tölyeıi yapı· 
ı..caktır. Bu atölye ile de Bayındırlık 
bakanlığJ; demiryol 11yasamız iç.in en 
~rrekli olan malzemeyi İçerdc yapacak 
, t binlerce yurttaşa iş ve ekmek tc .. 
min edilmiı olacaktır. 

Londra andlaş
ması etrafında 

(Baııı 1 inci aayfada) 
alacakları karan, bu karar ne olursa 
ol.un tasvip elmektedirler. Muallakta 
kalan meselelerin halli için Berlin ta
rafından arzu edilen iki taraflı görüt· 
meltrden en ziyade meı.-nnun olan 
Fraıuız d11,;vJet adamlarıdır. Bu ıerait 
altında P aria ile Londra araamda bu
gün yapılmakta olan görüımelerin ga 
yeai, iki hükfunetin Alınan notasına 
karşı alacaklan hareketin miına ve 
hududunu bilmeğe inhisar ediyor gi -
bidir. Her iki hükfunet, Almanyaya 
sadece cevabı aldıklanru bildirmekle 
iktifa ederek, Almanya ile yapılacak 
doğnıdan doğruya görüşm.elere daha 
ziyade eleotikiyet verebileceklerdir. 
Aaıl mühim ve eri§ilmek iMeıı.Jc ı nak 
sat, Avnıparun herkes için ayni em • 
niyet rejimi içinde banta kt:ı\l~nıa.sına 
matuf olan neticedir ki, bu ııaveler In
ıiliz diplomasisinin de gayeleridir. 

/ngiltere ııa:ziyeti tetkik ediyor 
LONDRA, 20 (A.A.) - Sir Con 

Simon ve Bay Eden dün bakanlık tali 
komit.,.inde hazır bulunmU§larclır. Ko 
m>tenin Fransız • lnailiz tekliflerine 
Almanya tarafından verilen cevabı 
münaka.f'l ettifi bildirilmektedir. Ka
bine, bugünkü toplantısında cevap 
hakkmda Sir Simon'un mütaleasııu 
dinJiyecek ve lııgiltere ile Almanya a· 
rasmda doğnıdan doğnıya göriifme -
ler yapılması hakkındaki Alman tek -
lifini tetkik edecektir. Franınz büyÜk 
elçisi son iki gün zarfında Sir Con Si
mon'a yaptığI iki ziyaret esnasında, 
Sir Con Simon'un tam bir Fransız - ln
giliz ~tainazar teatisinden aonra 
Berlini ziyaret etmesi lnailtere tara -
fmdan arzuya taran ıörüldüğü tak· 
dirde buna Fransanm hiç bir suretle 
itiraz etmiyeeeğjni açıkça ihsas elmİf
tir. Ayni zamanda, bu vaziyet evvel· 
den bu mahiyette bir karar verilmit ol 
duğu teklinde tefsir edilme:nelldir. 
Pek mühinı olan lngiliz - Fransız i9li
§ıı.releri daha bir müddet devam ede
cektir. Pariı ile Londra araamda.ki te
masların bir neti.,.; belki de, lngiliz • 
Alman mfuakeratının Londra te.ı.ı.tle
rine tamamen tamil olamsıru kabul e
dip etmiyeeeği hakkında Berlin hüku
metine müracaat olacaktır. lnciliz ve 
Franaız devlet adamlarının hava mu
kaveleainin derhal mfizakere mevzuu 
tetkil etmesinde mutabık olduklıı.rı 
zannedilmektedir. Fakat bunlar keza 
hava muka.velesinin 3-2 tarihli mütte
rek mukavelede zikredilen diğer la -
raflar hariç olarak ayrı bir tekilde ak
dedileıniyeceğinde de mutabıktırlar. 

Alman ga,,eteleri ne diyor? 
BERLIN, 20 (A.A.) - Am.an hü

kümeti, Londra beyannamesi Üzerin -
de doğnıdan doğnıya mükilemelel'e 
ıriritmek için lngiliz nazırlarından bi
rinin buraya gelmesini çok arzu et • 
mıektedir. Sıyasal onahafilin bu arzu • 
sunda haysiyet meseleıi de ilın.il ol • 
makta.dır. Bütün matbuat, bu merkez
de nep-iyatta bulunuyor. 

(Berliner Tagablatt) diyor ki: 
cAlman devletinin siyasasında an • 

cak Bay Hitler ha.kimdir ve gelecek 
müzakereler arifeainde lngiliz mü -
meaaillerinin yeni AJmanyayı iyice ta
nımaları faideli olur.,, 

(Döyçe Alaınanye Çaytuna) mü
zakereye memur edilecek yabancıla • 
nn derhal Bay Hitlerle teım.aaa ıeç • 
meleri lüzumundan bahaediyor. Dip· 
Jamatik notaların teati ııafhaaı artık 
ıec;miıtir. Görüıülecek meseleler, o 
derece ehemmiyetlidir ki, karıılata • 
cak f&haiy.rtlerin de o derece mühim 
olma lan gerektir. 

Fransa lngiltereyi serbest bıraktı 
PARlS, 20 (A.A.) - (Lö Pöti Pa

riziyen) gazetesinin yazdığına göre, 
dünkü kabine toplant11ınd<>, Bay La
val menınuniyetini aaklanıamqtır. Fil
hakika, Fransız ve lngiliz Dııişleri ba
kanlıklan araarndaki müzakerelere 
çok müsait ıekilde devam edilmelı:t&
dir. Almanlann manevrası, F ran.aız .. 
lngiliz cephesinde bir ayrılık yapaca
ğına tamCL-nen aksi b:.- teşir ya;>mI§ -
br. )ng~ltere hava anla~maaının d.~e-r 
meselelerde:ı aynlmaınası hakkında 
Fran3a ~le anlatmağa hazır gıo. g:v -
rünmekledir. Müzakerelerde ta.kip e· 
dilecek usul için Fransa, lngiltereyi 
tamamen ıerbest bırakmaktadır. Eko 
Dö Pari, Almanyanm büyÜk bir ulua
lar arası muahedeyi ihli.I ettiğinj ha
tırlatıyor. Şayet lnıriltere fikrini de • 
ği~tirine, Fransa, ona kendi namına 
müzakere salahiyetini veremez. 

Rusyaya malcimat aıerilecek 
PARIS, 20 (A.A.) - Fransız - ln

gil'z müz,.kereleri ve Almanya ile ln
ıiltere araaında vukuu melhuz göriif· 
meler münasebeti le ( Ovr) gazetesi 
diyor ki: 

•lngiltere müzakeratın safhaların • 
dan kendiıinin de haberdar edileeeii· 
nj ve bütün meselelerde lngilteTe ile 
Franıanın mutabık bulunduklarını 
Moakovaya bildinnittir. lhtim:ıl ki, 
Almanya lngilterenin bu tarzı hare -
ketini şark antlaımasına mi.nen ilti -
bak etliği- delil sayacaktır.,. 
/ngiliz gazetelcrri doğrudan doğruya 

mü~alıere tavıiye ediyorlar 
LONDRA, 20 (A.A.) - 3 Şubat ta

rihli Fransız - lngiliz programını tat
bik için, Timea gazetesi, fU tarzda ha
reket elmeği tavsiye ediyor: 

cAlmanya ile hava antlapnaaı mÜ· 
zakerelerinde, §İmdiden mümkün ola· 
bildiği kadar ileriye gitmekle bera -
ber, bu antlatmayı, ancak bütün ala· 
kadar devletler tarafından tasvip e • 
dil iikten sonra imzalamak gerektir. 
Ayrı ayn itiliflarla baılıyarak, umu
mi bir tıı.rzı tesviyeye ağir ağır ulaı· 
mak, umumi bir çarenin yekten bulu
nabileceğine inanmaktan evladır. En 
iyi çare, bir lngiliz nazırının Berline 
gitmeşidir. Çünkü Almanyanın mü • 
zakeratta müsavat aramak hakkıdır. 
Ve Almanya nihayetülcmir, bu müsa
vatı elde edeceğinden bunun dostnne 
bir uzla~ma neticesinde olmı-•n ı,· -• .. • 
kım ayrı ayrı hadiseler ve baıkalan 
tarafından i$ote:neye ,r~t ıı ., .- ., .- .. -
cak fedakarlıklar neticesinde j · ıh:;a-

lngiltere ve 
Habeı mese 'esi 

(Başı 1 inci sahifedo) 
fil, Romad:ıkı Japon acfirınjn, italya 
lfabe1 ii'.ıtiıarına dıur dtı:ılomatik teı<b
büslerde bulundugu baklanda bazı ya· 
bancı gazeteler tarafından neşredilmit 
olan haberi .katiyetle tekzip et-nekte• 
dirl<r. 

Fransanın ııa.zi;ııeti 
PARIS, 20 (A.A.) - Ekıeltiyor 

gazetesi diyor ki: (Fransa, ltalya ile 
Habetiıtan aıasınJaki münazaaya kartı 
asla alakasız değildir.) 

Bay Lavalin, Paristeki Haheı sefj. 
ri ile dünkü mülakatı, Fransarun ıarki 
Afrikada sÜkÜnetin avdetine taıaftar 
bulunduğunu iabat eder. 

Franıanın Cenevredeki mümeııili, 
bitaraf bir mıntaka tesisini tekli/ etmiı 
ve bu muvakkat mahiyetteki tesviye 
yolunu gerek ltalya ve gerek Habeti .. 
tan prensip itibarile kabul etmişler• 
dn- • 

Kurultay başkanı 
lzmire döndü 

(Başı 1 inci sahifede) 
kanı General Kazım Ozalp bugün pos 
ta treninde lzınire geçti. Kendileri 
vali, saylavlarımız, belediye, fırka, hal
kevi baıJ<anlan laratından vılayet •1-
nırmda kartılandılar ve lzmir aırurı • 
na kadar geçirildiler. Batkan Aydm 
durafında binlerce köylü, ıebirli ka -
dm erkek Aydınlı tarafından çok par· 
lak ve candan aeli.mlandı. 

Aydında 
AYDIN, 20 (A.A.) - Büyük Uhu 

KlD"Ultayı Bafkanı General Kazım Oz 
alp bugün lzmire avdet etmiılerdir. 
BüyÜk başkanın Aydını tekrar ıeref· 
lendireceklerini duyan birçok köylü -
!er ellerinde bıı.yraklarla istasyona ge
lerek sayın konuğu beklemiılerdir. Hü 
kilıneti temsilen vali ile saylavlar, be
lediye fırka ve Halkevi baflı:anJan 
Ge-:aı Kazım Ozalpı vilayet budu -
dundan kartılamıılardır. 

Tren Aydın durağından aynlınca 
halk hep bir ağızdan varol çok Ya§& 

ıene buyur büyük ba.tkan aözleriyl<; 
General Kazım Ozalpı saygı ve sevgı 
ile oelimlamıtlar ve uğurlamışlardır. 
B;r heyet vilayet hududundan ayrılın
caya kadar büyiik batkaru. refakat et
mi~tir. 

Antalyada 

ISPARTA, 20 (A.A.) - Büyük U
lus Bafkanı Genel'&) Kazım Ozalp dün 
sabah Antalyadan çıkarak aktam ye
meğini Burdurda yedikten sonra !apar 
tanın Baldız istıısyonunda gece 23 de 
hususi trenlerine binmiılerdir. Baa -
kan bu a.ktam lzmire varacaktır. Ge
neral Kiı.zım Ozalp Antalya ve Bur • 
duı hakkında Anadolu ajansı muhabi
rine şu beyanatta hulunm.UJtur: 

•Antalyayı ilk olarak gördüm . .Ali. 
deniz kıyıaında ço'ı< tirin çok ıcv ıııli 
bir ıehrimizdir. Çevresindeki geniş bah 
çeleri bol sularile Antalya Akdeniz 
kıyıaında hor yıl daha bıiyüyecelı ve da
ha mamurlaıacaktıı. Gerek tehircilik 
ve gerek ökonomi alıınrnda görülen 
mevzii bazı ıüçlülıler fÜpheaiz zaman 
la ve içindekilerin yakın alikaaiyle 
giderilecektir. Cenup Anadolu•un~a· 
ki verimli ovaların mahsulü Akdenıze 
Antalyadan yükletilmektedir. Şehirde 
halkla da görüıtüm. Kazançlanndan 
memnundurlar. Antalyada ÇeJitli zi • 
raate büyÜk özen verilmiş, pirinç zi -
raatinin, portakal bahçelerinin her yıl 
arttığını öğrendim. ipek böcekçilik mü 
e .... eaeııini gördüm. Antalyada onumuz 
deki yıllarda daha çok İpek alınacağı 
bekl<mnektediı-

Antalyada sıcak iklim mahsulleri 
yetış.t1r.h . .ıl } e ... !Jv•. _.. .... ·'el•.;; w:::.- ...... 

ıan Ziraat Vekaleti ecnebi mütehao -
aıslanndan çok iımıt verici izahat al -
dnn. Bana iklimin kahve yetİ.§tinniye 
müsait olduiunu aöylediler. Muz ye -
tiftirilmiye de ayrıca çalııılıyor. An -
talyadan dönütte Burdurda kaldık. 
Hakkımızda büyük tezahür göalenl -
di. Temaılarımda halkın çalıtkan ve 
it sever olduğıınu gördüm. Ziraatle uğ 
ratanlar da mahsullerin değerlendi 
rilmesi tetbirlerinden me>nnundur.,, 

/zmirde 

lZMIR, 20 (A.A.) - Kurultay bat
kıı.nı General Kizım Ozalp yanında 
bulunan oaylavlarla bu aktamki Aydın 
trenile Antalyadan avdet etmiılerdir. 

Karıılama meraa·,,u, bir bando mu· 
zika ile aakeT polis ve belediye inzi
bat müfrezeleri tarafından yapılınıt
tıı·. 

line elbet müreccahtır.,, 

Nev Chronicle .gazetesi, Cenevreye 
dönmesi, hayati bir meaele t.qkil ederı 
Almanya ile doğnıdan doğnıya mÜ· 
za.kere tasavvurlarını muvafık gör .. 
mektedir. Bu ıazele diyor ki: «Hiç bir 
devlet ve hiç bir düvel züııve, muta • 
aavver pli.nın heyeti mecmuasını teh· 
likeye koyınaluızm kendi ıartlanru 
zorla kabul ettirmek letebbüsünde 
bulunamaz. Zira, bu planın muvaffa
kıyeti müsavi taraflar araaında ser • 
beatçe müzakere olumnaama bağlı • 
dır.,, 

Hakiki müz.ak .. re ne ııakit boılıyacalı? 

PARIS, 20 (A.A.) - lngiliz Na
zırlar komitesinin müzakereleri Pari .. 
te müsait bir surette karıılaruruıbr. 

Hakiki müzakere ancak Berlin hü
kümeti tarafından arzu edilen muhte· 
mel lnıriliz - Alman milli.katından 

sonra olabilecektir. Bu hususta heımen 
bir karar verileceği zannedilmekte ve 
belki de Sir Con Simon'un ıubatta Pa
riste :ayri resmi bir konferans eana• 
•ında Bay Laval ile yapacağı müla • 
kat beklenecektir. 

--
Kahvehaneler 
1 3h edilecek 

<Başı ı inci sahifede) .,, 
!erin yakından ıı.li.kadar olınal."!' tel• 
bazı tetbırler almalan için bu ~fi· 
kik ettirmeğe baılamııtır. Oğr . ·• 
me göre Ankıı.ra, latanbul ve I~ J.;. 
bi büyük ıehirlerimizde merke:ıı ıere 
rupa tehirlerindeki kahvehane ·,; 
benzer birer nümune kahvehane::••.
arzu edilmektedir. Bu nümune k. :r. 
haneler belediyeler tarafından ;t. •
olunacaktır. Bundan başkam~ . İJJ 
1-alanndaki küçük kahve sahıplerııt1 • birle§erek kahvehane adedinin a•~.,. 
muı ve bunların daha temiz bale 
nulmaları için tetbirler alınacaktır· 

Kok fiatları 
(Başı 1 inci sahifede) 

1
,... 

liraya satılacaktır. Beı to'odan faz . 
da toptan fiyatına satılacaktır. D~ı> 
kanlık 1913 numaralı ihtikardan • 
ruma kanunu mucibince ihtikar y•:;, 
!arı mahkemeye verecektir. Bele "ıli 
lktısat müdürlüğü bu husu.ta ,,da• . 
takibatta bulunacaktır. Vilayet te •;. 
rıca bakanlık emrini ·rica.ret odası ~ 
•ıtasile tacirlere &:Jdirmiştir. s~.1 ıı ,~ 
)erde lstanbulda kok ki' mii.r~ ~ıY flİ 
sebepsiz olarak yükselmekte ıdı. ~ 
hayet bu fiyat taha:nmul edıJn:u:r':J.',. 
vaziyete gelmiı bulunuyordu. N~I ~~~ 
vekaletin 16,5 liraya. tesbjt ettıgı ~ 
24 liraya satılmakta idi. Yapl•~ 1~. 
tetkikata göre, Türkiyeye dı~ p•Ya. . 
!ardan ithal edilen ecnebi kok ""~,I 
dan oldukça mühim bir yekun t•~ .... 
etmektedir. 1930 ıenesi.nde 24,282 tzS 
1931 de 11,824 ton, 1932 de .24, ~·· 
ton kok ithal ed.ilmittir. ş;mdıy• r· 
dar lngiliz koku mühim bir yer tııl~I• 
ken, klering anlapnaları doJ.a11•~ 
Alınan kou daha mühim yer aJıııı• -'' 
sarfiyatı fazla.J.aıı:n.ıştır. Tenzili~ ııı"" 
nebi kok .fiyatlarına tesir .. d~ceii 
hakkak sayılmaktadır. ııılı 

Bakanlığın emri bütün tacirler~ ., 
!iğ edildiği için dün bir mu~. 
kok kömürü iti yapan tacirlerle ı~, 
rüşm~tiir. Bu tacirlerden bir zat 
hassa ıunları söylemiıtir: . ıııı' 

- Havaııı.zı tirketi kömür ~ıY:.ı,jl 
vekalete göstererek tarifesinı .~ ,,r' 
ettirmektedir. Bu kömürleri tabii ı · 
fedilmiı olarak gÖ9lermelrtedir .. tı:ı,. 
buki sarfedilmit oln kömiirlen '.ıır· 
yerli kok olarak ton ton oatmakt•., i• 
Bu kömÜrler §İrkete bedava kaJdıS 
çİn karar yerindedir.,, 
-~~~~~-o-~-~~--. 

Adana fırka kongresı f 
ADANA, 20 (A.A.) - C. JJ.ol" 

vilayet kongreıi dün saat onbeıte !&ii: 
lanmıı semt ocaklan hakkında e 1' 
menin raporu okunmu§ bu hu""'" f 
!ayet heyetine aali.hiyet verilıııit ;:,.. 
rilen dileklerden bazılannı kon<l ~, 
ya değerli ıönnemit ve bazıları ..,.ı,sı 
rinde fikirler söylemiıtir. Buııl ·# 
sonra fırka vilayet heyeti ve lı11 ·ı . 
kongreye gidecek müme .. iller ~ .. 
mittir. Alqa.ın konare üzerine y•"' 
telde bir yemek verilmi,tir. • 

Kayseride kar tipisı .. 
KA YSERI, 20. A.A. - Civat • · 

yetlere nazaran bu lntı çok hafif 1 
Kayseri birdenbire kııladı. Düıı. g_.ı.ır 
batlıyan kar tipisi lila d,,vam elll'""" 
dir. 

Verem tedavisi 
4
,. 

PARIS, 20 (A.A.) - Fen~ .Al 
misi, Silisyum'un verem baa.talıl.1;i
oynadığı role dair, Saragosse ~Jll ,ııD' 
sitesi profeaörlerinin mühim bar ~;f 
runu dinlemi§tir. Veremin mevc;a ~· 
ti bünyedeki silisyum mikdan ıl• 
k\:aen mütenasiptir. 

Altın esasına dair ve' 
rilen karardan sonr~4.~ 
VAŞiNGTON, 20 (A.A.) -.f<f;, 

umumi Bay Kommings demiştiJ" il 
- Yüksek divanın altın e••" b~' 

vermiı olduiu karar netice&İn~~p ~~ 
kUınetin vaziyetini kurtarmak ıÇ'ı.ıir· 
kanuni tetbir alınması muht_....,,8 ~ 

Böyle bir tetbire tid<leth bıf, ~,ı 
yaç olma·:nakla beraber, meaeleY1 

ıuretle hal İçin yapılabilir. 

Bomba tahkikatı ve· 
ATINA, 20 (Milliyet) --

1 
ıı' 

zelos ıuikaAdi dava•ında bu.~ 
cak jüri heyetini korkutınak 1,' 
rede a?ıtaıı uu .... ı .... --'.~' ışıııt! u;.ıı t' 
reyan etmekte bulunan istiıı ıl 
fahatının gazetelere ya'f. ııt 
müdeiumumilik tarafındaıı ~ 
dilmi9tir. 

h,tı Venizelosun seya ..;e~ 
ATINA, 20 (Milliyet) dll )' 

zelosun istirahat için yakııt ,.pi 
ponyaya kaaar bır ıeyahat ~Jı~ 
cağı uzun müddet orada Iı .. 11 
tan ıonra ondra ve aPriıe 00 ıJe 
ğini Evtiya gazetesi yazrıı'~ii ~ 
nizeloı Hanyadan gönder ~ ,ıı~ 
telgrafla buna cevap verer~şbet 
haliflerin verdikleri bu ·yel 
doğru olmadığını , Cüınhurı .

11 
~i 

jimine kartı bazı hareketleflJıetıl 
sedildiği böyle bir zamaııd~ bİf 1 
Y unanistana gelinemiyecj 11 ııı' 
re gitmesinin ihtimali bu u 
ğını bildirmektedir. e 

--o-- ift 
B. Pesmezoğ:u Pıır 

neler görüşece1' .~ 
""~ ~( LONDRA, 20 (A.A.) -

1 
ı»..".1<1 

liye Bakanı Bay Peamazo~.~j,.. ~< 
dan Parise hareket ~tmı, 1 ııs".~ Fransız hükfuneti ile tıcare ı d 
lesine dair olan meııelelerlestıı.,,- t 
manlı borçlarından YunaJI' •-ıit 

.~ :; .. ece .. 
şen hine hakkında gor..,. 
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SAT 
Tenvirat ve muharrik kuvvet 
Tesisahnı veresiye yapar. --
Şirketi Hayriye 

Heyeti umumlyesi içtimaı 
Hiuedaran beyeti umumlyai 1935 _,..ı Martmıa 28 inci ~ 

lt.ıl aaat 15 eh Şirketia Galata'da F-......,;lerde ki.in mer.lwd idare.in· 
de "1elido aurette içtima elan~ oluaıır. 

lıbu içtimu 50 ve daha ziyade hl.. Mbibi olaa aw-ı.n. lftink 
...... n l'eJ' ..ıübi olabilirler. 

RUZNAME[ MUZAKERATı 

l - 1934 -esi lıaahab hakkında Mecliai idare ve Murakıb raporiarmm 
baati n lıesabatl mezkıireuin tudikile Meclisi idarenin ibruı. 

2 - Miidcletleri biten azaların :rerl•ine ua intihabı 
3 - Müddetleri biten muralapleria yerlerine murakıp intihabı va ücretinin 

tayini. 

iÇ TlCARET UMUM MODORLOCONDEN ı 
• Tiirkiyede lıarilı: ve hayat aigorta iı lerıyle çalııırıak üzere kanuni hükümler 
~e tescil edilerek bu gün faaliyet halinde lıulunan Lö Fönika dö Yiyen Si· 

· 1Cll1a ııirketinin Türkiye Vekili Umumisi bai.z olduiu aeLihiyete binaen bu kerre 

llıllıı.eaatıa lataııbul Vili.yeti dahilinde umumi acentaliğe ıirket namına yangm 

~ İfl.n,te metırul olınak H bu iılerden dopcak davalarda bütün mahk~ 
~ müddei, müddeialeyh n üçüncü ıalıu ııfatlanyla hazD' bn1umnak üzere 

~dvar Şobaa,, ı tayin eylediğini bildi... mittir. Keyfiyet aigorta ıirketlerinin tef. 

liı "'9 ımirıılulıeıi hakkındaki 2J.6..1~7 "rihli kıınua hüküınlerino muvafık görül· 

llıGı olmakla ilan olunur, (8317) 

Hali Tasfiyede 

DUHAN 
Türk Anonim Şirketi 

YAZMA 
Dokuma 

Denız yolları 
iSLETMESi 

Acmteleri 1 Karalrö7 Köprilhap 
TeL 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade --·Hu. Tal. Z2744 4111_ .. 

TRABZON YOLU 
ERZURUM vapuru 21 Şubat 
PERŞEMBE günii aat 20 
de Hopa'ya kadar. (843. 1307 

IMROZ YOLU 
KOCAELi vapunı 21 Şubat 

PERŞEMBE günü saat 14 de 
Tophane nhbJnmdan kalkacak 
ve ıtiditte T elııirdaf, Gelibolu, 
Lapseki, Çan•kk•le, lmroza.. 
Döniitte bunlara ilaveten Şarkö
ye uğrayacak ve T ekirdağına 
uiramıyacalı.tır. (887) 

1342 

TİFOBIL --• 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo baıtalıklarma hı· 
tulmamak için aiızdan alman tifo hap. 
!arıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her. 
k• alahilir. Kutuıu 55 Kuruı. 
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_ .... KIMYAGER .. ı-• 

HÜSAMEDDİN 
1 drar, loan, kazurat va ticaret tahlil 
leri yapılır. Eminönü, Emlik ve Ey· 
tam Bankası karııamda izzet Bey hanı 

Diş Tabipleri 
va 

Doktorlara 

lct. Gayri Mübadiller 
Mevkii ve mıılaalleei .5obiı n n-

l 
3664 

2 
3564 

3 
3564 

4 
3564 

s 
3564 

6 
3564 

10 
3564 

11 
3564 

12 

3564 
-13-

3564 
-1~ 

3858 

3941 

3943 

• • 
.. • 
• • 
.. " 
• • 

.. .. 

.. " 

.. .. 

.. • 

.. .. 

.. .. 

.. 

.. 
4134 

4204 

Fatih Çarpmba 
Tevkilcafer 
Eminönü Şeyhmelı
med Ceyli.ni 

Eaki Y oiurdıaM 
J'eni Mürdar Fuat .. • • 
• • • 
• .. 
• .. • 

Eald Y oturtıı-
YeTMjmbe• 

Eıki Hiriıto 

J'enİ Salkım 

• .. 
Erki Hiriıto 

7eni Şefik Ef. 

" " 

" " 
Dere boyu 

Dımorlı 

Portakal 

Çıkmaz Emir 
Adalar 
Şabcı hanı 

içinde 

ıa 

61 

a 

• 
71 

62 

62 

Eıki 7 
Yeni 9 

2 

65 

4 

22 

1 

Komisyonundan: 
Ciıuıl 

n 

• 

.. 
• 

• 

.. 
• 
.. 
.. 
.. 

metroıu 

Arsa 

• 
.. 
" 

Oda 

.... 

4/11 lııiueal 
119 
118.50 

Mub••men ıa,.-ti 
Lira 
480 

Açık arttırma 

635 
Açık artbrma 

632 

Açık arttırma 

128.28 631 

Açık arttırma 
118 619 

Açık oırttırma 

na '29 

Açık arttırma 

101 439 

1111 

118 

118 

118.50 

4/6 hissesi 

118.SO 
118 

80 

.. 38 

Açık arttırma 

344 

Açdı: arttını. 

630 

Açık arttırma 

630 

Açık arttırma 

630 

Açık arttırma 

632 

Açık arttırma 

632 

Açık arttınna 

136 
Açık arttırma 

160 
Açık arttırma 

702 
Açık arttırma 

108 
Açık arttırma 

3600 
Kapalı arf 

Ziraat Benkeaı mülga Sabt Kom İsyonuıwıa ınüzayede)eri ilan edildiği Is alde ımeoıkür Kcmisyoııun laivmdan 
do'-yı aabtları yapılamıyan ve müfredat ve evaafr yukarda gösterilen Gayri Mübadillere aid emük Gayri Müba· 
diller Komiıyonuncu önümüzdeki 25 Şubat tarihinde yani puarteai günü satılacaktır. Tal.ilı olanların o gün saat 
ondan itibaren Galata' da Bahtiyar ban mdaki komisyon daireıine müracaat ebneleri. liaJi Tatfiyede "Duhan,. Türk AnoıUm 

iir\eti lıisseclarlan fİrkeÜn Galatada A· 

'İlciin.zioni Ceaerali baıımda birinci kat· 

ı. 2 numarada kain merkezinde "J:1 

t.ı.,.t 1935 tarihine müsadif ÇAR· 

Ş"MBA GONO SAAT 15 te ıureti i.di· 

hde içtirnaa davet olunurlar. 

KOOPORA TİFİNIN Pariı'de H. VILLETTE Iiboratu• 
KONGRASI varmm yeni bir ketfi olup jenjevit, 

piore ve ıtomatitlerde büyük yarar. 

Sabı münhasiren Gayri Mübaclil bonosu iledir. 

Rumamei Müzakerat 
1.- Tasfiye memıırlarmm raporu. 

2- Mürakip raporu. 

3_ 31 Kanunevnl 1934 tarihindeki 

lıi!aıı.;oııun tasvib.i ve zamanı idareleri 

1'-.fi:re memuıUrnua ibrası. 
l.aakaJ on hiueye malik olan biue

d-,ıar, bcyetıi umumiye içtinwndan bir 
"-rta 8V've) biaae senetlerini Şirket vez. 

~lliiııe veya maruf bir bankaya tevdi et· 

llıelerj ... e BDB mukabil bir duhuliye va· 

~ .. almalan ic:ab eder. 

Tasfiye Meonurlan 

ŞARK DEC1RMENLER1 
. l'. A. Ş. hissedarlar heyeti umumiyesi 
~amei clahilinin va Ticaret kanu· 
~uıı maddelerine uyarak 24 Mart 
.ı_ Pazar ırünü saat 10,30 da Galata-
11.:?rner Abit hanındaki yazıhanesinde 
-.aade eurette toplanacaktır. 

RUZNAMEl MOZAKERATı 

"11 - 1934 senesi muamelatına aid 
.,, edİa\ idare n Murakıp raporlarmııa 
""Ul>ınıw, 

...,.ı - 1934 -i bilinço n kinı za. 
~tahının tudik ve Mecfui idarenin 

. .! ":-- Yeni J'ıl için seçilecek mu rakipler 
~ ...... tayini 

~ - Ektik lıalıır.an Meclisi ld.,. • 
.,.._ bir uama intiluılx, 

~ - _Meclisi idare azalannın pn.etle 
~ei ticariyecle bulunabifmeleri n 
. ttiaa yaptığı muıunelei ticariye .,.. 

~ muımelo yapelıi)ıneleri için tica. 
loı.i tc..ıunun1111 323 ve 324 ncü ır.:ı ·!de
..:;,:_.&re lisımııelen müsaadenin ve-

.._ e.._ ~ 30 m-A olupda heyeti amu
"' ~9Ye ırirmelı: ioteyen hitseclarlarm his· 
iti '°"ct!...m; toplanma ıününden eTTCI· 
..,::-~ içinde Şirket lr,•..ı.n- hı· 
'ı ~- veya bankalard.ın alacakla-
~lan getirmelerini dileriz. 
'- Heyeti idare 

ı_, ~d•lar ıulh mahkemesinden : Beyoi· 
Ilı..~_ Saf ıoloak ~. 9 da tikin iken ika 
"'ahı ıaeçhul Sııbri'yeı 

~ aulb lcr&IUllD 934-1729 DU• 

111,ı •ıyı. haczedilen eıyama kendiaiııin 

~~ konulan lıaum kaldınlma· 
~,'."'Yama teslimi hakkında Petro Çi
"ıa ~ aleyhinize açt•iı istihkak dava· 

ı.,.. ıı.._ clo!a,,. tdilli eclilmek üzere ınu· 
~ ... "."ilip aeri çevrilen davetiye ar· 

i,. .da İltaınetgiiliınız meçhul bulundu

~~ olduiundan ilanen te'bli

~ılnaauna ve dlD'UfmanıD 24-2-935 

" '-düf eden pazar günü aut 11 
ı_,. ~sma lı:anr verıüniıtir. Yazı. 
-..:~ •e vakitte gehnediğina veya hir 

'.::::::=z ta=:'::;; 

'lı.ı.n olmak ıı-e ilan olunur. 
(8331) 

21 Mart 1935 pertembe günü öğleden 
aonra saat on dörtte dördüncü Vakıf ha· lığı cümlece takdir edilen 

runda üçüncü katta Ticaret Odası içti- Sanogyl ve Spirogyl 
ma salonunda icra kılınaoakbr. Hiaaedar· 

bir zaman piyaııamızda kalmamııken AD LU lann asaleten ve nkaJeten iıtirakleri i- bu defa yeni mal gelmiıtir. Her ec· 
çin nizamname mucibince içtimadan bir zanede bulunur. Umum acentalığı : 
hafta evvel lü.ae aenetlninl ibraz ile dil ZAMAN Ecza depOJU, lst. meccani 
buliye varakası almak için Çakmakçılar- nümuneler verilir. 
da Zünbüllü hanında alt katta 19 numa· "'•lll!!!llllllli--m:lm!ll _____ .;: 

igorta Şirketi 
rada Kooporatif merke:ı:ine müracaatları: • ( Cncil \a 1 f'au fırtanbııl 

Ruzname: 
1 - Meclisi 1 dare v" Murakıp mporu 

•e 934 senesi bilinçOJu ile Mecliıi lda· 
renin ibrası, 

2 - Nizamname maddelerinden bazı· 
lannın tadili ve zeyli 

3- Meclisi 1 dare yeniden seçimi 
4 - 935 aeneainin bütçe onaylanmaıı. 

"BOZ-KURT,, 
Türkiye Umum Sigorta 

Şirketi 
Davetname 

Ticaret Kanununun 361 inci maddesi 
ve firl<etin nizmnnamei dahilisi ahkmnı· 
na tevfikan hiuedaranm 1935 senesi 
Martının 13 inci pazar günü saat 16 da 
Galatıada, Voyvoda caddeıinde, Boz KUTt 
hanında kain tirketin merkezi idaresinde 
•ureti adiyede inikat edecek olan hey .. 
ti umumiyede hazır bulunmalan rica o

lunur. 
Unkal 25 hiue ıenedine mıı.Iilt olan 

n heyeti umumiyeye iıtirak etmek -
zusunda bulunan hissecbran kanunu ti· 
caretin 371 inci nwddeai mucibince hey .. 
ti amumiyenin ini.k.admdan nihayet bir 
hafta en"el hiue aenetlerini firk 0 tin 
merkezine teılim ve tevdi etmelidirler. 

RUZNAMEIMOZAKERAT: 

1.- Mecliııi idare Ye Miinıkıp rapor· 
lumm okunmuı. 

2.- 1934 devrei hesabiyesine ait bi
li.nço ve ki.nızarar hesabının tasdiki; 
Mediıi l darenln ibrası. 

3.- Şirket nizamnaınei dahiliıinin 12 
inci madderine teTfikan müddeti meınu· 

riyetfeıi lıilam bulan mediai idare aza
sının irmhabile 1935 devni heulıiyeıi 

için bilumum azalara t.ıhsis lı:ılmacak 

hakkı huzurun tayini. 
5.- Meclisi idare azasile müdiiYlcrin 

fel'*İt ve muhasseaabnı tayin etmek hu· 
ıusunda Meclisi idareye 'l'ekalet Ye ta• 

liohiyet itası. 
6.- Ticaret .ı..,nununun 323 üncü mad 

desine tevfikan ~irlı:etle muıunelatı tic:a • 
nyede bulunabilmek üzere MeelUi idanı 
aza.una mezuniyet itas.L 

1 otanbul, 20 tubat 1935 
MECLiSi iDARE 

latanbul aaliye birinci hukuk rmııhk .. 
mesinden • 

Holantae Bank Onie N. V. ba·<'ıaıına 
merbun ve satılması mukarrer 63 adet 

Oaküdar ve Kadı:köy Su Şirketi .,.hami· 
le 11890 adet Şark değinnenleıi Türk 
Anonim Şirketi eshamı 23-~ !l35 tan . 
ne miisaclif cumartai cünü aaat 10 da 
lıtanbul Esham "~ t hvilat bo ... aaında 
satılacaktır. Talip ola.U- Maayy"'" 
ıia Ye ..tte ••helljzds ..._. Wan
-1an ilin olunur 

I Askr fab .. ikafar i lanları 1 lhf iyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türk'er elindedir. 

'Ji.irldye Iı ıankaııı lı.rahndan teı:Cil c i unmuştur. idara meclisi va mildiir.er 
le' eti \e ır.en·uriau 1 Gm"len Tt'r! - · •., milrekke, yegauıt Türk Sigorta Şirke
tıdir. 'I t:rkiyen:n her lanıfında (: O) il geçea acentalarıaııı hepıl Türktiir. Tilr• 
~.)enin en mthim ıl"f eısese" erinia "'" ankalarınııı ıigortalat'u.ı icra etmekt~ Ur. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 

Askeri Fabrikaları ihtiya
cı için aşağıda yazılı 3 kalem ı 
kerestenin 18 Şubat 935 tari
hinde açık eksiltme usuliyle a· 
lmacağı ilan edilmiştir. M.-:z· 

1 kUr günde istekli çılanadığın
dan 2 Mart 935 cumartesi gÜ· 

nü saat 14 de eksiltmeye de
vam ed!lmek Üzere uzatıhnıı· ( 
tır. isteklilerin 2937 lira mu· ' 
hammen bedelin yüzde 7 ,5 1 

il[ orlalarım en i) i ıua .t.e ı apar. Ha&llJ' vukuunda ıararla ~• allr' al ve kolay:ı~Jı 

TeJ~raf ı 1MTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

nisbetinde muvakkat temina· ·-------------. 
tını ma! sandığına teslim ede- lstanbul Harici Askeri 
rek Bakırköy Barut fabrika- K1tR'l.t a;;.nla". 
smda eksiltme ve arttırma ko· 
misyonuna müracaatlarL 

(907) 
200 adet az çıralı ç_am ağacı 

5,5,50X0.18X0.13 baa· 
lıklı kiriş için 

400 adet az çıralı çam ağacı 
6,30:6,50 x 0.18 x 0.13 
milli kiriş içj.n 

25 adet az çıralı çam ağacı 
4,30:4,60 X 0.16 X0.13 
sahil tabanı için 

lTiıHAT 
DhG RPf.ENCILfK 

Türk Anonim Şirketinden: 
Ticaret kanununun 361 ve 370 inci 

maddeleri ahkimma tevfikan iTTiHAT 
DECJRMENCILlK TORK ANONJM 
ŞiRKETi biuedarlar umumi heyeti 
1935 sene.si Martının 24 ncü pazar günü, 
aaat onda Galata' da Omer Ahit hanında 
11-ıs nwnaralı yazıhanede adiyen içti· 
maa daveL olunurlar. 

Ruznamei müzakerr 
"-'---

1 - Meclisi idare raporu, kır ..... ve 
loabulü 

2 - Munıkıb raporu, kıraat ve ka· 
bulü;, 

3 - 31 Birinci Kanun 1934 bilançosu 
nun taıdikile temettüün tareti tevzii ve 
iıbu devrei muamelat için Meclisi idare 
azalarmm zimmetlerinin ibrası, 

4 - Mectisi idare azasından müddeti 

1 - 205396 kilo Yulaf ka· 
palı zarfla yeniden eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2-Tabmin bedeli yedi ku· 
ruş birinci pey bin yetmiş se· 
kiz liradır . 

3 - ihalesi 23 Şubat 935 
cumartesi günü saat 16 dadır. 
isteklilerin Vize eksiltme ko
misyonuna gelmeleri. (789) 
(596) 1032 

* * • 
1 - Beher tanesinin tah· 

min edilen fiatı 700 kuruş o· 
lan yüz bin tane portatif ça
dır kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Çadırlar Avrupa malı 
olacaktır. 

3 - ihalesi 9-4-935 cumar· 
teai günü saat 15 dedir. 

4 - Muvakkat teminat 
31,750 liradır. 

5 -Şartnamesi otuz beşli
ra mukabilinde almak ve Ör• 
neğini görmek isteyenler her 
gün öğleden sonra Komisyo· 
na müracaat edebilirler. 

biten bir azanın tıayini, 6 _ Ekailtmeye girecekler 
5 - Yedek bir murakıb tayini kanunun tarifatı dairesinde 
MUHTIRA ' Şirketimia iç nizaınna. muvakkat teminatlarile art· 

meainin 33 üncü maddesi hükmüne uya· 
tınna ve eksiltme kanunun 2 rak asaleten veya vekaieten en aşağı 10 •• • , , 

hisse senedine malik olan his1<.'<larlar ve 3 c;u maddelenndeki vesı· 
mezkur meclis içtimamda hazır buluna· 1 kalarla birlikde teklif mektuh· 
bilmek ÜD'e içtima gününden eY~lki OD lanru ihale gÜDÜ Ve saatinden 
gii~ .za'.fınd? hamil o~dukları hisse senet-, en az bir saat evvel Ankarada 
leruu fll'k. etın veznesıne tevdi eyıemele- M'lt• M•• .ı f V L~l t' S 
• • • <l Mal' .. ı 1 u~a aa eKa e ı a· 

rı 1.ı..:n11 ;.r~ ı mueıaes . .:J erd~r; ıenet- ı 
le mul<ahili verilecek vesikalar hiıae tına!ma Komisyonuna ver• 
I' rtl-i _.... ........ ot-. mit bulunmaları. (797) 

Mecliai l clare ( 883) 

BELEDiYESi IL ANL 

. N~~unesine göre M~zad Müdürlüğü için 5 bin tane 
etıket kagıdı pazarlıkla alınacaktır. Beherinin tahmin bedeli 
5 kuruştur. Nürnune ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülür. Pazarlığa girmek için 2490 numaralı arttrnna ve ek 
siltme kanununda yazılı vesika ve 19 liralık teminatla ihale 
giinü olan 25-2-935 pazartesi giinü saat 15 de Levazım Mü
dürlüğüne müracaat edilmelidir. (920) 

1 

2 

3 

ı~ __ ·_: v __ Y_~_v_._M __ u_o __ ıR __ ı_Y_E~T~I;;...;I~L=--.:.....-----' 
Galatada F ermenecilerde 
122 No. lı dükkan 
Beyoğlu, Hüseyin ağa ka 
pan sokak 10 No.lı Ev 
Eminönünde Valde ha
nında 9 No. lı Odalar 

936 

936 

Mayıs bitimine 

.. .. 
,, .. 

4 - Çen~rlitaş, Çilingirler· 
de 2 No. lı dükkin 
Galatada F ermeneciler· 
de 144 No. lı iki oda 
Feriköyde Franaız Me· 
zarlığı karşısında 115 
No. h iki oda. 

5 

6 

936 

936 

936 

" " 
.. " 
.. " 

7 Sütlücede Mahmud a· 
ğa, Hamam sokağında • 
hame mahalli. 

936 .. .. 
Yukarda yazılı mahaller sıralarında yazılı uzlarla pazar· 

lıkla kiraya verileceğinden tutmak isteyenler 23-2-935 cu· 
martesi günü saat on beşe kadar Evkaf Müdürivetinde ':Vakıf 
Akarlar kalemine gelmeleri. (909) 

lıtanbul Gümrükleri 
Başmüdürlü"' ündenı 

377 ila 381 tarife pozisyonlarından bir miktar ispanya 
kontenjan tahsisatı temin edil diği Gümriikler Umum Mü· 
dürlüğü tetkik müdürlüğünden bildirilmiıtir. 

Bu tarife pozisyonlarında n birinci nüshaları sahiplerin 
ellerinde bulunan İspanya me ıışeli beyannamel rin bu gün 
yani 21-2-935 günü akşamına kadar aid oldugu Gümrüğün 
kontenjan işleri servisine getirmeleri, aksi takdirde konten
jan tahsiaa~dan istifade edemiyecelderi ilan lunur. (904) 



r MiLLiYET PERŞEMBE 21 ŞUBAT 1935 

ÜSTAHZAR Ti velTRIYATI Ankara'da n~po 

Asipirol Necati Grip, nezle. baı ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. De posa: 
Bahçekapıda 

• • • 

ıssıya ... ' ANKARA ME URLAR 

Kooperatif Şirketi 
1 S T A N B U L' da 

VIKıOR ttOGO 

SAHIBiNlN SESİ 
Y c ,i imal et' iri plakları satışa çıkarılmıştır. 

..... ::a1 ... ::a.;mııo1:::. ... n• .............................. n 
AX 16011 .San'atkar Vaafi I<oa AX: loıJ fahriye 

GURBET ACISI 
YILLARCA BEKLEDiM -------------

ZURNA "Deli Dolu,, operetinden 
ZEYNEBIM "Lüln Hayat,, 

openti_!'den 
AX 1815 Küçük Nezihe 

iÇ-ERiM, ATARIM (Kasap) 
l z r'~ilC41Teden Bakma fZeybek) 

AX 1803 San'a'tkar Vasfıi Rua 
ve Bedioı - -- PEDIMU PEDAKIMU "Deli Dolu,, 

operetinden 
HOVARDALIK "Deli Dolu,, 

Operetinden 

AX 1816 Erzincanlı Şerif 
BU KARA YAZIYI KENDiM 

YAZMADIM 
ORDEKSEN GOLE GEL --- AX 1810 Sana'tkir Hazım 

HESAP GUNU KAZIKLANIR 
"Deli Dolu,, openıtinden 

AX 1817 Müzeyyen 
GECENiN MATEMiNi 
AŞKINLA YANAN --- -------- DELl DOLU ' De•: Do?u,, op«etinden 

AX 1818 Biıralı Mehmed 
iLTiFAT ETTi GONUL 

ESiR OLDUM 

FE 81 Münir Nurettin 
AYRILIK Tanıro 

SENDEN UZAK T-o 

AX 1812 Seyyan ve Çadırcı 
SUS KiMSE DUYMADAN 

SEVER SEVER AGI..AR DA 
mehtaplı bir gecede 

AX 181 l San'atk&r Hazmı ve Bedia 
AH LATERNAMU "Adalar rövü

ıünden ,. 
PEDIMU PEDAKIMU "Deli Dolu,, 

AX 1814 Umran 
GELiN AYŞE 

ADI LEM operetinden ..................................................... 
edikpaşada Istanbul Jandarma 

u atınalma Komisyonundan: 
1 - Jandarma efrad yatakları için tutulan nümunesi gibi 

yerli Dört bin kilo pamuk açık eksiltme ile satın almacak 
ve eksiltmesi 24 Şubat 935 pazar günü saat on beşte Gedik
pa§ada Jandarma anhan binasındaki komisyonumuzda yapı-
lacakdır. ı j 

2-Tasarldllan bahaaı İki Bin Yüz Yirmi ve ilk temi
natı Yüz elli dokuz liradır. 

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

Banka kefalet makbuzu ve hüviyet cüzdanlariyle beraber yu
karıda gösterilen gÜn ve saatte komisyonumuza gelmeleri. 

(639) 1064 

Deri Arttırma ilanı 
Tayyare Cemiyeti ıEskitehir ıubesinden: 

Kurban bayramında toplanacak derilerle barsaklar 23 
şubat'a kadar açık arthrmaya konmuşdur. Mezkiir günde 
ihale•i yapılacakdır. Talihlerin İstanbul Şubesinden şeraiti 
an ıvn k "r•tırmava girmeleri. (866) 

1 EYfAM BANKASI iLANLARI 1 

Esas No. 
Meksube 

7 

Satılık Ev 
Mevkii ve Nev'i 

Samatyada Koca Mustafa Paşa 
mahallesinde Demirci Oskiyan sokağın. 
da eaki 45 yeni 49 numaralı 47 metro 
murabbaı bina ve 20 ,50 metro murabbaı 

Depozito 

bahçeyi havi Ev. 320 
Yukarıda izahah yazılı ev J)e§in para ile satılmak üzere a

çık arttırmaya konulmuştur. Tafsilat için her gün arttırma· 
ya girmek için de 6 Mart 1935 çarşamba gÜnÜ saat onda Şu-
bem::e müracaat olunması. (38) (905) 

latanbul Gümrükleri 
' 

Başmüdürlüğündenı 
· 106/B,C,231,331,337, 447/A 529/C 532/C 533 

541 / A, 541/B, C, tarife poziayonlar0:dan İsv~ k~nt~njan' 
t_ahsi~'.lt!. t~~i.~ edildip .qiİD?'~kler Umum Müdürlüğü Tet· 

ki.k Mudurlugunden bıldirilmıştır. Bu tarife pozisyonlarından 
b.ırinci nüshaları sahiplerinin ellerinde bulunan İsveç menşe· 
li. beyannamelerin bugün yani 21-2-935 günü akşamına kadar 
aıd olduğu Gümrüğün konten jan işleri servisine getirmeleri 
akıi takdirde kontenjan tahsis artından iıtifade edemiyecekle
ri ilin olunur. (903) 

•• 
Univeraite Arttırma, Eksiltme ve 

Pazarlık Komisyonundanı 
1 - Üniversite Tıb Fakültesi Farmakodinamı Iaburatu

varuıda yapılacak olan tamir ve ilave işleri 7 .3.935 perıem
be günü ~aat 1 ~ de Üniversite de ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile eksdtmeye konul muşdur. 

2 - İsteklilerin yukarıda sözü geçen işe aid şartname ve 
planları her ~n ~niveraite Komisyonunda tetkik edebilirler. 

. 3 .. - Bu ışe .aıd l'.'apılmış ?lan 1634 lira 60 kuruşlu}' keş
!~~ yuzde 7 ,5 nıs~etın~e teının atlarını isteklilerin ihale günü 
ogleye kadar Unıveraıte Muhasebe Veznesine yatırmış olma
rı lazımdır. (911) --

KOK SATIŞINA 
BAŞLADI 

Soba ve Kalorifer iç ·n üç boyda kırılmı~ 
tozsuz en iyi Alman koku 

Kurşui1 mUhUrlU çuvailar içinde evlerb teslim 

TONU 23.1/2 lira 
Müracaat yeri: 

Antara Memurlar Kooperatif şirteti 
lstanbul irtibat turosu: Sirkeci Liman Hanı kar,ısında 

UhUrdar Zade hanı No. 32, T e 'eion: 2307 4 

D E p O S U • Kuruçefme Albnçapa 2 numaralı 
• kooperatif Mahrukat deposu. 

Telefon: 40456 

Sıhhi müesseseıer satın 
alma komisyonundan: 
Haydarpa§a Nümune haa tahanesi için alınacak 32 kalem 

madeni eşya ve levazım kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

1-· İhale günü 5 mart 93 5 salı günü saat 14 dür. 
2 - Muhammen bedel 98 04 liradır. 
3- Muvakkat teminat 7 35 lira 30 kuruştur. 
4 - Şartnameler hastaha neden bedelsiz olarak alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gİrecekle rin bu gibi madeni eşya imalile 

meşgul olduklanna ve cari sen eye ait Ticaret odası vesikaları
nı ve eşya verdikleri müeaaese lerden taahhütlerini mükemme
len yaptıklarına dair şehadetn ame!erin asıl veya noterlikten 
tastikli örneklerini teklif mekt uplarile vereceklerdir. -

6 - İhale muamelesi Cağ aloğlu Sıhhat müdürlüğü bina· 
sındaki komisyonda yapılacak tır. 

7 - İsteklilerin belli vakt inden evvel eelmeleri. 
8"1 

._.,. Keçi Kılı Satışı ~ 
Takriben 2500 kg. Keçi kılı 

bat Salı günü saat 15 te Beykozda 
satılacaktır, isteklilerin 26 Şu. 
Deri Fabrikasına müracaatları. 

- 1322 

Merhum Şemseddin Srmi Bty:n tercümesi 
Bugünkü Türkçemize göre de ğittirilmişdir. Bu ibüyük kitab 

200 resim ve 4000 sahifedir. Beheri altıtar formalık ve b~~~ 
kurutluk küçük kitab teklinde 11 kitabı çıkmıtdır. Kitabın biitu 
nü dört mücelled cild teşkil edib, takımı oildsiz 150, cild i 200 ku· 
rUfa tedarik edilmesi temin edilm itdir. 

19 uncu asırda romantizm cereyanı Viktor Htigo'nun kudretli önı ve ç': 
kici altında yepyeni bir şekil aldıkdan sonra felsefi ~iir ve ballr hikiyesi gıbl 
edebi neviler Fransız modern etıtetikini en yüksek bir mertebeye ç ı,ardı· su 
romanın nüfuzu Fransa hudutlar·nı da geçerek Avrupayı sardı. Fikirler ~· 
lnkılablar üzerinde en çok tesir icra eden "$diller,, emııalııiz ve ınuaıtatı' 
l•alk romanıdır. Mevzu zengin levhalar engin halk iktiraslan ile doludur. 

Satış mahalli, I&tanbul Ankara caddesi "Cihan Kitabbaneai,, olub eatıc•· 
1ara yüzde otuz iskonto temin edilmiş dir. 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Türkiye Ziraat Bankasınca Bursa' da eksiltme ile bir tıl' 
be binası yaptırılacaktır. -~rl' 

Eksiltme kapalı zarf usuli yle yapılacaktır. Eksiltme "';ıı· 
namesi Ankara'da Banka Levazun Müdürlüğünden ve bt 
bul'da Ziraat Bankası Şubesinden alınabilir. , de-

Teklif mektupları ve teminat, eksiltme şartnamesııı ti' 
ki izahat dairesinde 28 Şuha t 935 akşamına kadar Aıık' . 
da Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne verilmiş olınalı~. 

Tekliflerden her hangi birini tercih etmekte Banka t~1ı 
men serbesttir. (754) ):/ 

Gedikpaşada İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonunda~:~ 

1-Jandarma Eşya ve L'evazım anbarı anbalaj ihtiyacı içıııi~ 
li ufaklı bin beşyüz dane tahta sandık ve yüz elli kilo bal,Y' fi' 
ve elli kilo balya sicimi ve yüz kilo çivi açık eksiltme ae Jıtl 
tın almacak ve eksiltmesi 5 Mart 935 Salı günü saat oıı JI' 
te Gedikpaşada Jandarma e§Y a ve Levazım anbarı binatı1' 
ki komisyonumuzda yapılacaktır. 43~) 

2 - Bu malzemenin hepsinin tasarlanmış bahAsı (1 ııı~ 
lira (98) kuruş ve ilk teminatı (107) lira (70) kuru§. ~hf 
sandıklarla İp ve sicim ve çivinin ayrı ayrı tasarlanını§ Dl". 
ları ve ilk teminatları da şart kağıdında yazılıdır. . _,fl' 

3 - Hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibı şf 
Tahmin bedeli Birinci Pey Tarih Saat dıklarm bir ve cJ.iğer kalemlerin bir veya bir kaçının ayt• 'I' 

Muhtelif Kitap 2718 304 28-2-935 14 n isteklilere de ihalesi gerek olduğundan isteklilerin iıteef 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiitme Komisyonundan: 

Mektep kütüphanesi için muhtelif lisandan açık eksilt- cekleri kalemlere ait ilk teminat mal sandığı makbuzu f/ r.· 
me suretile kitap almacaktır. İsteklilerin liste almak üzere banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanlariyle berabet rİ 
her gün ve eksiltmeye geleceklerin de yukarda yazılı gün ve karıda gösterilen gün ve saatte komiıyonumuza gebııele 
saatte komisyona müracaatla rı ve bu işle meşgul olduktan- lazımdır. . . 
na dair vesaik ibraz etmeleri lüzumu ilan olunur. (692) 4 - Şartkiğıdı parasız komisyonumuzdan almabılir·12~ 

1125 (783) _.;.-' .,, 

~---A-r_ı_n-tı_v_e_K_a_z-ın_t_ı_S_a-tı_ş_ı _4mll--=.: Beyoğlu Tapu B aşmemurluğun~~~· 

1 
Beykoz Deri Fabrikaaında bir aene içinde birikecek arıntı .Sütlücede Mahmut ağa m ah~esinde Mirahor k~kii ~gı' 

ve kazıntılar aatılacaktır. istekli !erin 2 Mart cumartesi günü aaat desınde 191 No. lu ve Tapa fabr1kası karşısındaki ~,,dıYI 
15 te Bevkozda Fabrikaya müracaatları. 1323 harap mağaza hazine mali ise de tapuda kaydı olınadı~~ 1ııJı 

Tayyare Piyango Müdürlüğündenı 
Münakasası tehir edilen Belediye evrakının yeniden mü

nakasası 23-2-935 cumartesi günü yapılacağından taliplerin 
Komisyona müracaatlan. (840) 

Kuyruk Satııı 

bu kerre hazine namına tescili icra lalmacağmdan bu Y~,.ıı· 
kında tasarruf iddeasmda bul unanlar varsa vesaiki t351 soı 
fiyeleriyle birlikte tarihi ilandan on beş gün zarfında ~. ;;,11t' 
varide No. siyle Beyoğlu Tapu bq memurluğuna ınur• 
ları ilan olunur. (850) ~ 

A <ıl ve ıinir hastalıkları miıtehassısı 

Dr. FAHRi CELAL 
Her glln 11at 3 den ıonrıı Taksimde 
Stadyum lı:apııı kartısında Alnn Ay 
apartımanı. Telefon 43450 

1231 

' 1 •• erriyatı idare eJert 
UVMT AZ F Al1' 


