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Alman'!I alnız lfalıyor1 

Rusya Londra andlaşmasına 
muvafık cevap verdi 

Fransa-İngiltere- ltalya ve Sovyetler 
sulh işini başarmak için uyuştular 

b
Con Sagmen haftaya Parise gidecektir. Berlinle bera
er Varsova ve Moskovagı da ziyaret etmesi muhtemel 

Bay Muııolıni, Bay Con Simon, Bay Litvinof, Bay Laval 
.. lONDRA, 2 ı (A.A) - Kabine bu- Röyter ajanıınm J"lZdığma &'Öre, lazım gelmektedir. B..,, Simonwı vazi-
~lcii haftalık toplantıssnda 3 ıubat Almanya tarafından iki memleket a- y.etin Franaa ile lngiltere araunda d• 
~ >ihli Franaız • Alman beyannameai- raımda dofrudan doğnıya miizake • rin bir tarzda tetk ikinden evvel Ber-
~1 Alananya tanı.hndan verilen ceva- relerde bulunulmaaı hakkında yapı • line aitmeoi mümkün değildir n ba 
~ ı.;tı.ik el:mİftir. Bay Simonun Berli- lan teklifin kabul edil.ip edilmiyece • tetkikt- Mm'a yapılmuı muht-t 
._,. z~Yaret meeel...ın. de tt1111ıu edil • ğine dair bir teY oöylemeden evvel hal'eket te iki devletin Almanyaya 

"-.'fili'. Berlinden yeni bir takım iza~ fDevamı 6 mcı ııalıifede) 8 ............................................. ~ .................................... . 
ij ugün açılacak Belediye ·ı !>O bin liralık 

alkevleri b• . .k k 
"•lnız ıehrimizde yeni- ır ıstı raz yapaca 
'iid~ .. !~0~k:~.!1!1~~~:. ıril· Bununla hal, stadgom, gaz depoları, 
, llr. Şehrimizde yeniden 5 Halkevi l kl ·ı k •• - - l k bfılıyor, latanbul vilayeti Halkevinin mezar l ar,geçı OprUSU gapı aca 
._,t. tubegj olan Beyoğlu Halkevi de 

~l111c.iı olarak bir Halkevi oluyor ve B ·ı h Jk • • h" li 
\ıj. Oğlu kazıuına raptediliyor. Şehri• u para ı e a ıçın ze ır gaz-
~de Yenıden açılacak Halkevlerinin 1 k k d } k 
~ltttleri Kadıköy, Uaküdar, Şiıli, Be- ara arşı maS e e a ınaca 
dit •ı •e Şebreminidir. Yurdumuzun 
~'lk kaza ve vilayetlerinde açılan 
ıt. e11lerin.in iıimlerini ya:ıım.ıttok. DWı 
~,{ı.."zdığımı:ıı gibi aaat ıs te Ankara 
"'l ~vinin açma IÖy levl bütün Halk• 
ıt. •••tıde radyo ile dinlenecek, IODl'a 
~her h:\lkevi kendi tertip ettiği prog 
~O~~ latbih edecektir. Bu gece aaat 
ı~i da Tepebaıı tiyatroaunda Halk· 
~-~~rn.il ıubeai reiai Bay Dr. Celal 
~d •n tarafından ııöylenecek bir .Oy
'İllj •n '<>nra Bay lbn.irrefik Ahmet Jliu 
'•• Ql..(Hıınmetin oğlu) piye.i oyna· 

' lır 
I>·· 
~ lan h.11.evlerinde acın hıuırlıklar 
~ :• •.f' lm;t ve binalar tamamile le· t. ~ t1>.t<ek mikroptan tecrit edilmit • 
~; ~~Riın Ha.ıkın toplanacağı aalon
"'> •l~a.na &'rİP mikroplarına karıı 
~açlar ile dezenfekte edihniıtir. 
t\ o -

h \lrultay başkanı 
11alıkesirde 
İ:!_~llfC.ESIR, 21 (Milliyet) - Ku
~ baıkaıu &'eneral Kizun Ozalp 
~. b-enJe lzmirden ıehrimiu geldi 
~ lınle lo.rırlandı. 
~-eraı Kaz.m Ozalpı yollarda baJk 

•ltı•ttn-. 

&akanlar heyeti 
~~. 20 (A.A.) - I~a ..,.. 
~ij .. lıeyeti buırıin bafvekil lamel 
L~t,~. reialiii albnda toplanarak 
"'l, •tler üzerinde ırörüımelerde 
"~"f •e bıa iılwe ıüt kararlar ver• 

~ 
lı ~oma elçi-m-iz-

ı\t l 
tit·~ ~r arası ziraat ens-
1\~su başkanı yanında 

~ •iç~~ .. 21 (A.A.) - Türkiye bii-
1\ı"• <i 111 Bay Hüseyin Raıııp uluslar 
~~ , {~t _enstitüsü' ba§lıanıaı ziya
~'ll , "•kiyeyi ıoliıl<adar eden bazı 
"l~d iikonoınik ve zirai meaeleler ü
L· 't· e lrÖriiı .. t•• 
'lıl liı·lti tnuı ur. 
'<l.ı b Ye CUınburiyeti 7-ö-905 tari • 
'İd· llli ::.. eıısıitihiıin kurwn karama • 

1
'-

2-'•ınıı olan 40 devletten bi-

İstanbul amumi mec
liai diin öğleden 80nra 'llil:Wii=;;,jıı!lill: 
toplandL Eai zabıt oku- l'-~~'(Jı~ 
nup kabul edildikten IOll 'L °'')..,,_ 
ra, Ruzname mucibince, 
muzakm.ta &'eçildi. Mııb 
telif makamlardan go
leo mazbatalar ait olduk 
lan enciiıınenlen havale 
edildi. Bir kısmı hakkm
da karar verildi. 

Bundan .....,.., mak ... 
mm bir tezke...l okun· 
du, Makaıın bu tezkere
ainde, bazı mühim bele
diye hizmetlerinin bata· 
nlm'.'11 için bütçede ki.fi Şehir mecliainin dünkü toplantınnda bir görünü 
~11at olmadığını, bunun için ele bir 1 ıs4 bin lirası lınar plaru tan:ı:Uni m~ 
i~az Y~P!hna.sı za.nıreti haaıl ol • aarifine, ıoo bin liruı yeni i.nta olu • 
duııunu bıldinnektedir. nacai< a-az depc;larma, 70 bin liruı ye-

Maltamm tez:kereaiue &'Öre yapıhL- ni teeiı olunacak aari mezarlıklara. 
cak iatikraz, 750 bin linJık olacaktır. 50 hin liraaı da Haydarpatada tren 
Bu nara yüzde sekiz faizle ~lediye- hattı altn..ıa yapılacak &'"Çİi köpriiaü 
ler bankasından almacalııtır. 750 bin fntaatma aarfedil...,..._. 
hl'anın l 00 bin liruı Kereatecilerde 
yapılmakta olan tehir muvakkat ha
line, 250 bin lirıuı Y aübahçede vü • 
cude getirilecek tehir stadyomu için, 
26 bin liruı zehirli &'azlardan kOJUDo 
mak için almcak &'&Z maakelerine, 

Makar.nm tezkeresi okunduktan IOD 

ra, tetkik edilmek üzen, bütçe encıii· 
menine havale edildi. 

Meclia Ç&l'lalllba ırüıril tekrar top. 
lanac:aktır. 

Dün •aat 15 te Taksimde Ford bayii Otomotör Ticaret T. A. pirketi salo
nunda Ford fabrikasının (V. 8 Ford 1935) modelleri te,hir edilmİftİr. 
Bir ~ok otomobil meraklıları yeni modelleri görmü'1erdir. 

Buğday yolsuzlu- 1 

ğu tahkikatı 

Tahkikat neticelendi 

Müsteşar 81\y Ahf ve bey· 
eti tahkikiye bu 

a .ıam Ankaraya dönüyor 
Bir buçuk aydanlıeri tebrimizde bu· 

lunan Ziraat Bakanlığı müst.,...rı Bay 
A!JI Bayındır ile 
Ziraat banka.11 idare 
DM.clisi aza11ndan B. 
Kemal bu akıam An 
karaya dönecekler 
dir. 

Buğday yolsuz
luiu hakkında ya 
pılan blıkikat tama
men bitmiıtir. 

Komisyonla bera
ber, anıfbrmalar i
çin ıeh!imize ırelen 
müıfettiılerden Bay 
T..U.t, Bay Muhit
tin, Bay Hikmet Ye B. Atıf Bayıncıır 
Bay Muammer ele 
Ankaraya cidecelderdir. 

Zinaat miiatqarı Bay Attl 8.ıyuı
dtr, dün keadiaile SÖl'Ülfla bir muhar
ririmiaa tunları IÖylemittir: 

u_ lfimizl bitirdik. Tahkikat fez. 
ı.ı..Uni Ankarada lrazırbyacaiız. Ba it 
daha bir lı.lta riirecNtir. 

N etkeJi Ziraat bakaahğına bildire
cefiz. Tahkikat IJl'Uında, araıtmnaJ., 
nn bitaraf ııörülmesini temin için ba
zı mennırlara iıten el 9"1<tirilmeaine 
lüzum ırördiilı. Buıdar hakkında nihai 
karar biliılıara verilecektir. Tahkikatı
nm.Ja meouliyetler ta .... zzıılı etmiıtir. 
Meouliyetlerin te.tıiti, umıımi fale
keain bazırlanma11nclan sonra belli <>
ı....ı.tır .,, 

Papasların kılığı 

P . trikbanede bir komis
yon teşkil edildi 

Papu ve imamların ....ııetler dıpn
cla ruhani el>iıe giyeıniyeceklerine dair 

olan kanunun tat. 
--~---.... '.ıiki baldondalri ta

.ıİmatnamenin neı
ri üzerine, Rum 
.,atrildıaneai Sen
;inod meclni evvel
ki sün patrik Bay 
F otıyos'un reialiii 
altında fevkalide 
~1ar.ı. tot>lanmıt· 
tır •. 

Mecliste bu hu
susta UZUD müu-. 
l<ereler olmuı vo 
metnıpolitlerin bir 

Bay Fotyoa çoiuau papaalann 
. ve mabet haricinde 

ır!yecekleri kıyafet hakkında mulıtelil 
fikirler Ht'detmİflerdir. 

Kanunun tatbikine batJandığı za
man, papaslar tnabet dıtmda nılıeni kis
velerini ııiyemiyecelıler iıe de, kaha) e
decekleri kıyafet hakkında henüz bir 
kıi.rar verilmemiıtir. 

Sea Sinod meclisi bu hususta bir 
karar vermek üzere bir komisyon lef• 
kiline P,.ar vemıiıtir. Bu komisyon E
reğli, tardeon, Helyepolis, H~istopo • 
liı metı opolitlerinclen mürekkeptir. 

Ereğli limanı 
İçin teklif 
lngi 1 ı; grupu mfimcslil
leri Londraya döndüler 

Ereğli limanı ile kömür ı..m.umda 
yıııpılacaık elektrik .antralını ya.pmak i
çin Maliye Belrenhğma tekliflerde bu. 
)unmut olan Wid<era Mehopo)itaine 
tirketi mümenilleri Bay Ricbards c;a. 
bert ft R<ıbertson Ereğli Jimannıı &'Ö
rüp tetkikat 7aptıktan eonra Maliye Ba
kanlığı ile tekrar temu etmiılerdir. 

Şirket mümesailleri lıükUmetiıı naı.. 
tai nazarı ve mukabil teklifleri lıaldon
da tirket merkezine malıimat vermd. İİ• 
zere Ankaradan htanbula ırelıniıler 
ve IM.ır..duı Londraya citmiılerdir. 

Milnıeaailltııt DCktai nazarlan lıakkm
da beyanatta bulunmak iıtemiyurlar. 
Diln görüıtiiğiimüz Bay Roberhon bin 
demiıtir iri: 

- Ankarada cereyan eden miizaSr.e
reler baklanda size bir ıey ıöyliyeıııi
yeceiim. Memleketinizi çok entereaan 
bulduk. Türkiyeye birinci cleia olarak 
&'eliyorum. Az zammı zarfında göster • 
diiiniz terakkiler ve sanayi salıa1ında 
ilerleyiıiniz bizde aliıka uyandıFdı. 

May11 ve haziran ayları memleketi• 
nizin en ziyade .,örülmeğe değer zama.. 
mdır. O zaman telırar geleceğimi ümit 
ederim. Arkadltflarmı lngiltereye dö,.. 
düler, ben de dönüyonmı. Bura.dan iz. 
mir ve Atinaya uğrayacak ve oradan 
Londraya cideceğim. 

·Vi/ligetin yeni adıdır 

24319 Tel. { Müdür: 24310. y •z:ı itleri müdüTilı 
• idare v• Matbaat 24310 

Eger harb cıl<arsa 
• 
ltalya bunu zaferle neti-
celendirebilecek vesaiti 
vaktiyle hazırlayacakmış 
İtalya müdafaa komisyonunun kararı 

ROMA, 21 (A.~·A.:;,.:"'~~1T~:---r--Yülıaek miidaf- ı.. ' 
yonu on ikinci~ de~ ~&!~ 
reainin beıinci toplantı 
llDI buıriin Venedik ....... 
yında Bay M.......tinin r' 
yuetinde yapnupır. 

ROMA, 21 (A.A.) · 
Havu muhabirinden: 

Son zamanlarda dôı1 
defa toplanmq olan yüu 
müdafaa kıomiayonu, L 
leriıH bitinınittir. Dün n < ı 
redilen bir tebliğde k < 
mi&yoo, harbe gİri§Iİ ;. 
takdirde, ltalyanm lr.eml 
kendine kifayet -· 
lmk:inlanna dair izah< 
vermektedir. 

Yine bu tehliide kq 
misyon, mulıtaael b/ 
,harbin zaferle nebc:ele 
nebilmeai için a-ereken l>.:ıy MuNDlini •ençlik tef kiliihnı tntİf ed..-kaı 
yaaıtalan vakit ve zamanile hazırla - aini temine kafidir. Ulunl mevaddı ih 
maktan ibaret bulunan vazifeaini ifa l'akİy• imalatı, dıtardan bu &'İbi mad-
ettiğini bildinnoktedir. delerin aatm alınmaama hacet bın.k-

Nazik -.ziyetlerde kartı kOllillUI mıyacaktı:r. 
ıereken ihtiyaçları bir bir tahlilden Azclta &'elince, ltıalyan ldfifleri, 
IODl'a komi.yon, mcn'Cul bütün veaai- bu hUMJata muvaffakiyetle çalıpnak-
tin mentelni arqtınnq ve bunlann ne tadırlar. Her türlü ihtiyacı, dahilde ı. 
ouretle ....-folunacağuu kararlaflmnıt- min için daha bir çok tecrübeler yapıl 
tır. malı.tadır. 

ROMA, 21 (A.A.) - Yüce müda
faa komisyonu tarafından ....,..edilen 
tebliğde ezcümle deniliyor ı.i: 

"Bütün uluaal vaaıtalann kullanıl· 
maaı nizam altına almmıttır. lta)ya. 
li.zmı olan iptidai maddeleri kendiade 
bulabilir. Uluaal ziraat, halkın iaıe • 

Şarki Afrika~ ,,ülcn ifçiler 
ROMA, 21 (A.A.) - Udine febri 
~ aanayii birliğine mensup 150 
i4çi buraya &'elerek Romalı diğer 250 
itçi ile birlikte tarki Afrikaya hare
ket etmiılerdir. 

Trnmva11 sirkeli davası 

Dev et Şôrası salı günü 
kararını bildirecektir 

Müddei umumi Nafıa bakanlığının haklı 
olarak mukaveleyi feshettiğini söyledi 

ANKARA, 21 (Telefona]) - Bugün Devlet fUraaında. Tramvay 
firketinin Nafıa bakanlığı aleyhine açtığı davaya devam edildi. Nafıa 
hukuk uıütaviri Bay Avni kartı taraf vekili Bay lsmail Hakkı'ya cevap 
vererek tirketin uhdesine dü,eu vazifeleri ve vecibeleri kunılma tari
hindenberi ifa etmediğini teşrih et ti. 

Buna ·Bay Hakkı cevap vererek: -914 ıeneıinden evvelki noksanı bl
ze a-it değildir. Çünkü Tramvay tir keti teesaüsünde yerli bir tirket ola
rak kurulmuftu. Şirket Ancak 1914 tenberi meaul tutulmalıdır. Dedi. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Zehirli gazdan korunmak 
için ne yapmalıyız? 

Dün de bir kon/ erans verildi 
İnsanların dikkat ve itinası harp za. 
manlarında zehirli gazı yenebilir 

Dün saat 14 tıe Uni_..te lu:ınf• 
rau aalonunda G--1 Mazlıim ze • 
hirli •azlar hakkındaki konieraneları
nm döıodüncüaiiııü vermiftir. Dinleyi
ciler arıumda ~n bir çok dok· 
tarları, kimıy....,..ıeri ....ı.er ve oivil bir 
çok zevat ve Uııiveniti talebelsi ha.
sır bulUDIDUftw'. Salonun t•m•mile 
dolma•• ve ayakta duracak yer kal • 
memeaı yüzünden dinleyicilerin bir 
ııoiu açak kapılarm dqmdaıı konfe • 
raı»ı takip ~)....lir. 

General l\<luliim, dünkü lıııaoılsan
amda bir tebN veya her buııci bir ma• 
halle &'&Z atıcı tayyarelerin h;jcum d· 
tiği :aaman almınaaı Jbım gel- ted • 
birleri anlatmqbr, 

Bu arada ittaiyenin, poli.U., aıhhl.
ye tefkili.tlarmm Yazifelerinden bah· 
...derek clemittir kiı 

- Bir yere ıraz hücumu yapıldığı 
z-m•n halk derhal itini &'ÜCÜDÜ. ,..... 
)mı mülkünü bn-akarak evvelce ha • 
zırlaıımıı olan mahzenlere, 11ğmaı.. 
)ara loofacatlur. Canını kurtarmak İ· 
çiJı batını eok.acak bir delik aramak 
bahan•İI• malmm batından ayrılan 
halkm malını konımak lbımdır. Bu 
İt poli.ain, jandarmanın, mubafıua t ... 
Qnlarmm itidir. 

Gazlar zamanında ma.Leli olan 

General Mazlum 
zabııta memurları aaayifİ mııbafaza. e
der. Şehirde zabtı rabtm bozulmama• 

· (Devamı 6 mcı sahifede) 

. . 

illiye_ti_n_ il_i _v_es_·_n_i _b_u__._ •• un müvezzii erden isteyiniz 



içtimai müsahabeler 1 Ya~ AG.A~) 

Dünyada saf dtl var mı? 
Atağrdan yukarıya kadar öz 

aözlel'den kurulmut bir dil bula.
bilmek için ya Afrikanm iç taraf
lannda kum aabralan ara.mda 
kaybohnut iptidai kabilelere ve
yahut Kafkasya dağlan ile Hima.
lr.ya dağlarının gizli bükümleri a
rasında unutulup kalmıt kabile 
ıerp . ntilerinin içlerine gitmelidir. 
Zaten bu İptidai kümelerin ihti -
yaçlan da pek dar ve sayılı oldu
ğundan kullandıkları sözlerin mik 
tarı da bir kaç yüzü geçmez 1 

Bir kaide olmak üzere kabul 
edilebilir ki bir budun ne kadar 
derin ve genit yaşamıtaa. tarihi 
ne kadar dalgalı olDlUfM, batka 
budunlar ile ne kadar kartd•pmf" 
t • . -, n.sbette dili müteessir ol
muttur. aöz alıp aöz VeJ'o 

mittir, zaten can:ı yaJayan bir mil
let için tecerrüt etmek, tesir yap
maktan ve müteeuir olmaktan 
kendis nl saklamak imkinı yok -
tur ki; bele eski dünyada oturan 
bugünkü Avrupalılar ile Asyalılar 
j.-;n h~v1p hl"" ,,.. ... _.!"'T'Üt b\~VV1•• ı..j. 

le edilemez. Çünkü Avrupalılarla 
Asyalılar arasında tarih durmak
uzın bir gidif geli9 (meddücezır) 
halinded.T! Tarihi devirde bu gi
dit ge it bir an bile dwma.mı9br. 
Kih Şark Garba doğru akıyor, 
Kah Garp tarka doğru! Kih Da
ra'lar milyoıılarca her nevi otdan 
kurulDJllf kitleleri Avrupanm u; -
lerine doğru aürüklüyor, kih bu -
na mükabil Makedonyalı lskender 
ler Garp kitlelerini tarkm içleri
ne kadar yürütüyorlar; kah g;:.r. m 
akıtma Roma kumandanlan ve Av
rupamo orta çağ kralları önder o
luyorlar, kih da tarkın garba akı
tma Araplar ve Türk kahramanla.. 
n önder oluyorlar! 

Hele bizim bildiğimiz tarihten 
evvelki zamanlarda bu gidit gelit 

ıılı:mınm ne heyecan verici manzara 
lar göaterdiğini tarih arayrtlan an
cak son çağlarda açmağa b14lamıt
tır 1 Şimdiden bile, Garp halkının 
çoğunun tarktan gelmit olduğu bir 
hakikat olarak tesbit edihnittir. 
Attila ile, Cengizle, Selcuk
lar ile, Timurla gelen Türkler 
bu tarktan garba doğru biıılerce 
yıllardan beri devam eden selin son 
dalgalandır. Onlardan bir çok a -
ıır evvel gelip yerlefip büyük im
paratorluklar kurmuf olan Sümer
ler, Akad'lar, Elam'lar, Hitit'ler, 
Mısır'lılar, ve ltalyadaki Etrüık
ler araımda gayet koyu münasebet 
!er ıılakalar, karıtmalar olduğun· 
da yalnız aavq hatıraları değil -
onlardan daha çok olan müftereık 
kültür eserleri tüphe bırakmıyor. 

Hayalin bile zor yetişebildiği 
bir çağdan beri batlamıt olan ırk
larm,budunlann, bu biribirine ka
ntmalan, girmeleri, elbette ki ayni 
zamanda da biribirinden bir çok 
müesseseler ve kültür eserleri ve 
bu müessese ve kültür eserlerini i
fade eden kelimler almakla bera
ber yürümüttür 1 Zamanımızda 
uluslarara.ı Yllf&yıfında gördüğü
müz hadiaeler aynen binlerce se
nelerden beri devam ede gel
mittir 1 Beteriyetteki l'eıa.
nüt, karşılıldı bağWık daimi 
bir hadiıedir, bir kanundur. 
Bugün nasıl ki en yüksek, en açıl
mı~ budun bile yalnız bqma ya,a.
yamıyor ve batkalanna muhtaç
tır, öyleyse her zaman medeni bu
dunlar hep biribirine bağlı olmut
lardrr, bil'ibirinden müeneı1eler, i.
detler, örfler, kanunlar, sözler, ke
limeler alagelmitlerdir ! 

Misal olmak üzere almn, meso-
18. zamanımızda budun birliluerı
ni ve budun beııliklerini en çok 
yükaeltmit olan Fransa ile lncilte
reyi; açınız - önünüze relen bir 
Fransız Lıigati ile IDgİ.liz lıigatini. 

Görecek.uıiz ki Fransız dilinin 
- yüzde hiç olmazsa elli.i. - latince
den, mütebaki kırkmm dı.. h!ç ol
mazsa yirmi beti Grek'ceden, 
Cermeaceden, lıpanyol'cadan, 1-
t&lyan'cada.n, lnailizceden ve ilh ••• 
gelıni9tir 1 Y almz yüzde yirmi nis
betidir ki eski Goluvalardan Te ye
ni Fransız halkından relmittir. 

lngilizceye geJinee - Şekspir gi. 
bi bir dehanm ki.inat kadar budut
IUZ ıiinubatmı içine allDlf, Dar
vin ve Spenser gibi derin mütefek
kirlerin dü9fincelerini ifade<le güç
lük göstermemek kabiliyetini tatı
yan bu zengin ve genit dil, Anglo
Salaonca ile F ranazcann hamurla
fIP ka~maamdan varlık bul
rnut muhtetem bir llettir ! 

Muamm üzerinde bir lugat du-, 
Arabiıtanda Omıanlı impa

ratorluğu nıuıl yıkıldı İlimli ta
rihi tefrikamız bugün beşinci 
•awf,..,..,.,.Atıdır. 

1 
ruyor. Üzerinde fU sözler yazılı -
dırı 

"Rusca'da kullamlan kırk bin 
ecnebi kelimeleri toplayan lugat !,, 

Dostum Tıp fakülteM. profesör
lerinden Ali Hüseyin zade bana 
bir gün diyordu ki: 

"Ruıyada btılunduğum zaman 
bir Rus muharriri ile bir tiyatroda 
bulunuyorduk. Muharrir yüksekten 
atarak türkçeniıı karıtık, öteden 
beriden almma kelimelerden ku -
nılmut bir dil olduğunu söylüyor
du. Ben rüldiiın ve muharri.reı 
"Rusca nasıldır?,, dedim: "Saf, te
miz, öz dildir!,, dedi: "Pt.k ali. 
dedim: Öyle iae oturduğunuz bu 
binanın içinde gördüğünüz feyle • 
rin adlannı Rusca söyleyiniz!,, 

Muhanir farkında olıruyarak 
bqladı. 

"Tiyatr, ltena, Aktör, Aktrisa, 
Suflör, Akt, Antrakt, Piesa, Parterr, 
Fotey, Loja, Bal.kon, Bilet, A.ntör 
(anteur) ilh.I., 

"Ben kahkaha ile rüldüm!,, 
Muharrir kızdı: "Neye gülüyor

aun7,, diye aordu: 
- Bütün bu aaydıklann Rusca 

mıdır? 
Muharrir farkına vardı kızarclL 
- Beni iyi yakaladın! Fakat bu 

kadarcık bir dilde çok mu? 
- Öyle Ue akademiye ridelbı ! 

Ya istersen Univerıiteye veyahut 
saraya, veyahut orduya, veyahut 
her hangi renni daireye ye aıaJık&. 
meye. 

Muharrir gördü ki bütun bura
larda da kullanılan kelimelerin yüz 
de ıekaeni Ruıca değildir! Sıkıl • 
dı. 

Ben onun yerinde olsaydım ıı
kılmazdnn, izah ederdim! 

Büyük Petro'nun gelitine kadar 
Rusyada ne tiyatro vardı, ne Uni
veraite, nıe akademi vardı, ne im
paratorluk, ne muntazam ordu var 
dı ve ne de büyük Şansölye'ler. 
Bütün bunlan Petro Avrupadan al 
dı ve tıı:biati ile adlan ile beraber 
aldı! Çünkü Ruscada o mefhumla
n ifade edecek kelimeler yoktu ve 
olamazdı! 

Fakat ~izimle Ruslar ve sair 
budunlar araımda derin bir ay
nlık vardır: Biz kelimeler ile be
raber onların tabi olduklan ka -
nunlan ve kaideleri de aldık. Yani 
kendi kendimizi - Siyıuet aaha.ın
da olduğu gibi - bir söz kapitülas
yonuna dütürdük: Ruslar ve sair 
budunlar ise kelimeleri alarak ken
di lisanlanrun telaffuzuna, ahen -
gine, kaidelerine uydurdular ve bu 
ruretle alınan kelimeler asıl lisan
la kaynaftıı birlettiler ve yabancı
lık damgalarmı kaybettiler! Biz 
de böyle yapmıf olsaydık hiç fÜP· 
he yoktur ki bugünkü zahmetleri
miz çok kııalmıf olacaktı. Fakat 
maalesef bizde alınan kelimeler 
yabancı damga.mı saklayarak dim 
dik ve dil içinde ayn olarak kaldı 1 
Buna elbette ki artık yer verilınez. 

Fakat öteki taraftan da - atafı· 
dan yukarıya kadar öz sözlerden 
kurma bir dil çıkanııak, arkaam
dan kotmak - lüzumsuz zahmetle
re katlanmak olur. 

Çünkü: Yukarıda gördüğümüz 
gibi dünya da böyle kurulmuş ve 
tamamen yabancı kelimelerden el
de edilmit medeni bir dil yoktur 
ve olamaz, B:r 1 

Sonra - Türk budunu tarihi sey
rinde bir çok buduıılarla, medeni
yetlerle, temasa ııelmit, oıılara mü
esseseler ve müesaeseler ile bera -
her kelimeler verdiği gibi kendisi 
de oıılardan almıttır· Meseli., lra
nilere, Ruslara • idari kurumlar ve 
bu kurumların adlarını Yennittir ı 
bunlar artık oıılarm olmuttur. Bu
na mukabil kendisinin de aldıkla
n vardır ki dilde yerletmit ve bu
dunlatmıtbr. Kendisinin olmuttur• 
Mesela almı:a kitap kelimesini 1 Bu 
kelime artık türkündür, onu Türk 
aleminin her tarafı anlıyor. bili -
yor, onun yerine yeni bir kelime ko 
yuluraa, anlqılmuı güç olacağı 
kadar, Türkleri de biribirinden .. 
yırır. iki. 

Daha aonra • Mücenet meffıum
lar vardır ki Türk milleti yeni me
deniyetlerle kartı karfıya ıeldik
çe, açıldıkça - alllDIUfbr, alınmak 
mecburiyetinde kalmmı9hr. Şim • 
di bunların yerine de öz eski dili
mizde ıöz arayıp koymak - ıun'i o
lur. Çünkü o mefhumları ifade e
debilecek sözler tabiati ile o za • 
manki dilimizde yoktu, olamazdı. 
Dünyada bir tek medeni budun 
yoktur ki bu aahada batkalanndan 
müstağni ol.aun 1 

Hulasa af"ğ ıdan yukarıya ka
dar (}z ıozlerıJen yapma bir dil yok
tur ve olamaz. 

Afaoğla AHMED 
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! HARİCİ HABERLER 
ŞüşniJ!in Paris se11Jıahati 

Avusturya istiklalini koru 
inak için destek arıyor 

VIY ANA, 21.A.A. - BqTekil Şut- 1 panm ıiyaıi n iktiaıı.di teskinine çalq. 
nig, beraberinde B. Berırer - Valdeneır maya azmebnit bulunuyo~m., l 
olduiu halde diin llkı- Puia'e hareket PARIS, 21 A.A. - Populer de Uma-
etmiftir. rıite'den gayri bütün ırazeteler, Avustur-

K.endisini Fnınıız "' ıngôliz ııefirlerile ya Batvekilinin :ııiyaıetindea hoınudluk 
aralıınnda Prem Ştarlıemlıers te bulu- ıretiriyort... 
nan biroçk phsiyetler uğurlamı'!larcbr. Malen diyor ki : Müka!emeler, ademi 

ViYANA, 21.A.A. - Ba'lbakan Bay müdahele andla§IDUına tealluk edecek-
Şıqniır Pariı'e lnıreket arifelİıule Ha":u tir ki, mevzuu bahoolan, Tuna havu.-
muhabirine beyanatta bulunarak deımş- 11nın tanzimi meselesidir .Eğer bu me-
tir ki ı oele neticelenecek olun., bazı cotkun 

" Avusturyanın kendi ikıtüadi lıeywtı• haveılel'\ teıkin edecek ve yabancılar-
ru ve Tuna havzumclald TaZiyetin dü- dan yardım ırören feıadcı unıurların 
zelm.,.j için yaptığı ,..VTetlerin Fransa kenclı toprağında uslu durmadıklarını 
brafından toılulir eclildiiinl ırönnekle ...,ı. gönneklo e11dİ.fe çeken bir memlekete, 
menmunum. Bu yolda Dolfua tarafınciaıı ekonomio: kalkmma11na ha n nefaebne-
PJ.eo aiyui battı hareket takibe ve ği mümkün kılacak • İr huzur temin ey-
mm ..... •mm Te dolayiaile bütün Anu- liyecektir. 

Çin başvekili 
Japonya ile tabii müna

sebetlerıD 

teesıüı ettiğini söylüyor 
NANKJN, 21 (A.A.) - Çin bat

vekili, Japonya ile Çin arıuındaki ~Ü 
mün··citetlcrin, mü.savat Ye mütekabil 
yardım esası ÜLI rine teeaaiia ~ 
h.._. vermektedir. 

Bay Oulmg - T.minırin bu beyanatı, 
Mukden hildiaesincfen aonra, Çin tara• 
fından Japonyaya kartı YllPılan en d
tane bir hareket olmak üzere telikki e
dilmekte ve son pnlerdo Japonya ile 
Çin arasında cıereyan eden mükill.~e : 
!erin muvaffakıyetle ııeticelend;&ını lı"" 
termektedir. 

Bulgar - 'ı ugosıav hu
dut muameleleri 

SOFY A, 21.A.A. - Bulpristan ile 
Yuğoalavya hududu üzerinde yeni ıreçid 
noktalan vücuda getirmek ve paaaport 
muamelelerini aadeleştinnek maksadilo 
i.k:i memleket arasında müzkeratta bulu· 
nacak olan Yugoslav heyeti az.ı. saat 
23 de buraya gelmitlerdir. 

MuhW:: ı Bulgar - Yuı;oılav komisyo
nunun meaaiıi ;rarın aabab baılayacalo
tır. 

Sardan 18 mi!yon 
frank çıkıyor 

SARBRUK, 21 (A.A.) - San 1 
marttan evvel terkedecdr. Sarlılar tara
hndan kaydettiril,.,, para iıbracma ait 
beyannameler yekc-'u dün 18 milyon 
franga baliğ olm11.1tur. 

Vazifeleri nihayet bulduktan ıonra 
bül<Umet komisyonu memurlarmm çı • 
karacaldan paranın da l:iir o kadar tu
tacağı tabmlıı edilmektedir. 

Fırtınalar 

lngilteı e le nehirler taştı 
ağaçlar sökü' dü 

LONDRA, 21.A.A.- Şimali lngi)te
re ile hlı:oçya kıyılarında çok pddetli fır
tına vardır. 

Birçok ııemilor limanlara çıimmıılar
dır. 
K.layid ıuyu GloıkOT civarında tA!mtt ve 
ağaçlarla parmaklıklan aökim ırötür
müıtür. 

Y orlqayr mmtakaıında yolları eu bas
mıı ve muvasala kapanmııtır. 
Manı denizi co'!lrundur, Burada •eyİr 

ve ıefer müıkülatla vukubu!maktaılır. 
Plymouth iolı:elesine yaıtefamıyan Ma

.iestilı: npuru, açıklarda beı.ıemekteclir. 
Fırtınaya tutulan tayyareler 

MOSKOVA, 21.A.A. - Golou•erin 
tayyaresinin ıon yolcusunun imdadına 
kOJUI dört tayyareden üçü kar fırtmaaı 
yürinden ırerin dönmüşlerdir. Dördün
cü tayyare yere İnmif, bir kar lciimeııi 
içine gömiilmüıtiir. Pilotlar sağdır. Tay• 
,... hafif surette hasara ufraımftır. 

Lehütancla leye:umlar 
VARŞOVA, 21.A.A. - Bınlarm çö

zülmesi Te tiddetli :raimurl......, yağma
ıı üzerine delerler ı.tmq Te 3S aeaedir 
emsali sörülmemit feyezanlar haııl ol
muştur. Mamaruı tehlikenin ön(;,pe ıreçil
miftir. 

Berlinin nüfusu 
BeRLIN, 21.A.A. - Yeni çıkan iıta

ti.ıik aalnameıi, Berlin ıebri nufuıunun 
4.242.501 e bafti olduğunu, ımcak bu nu 
fuıun IOD aylarda biraz azalmıs bulun
duiuna s~. Kaclmlarm mık
tan erkolı:Jerden 330.000 fazlada. Ber
lin bahçe T8 parklarındaki meyve ağaç
lannm 1ay111 2 milyon 700 bindir. Y .ı.. 
1ıtı armut ai•ilan TamD milyondur. 

Adriyatikte 
iki şil.tp çarpışb biri 
battı 4 kişi boğuldu 

BELGRAD, 21.A.A. - Rodi adlı ltal-
7an Te Yila adlı Y ucoalav tilepleri, ka
ba bir sİa yüzünden dün öileden IOar8 
Triyeste ile V enedik arumda çarplf
mıtlardır. 

5.500 tonluk bir semi ol;uı ve Kanarya 
adalarına iıliyen Vilı tilebi 10 dakika 
içinde batmıptır. 

32 loifiden ibaret olan mürettelıe.tı 
Rodi npur;;. tarafından knmea kurtard
mq, 4 iri,; .._,....hnuetıar. 

lngilterede 
Bir tayyareden 
İki kadın düştü 
K dınlar eJ ele tutuşmuş 
Vdz:yette bulunmuş ardır 

LONDRA, 21.A.A. - Upminıter 
(Eueı) halkı, bu sabah bir tayyareden 
iki kadınnı yere düttüğünü söo-enık deh
tet ifinde talmıttır. ~.J yqlarmda oI.ıı 
bu iki kadın, tayarenin dü,tiiiü tehir 
civanndaltl tar .. da 1 elo\e lutuımut ve 
ölü olarak bulumnuılardır. Zannedıldiği
ne göre, tayare, Fransa,. a'bnekte idi. 

Cesedlerin, elin teıhiai kabil olmamıt
tır. 

Haber Terildiğine göre, Apminıter ci
varında bulunan tayyare, yere düfll1ÜI 
değildir. Uilot, MaDf't g!'Çerken, kapı
nın açık ve iki yolcunun da kayboldu
iunu görünce, geri dönmiit. Staplefon 
mevkiinde yere inmittir. -

iki kadının, NapoLdeki birleşik A
merıilre hükiimetleri Keneral konso'oıu
nun kızları Janc ve Elizabeth olduğu 
ve Pariı için hususi bir tayyare kirala
clıldan zannedilmektedir. Ailelerine hi
tlibeıı yazılmıt mektublar bulunmuştur. 

Memel'de s ilahlı is.,. an 
çıkarmak is~cm: şl ~r 

KAUNAŞ, 21. A.A. - iddia maka=· 
nm ikame ettiği 296 tahid, naayonal 
aosyaliıt kurumunun, Alman naılllerile 
clbirliği ederek, Klaipeida (Memel) a
razisini, silillılı bir isyan çıkanb, kopar· 
malı: maksadmı gÜttüklerini teyid etmiı
lerdir. 

YuR"oslavya - Bul• a t n 
SOFYA, 21 (A.A.) - B\gar - Yu

ıroılav komiıyonunun meaaiıi bugün 
dıı işleri bakanı namına umumi katip 
Bay Kristof tarıılından açılmııtır. 

Kömür kralı 
Kendisinden üç milyon 

dolar vergi ist n yer 
Pry-t°SBURG, (Amerika) ,21. A.A. -

Penıilvanyada Aluminywn, kömür Te 

demir aanayii kralı olarak müıtehir And 
rev Mellon'un hakiki serveti 97.603.005 
dolanı baliğ ahnaktadır. 

Bu rakamı tesbit eden, , 1931 -rerııi 
borçlarından ötürü B, MeHon' a !."IU'f• da
n açarak, kendiainden 3.0~.00ll dolar 
arayan mal kalemidir. 

B, Mellon, Cümhuriyet partitİnİn e
hemmiyetli müzahirlerinden biri oldutu 
İçin, bu takibde gizli bir aiyui maluad 
vardır deniliyor. 

Büyük bir kolleluiyon meııklın o
lan B. MeHon, eski re.un' üıtadlannm 
eıerlerinclen mürekkeb 35 milyon .dolu 
~·~ele bir koHekaiyon vücude ıre
timuştir. Bununla Vaıinııton'cla berhan
ııi bir müzeden, kıymetçe dW üıtün 
bir müze kunnak taaaVTUrundadır. Zan 
nedildijiüıe söre, B .Mdlon ile aileıi er
üru çolduğn "' ehemmiyeti dolayidle 
takdiri müdriin olmıyan daha birçok 
itlerle alikadardıdar. 

Yugoslavya da 
Bir köyde yeniden ka

rışıklıldar olmuş 
BELGRAD, 21.A.A. - Hana muha-

birinden ı · 

Henüz teeniid etıniyen ~ialanı na
.......,. Slavomlö llrod'da, dün yeniden 
karıtıkhklar olmuftur. Yeniden ölenler 
de olduiu bildirilmektedir._ 
Reımi menbııdan temin edildijine sö

re, dün bütüu gÜn, SlaTDDO!ıi Brocl mmta 
kaımda ıükUnet hüküm sürmüftür. 

T alıkik heyeti, mahalline Tarmıf1D'. 

Başsız ceset 
Marsilyada denizden çı

kan ceset kime ait? 
MARSILYA, 21.A.A- benizden 

çıkarılan başıız cesedin, ıandall" dev,.;. 
alem ıeyahatiııe Çakmlf olan Alman deU. 
kanlııma aid olmak ihtimali vardır. 

Ceaediu üzerindeki pantalonun ceple• 
rinde "B. Kari Batlruı, poıt restan, Mp-
8İlya,, adresini h~ıyan almanca bir mek
tub bulunmutf:ur. Bu genç Manilyada 
ıandehııı tamir ettirdikten oonra, fll'tı· 
nalı bir havada Nis'e doğru TOia çık 
-., falıat on;ra •armMD1ftır. 

İtalya Afrikaya 1 fırka 
asker daha ~önderiyor 
Askeri ihtigat tedbirleri mun-

tazaman devam etmektedir 
ROMA, 21.A.A. - Doğu Afril«uuııla asker kınıoet oe levawrd' 

nrn takviyesine matul askeri Mtiya tedbirleri muntazaman devam .t• 
mekteJir. 

Ş.imıli Floramada bulmıan onuncu hrlumın, halen 29 uncu fırka
nın talıfit etlilmif bulunduğu Alri kaya miiteveccilıen yakında hare
ket edeceği anlaşılmaktadır. 29 unc:u fırka ihtiyatlan11ın tehaciima 
M esİnada bir kalabalık hareketi do iurmakta ve bu kala.balığı limanı/il 
bulunan harp gemilerinin taylan arthrmaktadır. 

Napolide dönen fQ)'İalara göre, yann Jalıa miihim bir'°' mül,.. 
ze hareket edecektir. 

Sıhhat Bakan 'ığı teşkilatı 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Sıhhat ve içtimai muavenet baJıatıl" 

ğı Barem kanununa göre bakanlığın merkez Ve ta;ra tqkilat kanıP"' 
projeaini hazulam1Jtır. 

Kuı u tay katiplik/erinden birine 
Bag:ı.n saylav seçilmesi muhtemel 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Befinci Büyük Milleİ Meclisinde iıltı· 
re amirliği ile kôtipliklerclen birine bayan ııaylav ıeçilmui ihtimali Jıııtr 
vetlidir. Bundan bafka bayan .aylavlardan biri fırka gurubu idare /ıl' 
yeti üyeliğine eeçilecektir. 

Yurdda hava 

Orta Anadoluya 
Kar yağıyor 

ANKARA, 21 (A.A.) - Ziraat ve
kileti meteoroloji enıtitüıünden ah
nan mali&mata göre, son ,.4 ıaat için
de yurdun Konya, !Jeytehir, Niğde, 
çeweleri ve cenup Anadolusunun An
talyadan maada yerleri ve Rize, Gire
IUn çavrckl'i yaiıfh, diker yerler yağıf
an: geçmııtir 

Y ağıı orta Anadoluda kar, diğer yer
lerde yagmur tektindedir. En kuvvetli 
yağıı cenup Anadoluıuna olmuştur. 
Buralarda yağıı miktarı 8 ili 32 mili
metre arasındadır. 

Gece ıııhunetleri düne nazaran E
ıre ve Orta Anadolu ve doğu Auado
luıunda 2 ili 8 derece daha dütmüt -
tür. 

Diğer yerlerde büyük bir değiıiklik 
yoktur. En düıiik ıuhunetler ııfırın al
tında Karsta 19ı Afyonda 10, Erzurum• 
da 9, Bursada 5, htanl>ul ve Maniaada 
5 derecedir. En yüksek ıuhunet de 
16 derece olarak Antalyada kaydedil-
miıtir. . 

ı:>uırün Ankarada &&at 14 te ıuhunet 
ıııfmn üıtünde 3 dereceye çıkmıtbr• 

lstanbulda hava 
Ssfır derecei hararete ve deniz ıe· 

viyesine indirilmiı barometre bu aa• 
hah: saat 7 de 767, 14 te 760. Hararet 
derecui 7 de 1,5, 14 te 4,5. En yukan 
hararet dereceıi 7, en af&iı O. Riizırar 
poyrazdan Hmiıtir. En yukan ıürati 
saniyede 8 metreye çdmutor , 

Kazanç vergileri için 
bir tamim 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Ka
tileımit kazaDÇ verg'İleri için 755 ıa • 
yılı kanunun ve ayni devretinde icra 
edilmit muamelelerin önceden saY,\ • 
DtllH Jilzmı seleceğini Maliye ''"kanlı
iı. bugünlerde bir tamimle alikadarla
ra bildirecektir • 

Arttırma ve ~ksiltme 
ANKARA, 21 (Tel.tonla) - Mali

ye bakanlığı arMırma ve ekailtme ka
nununun tall>ilı: ıuretini ııöıteren 
talimatname hazırlamıtbr· 

Yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 21.A.A. - Son dört ırün 

içinde muhafaza t"fkiliıob tarafmdan 2 
ölü, biri yaralı olmak üzere 86 kaçakçı 
ile 2548 lıilo cümrük, 1141 ı.wıo inbiaar 
kaçağı, 180 kilo llfyon,. 6 tüfek, 3 tabıuı
ca, 37 mermi, 3333 defter aiırara lı:iiıclı 
ile 53 kaçakçı baynm ele seçmiftir. 

Sokakların ismi 
Ve numaraları 

AıNKARA, 21 (Telefonla) - ~ 
luıkıara İaim nya numara ve biitiiJI 
binalara numara konulma11 balılaO j 
daki talimatnamenin yalnız ı.ıanb 
belediye hudutlarına pmil olmak ü.r 
re 7, 15 ve 33 üncü maddeleri tadil el• 
mittir. Bu maddeler §Öyledir: 

Madde 7 - Menıut numaralarlı ;6, 
ra takip eden 90kak!arda bir binada 
34 ıribi bir kaç numara bir arada bııl_~: 
dıığu ve bu aumaralarm tek n.....-,, 
ile tebdili müteakip bir 90k müt.,.el~ 
ve muntaZMD numaraların da değit1'' 
rilmesini icap ettirdiği takdirde, ~u ~ 
bil numaraların muhafazası caizdir• ,. 
ni veçhile numaralan müteselsil ır!d.j: 
ıokaklarda bir kaç (partel) birleştıt'.u 
rek üzerine bir bina yapılmıı olcl._"fııt 
takdiTde bu kabil binalarda nwn""'" 
meaelil 3, ıeldinde kullanılabilir. ){er; 
evvelce bir numara alımı olan l>ir 
saya müteaddit binalar yapıldığı tak ' 
dirde arsaya verilen numara eaas tutıl" 
!arak 15/1, 15/2 numara verilebilir· 

Madde 15 - Bir aokaim bat .et; 
oon kmmnda bulunan arıalar eğer lı et 
duvar, tel, tahta, veya a.ç, vey~ 
hangi bir tekilde bir mania ile ,ı) 
mamıı iae, bu kahil araalarda ( ~ı der 
takıiınab yapılmıt olduiu tak~ • ..r 
partelin ber yerine ayn ayn nun
verilir. • ·,ıl-

Keze, yangın yerlerinde nmuın&. 1 g, 
kametler haricinde "' yollar üzer~ 
yansından kurtulmuı olup, sokak ,
mabna nazaran bilillıara yıkılacak ~.,il' 
binalara en uyııun yangın partel• 
numaraıı keair olarak verilir.. • • ~ 

Madde 33 - Numaralama ıfiDP' ~..Jj 
matnamenin ıeraiti dahilinde İl"';;i-
ninrn 1935 nihayetine kadar ~ 
DUfbr• 

Maraşın iman ~ 
MARAŞ, 21.A.A. - Marsı tıeıedifl 

bu oeııeki bütçesine kıınalizuyon "..' dt' 
dırım talııiaatı koymuıtur. Ön~ii" ~ 
ki yıl, Maraıın en miihim derdi lı. r dl" 
Kanlıdere kapatılacaııı sil>i aari -',,ut. 
urlık ve bir de pazar yeri yap~-.!' 

Şehirde delı:trik teaUatı yap~_.r 
Belediye proıırammm bqmcla . .-
tedir. 

Güneysu Rizede ~ 
RiZE, 21.A.A. - ilk defa of~,J 

manımrz• selen milli TapUl"C1lluk ~ 
nin yeni vapurlarından Cüneyt~ • '/)' 
nmda bir çay ziyafeti Terilmiıb~;, ;Jı 
yafette bütün Tiliyet erkanı " .,.. 
kimıel,.. bulunmUftur. , 

Kok fiatları için dün ye11• 
bir ihtilaf noktası çıktı ....... ' 
Tespit edilen fiatların içinde nıU"' 

amele vergisi dahil değil mi? ~ 
Kok kömürlerüıin toptan (16,5), liralık aabf fiyatına .,nca 185 .,ı.t~ 

perakende ( 18,S) liradan sablacaiı yo- ta muamele TUsiai ilave . etıı' fır' 
!unda Ekonomi bakanlığının verdiji ka- ler. Bö_yl~e, net addedıleda• Al 
rar alilkadarlara tebliğ eclilmit n dün- cene .~~ ~_!'_!Ar .. lr.ab~ta Jar• •1".ı• 
den itibaren tatbikine seçilmiftir. Görut~~ aliluıdar ~ ı;, 

. • • muamele verem alınmaınıJ" · d•. ;..ı 
Belediye de, yeni Tazıy~ti. bu; tez- diğini, aatıı fiyatlannuı bu "'~dil"' 

kere ile ~yınıdcamhklara bil!'irmit. za. aap edilmek ouretile ıeıbit 
bıtai belediye m...urlan teftitlen bat- aöylemektedirler. ~' 
lamıtlardır• Bu vaziyet ~ J 

Kok aatan bir çok müeueıeler, ye- dilınektedir. ~, 
ni (ıyatı. üzerinden aalıf )'lllllllaia bq- Diğer tarııitan, Y ecf;ı.ul• ~'..ııı 
lamıtlardır. dün kok l&btı yapmaDllJ7 'dıtı ~~ 

Yalnu, ortada slikadarlan tereddü- elen müıterilere kok kalına .,, 
ıte diiıüren yeni bir yaziyet hud ol • verilmiştir. • fİJ"'tlo' '*' 
muıtıır. Elektrik prketinin Y-' ta ....... 

Bakanlılııça tetlıit edileu fiyat üze- kında belediyeye ~ 
nacı.. oatq ppaa .._ firmalar, (18,S) cağı aöyı.m.ıldedlr· 



fEıclEKJ\I 
Terkos iılerinde 

terakki 
.. (T erkoı)u bilirsiniz. Şu bundan 
i!'} sene evvel her yangında aley
ıu.nJe sütun ıütun yazılar yazılan, 
İtfaiye nelerinden tli belediye rei
ıirıe haclar bütün 1ehir ôtoriteainin 
llZarlarına uğrayan, borularının bof 
luf:undan muılukları ulık çalan 
bu nıe1hur terkos suyu lıtanbul be
le.diyesine bağlandıktan ıonra hay
~. ilerledi. Liikin bugün öğrendi • 
ilnı inki1ala hiç bir zaman mazhar 
0lll11ıcım11tı. Bakınız bu inkişaf ne
dir' . . 

Bunu anlatmaiJan evvel ıize 
htıttrlatmalıyım ki; lstanbullular 
lerko. suyunu sar/ettikleri kadar 
ödemezler. Senede alacaklarını de
ruhte ettikleri mesela: 200, 500, 
150 ton su iıter kullanılsın, ister 
kullanılmasın onun parasını verir
ler. Lakin kazara bu miktardan bir 
dcını1a faz.la olurıa onun da aynca 
P<l'rastnı öderls.::-. Göniil İlter ve 
beklerdi ki; bu inurlsız fİrket be· 
le.Iiyeye yani ulusal bir müeısese • 
l'e serince ilk önce yapılacak fe)' 
~? :ıoraki para almak mtemini de 
ilftinnek olacak ve nasıl hava ga
ıı, elektrik sar/edildiği kadar ve 
'<rrledildik,e ödeniyorsa su da on· 
[q,. gibi ödenecekti. Bu, yapılama
dı/ Bir halk müessesesinin eline 
lleı;tikten sonra bu eski zoraki para 
ıılrııa1t mteminin devamı r;ok ,aya
Ilı leessürdür. Bundan bafka elek
'!ik, hava gazı gibi bir eme.kit; İ•· 
!~hıa[ edilen feyler sarfedıldıkçe 
°:Jendiği halde yine eskiden kimbi
lır ne gibi tesir:ule halk aleyhine 
'l'apıl""I olan ve ]ıendi kendine a• 
""111 suyun mu/rQvelenamesine gö
te halk senelik ıu para1ının dörtte 
birini her üç ayda bir pe,in olarak 
firkete öder. Oteden beri böyle gel 
diği irin biz verdiğimiz paranın ak 
llıış su paraıı mı yokıa ileride aka. 
cqk_ su parası mı olduğunu farket
ltıİYorıız. 

Ne iıel Biz buna da alıımıf ve 
teuı idik. Elimizden ne gelebilir • 
di? Bu müesseıe Bay Kastelno'nun 
eli "1hnda iken halktan parayı na. 
1t! alıyor ııe almadığı zaman nasıl 
'1ıyq kesiyorsa belecliyeye bağlan
dık.tan sonra da ayni fekilde ve ay
llİ İtiyat/arla iflmne devam ecliyor
du. 

F akaaat, pmdi bu ıiıtemin 
terko, idaresi lehine deiif
tirilnıek üzere olduğunu öğrenerek 
llliiteeuir oldwn. Çünkü eğer duy
duizım defi,tlılik tatbik eclilirse 
l?Qy (Kaıtelno)yu arayacağız ve 
bu, ııcıklı bir fl!Y olacak! 

Çünkü: 
Eıki ıiıteme göre ıenelik su mik 

""1nı aşanlardan yıl ıonunda faz. 
lıı.1ayun farkını mırlar. Bandan ta
bii bir fey de olamaz. Şimdi tatbik 
'dileceği ıöylenen yeni usule göre 
•erıelik su miktarını dörde böle
cekler ve her üç ayda bir •u ııarli· ' 
:ıı.ıtı bu çeyrekten fazla olurıa, ge
lecek üç aylarda belki eksik ırarfİ· 
)qf olabileceği göz önüne getiril • 
ltıeden /az.lanın parasını da üç ay
lık Pefİn taksitle birlikte utiyecek
ı....._. 
"'"Uf., 
, l?u suretle fÜpheıiz aboneler bü

:ıuı Yc1z mevıiminde • Çok ıu kul-
flltıldığından • daima faz.la su pa
t~ verecekler. Rirıayete göre eğer 
•erıe nihayetine kadar abone mikt"' tecavüz «!ilm~ue ~u /azla a-

11<1'rı para ilendekı takırıtlere mah· 
~llp edilecekmif. Bunu kim ve na • 
1 kontrol edecek? 

\f e fimdi sanıyorum: 
' l?u talbik edildiği takdirde bir 
;l>oııe sene:,k IUJ!Undan daha yüz· 
t.,ce ton hakkı varken faz.la sıı pa
"-ı diye tukos idaresine neden 
~llrq Vrmıiye mecbur olsan?. 

İııJıiCörüyorsunuz iti su idar~hinde 
ı '"' olacak. Llikin miipen esa
~~? değil ... Acaba su idaresi se • 
~~~k. ntukavelelm böyle üç aylı~ 
4 urnlere ayırmak hakkım hangı 
4Q"urıdan alıyor? .. Bilmem bu şir
... ~tirı bir hükiimet komisui var 
··•ı:>. 

ti.,~~ mevzu onu bir hayli i'gal e
~ ilı.r. Yoksa IJ Nalıa bakanlığı-

lıınırrıetine dayanır. 
~ 8.FELEK 

Di~1cri aşırına baş. 
t>· lanaınıyor 

~ 1lttri aşm tatbikatına bugünkTde 
~ lllıYac:ağı anlAfılmıtm. Aşı tat
~ ek a.,cak bir hafı., sonra başlana· 

... t;,., 
lıJcı.Çii~kü henüz, bu huıustaki hazır· 
)-. r İl<ma! edilememiştir. Atı 8 - 12 
~ ""-'•ndaki çocuklara tathil< oluna
~ · Bunun için 15 doktor, 15 ııh-
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iN HiSARLARDA 

Afyonlarımız 
Islah ediliyor 
K1ylü yeni fenni tedbir• 

.er için aydınlatılacak 
Afyon in1ıi&a.-ı idare•İ, tohum 11la

babna ve afyonlarımızdaki morfin mik
tarır.ı yiikıeltmeğe çalııırken bir ta -
raftan da çizme, toplama ve manipü
wyon ameliyelerinin tekemmülü için 
ele bazı kararlar nrmiıtir . 

Yapılan tetkikat neticesinde afyon
lanmrzın kazınmadan yani (konak) su: 
toplanması, teneke kaplarla temasa g&
tirilmemeıi ve içinde afyon yaprağı da 
dahil olmak üzere ecnebi madde bulun
malnası liznn ıreldiği anlaşılnuıtu. 

Jnbiaar idareai, Jyon eken vilayet
lere çizme ve toplama aletlerinin er. 
münaıipleriııclen nümuneler ııönderorek 
toplama aı ı eliyerinin naııl yapdacağı 
hakkında k"ciylüyü tenme çalı!&C&kbr. 

Ameliyenin bu ıehllde yapılması, 
lıem morfin ;rükaeldiğiııde iyi netic&
ler ıılınmuım, hem de DU"hıulümiizün 
tark piyaıaaında daha büyük muvalfa.. 
lnyetle sürülmeıina elverecektir • 

Haber aldığımıza ııöre, 1935 malı
ıulü meyanında bu ıuretle temiz \'e İn· 
ce tcıplanmıt afyonları inlıiaar idaresi 
diierlerinden evvel aabn alacakbr. T o
hum ıalabı iılerile menu) olan lihora
tırvar, aeçme lıolıumlarda 23,5 dereceye 
kadar morfin bulunduğunu teıbit et
miıtir. 

Şimdiye lıadar azami morfin derece
miz 16 yı ıaçmemit olduiuna nazaran, 
tohum ıalahı ameliyeıinin çok iyi neti
celer vereceği çok kuvvetle umulmaı..: 
tadır. 

ViLAYETTE 

Çikulatacıların 
Vergisi 

---
Muamele vergisi ikinci ka
nundan itibaren alınacak 

Çi~lata (abrikalanndan birilmıiı o
lan dört ıenelik muamele vergiıinin a
lmmaaı için gelen tebliğ Üzerine, fab
rika ealıipleri Maliye bakanlığında le· 
teblıüalerde bulunmnlardı. 

Dün Maliye bakanhğından ıelen e· 
mirde ealô ıenelere ait verginin aran
mamuı •o verginin 1 ikincikinundan 
yürütülerek alınmaaı bildirilmitlİT. 

Oç aylıkların verilmesi 
Dul, yetim, mütekaitlerin üçer ay -

lıldıınnın verilmeıine mart baıında baı
lanacaktır. 

Memurların mart maatları da gele
celı cumarfeıi aünü evrilecektir. 

Takdir edilenler 
Tokat valiıi Bay Recai Gürel, Şar

köy kaymakamı Bay Hayri 0KD8II, 
Sungurlu kaymakamı Ba7 lbaan, Muğ. 
la mektupçuıu Bay Sabrı itlerini iyi 
gördüklerinden takdir edilmitlerdir. 

"Yok edilmek,, ne dJmedir? 
Reımi dairelerde bulunan lüzumıuz 

evrakın yok edilmesinin naııl yapıla -
cağı Maliye bakanlığından yazılan yazı 
ile devlet ıüraaından sonılmuıtur. 

Verilen karar şudur: "Bu ııibi ka
ğıtların dııarıya çıkarılmak veya keıe 
kağıdı ve ıaire yapılarak hqlıa ıekil • 
de kullanılmak üzere ıatılması mevzuu 
balıoolmayıp ancak yakılmak veya mem
lekette kağıt fabrikaları işlemeye bat
ladıktan &onra onlara ilk madde §ek· 
!inde S3blaraı. kağıt hamuru halinde 
yol edilmek.,, 

Bay Tevıik Rüştü Aras 
Diılerini baktırmak için latanlıula 

ıelmit olan dıt itleri bakanı Bay Tev
fik Rüttü Araa bu akşamki trenle An
karaya dönecektir. --Maçka tramvayının 

uzatı:ması 
Maçka tramvay batbmn Maçka me· 

zarlığına kadar uzatılmasına karar ve -
rilmitti. 

Şirket burada çift maka& yapmağı 
telılif etmit •e bu teldifin Nafiaca tet
kikine lüzum ıörülmüftiir. 

Ba oebeple batbn inıaa~ baılan
ması ııeçikmiıtir. Nisan oonuna doğru 
yeni hatbn yapılmasına ba§lanacalrtır. 

llAARIFTE 

Vekil muallimlere 
verilecek ücret 

Vekil olarak çalııan ilk tedri&al mu· 
allimlerine ıimdiye kadar yarını maaı 
veriliyordu. Kültür bakanının gönder
diği bir tamimde, vekalet m&aflannın 
bundan sonra, üçte iki nisbetinde ve· 
rilmeıini bildirmiftir. 

KazalardaKi maarif memurları 
Kmlardaki maarif memurluklarının 

taıarruf makaadile kalclınlmaaı İçin tet
kikat yapılmaktadır. Maarif melnur
larının vazifelerini mektep bapnual
limleri yapacaklardır. 

·---
Tramvay tarifesi ol-
duğu gibi kalacak 

Tram\'ay tarife komiıyonu lıu h"f. 
ta ..arfmda toplamnı§ ve marttan itilııı· 
ren tatıbİl< edilecek olan tramvay taı~
fesini trilrik ebniıtir. Komisyon b•
günkü tarifenin ipka5ına karar vermi~
tir. 

·Mahkemelerde 

Tevkifhanede bir adam 
daha öldüreceklerdi! 
Üç kişi birlik olup geceleyin 

bir adam öld iireceklerdi 
Tevkifhanede zuhur eden ve 4 ki

tinin yaralanması ile neticelenen kav. 
ga hakkındaki tahkikat ikmal edil • 
mİ§tir. Bu tahkikatı yapan mfuldei U• 

mumi muavini Bay Hikmet bu husus
taki evrakı ilk tahkikatın açılmaaı ta
l.mile iatintak hakimliğine aevketmi§
tİT. 

Tevkifhanedeki kavga tahkikatı ea· 
naamda da ikinci've miih:;n bir kavga 
obıU§tur. Bu kavgada da 3 mevkuf 
bir mevkufu Öldünneğe tetebbüa et • 
mitlerdir. Oldlirülmek iatenilen mev
kuf gardiyanların çabuk yetitmesi ne
ticesinde ve mÜ§külatla kurtanlabil
miıtir. 

Oldürülmesine tO§ebbü. edilen mev
kuf koyuncu Hiiaeyin adh bir adam • 
dır. Tevkifhanedeki kaY'8'a tahkik•h 
vaka olduğu ııfuıün ıeceııinde devam 
ebnİ§tir. Koyuncu Hü.eyin de gece 
müdüriyet daireıine uılı mevkuflar. 
dan Battal ile Kürt Hüaeyin ve Ahba
omı önce aralarında ııeııen bir \'akadan 
dolayı koyuncu Hüaeyine düf1118nlık • 
lan varmıı. Fakat koğı.fta bu huau • 
metlerini izhar etm......ıı.te, çıkaca.lc 
bir kavgada koyuncu HW..yinin ar • 
kadqlan tarafından kurtanlabilece
iini tahmin ettikleri için onu tenhaca 
bUtmnayı taaarlamakta imifler. Ko
yuncunun ifadesi ahımı.ak üzere ge -
celeyin müdüriyet dairesine celhediJ. 
mit olmasını fıraat telakki eden Bat
tal, Kürt Yusuf ve Ahbaa hemen o • 
nun arka.aından bahçeye çıkıp karan. 
Irk taraflarda &aklanarak avdetini bek 
koniye baılamulardır. 

Ko;runcu Hüaeyin ifadesi alındıktan 
oonra koğufuna gitmek üzere bahçe
den geçerken bu üç mevkuf saklan • 
dıkları yerlerden fırlamıtlar ve he • 
men üzerine atılıp alabildiklerine vur 
mıya, ölmeoi için ıırtlağmı sıkııruya 

bqlaJlllflardu. 

Hüııeyinin feryatlanna yetiıen ııar
diyanlar hücum edan mevkuflan tu
tarak bailamıılar, dayaktan vücudü 
çürük içinde kalan k.oyuııcu Hüaeyini 
de alıp pan111111anlan yapıldıktan aonrıı 
koiuıuna göndennqlerdir. 

Battal ile Kürt Y...,,f ve Abbaa hak 
kında da müddei ummnilik tarafm • 
dan tevkifhane dahilinde adam öldür
meğe te""'büı etmekten dolayı takiba 
ta baılanılmıt. bunlar ha.kıııdaki e-v
rak ta ilk tabkik&tm açılmaaı talebi· 
le istintak hakimliğine tevdi olunımuıı
tur. 

Evvelki kavgayı yapanlar 
Tevkifhane kavgaama aehep olmak-

tan &uçlu Feriköylü lbrahi ile kardeşi 
Y •flU' ve Pomak Hüıeyin adlı bir 
baıJ<a adam af kanunundan i•tifa.de 
ederek hapialıaneden çıktıktan sonra 
Çatalca Ye Şile civarlarında yol kese
rek adam ııoymaktan ıuçludurlar. Bu 
auçtan dolayı muhakeme edilmekte • 
dirler. Dün ağır ceza mahkemeainde 
hunların muhakemesine devam edil • 
mittir. Tevkifhane kavgaaında aiabe
yiai tarafından bıcakla elinden yara. 
lanan Yatar eli aarıh olduğu halde, F e 
riköylü lbrabim de sol gözünün altı 
motı:nıılr çürük olduğu halde adliyeye 
getirilmiştir. 

iddia makamı l:arafın:lan dün ıuç
lulann cezalandırılması iste~. Du
nııma müdafaa yapılması ve karar 
tefhimi için batka ııfuıe bıralulmııtır. 

Kutubarı cinayeti 
Be;roğlunda, Kutu barında çalırıcı 

Samiyi öldürmekten auçlu Adilin du
l'U§maama dün ağır ceza mahkeme • 
ain.de devam edikıniftir. F aJ.;at Tıbbı 
adliden raporun gelmediği görülınÜJ
tür. Dunqma bu raporun gelmesi i • 
çin bqka güne bırakıimıF. 

Sultanahmet cinayeti 
Sultanalımette Firuo:ağa cam.ü için

deki evler-den birinde karısı Hfuniye
yi öldürmekten &uçlu bapialuıne gar
diyanlarından Haaibin dunıım11ma 
dün ağır ceza mahkemeeinde devam 
edilmi~. Dünkü muhakemede biri 
kadın olmak üzere -3 ıa}ıit dini~, 
bunlar Hiianiye ile Haeibin Dik&hh ol
duğunu &Öylemiılerdir. Muhakeme Ha 
aibin aalukuı olup olmadığının aorul· 
ınaaı ve müddei umuminin evrakı oku
ınaaı için b~a ,.ete hıra.kılını~. 

Talehedan birisi öldU 
Bir kaç gün evvel Uakfularda tram

vay ka:z.aıı olmut, vatman Ha.aanın j .. 
dareaindeki bir tramvay bir au araba
aına ÇA11Jarak Ali Rıza ve Salibaddin 
adlı iki talebe ile Halil isminde bir &· 

rahacmın yaralaııımaaına aebep olmUf
tu. Talebelerden Ali Rıza tedavi altı
na alındığı Zeynep Kimıil b.utahaıı. 
ainde ölmii9tfrr. Haaan hakkındaki ta
kibata devam edilmektedir. 

Emanetçiyi öldüren 
Zafranholulu 

Geçen aene Tabtakalede emanetçi 
Zafranbolulu Mehmet Aliyi öldüren 
Zafranbolulu izzet oğlu Eminin nak
:ırıen yapılan dunışnaaına dün de de
vam edilmitlir. Ourupna iddia ve mü
dafaa için bqka ııfuıe hıra.kılmıtlır. 

Telaviv'deki • 
sergı 

~~----«>------~-Türk • 1 • • • 
tacırı:erının se;gıye iştira

çalı:ı!ıyor kinin teminine 
Telaviv'de açılacak olan Uluslara

r<\rı sergiaine Turkiye tüc~rlarnun da 
ittirakini temin et· 
'11ek Üzere aerri 
nüdürü Bay Y af· 
'e latanhula ıel· 
ni,tir. Bay Y affe 
. Üccarınıızm sergi• 
7e ittiraki için teh· 
:.m.izde tenwulara 
>aılamı1, Türkofia 
e Ticaret c.ıdası er
anile görüpnü, -
:ir. 

Bay Y affe bu • 
-adan AV1'Vpa mem 

.Jc,.;:i hakkınc.a .- leketlerine batta 
zahat veren Bay lsveç ve Norveçe 

Y affe kadar gidecek \le 
bu memleket:erin ıergiye iştirak1erin.i 
temin" çalı~acaktır. 

Dün giJr!iftüğümüz Bay Yaffe bize 
eerı:i ve b.!haaaa Türklye ve Fiil.tin 

ticari münaııebatı hakkında fU izahatı 
verıni§tir: 

- Türkiye. mallarının Filia.tinde re 
vacını artbnnak için, tüccarın.12 bu ser
giye i§otirak ebneliôirler. Biz bilhıu.aa 
hunu temine ça.lııacağız. Burada Türk 
ofiı ve ticaret odaaı erkanı ile ıörü§ • 
tüm ve kendilerine Türlciyenin bu ıer· 
ıiye iıtirak etm•inin (aydalarmı an
lattım. Sözlerimi İyi surette kar§ıla • 
dılar. Bana ııereiye iıtirak için ça.lıp.
caklannı vaddettiler. 

Size Türkiyenin Filiıtine olan ihra
catı hakkmda bazı rakamlar zikrede-
yim. 

1931 aeneeinde ihracat 81,694 lira. 
1932 aeneııinde ihracat 203,000 lira. 
1933 ııenesinde ihracat 364,000 lira. 
1934 ıeneainin ilk a\.tı ayında ihra-

BELEDiYEDE 

Yol vergisi 
Toplanamıyor 

Belediye vergiyi toplamak 
için 35 memur alacak 

Yol veı;riıinin muntazam bir ıekil
de toplanamadığı görülmektedir. Bele
diye, yol verııisiıü iyi bir şekilde tan
zim için, yalnız bu itle uğra§mak Üte· 
re (35) memur almafa karar vermiı • 
tir. 

Bu memurlara (50) fer lira ücret 
verilecektir. Bu buıuı için li.zmı ge
len tahsiıat 1935 ydı bütçesine kon
muıtur. 

Yol vergiıi mükelleflerini ma!u.lle 
mümeuilleri teıbit etmektedir. Halbu
ki mahalle mümessilleri bu iti liiyıkile 
yapaınamaktadırlar. 

Seyyah tercumanları kursu 
Seyyah ten:iimanları .kurıunun im

tlıanlan devam etmektedir. Dün de 
almanca ve fran112ca liaaıı imtihanlan 
yapılmıftıı-. Pazarteıi cünü İngilizce im 
tibanı yap.ılacaktu. lmtihanlara (66) 
tercümaD ırinnittir • 

Çamlıcayı gUzel!eştirmek için 
Acıbadem, Küçükçambca civannda 

oturan halk belediyeye müracaat ed&
rek, 1200 imzalı bir mazl>ata ve~t
lerdir. 

Bu rna.batada, Kadıköy tramvayı
nın, Acıbademden Küçükçamhcaya ka· 
dar uzatılması ia.tenmektedir. Bu ci
var balkı, mazbatada, ( Çambcayı güzel
le§tinne cemiyeti) nip faaliyete seçe • 
rek, bu illıbalıarda, buraların ihyaaına 
çalıtacağını ilave etmektedir . 

Belediye bu mazbatayı tetkik et
mektedir. Hatbn iıtenen yerden geç • 
meıi için bir imkan aranacak.br. 

Esnaf Bankasının vaziyeti 
Eınaf bank•s• heyeti u.mumiyeıi 

perıembe günü toplanacalı.br. Banka İ· 
dare•i vaziyet hakkında bır karar ve
rilmek üzere, ıehir meclisine bir tez .. 
kere göndermiıti. 

Şehir meclisi çar§amba günü topla
narak, bankanın vaziyetini tayin ede
celıtir. Banka heyeti umumiyeai de 
erteıi günü, bu karar üzerinde g(irü~e· 
cektir. 

Bir kaynakçını:ı uğradığı kaza 
Beykozda Sokoni Vakum gaz l.um

panyaımda çalııan kaynakçı Hasan oğ. 
lu Bilıil boJ aaid fıçrlarma kaynak yap· 
makta &- fJçı jçİnde kalan bulatık • 
tan dolayı hçı patlamıt kaynakçı Bilal 
alev içinde kalmıt ve yiiz-ünden yara • 
lanınıtlır. Kazazede Ameriken haıtane
ıine kaldırıbnı§br. 

'f. Bir ınotör yanıyordu - MotÖr· 
cü Bandırmalı Muıtafamn idaresinde
ki 88 tonluk lrian ismindeki motör 
dün sabah saat 9 da Çubuklu gll2ilıan&
.inden mal almakta iken makine daire
ıinddıi limba parlamıı ve malcıne 
daireıi alev içinde kalını! iııe de miilıım 
bir ı.aza olmadan aöndürülmiittiir. 

'f. Kireç burnunda yangın - Kireç 
bumunda Bayan Emınenin hiuedar ol
duğu 18 numaralı evin bacasından çı· 
kan kurumlardan ü~t kattaki odaya 
ıirayll ccten ateı odanın döıemesini 
kısmen yaktıktan aonra ıöndürulmüıı
tür. 

'f. Bir balıkçının ağları parçalandı -
Yeniköyde balıkçı Dimitriye ait olan 
ağlara;-Seymen namındaki vapur çarp· 
mıı ve ağların parçal~~ına ıebe
biyct vermitür• Yapılan tikayet Üz&
rine zabıta tahkikata bqlamıfbr. -----"D,, grupu A i ıada 

hır sergi açıyor 
Genç san'atkarlamnızduı tet<*kül 

eden ikisi ecnebi memleketlerinde, dör
dü ole btanbulda olmak üzere bir sene
de altı ıerııi açan (D) grupunun Ati· 
nada da bir reaim ıerğİsi açacağını 
memnuniyetle haber aldık. 

Genç ve çalııkan (D) reuamla· 
rını ı.,;ı,,.;ı. eder ve kendilerine muvaf
fakıyetlet' dileriz. ----Tütün ikramiyesi 

Befiktaı aıkerlik ıubeıindee: B~ik
taı maliyeı·,,den maat alan ıe!nt aıle
Jerila - aenelilderini alarak hazine ile 
alakaamı kennlı olan tehit m1elerinin 
ıubedeki tütün ikramiye defteri nok
aanlan ikmal edil~>ğinden ellerindeki 
nüfus hüviyet cüzclanile ve diier vesa
ilde birlikte fUl>at 935 aonuna kadar 
ıubeye ıelmeleri ilan olunur. 

ne *tiraki ihmal etmiyeceiini ümit e-
derim. . 

Türkiyenin Fili.tine bathca ihraca
tı hububat ve bayvanattır. Bundan 
baıka balık ve saiTe Türiı: malu~i.~
nın ihracatının da arttınnak kabıldır. 
Bu da zamanla olacaktır. 

Filiııtin aerbeat bir piyaaadır. Ulu._ 
lar kurumuna aza olan devletler Filis
tin gümrüklerinde an ziyade mazlıan 
miieaade millet muameleAi görürler. 
Türkiye de bu milletler araamd~ır. 
Fili•tinde döviz takyidatı olmadıırın • 
dan ıatılan malın bede~i ~atce öd~ 
nebilir. Tediyat ta petındir. Bu tera.t 
kar§ıamda Türk tüccan Filiotin ile çok 
iyi iş yapa;bilirler. 

Harpten sonra Türkiyeye bir defa 
daha gelmiı idinı. Fakat hu defa ge
lişimde her feyİ değitmif buldum. O 
zamanki Türkiye ile buııünkü Türki
ye araaındaki farkı sözle ifade etmek 
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Öz tür kçe manzumeler 
Kültiir bakanlığı yeni Türk lu

gati r;ıkmcaya kadar mekteplerde 
muallimlerin talebeye yeni türkre 
kelimela öğretmelerini. ve bu ke
limelerle yazılmış manzumeler ez. 
berletilme11İni menetmİf. 

Dildeki her hangi bir karıpk • 
lığın önüne g~mek için doifrusu 
bundan daha güzel bir karar ola • 
maz. Çünkü öz türkçe hareketi çık. 
tı çıkalı bir çok kimseler yeni ke
limelerin üzerine düftüler. Herku 
aklına geldiği gibi yazmağa başla. 
dı. Bunların ekseri.si ne eıaılı bir 
tetkike ne de bir bilgiye istinat e
diyo~u. Oz tiirkçe yazmak için 
dergiyi uas tutanları mumla'ara
mağa başladık. Bir ,ok manzume
ler r;ıktı. Bir çok yazılar yazıldı. 
Hatta bir muharrfrin bir kelimeyi 
muhtelif zamanlarda muhtelif ma. 
nalarda kullandığı bile görüldü. 
Osmanlıcadaki bir kelimeye kar11-
lık almak üzere birbirine tamami. 
le yabancı bir kaç kelime kullanıl. 
dı. Bir kelimeyi halk, fU manada 
öfrenirken, onan ymne lxıf ka ke
lime sar/edildiği zaman faJırdı. 

Evet yazarken konufUrken müm 
kün olduğu kadar öz türk,e kul • 
lanmak istiyorduk. Fakat bunun i
çin elimizde dergiden ve büyükle
rimizin ıarfettikleri kelimelerden 
başka misal yoktu. Bununla iktifa 
edilmedi. Daha ileri gidildi. Ve 
hatta öz türkçe kelime muhteri/e
ri bile görüldü .. 

Bir dilde bulunmıyan kelimc}·i 
o dilin şivesine göre yeni bir fekil
de meydana getirmek her zaman 
her yerde tesadül edilebilen bir 
feydir. Y abcıncı dillerde de bunun 
bir çok misalleri vardır. Fakat b:.ı 
İf, her hangi bir adamın elinde bı
rakılacak bir iş değildir. Çünkü dil 
Jrte•elesi heyeti umumiyesile bir 
bütündür. Ve bunu ancak dil if!e
rinde mütehassıs olan kimseler tet 
kik ecler, ancak onlar bir karar ve
rebilirler. 

Onun için çocuklarımıza meh
teplnde, henüz belirmemif, mey -
dana sıkmamı,, laalettayin kelime
lerle yaztlm11 manzwneleri öğret
mek onlan boı yere yormak- ve ne
ticeıi belli olmıyan mücerret ıöz -
lerle yüklemek demektir. Bunun 
mesuliyeti İse hem çocukların yo
rulması, hem de dilin karıflklı~a 
uğratılması noktai nazarından çc>k 
büyüktür. Çünkü belhi bu kelime 
mütehassıs, bilgin kimselerin ha -
zırlodığı lugatte yer almıyacaktır. 
Bu takdirde çocuk naha/, yere (' 
kelimeyi belliyecektir. : 

Ve onu öğrendiği için ihti.-nul 
ilerde de kullanacak, fakc:.t bu sr
ler de karfıııındaki onun dilini a:ı. 
lamıyacaktır. 

Bu kar11ıklıkların önüne geç -
mek için en iyi çare yeni dil sôr.!il
ğünün fllunasını bekleme.'? ve rr.ı 
dilik talebelere yalnız büyükleri -
mizin kullandıkları kelime.eri .:· 
retmektir. 

Mümtaz FAH~ 

Tahmil ve tahliye c -
miyetinde i~ı ( 1\ 1-. • 

Tahmil tahliye cemiyeti idare be• e
ti azaaından 18 kiıi iıtifa etnüftir. 
Bütün idare heyeti 24 azadan müt•ıe«
kildir. Ticaret odau meseleyi tetkik 1-
meğe başlamıştır. 

lı __ k_•_"' ___ ı 
(it Bankasından alınan c tveluır) 

21 ŞUBAT 93j 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR i TAHViLAT 
l•tilrraa" dalUJi 96,50 
1933 Ersaai 97,21 Rıbu.. 1C'l.i5 
JCopoa•.. 30115 An. mÜm•ır':.~ !;.., ... o 

,, 11 28.70 f An. tahvil 1, 11 47,10 
,. ili 29,15 • An. t.ahvili 111 

ESHA/11 
lı Baakaaı Nama 10 ! R,.Ji lcuponsu:ıı: 
., n Hamiline 10,19 J Telefon 
,. " Müeuio 971 T •• ~,. 
Tiirkiy• Cumlw~ Cim•nto 
riyet Bankası 63.25 ittihat .a.,.. 
y,..._ •• ,. 30.Z,S ~.:: .. _ 
A"-dolu h.iaae 25,90 l?alya 
Şir. Hayriye 18 Şark m. K:u. 

ÇEK FiYATLAR/ 
Franaı.t F. 12,118 Prai 
Londra 613,50 Belsrat 

2,25 
14.JO 
ı ıo 
13.~ 

10.50 

·.~ 4.Gs 

\3,01 
35,13 

l\.lu.anO 9,41,60 Moalro-.a 10,91,25 
Beri in Nü1ork 79.M 1,98.37 

c-..... 2.45,40 Madrit 5,81,60 
Atina &4,41,50 Bodapeıt• 4,41,.50 
Brükael 3,41 Varıo-.a 4,21,50 
Am•terdam 1.17.70 Bükreı 79,05 
Sofya 66,96 V"ana 4,24.80 

NUKUT (Satıı) 

Kuru.ı Kurut 

20 F. Fra"n11a 188 20 ı. laTiç.re 815 
1 Dolar 125 1 Peaeta 18 
1 K11r. Çek 98 1 Mark 43 
1 fıi1• A-.. 23.50 1 Zlob 22 
1 atet"lin 615 ıo Ley 17 

20 Liret 213 20 Diaa.r 55 
20 L••• 23 l C-.nlç -.-
20 F, Belçika 115 Alun 9.32 
2 l Drahmi 24 Mecidi1e 41 

""•">11ru kullanılacaktır. 

==-~~~~~~~~~~----~~~~--~~~---------------------

cat 306,265 liraya çılanılolır. Görülü
yor ki Türkiyenin Filistine ihracatı so-. 
neden seneye artıyor. Bu rakamlar 
kartıaında Türkiyenin TalaviY .erııiıi- lıabil deiildir.,, 1 Floria 113 Bank•o• 2411 
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Almanyanın cevabı 

H tııfta arası Almanya Londra 
beyannamDİDe karı• bekle

nilen ceVlll:n v•di· Londra beyanname
sile Avrupada bantm takviyesi için ıu 
teklifi• ileri sürülmekte idi: 

Batıda lnailt•e, Fransa, Almanya, 
Belçika ve ltalya arasmda bir hava 
muluıvele.i imzalı. Bu mukavele 1926 
yılında imzalanaa Lokarno muahe· 
dHini tam.amlayıcı mahiyettedir. Ma· 
lüm olduiu üzere, Lol<anıo muahedesi 
Belçika ile Almanya ve Almanya ile 
Fransa arasındaki hudutların maıuni .. 
yetini kefalet altına almaktadır. Gerçi. 
bu masuniyet hava hakkında da 
doinı olmak lizımdır. Bunun 
için havadan tecavüz yapılmıyacak di· 
ye timdi ayn bir mukavele imzalan· 
maıı icaı;> etmediğini söyliyenle.9 de var• 
dır. Ancak hava taarrw:lanndan İn· 
gilt,ere o kadar korkmaktadır ki bunu 
yeni bir mukavele ile takviye etmek is· 
temiıtir. 

Almanya verdiği cevapta prenıip 
itibarile hava anl&fma11 yapmağı ka· 
bul ettiğini bildirmektedir. Almanya· 
nın bu hava anlaımasını yapmağa ta· 
raftar olmasının bir takını sebepleri 
vardır: 

1 - Evveli. Alman yanın silaJılanına. 
ıı zımnen tanmmıı oluyor. MaJ.Um .. 
dur ki Almanya Veraailles muahedesi. 
le •İlahlarından tecrit edilmit olmakla 
beraber, filen silablanmıttır. Ancak bu. 
nu Fransa tanımıyor. AJmanyaya gö
re, eğer havadan laarn1Z yapılmaya· 
caktır diye mütekabil bir mukavele İnh 
zalanacak olursa, tayyare aaılıibi bir 
devlet olduğu zımnen t&runınıt olacak
tır. 

• 2 - ikinci bir Nhep, bu tayyare 
mukavelesinin lngiltere tarafından çok 
benimsenmit olmasıdır. l,..iltere tar&· 
fından bu kadar benimsenen bir proje
yi reddetmek Almanyanın itine elver· 
me.z. 

:(. :(. :(. 

Diğer teklifler i~in ne deniyor? 

A ocak Almanyanm kabul etti· 
ği teklif bundan ibarettir. 

Londra beyannamesile ileri sürülen di
ğer teklifler Juddanda Almanya cevap 
bile vermiyor. Bu teklifler i>ç kısma ay. 
rılıyordu: 

1- Almanyanın uluslar derneğine 
ceri dönmesi. 

2 - Roma protokolüne ittirü etme
n. 

3 - Şark Lokarnosunu imzalama11. 
Almanya, uluslar darneğine ıeri 

dönmekte pelı: acele etmiyor. Çünkü 
iki sene evvel uludar derneiinden çe
kileli takip ettiği siyaset kendisine bü
yük muvaffakıyet temin etmittir. U
lu•lar derneğine girip te ellerini bağla
makta bir fayda ıörmüyor. 

Roma protokolüne girmeie ıelince; 
gerçi Almanya bugün için Orta Avru· 
pada bir ıeniıleme siyaseti takip et· 
mek niyetinde değildir. Böyle bir siya
set ıüdene lnsiltere, Fransa, ltalya 
ve Küçük ltiliıfı karfJımda ıörecek· 
tir. Avrupada Avusturya meeelesi ka· 
dar büyük bir devletler kal.8.alığını 
bir araya ıetiren moaele yoktur. An. 
cak bu protokole ıirmemelı te Alman· 
ya için bir bis meselesidir. 
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Şark lokarno-.ı 

Ş ark Lokarnosuna gelince; bu, 
büıl>ütün ayrı bir meseledir. 

Ahnanya buna muhasnndır. D.lıa ıui· 
bi Rusyanm Avrupa iılerine her hangi 
bir tekilde kanımasmı da i•temiyor. 
Son haftalar içinde Jçonya ile Lo'ııs
tan ve Almanya ara11nda yaldqma ce• 
reyan)an belirmefe batladı. Lehistan. 
la Japonyayı birlqtiren me•ele ne ola· 
bilir? Bu öyle bir sualdir ki cevabı da 
içindedir. Japonya, Lehistan ve Alman· 
ya Ruayaya kartı husumet noktum• 
da birletmitlerdir. 

Almanya lnııiltereyi de Şark Lo
karnosuna kartı alikasızlaııdmnağa ça
lıpnaktadrr. Esaaaı lnırilizler bu Şark 
Lokarnosunu biç bir zaman candan 
benimaememiılerdi. Londra beyanna. 
mesincle de buna töyle laöyle ve Fran. 

MH Ti f•frika: 110 

- 001>e9-. 
- Taliin vannıf.. Bakalım biz 

ne atacafız 1 
Zarlar ıiltenin üıtll.ne bir daha 

düfttiler. Don paça dol&f&D batır· 
dı 1 

- iki bir .. Yandın apm •.. hay· 
eli bakalım Hiiamen aia 1 

Hüsmen yorıanı ıerdire~ ada· 
mm ismi olacaktı herhalde . ki zar· 
!arı bu sefer o ıallaqı.ağa batladı. 
Nazmi onun kolunu tuttu: 

- Bir dakika dur ağam .. 
Ve sonra kulağına i4ilerek; 
- Kuzum .... dedi, iyi ki ha

tırıma geldi. Farze:Jiniz ki ben bu 
oyunda kaybettim ... Ne alacaksı
nız benden? Param olsaydı .ben An 
karadan buraya kadar taban te
per miydim? 

Hüsmen ata güldü; 
- Kolayı nr .•. ıırtındaki palto 

en azdan llç klğıd eder. Sonra yün 

sanın batın için temas edildi. Alman· 
ya bu Şark Lokarnosu itinde ID4PJte
re ile Fransanın anı11nı açmala çalıt· 
maktadır. lnırflterenin tartııftar olduğu 
Garp Lo~unu derhal bıbul edip 
&e Şartı Lol...rnoıuna kartı yüz çevir· 
meıinin sebebi de budur. Almanya 
ırarpta aulhii takviye etmelı: istiyor. F• 
kat tarka yakl&flDlyor. Dü§ÜnülmÜ· 
yor ki sulh yalnız bir ceplİede takviye 
edil-ez. Şarkta batlıyacak her hangi 
bir haıi>in gadta intl<al etmeme•i ta· 
savvur edilelbilir mi? Harp mevzii ka· 
lamıyacafı ılbi, sulh ta mevzii ola.-
maz. 
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lngiltere • Almanya. 

A lmanya., Fransa ile lngiltere 
arasındaki hususi görüıme

ler hakkında duyduğu iğbiran, lngiliz 
oazırlanndan birini Berline çağırmak
la ıröstermiıtir. Gerçek cevap olarak 
ıönclerilen notada deniliyor ki: ln
ıiltere ile Fransa Londrada temas et· 
mişlerdir. Şimdi de Ahnanya ile lngil· 
terenin teması li.zrmdır. Bu teklif Fran
srzlan bayii korkutmuttur. Fransa, 
bunda Almanyanın lngiltereyi Fral\sa· 
dan ayırmak maksadını gizli ,örmek· 
tedir. Bunun için evvela loıriliz Hari· 
ciye Nazırının Fransayı ziyaret ene
si, orada Almanyaya kartı alınacak va· 
ziyetin müşterek olarak te•bit edil· 
meıi ve Sir John Simon'un sonra Ber
line gitmesi ileri süriılmektedir. Diğer 
tarıııftan bazı lngiliz gazeteleri, bir de
fa yola çıktıktan sonra, lngiliz Harici
ye Nazırının V arıova ve bat ti Moıko
vayı da ziyaret etmesi lazım geldiğini 
yazmaktadırlar. 
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ltalya - Haber davası 

Ö 
talya ile Habeıistan aruın· 

daki ihtilaf tehlikeli olmakta 
devam ediyor. ltalyanm Somali'ye as
ker ıöndermeğe baıladığı bildirilmek· 
tedir. Habeı imparatoru ihtilafın Mil· 
!etler Cemiyeti ve yabut ta hakem va· 
ırtasile hallini ileri sürmüı ise de bu 
t.ıldif kabul edilmemiıtir. lngiliz ve 
1' ransız ıazeteleri bu meselede çuk ih
tiyatlı bir lisan kullanmaktadırlar. 

Bu meseleyi bir Mançurya meıele .. 
sine benzetmemek li.znn ıeldiği söylen
mektedir. Çin ile Japonya arasındaki 
Mançurya ibtilô.fında zayıf olan Çin 
mukavemete teft'lı: edilerek ümide dü
fiirülmüıtü. Nihayet kendisini muka
vemete teıvik edenler tarafından mÜ· 
dafaa edilemedi ve Japonyanın kuvve- , 
ti önünde boyun eğıneğe medbur kal- · 
dı. Şimdi Habeıistanın da mukavemete 
teıvik edilmemesi lazımdır deniliyor. 

Habeti•tan 1 tal ya il~ kartı kartı ya 
yalnız kalınca aglehi ihtimal 1 talyamn 
istediği tarziyeyi ve tazminab verecek
tir. 

:(. :(. :(. 

Orta Avrupada 

H afta ara11 çok müheyyiç bir 
haber geldi. Giiya Almanya 

•Wyanın Habetistanda meıgul oldu
iundan cesaret alarak Baviyera' daki 
askerlerini Avu•turyaya doğru tahrik 
ediyormuı. Böyle bir hareketin Avru· 
pa sulbü namına çok tehl ';eli olacağı 
da atikirdır. Hatti bir harp hareketinin 
bqlangıcı ıayılabilir. Çünkü ltalya A· 
vuıturyanın iıtikla.Jini hayati ıbir meso-
le teli.kki etmiıtir. Bu istiklal ya ıi
mau . .ıen ıe..ı ..... L cJilir veyahut ta Viya
na' da bir darbe ile tehlikeye düıer•e, 

ltalya müdahale edecektiı\ ltalyanın 
müdahalesi de umumi bir harbin bat
langrcı olabilir. Bunun içindir iri AJ. 
man askerlerinin hareketi hakkındaki 
haber endite uyandnmıfb. Hele bu 
haberin doğru olmadığı ertesi gün an· 
latddı. Ancak ıtalya Avrupa dıtında bir 
takım itlerle mefgUI olmağa batlarsa., 
Avrupa içinde neler olabileceğini gös
termesi itibarile uydurma da olsa bu 
haber üzerinde intibah ile durmalı: ıe
rektir. 

A. Şükrü ESMER 

~.iıtı ... ıı: Nazmi Şahap 
yeleğin de var ... 

- Peki ama.. ben ta Diyarıbeki· 
re gideceği..a.. Yollarda paltosuz 
ne yaparım? 

- Orasına biz karıtmayız ... 
Ve ıenci fazla dinlemeğe lüzum 
ıörmedi. Zarları aallayıb attı; 

- DU.e•! 

KovUf, dütef, dübef, dubara ıeı· 
lerı arasında sabahı bulduğu za
man, Nazmi, paltosunu da, yün ye
leğini de kaybetmit bulunuyordu. 
Gencin artık soyulacak tarafı kal
madığını görünce Hüsmen; 

- Paydoı 1, diye bağırdı. 
Ve herkes yerli yerine çekilince 

Nazmiye; 
- Haydi arkadat ! ... , dedi. 

fU yelekle paltoyu çıkar arkan-
dan... J 

Nazmi ı.ı tluymamazlıga vurdu. 
O zaman Hiiımen, hakkı çalınmıt 

.. 
MiLLiYET CUMA 22 ŞUBAT 1935 

ı--Ô-z-d-ili_m_i-zl_e_ 1 LD HiK.AY E nJl1! 
----------------------~ Eski ve yeni sevgiler 

E•ki filozoflar, sevgi ile olümün 
en büyük iki ger~ek oliuğunu sÖY· 

Bir filmin arkası 

Bugün M E L E K' de 

AYNANIN SIRRI 
Oynıyanlar: 

lerle.rdi. . 
Olümün gerçekliğine söz yok. 

Bir kıt 'll'eceal kar lapa lipa yafryor· 
du. Saat biri geçmİt her taraf ruız ve 
•euiz bir hal ahnıttı. 

Şehzadebatındaki klihvelerin birii.. 
den eskice palt.osuna sıkı sıkı sannmıt 
uzun boylu zayd bir adam çıkarak ağır 
ağır yİİl'İimeğe baıladı. 

•ANCY CAR OL- POL LUKAS 
İllveteon: Paraaount dllnya haberl•r 

ı•------• Saat 11 de tenzilitlı matine~;.. ____ .. 
Fakat •evgi, çoktan yalan oldu, di· 
yenler var. • 

Geçen gün bir yerde, günlük •e· 
vişmelerin sözü açılmı,tı. 

Birüi dedi ki: 
- Eski gönüller, çıra gibi tutu-

1urlardı. Şimdikiler ise bozuk ta. 
banca gibi çakar almıyorlar. 

Bir vakitler, sevgüi uğrunda öl. 
mek; tadına doyulmaz bir erinç 
(saadet) di. Şimdi, yağmur altın· 
da ıslanmağı bile, kimse göze almı· 
yor. Sevgi, dam altından çıktıktan 
sonra; bir kaldırım yosmıuı oldu. 

Ben dedim k!: 
- Yanılıyorsun. O kafes ardın

daki sevgiler, sevişme değil, bir • 
avunma bir aldanma idi. Sevmiyor, 
gönül avunduruyorduk. Şimdi ise, 
açık havaya çıktık. · 

Kapalı yerde, uyufuk ve sünepe 
bir yaşayışımız vardı. Kendimizi 
kuruntulara kaptırm1Jtık. Gözleri· 
miz açıkken düş görüyorduk. Eski 
sevgiler, uykuda geçen bu kafes ar
dı günlerinden doğdu. 

Şimdi ise, karanlıktan aydınlığa 
çıktık. Uz.erimiz.den o uyu~kluk 
gitti. Y avQf yavaş kendimize gel
dik. Artık, güpe gündüz, k~runtu. 
lara kapdmıyoruz. Kapılama:"fz 
da .•. Sevgi, yalanl(Jfmadı. Yalandı. 
Şimdi gerçek oJdu. Yeryüzünü, ba. 
11 dumanlaşmı1 bir afyon tiryakiai 
nin göz.ile görmüyoruz. Çünkü he· 
pimiz.in ayağımız suya erdi. Bil
mem anlatabiliyor muyum? Bu bir 
uykudan uyanıştır! içimizde, yaşlı
ca biri vardı; içini çekerek: 

- Bırakın bizi.dedi, gene eski· 
si gibi gözlerimizi kapayıb kafamı. 
zın içinde yer verdiğimiz sevgileri 
•ayıklaya duralım. Bizim uykumuz, 
sizin uyanılıklığını:z.dan yektir! 

Salahaddin GONGÖR 

• lV•k. f LÜD 
Sahur Saminin geçen yıl ay

ni günde vefat eden kızı mer- • 
hımı Emel Sahurun ruhu için 22 
Şubat cuma günü öğle nama· 
zından sonra Kadıköy çatllll 

camiinde mevlıld okunacaktır, 

"""'" bııyııranlanların tetrifleri. 
• 

Bir şikayetin c~vl\bı 
htanbul Vali ve belediye rei•iuden 

dün ıu mektubu aldık. Aynen koyuyo-
ruz : 

" 1 - Gazetenizin 24- 1-935 t. li 
nüshasında (bir mesire çöplük oldu) 
baflığı altında çıkan ; Kadıköyünde Fi· 
kirtepesine çöp döküldüğü hakkındaki 
ıikayct doğru değildir. 

2 - Kııın arabaların çok uzaklara 
itli yemediği (senede nihayet bir ayı 
geçmiyen) zamanlarda Fikirtepeaile mÜ• 
nasebeti olmıyan batka bir dağ yolu Ü· 
zerinde bir bostan yerine ötedenberi 
çöp dökmek mecburiyeti basd olmakta· 
d•r. Bununla beraber dökülen çöplerin 
Üzeri toprakla örtüldüğünden sıhhi 
mahzur katiyen varit değildir. 

Bu yazının sözü geçen tJkiyete cevap 
olarak ayni sütunda neırini dilerim." 

Viyana Beynelmilel Sergisi 
10 ili. 17 Mart 1935 

Avrupanın en mühim merkezidir. Taf• 
•1i.t, bilet ve tenzilatlı nakliyat için 
Natta acentasına müracaat. 

bir adam hiddetile küfürler savu
rarak ayaj;a kalktı kuduz bir köpek 
gibi gencin üzerine atıldı. Sakallı 
adamla bir diğeri de o anda gen· 
cin kollarından yakalamıtlardı. Çe 
kittirerek, yumruklayarak, düğme
lerini kopara kopara paltosunu, 
ceketini ve yün yele4ini çıkardılar. 
Hümıen ceketini ona iade etti 1 

- Bunu giy! 
Dedi, ve bir de nasihat verdi: 
- Paltonun, yollarda sa.na, ağır· 

Böyle daha ıerbeıt ılderain •• 
Bu sırada kapı açılmıttı ve aba· 

ni sarıklı, kayyum kılıklı bir adam 
kafasını uzatarak seslendi; 

- Nazmi efendi 1 lıtanbullu Naz 
mi efendi! 

Genç ayı ininden kaçan bi,r a· 
dam oğlu telqile k09arak dar bir 
avluya çıkınca iki jandarma ile 
kartılattı; ve onlara; 

- Aman .• - dedi - lçerdekiler 
beni zorla soydular. Etyalar1mı a· 
lın tunlardan .. 

- Seni soydular mı? 
Jandarmalar hiddetle harekete 

gelmitlerdi. Kayyum kılıklı adam; 
- A .. a .. - dedi -· kim ıoya. 

bilirmit seni! 
Genç, kapıya yakla9arak Hüsme. 

ni itaret edince jandarmalardan 
biri; 

- Gel buraya! - diye bağır-

Kar yerde kanttan fazla olduğu j. 
çin ayak sesi bile duyulmuyordu. Şehza· 
de karakolunun batında biraz durdu. 
Sol taraftaki sokağa saparak yoluna 
devam etti. Yüz adnn kadar gittikten 
M>nra önünde durduğu bir evin kapısı
na yavqça parmağı ile vurdu. Sanki 
kapının arkasında hemen açmak için 
bekliyen birisi vardı. Açılan kapıdan 
hiç ses çıkanna<!an İçeri ..üzüldü. 

'(. :(. :(. 

Şevket Nuri komi•yonculuk yapı· 
yordu. Kazancı yerindeydi. Bir aydan· 
beri zihnini çok me~ul eden bir mace· 
re içine <lalmıttı. 

Paralı olduğu için etrafında perva• 
neler gibi dönen bir çok güzel kadınlar 
vardı. Fakat bunların hiç birisi Şevket 
Nurinin kalbine giremiyordu. 

Sinemaya çok düşkündü. htanbul
oa oynayan hemen bütün filmleri gö
riirdü. Fakat her naoılsa, Beyoğlu sine
malarında gösterildiği vakit 'ÇOk güzel 
bir filmi kaçırmıftı. 

Bir gün yazıhanesinde işleri bitıniı, 
gazete okumağa baılamııtı. Sinema i
liinlan arasında, göremediği güzel fil
min Şe'1ızadebaşında bir ıUnemada gös
terildiğini bildiren bir iliin vardı. 

Saat 8 e geliyordu. Bu akıam batka 
bir it; de )'Oktu. Hemen bir lokantaya 
gıderek karnını doyurup Eminönündeıı 
bfr tramvaya atladı. 

Şehzadebaıına 'll'eldiği zaman saat 
tam 9 olmu§tu. Bilet almak için ifil<>' 
ye gıttiği vakit, localar da dahil ol
mak üzere bütün yerlerin dolduğunu, 
ancak ikinci mevkide bir yer olduğunu 
öğrendi. !Geri dönse ha§ka bir akıam 
gelmesıne imkan yoktu. Çare•iz razı ol· 
du, tahta koltuklardan birine yerleıti. 
Yeni palrosu biraz lekelenmiıti. Onu 
lekeciye gönderdiği için bugün arka • 
~ında esiri paltosu vardı. 

Şevket Nur inin bıl hali az kazançlı 
bir gencin vaziyetinden biç farklı de
ğildi • 

Daha sinema baılamamıttı. Yanı ba. 
ımda ırenç ve çok güzel, üstünden 'Ve 
batından da orta halli olduğu anlqılan 
bir kızın oturduğunu farketmişti. 

Y avaı yavaı kıza sokuldu. Vücutlar 
ıhklddarını duydular. Elektrikler açı • 
lınca da gözler birbirine ıüldüler. 

:(. '(. '(. 

Şevket Nuri ile Şükran itte bir 
aydanberi lll'kadqtılar. Şükranın yakıcı 
gözleri Şe-.ket Nuriyi öyle bağlamqtı 

! 
ki Şükranın kocasından bile hiç çekin
miyor, her gece saat 9 dan sonra Şeh· 
zadedeki evinde soluğu abyO<'dul 

Şükranın kocası fabrikalardan birin-
d< gece iKi•i olduğu için eündüz evi ... 
dt. uyur, ırece çalışmaya giderdi. Fakat 
bir zamandanberi kız kard"f\ ile arası 
açılan ve eniıtesi ile de bir gönül an • 
laıması kurmağa hazırlanan Şükranın 
kız kar<leşi Nuran !'hluı ile Şevket Nu
ri arasındaki işlerin hepsini eniıtesine 
anlatmıfb. 

Nuran ablasına daima doot gözükü. 
yor, onu §Üphelendirmiyor, bilakis iti
mat te.~ln ediyordu~ 

Fakat bir taraftan da kuyusunu kaz· 
mağa devam ediyordu. 

Bu akıam Hüseyin ile sözlqti. Saat 
tam biri çeyrek ıreçe eniıteaine kapryı 
açacaktı. Sözünde durdu, tam vaktin • 
de kapı vurulunca açb. Hüseyin ya. 
v9§ça Şükranın odasına çıktı. Hızla 
kapıyı açtığı zaman, Şevket Nuriyi min 
dere yaslannllf otururken eördü. Şük
ran bu ani baskın kartmnda ne yapa· 
cağını f8tırmıt. ölüme bile razı olmu1· 
tu. 

·Fakat hiç heldemediği bu sahneyi 
daha ıaıntıcı, bir sahne takip etti. Nu· 
ran da kapıdan içeri ııirerek H üseyİnin 
yanında durdu ve ortalığa rofclver kur
ıtunu yerine ttuıeyİnin aizından ıu söz .. 
!er fırladı: 

- Şükran artık beni sevdiğini SÖy· 

dı - ver fU efendinin j!!!:nnı! 
O zaman Nazmi ıbu a iyice 

gördü. Otuz otuz bet YllfIDda ka· 
dar ~öateriyordu. Oıtü ba.,ı çok te· 
mizdi. Ellerini uğufturarak,omuzla 
rmı kaldırarak ezilip büzülerek yak 
lıqınca jandarmalara gülümsedi: 

- Aman ağalarım .• - dedi -
Bu efendi deli mi ne? Onun palto· 
ıu maltoıu yoktu. itte içerdekilere 
sorun.. Hem ne hacet efendim. .. 
Geldiği zaman Receb emmi de bu. 
rada idi .. Değil mi Recep emmi? 

Kayyum kılıklı adam derhal O· 

nu tasdik etti: 
- Evet evet. .• 
Bunun üzerine jandarma gence 

döndü; 
- Efendi ! bak hapishane me

muru ne diyor? 
- Hapishane memuru bu mu? 

Vay ıidi hapishane memuru vay! 
Kayyum kılıklı adam, hemen itin 
havasını değittirdi; 

- Efendi ... Hükumet memuruna 
hakaret mi ediyorsun? Duydunuz 
ya? Sen de tahid ol Hüsmen! 

Nazmi artık adam akıllı hiddet
lenmitti: 

- Olsun .. - dedi - fakat jan· 
darına efendiler •. Sizden rica ede
rim. Bu kovutu arayınız. Paltomun 
rengi siyahtır. Ve yün yeleğimin 
kahve rengi düğmeleri vardır. 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen defaki bilmecemizi doiru hnlleden
ler arasında çektiiimiz kurada birinciliği Jean-

d'Arc mektebi ihz.ari sınıhndan Bayan Jale 
Erıin, ikinciliii lstanbul Erkek ilıesi A - iV 
talebesinden 728 Numaralı LU.tfullah Öı:encin 
kaı:anmıılardır. Li.ıtfen idarebanemize kadar 
teırif ederek hediyelerini almaları kendilerin
den rica olunur. 
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Ceçan defaki bilmecemi· 
zin halledilmiş şekli 
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Oımanhca ka.r91hkların1 yazdriımız kelim•· 
lerin Öz tü.rkçe mukabillerini yazarak ıeklimi
zin bot hanelerine 1erleıtiriniz •• keserek 
"Milli1et Bilmece ınemurluiuna., ıönderiniz. 

Bilmecemizi doiru halledenler arasında kura 
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Müddet: Paza.rtesi ıünü akıamına kadardır. 
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1 I•• 1 1 - SOLDAN SACA : 

l - Bir velcilimizi.n •OJ'•dı 5 .. bir senera.lı· 
mıxın soyadı 5. t 

2 - Kamer 2, bir meyva 3. 
3 - Siyah•. 
4 - Cü.retkir 4, süze11ik luralıçası 3. 
S - Sudan çıksa.da ölmiren büyük bir baa 

lık 3. 
6 - Nota 2. a.buı 4 .. içine çorba konur 3. 
1 - Çok sıcak deiil 4, bir içki 4. 
8 - Fahr 6 1 Üzerinden tren •iden yol 3. 
1 - Bıçak mahfazası 3, ahseden 4. 

10 - c •• 3. 

1 l - Gen itlik 2, ıeniı deiil 3, ateı 7ak .. 
mak için bir t•J' 3. 

YUKARDAN AŞACI ı 

1 - V ekilet 8, nota 2. 
1 - Kamer 21 Sersem 4. 
3 - Dem 3, Zıvırın arlı:adaıı 4. 
4 - Rusya.da bir denia 4, Cari 4. 
5 - isim 2. 
6 - Elbise ıüpürıesi S. 
7 - Cephe 2, Kemerde bulunur 4, Ceml 

edab 3. 
8 - Ciıa 3. 
9 - Baıtaki harften aJ'ka11na da ıetirin 

derhal ortaya blbolur 21 parmakta 
bir T•r 6. 

10 - Uzak nidası 2. 
11 - Ramazan ekmeil 4, Mebus 8. 

liyemezsin, fakat lben Nuranı seviyo
rum. O da beni seviyor. Seni bırakıp 
onu ala<:ağnn. 

Hüseyin Şükranı hotadı, Şevket Nu
ri o ini baskında oturduğu minderin 
ilstüncle geçirdiği lrorkudan a.c.ylp bir 
sinir hastalığına yakalanmıı, lrir hafta 
sonra .da inme ıelerek ölmü§til. 

E. !Nejad Ozıü 

Buna Hüsmen kahkaha ile karı· 
tık bir cevab verdi: 

- Ayol! onu memur efendi ba
na daha dün kendi elile ıetirdi. 
Değil mi Receb emmi? 

Ve hemen içeriye girib bir daki· 
ka sonra elinde N!'zminin yün ye· 
leği ve paltosu oldu4u halde gel-
di: . 

- Rce<b emmi 1 Bunları dün ıa· 
bah bana sen kendi elinle ıetirme- 11 din mi? 

Kayyum kılıklİ herif sakalını 
11vazlayarak; gözlerini hav!Lya kal 1 

dırdı; . 1 

- Allah tahiddir .•• - diye mı
rıldandı - Bunlar benim ölmüt j 
çocuğumun efyalarıydı. Hüsmene 
ben sattım. Hem efendim Hüsmen 
gibi koakoca bir köy ağası bu u· 
yuzun paltosunu atırır mı? 

Kovu9un içindekiler de; 
- Evet evet ... Biz de fllhidiz. 

- diye bağrıfıyorlardı -
O zaman Hüsmen kollarını ka

barta kabarta Nazmiye yakla.ttı ve 
onu göğsünden itti: 

- Kör olma herif! Haydi git 
batımızdan .. Zaten Allah belanı 
vermİf .. 
Yapılacak hiçbir it kalmamıftr. 

Genç, bir ona, bir kovuta bir de ha 
pishane memuruna baktı. Sonra 1 
tek kelime söylemeden jandarma. · 

Bugün 
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Bugünkü progralll ,. 
12,30 Plak neıriyatı. 18: Otel 'f~ 

liyandan nakil. çay saati. 19,20: Ço< 'fıb 
saati, hikayeler. 19,50: Haberler. 20: ıli· 
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Radyo pİyeıi. 21: Aktam konıerl. 22: ~ J.I· 
neıriyat. 23,05: lnaiJizce neıriyat. 24,oS· 
manca neıriyat. ııa· 

832 Khz. M O S K O V A. (Stalôn) 36I et· 
17: Sovyet bestek.i.rları tarafından kon~'1' 

18,.20: Bir opera temsilini nakil. 22: D•D1 

aikisi. 

785 Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. le'· 
18,20: Eılır:; asker marılan. 18,50: Hab~r pO 

19: Sözler. 19.20: Şarkı • lauta ve çift P''t , 1. 

ıarlulan. 20,10: Mizah. 20,30; Halk ıarkı CJ,o· 
21: Haberler. 21,15: Ulusal neırirat. 22J •'' 
pinin 125 inci doiurn J'llr münasehetile .. ,Jef· 
ferinden konıer. 22,45: Aktüalite. 23: tfa1J'·ıı: t' 
23,20: Verdinin "'OTHELLO,, operuı (p • 
ı •. ) 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 5$0 "" b•" 
18: Opera orkestrası. 19t20: Spor hs il' 

leri. 19.30: Stenoırrafi dera1. 20,05: PJtaS~•' 
Şarkılar. 20,50: Macar topraima dair •. ptı 
(ziraat.) 21,25: Çin sene musikisi. 21~~· ~-· 
haberleri. 22,30: Haberler. 22,50: Yat 1 

artet konseri. 241 Cuband. 

686 Klu. B E L G R A D, 437 "'' ~· 
18: Cocuk neıriyatı. 18,30: Danı D'.1 111 ' t ~ 

20: Sözler. 20,05: Rekl&mlar. - Haı,.~~~ J3 
30: Uluaal netriyat. 21: Zaırrepten pJP''" tt'' 
Haberler. 23,20: Plik. 23,JOı Radyo ork•' 
sının konseri. 

904 Kbz. H A M B U R G, 332 "'' .~· 
18,~: Genç krz~ar tarahndan el ot~.,,r 

konserı. 18,45: Sozler. lf,45: Bor.a .,~· 
leri. 19,SSı Mandolin muaikisi. 11: ti•~. j1· 
21,15: UlusaJ neıri7at. 22: Stüdyo t,errıs• 1por· 
Haberler. 23,25: Otomobil sersisindco r:,. 
taj. ( pllk.) 23,45: Plak. 241 Akıam 1<0•• 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m.: ,.,.; 
17,30 Plak, 19 Sözler. 19.20 Gençler•~ 

ri7at, 19,50 Sözler, 20 Mandolin Ol~• 
20.30 Bando orkestra, 21 Kısa h•.:J'!~ 
21,ıa Ulusal musikili neıriJ'al, 22 .:J""' P" 
beatelerinden parçalar, 23 HaberJet, 
Dans mu•iklsi. 

Yarınkı program 
lSTANBUL, ~ 
17,JOı inkılap dersleri, Onivertl..,,,, 

nakiıl; Manisa sayli.vt Hikmet. 18..-"ıiı-" 
yen Azade jimnastik. 19: Şdır..-g)O' 
ki Korzakei, -9,30: Haberler. 1 ~ 
konferans. Relik Şükrü Türkiye "" 

1 
,, 

tıün dünyada huğda)'. meselesi. 20~ 
yan Tüzin Demircaz. 21,lSı Son ji;J1' 
ler. 21,30: Radyo orkestruı. 221 

tanıro ve caz orkestra11. 

]arın önüne düttü; bu sefil f"' 
den uzaklaftı. 

lki gün sonra, Kırtehire ul~ 
bulunuyordu. Kenarlarma ı.t~ 
ağaçlan dikilmit dar ıoke»~I": 
döne dolafll hüldlmet kona 
diğl zaman öğle ezanları o~»f' 
du. Burada çok nazik bir ~ 
ma zabitine rastladıı ~~ 

- Kamım~ aç ıaliba ..• --;, çv
sordu. Bu zabit ona - he 
yorulmlJf& da benziyorauııııl·eı"~ 

Ve ••• cevabını beklemede!leı:İ'Jr 
berinin lokantadan hen~ ,!ıt ol" 
ği listeyi uzattı. Haline acd')et• 1 
caktı. Yemeği beraber ye 1..,.~'·ı 

Bir ıaat sonra bir poıta f,#b' 
Kayıeriye hareket ediyord;ı jııfl' 
efendi, onu ve memur e~~ı. 
damıayr bu arabaya bindı .

1 
" lı' 'lı .,'~ ,r •. 

Tekerleğine çarpan en. bil 1 •· ~ 
tatın bile zıp zıp zıpl~ttıt·r ,,-1(.i •İ. 
sız yük arabası Nazmıııe 

1 
\,ıi. r ..., 

lı vagon kadar rahat ge foııı t',ıı 
mektuplar ve paketlerle aııtıı.t\, 
ta torbalarının üstüne 'Y rıfl' ( -
uzatınca derlıal kundura ~r.r"fJ~
kardı. Ve az atede, her . ga1 er 
kavaklar fıtkıran Kırteh 1\jğİ i 
silinirken yavaf yavat ~e~,; 
!eri de görememeğe bat·• .Jj 

_ Bitrrıe<> 

1 

~; 



T AR1Ht TEFRiKA : 48 

Arablsta~d 

imparatorluğu 
--·--...:--·--..:... yıkıldı 

ı., h . . 
Q/ı/ıı ntahlwulur. Y~n: Son Yemen vali•i Mahmut NEDiM 

Mahmut Şevket Pş. en çok 
, neye içerliyordu? 
l\tiha çıların kendi aralarında menfaat hır· 
llo sına dü~meleri Pt• yı ürkütüyordu 
~p!beşten sonra Mahmud Şev- cak gibi kullanmak istiyorlardı. 
~~ İttihatçılardan 'iki.yete Fakat bu yolun wnu iyi değildi. 
, 1: Mahmud Şevket pa,a bu husus-
d Bıı, böyle devam edemez, di- ta ittihatçılarla bir hayli mücadele 

'.lııı Q, Kimseye söz anlatmak im- etti. Fakat kendi anlatıtına göre 
~~Yok. Hüsnuniyetle ba,lanan bilhassa Talat, Cavid, Rahmi, Ah-
'!ıj' !ahsi menfaatlerin ilk safı med Nes'.mi beylerin ve diğer bazı 
~ b·'hnesi yüzünden, karma karı- ittihatçı rüesanın ısrarları üzerine 
~~~!ekil alarak fenaya doğru - bazı hususatın müzakeresi ha-
\ıııı· •ınlarile g_idiyor. Herkes hanesile - Mü,ir Tatar Osman pa-
fifi/ne göre bir bava tutturmuf, fayı Suriyeden lstanbula davet et-
~r. ~emleket kurtuldu, her if mek mecburiyetinde kalmıttı. 

d .?'.rdi, hiçbir tehlikeye ma- istemeye, istemeye, zorla imza-
~~i egıfız gibi fimdi biribirimi2 ladığım bu kağıd, bana bi,. harbi-
. ~IYoruz. Gözleri, kafaları ye nazırı değil, fakat birkaç dü-
~ b_~rüdü. Bilhassa son gün- fÜncesizin bir emir kulu olduğumu 
'lt ~ııtemadi bir mücadele ha- anlattı. 
~ıı. Bir kör döğütüdür gidi- Şu sırada bu mevkiden çekilmek 

'Unıın sonu neye varacak dü- hi.ikumeti müfkül bir vaziyete dü-
~cı~z bile. Halbuki etrafı- türmeyecek olsaydı, bilhassa harıc-

~ h dutm:mJa~ uyuma~orlar, te fena akisler, birtakım dedikodu-
!li . ekledıklerı fırsatı hız ken- lar ihdas etmiyeceğini bilseydim, 
bllıı:ı:Je hazırlarız, batka taraf- bir lahza tereddüd etmez nezaret-

L •rakı · A b' ta h ı· k 1 ' ~ k n, sız ra ıs n a va ı- ten çe i irdim diyordu. 

ı\~ eaten iyi bilirsiniz vakia B' k ·· ' 
1 

tabı'st d k ' ır aç gun sonra gene Mahmud 
1 an er en, orasını ec- ş k t d · · 
~maliki Osmaniyeden ayırd e; e ı,"~nın Y~~~n .. k ıdİ. Şu-

Q ı kasdetmiyorum, fakat yal- braulan )ur~ aln gToruturOen, stan-
l'asın d" .. · b a ge mıt o an atar aman pa-
. . ı Ufunsenız, oranın u- · · · h b · 1Çınde lk d v k k . tanın zıyaretını a er verdıler ça an ıgı etme etı · 
~.~~•eniz bile ahvalin ne ka- Mütir Osman pafa, bira~.eri mü-
;•ın bir tekil aldığını taaav- fİr Ahmed Feyzi paf& ile Yemende 

~a.hebilirainiz... birlikte bulunmu' ve pek aevitmit 
\a. ~ud Şevket pafa bu tekilde olduğumuz için, beni de tanır ve 
~ ıdsöyledikten sonra, asıl severdi. Üçümüz ba,hata oturduk. 

~i.12 ıran, bunaltan mevzua Patalar sabırsızlanıyorlar, dertlet-
, mek ihtiyacında olduklarını hisset-

i~il.\iifir Tatar Osman pafayı bi- tiriyorlardı. Ben kalkıb gitmeği, 
•a.ı~' Çok namuslu, afif, merd onları yalnız bırakmağı diitünür
d, anperver bir adam olduğuna ken, Mahmud Şevket pafa, Osman 
b/thadet edersiniz, batta dev- Pataya; 
~ a Manastırda iken, sırf it- - Mahmud Nedim Bey yaban-
i ara yardım edebilmek için cı değildir. Zaten ahvale de v 'Uuf. 
t~rz~ -~e. rızasile kendisini dır, onun yanında aerhesçe, açıkça 

•a. rdıgını bu suretle ittihat- konutabiliriz, dedi ve böylece iöz 
1iıa~eydanı bof bıraktığını ve açıldı; 
tlbe 

1 ~öyle aldatarak müfkül Mal,mud Şevket pafa uzun uza-
. lok;kıe dütürdüğünü bilmeyen dıya lttihatçdarla mücadelesini an
a.~a lir, itte f:mdi ittihatçılar !attıktan, hatta Osman pafAyı tes
i~lıı. lrıa musallat oluyorlar .. Bu- kin ve teselli için, merkezi umumi: 
be~ he ~!yeceğini tafırıyor, nin de, Suriyedeki ittihatçıların 15• 

ıııu k .. ar ıye nazırı sıfatile rar'arı, inadları karfıunda aciz 

~ ' ul bir vaziyette kalıyo- k ı ı .: .. ıı: ı 1 a a•ı: rl't,mazu~ gorwme,eri ı: :;mn 
ııı d geldiğini, kendisini çok sevdikle

tö 11 Şevket patanın anlattı- ri halde bu suretle harekete mec-
~ı~re, lttih_ atçıların, evvela bu". b kald ki .. I d 'lrı 1 ur ı arını soy e ikten sonra• 
0~d et :rı.n~ mükafaten Suri- z d ' ~•t u ınufırı olarak gönderdik- - aten, edi, sizin tu sırada 

' • a.r O döcdüncü ordunun hat.ında b ıfun-
~ t . sman pata orada da manız çok !üzumlu ve faydalıdrr. 
' f e;:ıız hareketlerile temayüz Ora ahvalini hiç beğenmivorum. 

l" "''a. at hiribirine zıd menfa. K k ' .~ .,. e arma arıtık bir haldedir. Sizin 
ı. • ltrh ve cotan, azan Suriye- gi~i biri orada bulunmazsa kartı
:tl-in 

1 atçıların gayrimetru e- li.1.fhğımız mütkülatı yenememize 
1ti i': arzularına mutavaat et- imkan bulamıyacağız. Bu da bir 
!t!,rj~ın, bunların mütemadi fİ· vatan vazifesidir, beni kırmayaca-
. İte aebeb,Je, timdi, merkezi ğınızı da biliyorum. Gideceksin de-
otııı Osman patanın azli is- ğil mi pata? dedi. 

11 
11

•· O aralık hudus eden 
~-~kası .üzerine,_ Adana va- Tatar Osman pafa •birdenbire 

~~'rh heyır itarı üzeriı;ıe Ada- hiddetlenerek, Mahmud Şevket pa-
al k d ""Ya,• lif uvvet gön eren ve bu r-

. h -pe de kendisini sevdiren - Sen de mi onlara uydun,. .. 
' ~;:•~nın azli cihetine gidil- Pata, bana ısrar etme, ben bu It-

şturlü hazmedemeyen tihatçıların emirlerile artık bir ye-
~ıı evket patai re adım atmam ... dedikten sonra; 

·~fıkı 8.rtık bu hareketlere bu . - Yazrk, diye sözüne devam et-
•~~ ... al ra alet olamam! di;or tı, yazık bütün emeklerimize meo.. ' ., e eli . . . k , T 

erını masaya vura- rutıyet, anunuesasi, j,ürriyet
1 

ada-
~ :tı let bu mu? ~iz bunun için mi çalıt-
~~~rtık, diye bağırıyordu, tık, her tehlıkeye göğüs ger4ik, 
~llıııd ar yeter!.. • B~nca em·~k sarf ettik. flükUıneti 

~ilk Şevket patanın bu ha- boyle çoluk çocuk elinde oyuncak 
ı;-e.kndu, o':1u teskin etmeğe . etm.:k içir. mi emek ıarfettik? Bu 

>ord at o hır türlü sükiın ned.r böyle, ne istiyorlar, Sultan 
~~•a.31 ~ Belli idi ki ittihatçı- Hamidin yerine timdi birkaç sul
~·~ le h ena .halde açılmıth. tan Hamid mi geçiyor, o halde o-

tlı~. 0 t hır feY değildi. nun ne günahı, kabahati vardı! ... 
1 1 uınu·· s· b b ı ıı.,1 h ını ıse, unyedeki e~, u Yafta artık istibdada tabanı 

~ 111 h .. 0 ,, tutmak,bunun için mul edemem ... Siz Suriyenin timdi 

1 ~ tıı~hutu.n a~zularına boyun ne halde olduğunu biliyor musu-
~· ~'" . Urıyetınde kalmıfh nuz? .. Orada birkaç türedi keyfe 
~ rıaab kt f ' h"k ~. 1 an ne arkı var- mayefa u üm sürüyor, a•dı:kları 
~;;'n da b' asdrk, kestikleri kestik. .. Ve bun-

"ı<\ ır yerde bir vali lar korkarım ki memleketi bir fela-
' ~<\lkdan temiz, dürüst adil kete sürükleyorlar, hu adamların 

1'j llı~te ın ~~ğil, fakat haftaki dütmanlar elinde birer alet olma-
·~ ~, k .. i_a lı benin arzu ve e- dıilarını nereden biliyoruz? 
~ <ırı.ı k" .. M h d Ş ~1 b'. aleyh· orune mütavaat et- . a ~u evket pata, çok müte-
1> ı~ s'k~ne yazılan -bırkaç essır hır tavırla dinliyordu. Pata 
aıı,ıı; 1 ayetname üzerine (arablık) meselelerind.e çok has-

'1 as "' k" d d A 1 b '<:~· ~e" ı:n en atılır- sas ı. s a ara lığının yüzüne vu-
>, 1 bıı nı·· rulmasına tahammül edenı.,.,,.ı: \. 
~b llıeıı 9 btegallibenin yerine rabların emellerine, arzularına mu 
• i,1 a)~ııılu .v~ Ya_~n~.z -~•rkaya ta vaat, onları hiıuayt: • 
~ııı"ıl.'~inj kçın to7.unu geçir- der görünmek istemezdi. E-;.,··ha~'as 

~~ 'lın.ı ayrtsız fartsrz yap- noktası bu idi. Osman pa .. anın hid-
'• e olan · b' .. d .. h'dd 1 T ~I tııf1 0 

Yenı ır mule- et,ı ı eti söyleyitinden' ve bil-
~ 'r hııı rtaya çrkmı,tı. ! hassa son cümlesinden çok mütees-
lltıı~nJ'nı:lu!cları yerlerde va- 1 sir görünüyordu; 

anları ellerinde oyun-) (Bitmedi) 

MiLLiYET CUMA 22 UBAT 1931 

Diyar~bekirde eski eserler 
Diyarıbekir inşası miladdan evvel başla 
yan sur ve diğer eserlcrile ~eşhurdur 

.. 
' 

-

ı 

' ' 

.... 

r 

Diyarıbekirde eski 

DtY ARBEKIR, (Milliyet) - Di
yarbekir Cenubi tarki Anadoluda 
30 bin nüfuslu tar ve civarınd~i 
eski eserler itibarile Türk tarihi 
için ehemmil~ti haiz büyük ve fi· 
rin bir tehirdir. Diyarbekirde bu
gün pek eski devirlere aid birçok 
zengin ve kıymetli eserler mev
cuttur. Bunların en mühimmi Di
yar'bekiri çeviren muazzam sur
lardır. Bu surların yapılmasını mi
lattan evvel batlanmıf ve 155 sene
de altı Kayaer zamanında ikmal e
dılmit olduiu kamusulali.mda ya. 
zılıdır. Fakat bazı burçların ihti
va eylediii kitabelere nazaran A-

- ,_ - _._ -
J 

.. 

eaerlerden bir cami kapısı 

mak üzere dört kapısı vardır. Kale 
içinde pek eski iki kilise ile bir ca
mi mevcuttur. 

Diyarbekire yarım saat uzaklıkta 
Emeviler zamanında Dicle üzerin
de yapılan ve asarı atikadan sayı
lan on bir gözlü bir köprü vardır. 

Diyaııbekirde 28 cami vardır. 
Bunların birçoğu minareli olub tat
ları kilsidir. Melik Ahmed camii 
minaresinin y:ı-ratıklık (zerafet) 
ve yüksekliği ile beraber yarıya ka
dar iki yolu vardır. Gerek camile
rin İçinde ve gerek minarelerin ka
ideleri hatiyeleri~de kiymetli çini 
•üa ve kitabeler vardır. Camii'· 

Diyarıbckirde eski eaf!r'lerden bir cami avlusunun duvar ve sütun
ları 

rablar, lraniler ve bilahare Türkler ı 
zamanında tevaifi mülUk devrin
de birtakım aksamı hayındrr ve de
ğİftimek suretile kısmi yapılar ya
pılmıttır. Aradaki bağlantı duvar
ları haric olmak üzere yetmit iki f 
burçtan kurulmuttur. Surlar çepe
çevre takriben 8 kilometre uzunlu
ğundadır. Burçlar arasında en ziya 
de mimari kıymeti ve büyüklüğil 

İtibarile evli beden, yedi kard~ler, 
ben ve sen ve keçi burcu ad.Jarile 
anılan burçlar tatılacak bir tekil
dedir. Yedikardetler ben ve sen 
burçlarının dıt yönlerinde • taraf • 
tevaif; mülUke aid • bazı kitabeler 
ve aralan kahartmalan vardır. Ke. 
çİ burcu da gayet genit olub için- 1 
de birçok sütunları havi ve vaziyeti 
dolayısile eaıki bir tapınma yeri ol- i 
duğu zannolumnaktadır. Diyarbe
kir ıurlan içinde ve Dicle kenarın
da içkale adile anılan ikinci bir ka
le vardır. Bu kalenin de Fettah 
Yenipazar, Urgun, kale kapılan ~1- · 

bir avlusuaun tark ve garb cephele
rinde Selçukiler tarafından Romen 
yapıl•.; tarzında yapılmıt ıütun 
ve kemerler, duvarlanndalıattı ku
file yazılmıt yazılar vardır. Bu ca
mi yanındaki Mesudiye medresesi 
de tarihi bir eser olub Emir Mesud 
tarafından yapılınıttır. 

Vilayet içinde surla yapısı bera
ber olduğu yapılıt tarzından anla
tılan Urfa kapısı civarındaki (Mer 
yem Darye) kilisesine bititik du
varın da tarihi bir kıymeti vardır. 

General Behram camiinin lçka
pıaının sal ve sol geçe - cihet- !erin 
deki ters dötemeler hali hayretle 
tem&f&Ya değer mimari bir ıır ve 
bt cerikliliğin alametidir. Ahlak ca
miinin İç duvarları ki.milen yazılı 
kabartma ve laflardan ibaret olub 
tertibat ve irtibatsız bulunmalan 
itibarile bafka yerden getirildiği 
anlatılmakta ve esas yeri keıtirile
ınemek:edir. 

her hangi bır !ıCbeplc sinırlcr1 f)t çalış:.nıı)anları kurtaran 

6romural dır. 
Bu ıııustahzar·çocuklara bılc vcrllıııel\tcn çcJ..ın i lıni)eCek dcrcccdc· zararsıı 
olup sinir hallerini iiderir, rahat bır u)·ku getırir ve uzun zanıan alınsa 

dJ alı1ıııo;ıı1c vcrnıez. Bronuır.ıl sinil ilcrın, tcheyyçhilcrin "e uyu)·aruayan• 
ların ilacıdır. 

11.1 ~t 20 5ıorf\prırnrırı h.avl tılp. 

icrdt rcıanrltrdt rr(ttt ile ucıhr. 

~oll A.-0, kimyevi maddeler fabrikaları, ludwlgshafen •/Rhln. 

Denizlinin kar altın da bir görıinüşü 

Silvanda 
Say'ay seçimi 

-o--

Yetmiş yaşında ihtiyar 
bir köylü neler söyledi? 

SILV AN, (Milliyet) - 8 Şubat 
Cuma günü kasabamız intihap mü
nasebetile çok mes'ut bir gün ge • 
çirmi9ti. Bilhassa kadınların reye 
i9tirak ve intihap edilmeleri bu sa 
adete büyük bir nete ilave ediyor
du. İntihap tf alkevi binasında ya
pılmıt ve bütün kadın erkek ikin
ci seçimi bir halk kitlesile bera -
her burada yapılmıftır. Bu arada 
kaymakam Bay izzet Kılavuz ta -
ro..: ından ~::ıkılap fırkamızın memle 
kette bata.rdığı büyük itlerin müs
mir neticelerini ve kadınların reye 
ittirak ve seçilmeleri cihetinin de
mokrasi tarihimizde mühim ve fai
deli bir yenilik hareketi olduğuna 
dair bir söylev söylemiştir. Sonra 
Halkevi reisi Tevfik, hitabet kür • 
aüıüne gelerek inkılap tarihimiz • 
den bugüne kadar Cumhuriyet 
Halk fırkasının pek yüksek rehber 
likler_inl cumhuriyet sisteminde 
hükumetin millete ve mille
tin hükumete kar.şılıklı inan
larını ve kadınlığa verilen tabii 
hakları canlı bir surette ifade eder 
ken medeni hayat safhalarında çar 
,af ve peçenin bugünkü muasır ha 
yatta yeri olmadığını bid'at deni • 
len teyleriıı uıcJeni \":kli hoyotc. 
uygun olanlarının kabulünü bunun 
haricindekilerinin merdut olduğu
nu büyük bir heyecanla söylerken 
başta kendi refikası olduğu halde 
15 memur ailesi Halkevi idare oda 
sına çekilerek pufu ve çarfafları at 
mıt mantolarına büründukteri hal-
de salona giı ... k reylerini sandı -
ğa atmıtlar ve toplantı nihayetine 
kadar salonda otunnutlar ve bu ıu 
retle Halka kılu-ue:luk yapmı,lar -
dır.Gene o aırada 70 yatında mez
rea 'köy!l Şerif ~y:ığa k31karak: 
«70 ya,ındayım, bundan evvelki 
60 senelik hayatımdan bir feY an
lamamıttım. Cumhuriyet devresi • 
ne isabet eden tU 10 senelik haya
trm kutlu olsun,, diye Meclis için
de bağırmıf, böyle bir ihtiyar köy 
kötelerinde yabani büyümüt hiç bir 
medeniyet görmemit bir acizin bu 
görütü Cumhuriyet hükumetinin a 
dalet ve satvetinin her tarafa sa· 
çan feyizlerini kendi lisanile ifa • 
de etmittir. 

Aydının geçen mali yılı 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

maliyesinin 934 mail yılı aon ki
nun ayı sonuna kadar muhtelif 
vergilerden tahsilatı geçen yılın 
ayni aylarından 46627 lira fazla
dır. 

933 malı yılında kazanç vergi
sinden 55451 lira 934 yılında 
60372 lira, 933 mali yılında bina 
vergisinden 20979 lira 934 yılında 
32572 lira; arazi vergisinden 933 
yılında 64562 lira 934 yılında 
77740 lira hayvanlar vergisinden 
933 mali yılında 158521 Lira 934 
yılında ise 174456 lira tahsilat ya
pılınıttır. 

Aydında konferans ve konser 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Halkevi salonunda dün aktam da 
Erenköy kız lisesi mezunlanndan 
bayan Cavide Cemil Ço,an tara
fından Milli edebiyat hakkında bir 
konferans verilmittir. Bayan Ca
vide Türk edebiyatını lıli.m dev
rinden evvel, isli.m ve osmanlı 
devri ve milli edebiyat olarak üçe 
ayırdı ve çok muvaffak oldu. 
Konferansı piyanist Hüseyin ve ke 
maniat Orhan Cemalin bir kon
seri taki b etti. 

Bayan Cavide'nin ilk edebiyat 
hocası orta mekteh türkçe hoca
sı ihsanı aalonda bulunanlar Ca
videnin muvaffakiyetinden ötürü 
kendisini kutluladılar. 

Gittikçe 
Güzelleşen köy 
Kulp kazası eskiden na

sıldı, şimdi nasıldır? 
DIYARIBEKIR, (Milliyet) - Vi

layetimize bağlı Kulp kazası 50 ıene
lik eıki bir kaza merkezidir. EvvelC41 
pek küçük ve harap bir vaziyette olan 
bu kaza cutnhuriyetin ilanından .sonra 
pek çabUk genişlemiş ve kasabanın her 
tarafında iktisadi umran faaliyeti art
mıı ve Kulp güzel bir ıekle ııirmiflir. 

Son ıeneler içinde Kulpta bir çok 
muntazam evler, 2 kahve, bir belediywı 
binası yaptırdmııtır. 

Kazadaki evler evvelce gayri mun
tıwım w Yek diğerine geçmiı ·bir ıuret. 
te y11pdmrıken Nafia idaftlinin yardı
mı ve belediyenin himmetile ı.a...a.. i
kiye aynlarak ortasından büyük bir to
se açılıruı, fO..,y,; amuden kateden de
re boyunda bir köprü yaptmlmıJ, 
kÖprünün ui ve aolunda bir hizada gü 
zel dükkanlar vüeude ııetirilmiı ve çar
ııya muntazam bir tekil vecilıniııir. 

Kaıabanın bütün binaları kırmızı ve 
gök toprakla ııvanmıt iken belediye ta. 
rafından külliyetli kireç ve Mardinden 
ustalar g..ııirtilerek bütün evler rcımi 
ve huıuıi müCııeıelerin iç ve dlf taraf .. 
lan kireçle badana edilmiıtir. 

Kulpta belediye tarafından bir mez• 
baha yaptırdarnk hayvan kesimi inti
zama alınmııtır. Beleciiye kasabanın al
tındaki büyiik bahçeyi iıtimla.k ederek 
buraya bir 9'>k ağaçlar diktirmit ve bah. 
çeyi güzel bir tekle getinniıtir. 

Kulpta tam devreli ve bet muallimll 
bir ilk mektep vardır. Kaıııba halkı tıılıo 
sile çok ıneraldrdır. 

.t::vvelce kazanın y•Jlan pek b.JZU.lıı: 

bir halde iken bu&iin Diyarıbekirdell 
Kulpa kadar yapdan muntazam bir ıo
ıe ile cıtomobillerin ıridip ııelmesi t .. 
min .dilmiııir. 

Kaza meı'kezioden köylere kadar o
lan yollar da muntazam bir tekilde ya. 
pılınıttır. iki ıene .rvvel kazanın Şinu 
köyünd• bir fidanlık tıııriı edilmiıtir. 
Buralarda bilhassa ipekçilikte lüzumu 
olan dut fidanı yatiıtirilmektedir. 

Kulp kazasının havası sailam suyu 
bol va temizdir. Kasabanın eh-afın•.la 
bai n bahçeler vardrr. Haftwı mülıim 
bir luıımı ziraatle iftiııal ebnekte<.lir, 
Kulp belediyeal d• bilyük bir faaliyet 
göstermekte ve Kulpun her köyüncı. 

üllrillü bir çalqma '" ilerleme ~ze 
çarpmaktadır • o------

Akıehirde kar 
AK.ŞEHiR, (Milliyet) - Şarnnı:a 

çoktanberi kar yiizüne b_.et lra). 
ınrttı. Evvelki ırün uıl>ahle)'in baflıy .. 
yaimur dün ..ıbaha kadar devam etti, 

Bu zamandan aoara baılıyan kar da 
bu&iin aabaha kaclar yafclı. Her taral 
Beyu gömleklere büründü. Halknn• 
ve müıtahaillorim.iz çok oevinçlidir, 

Sivasta umumi meclis 
üyeleri 

SiVAS, (Milliyet) - Umumi mec. 
!is aeçİll1inde Nuriye Rahmi Herııün.
er, Hatic• Eakici, Behçet Y 8.f&r, Hil0 

1eyin Veli Gürleyülr. f erit Karlıoilu 
Sıvaatan, Hamdi Sofuoflu, Noter Haıa 
di, Tevfik Külhancı oilu, Nuri Kara· 
hisarlı oilu Y ıldızelinden, Hayriye 
Şevki, Mehmet Sanca, Kamil Kadıot
lu, Muatafa Hafikten, Azmi, Sorve· 
ri Koyulhiaardan, Rıza Ahdi oilu. 
Saiıne, Oaman, Ali Bua Kana-aldan. , 
Saliha Hikmet lılk, Nuri Karakoltıık
çu, Melek, Salih Zaradan, Yuauf, A· 
li, Abdullah Su tehrlıulen. Bedriye 
Fehmi Silzen, T-.hlr, Suphi, Belki.s A· 
vondok, Şakir Devrikt.n, Halit, Rüt
tü Çeliker, Omer, Mehmet Retat ince, 
Şarkııladan mecli.i umumi azalıiılla 
eeçilınitle...ıir. 

Akıehirde elektrik 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehrimi• 

olektriiinin cudan alrnınatı için 
yaptınlan projelerinin' bayındırlık ba· 
kanlıfına ta•tik ettirmek üzre Ankara
Yll giden Belediye bıı,karumız Bay Aııih 
Yalçın ve Aktehir b>nluı11 müfettiıi B. 
Mustafa Şarlak evvelki ııün tehrimize 
ııelmiJlerdir. 

Teıiııatı ikmal editeıı Şarlak aı7uın,, 
evlere tevziine de vakında baılanacaktır, 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Şarunızda 
su ile iılemek üzere Akıelıir bankası 
tarafından yaptın\acak olan eloktrill 
teıisatının bir ıirket veya acentey• 
ihaleoi için bu aktam kaymakamımaı 
Bay Talat Bozoilu Hıdk Fırka11 bat
kanı Bay Aziz Perlriin belediye baıka
nı Bay Agah Aktelıir banka11 bajKanı 
Bay Tacettin Yaltınk, Aktelıir ban
kası müfettiti Bay Mustafa Şarlak ve 
azadan Bay Abdullah Kaytan latanhula 
ııitmiılerdir. 
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Kovrelih karısının katil o'duğu 
zannedigor ve de~ 

faili yok eimeğe uğraşıyordu 
1 

Barenjerin evinde karısının mek
tuplan yahud hediyeleri veya bu
na benzer bir ~.;:yleri bulunduğu

Hülasa 
[ Fantoma - Hırsız namile maruf o

lan Marten Dal hususi bir baloda ga
yet garip bir hırsızlık vakasının >;ine 
kaf11mı§ttr. Çalman 9ey ev aabibi Ma
dam Koverlihin yetil elmaıııdrr. Bunu 
Brina isminde bir genç kız aşırmııtır. 

Makaadı ;udur: Çünkü bu yetil ci
maı Cimi Barinjer ismimle bir adamın 
katledildiği gece bunun üstünde idi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
duğu yerde bulunmuıtu. Brina bu mü· 
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev· 
her tekrar ortalıktan esrarengiz bir şe
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa· 
bibi Koverlih aşırmasın? Fakat neden 
hu adam böyle bir hıraızlığı yapacak· 
trr? 

lştc Dal, şimdi genç kıza bir yar
dım olmak üzere Kovcrlihin ukasını 
takip etmiş ve onun da bir gece Cimi 
Barinjer'in katledildiği daire de aynı 2e· 
kılde vurulduğunu görmli!jtiir. 

Bir sürü maceralardan sonra yeşil 
mucevben bulmuş bunu genç kıza tes
lim umı;tir. 

Dal §İmdi Bcranıerin evinde polis 
ru.rıycsi Sum<rsle karşı karııycdır.] 

Dedi. Sizin çok dahiyane fikirle
riniz vardır Dal bunlar hazan be
nim için çok faydalı olur. Bana 
vereceğiniz çok mühim bazı maJu. 
mata aahib olduğunuzu zannedi-
yorum •.• 

- Maalesef hiçbir ;ıey bilmi)'o
rum. 

Dal polis hafiyesinin kalkbğı 
koltuğa oturdu, ve: 

- F antoma • ~,'ınızın size ver
diği bütün üzüntüleri unutturmalı: 
için size bir hizmette bulunmaamı 
o kadar arzu ederdim ki .•• dedi. 

- Çok naziksiniz'. 
- Evet bunu bütün kalbimle 

iıterdim. Fakat ben ıabici Fanto
ma • Hırsızdan babıediyorum, o
nun arkasında gizlenen alçaktan 
d~iil, aklıma gelmi9ken söyleye
yım: Kondon bu aqam seyahate 
çıkıyor. 

- Hayır. Gitmemesini emrettim. 
Arbdat!IU'ınm ne kadar can

ları ııkılacak. Koverlih na11l? 
- Oldukça iyi. Bir kılinikte ya

tıyor • 
- Niçin miaafirlerini yüzüstü bı 

rakılı sabaii ltaranlığı buraya gel
diğini izah etti mi? 

- Bir teyler ıöylemek istedi a
ma sayıklıyor. Barenjerin ölümün
den sonra meraktan luu••l•rmııf. 
Onu kansmm öldürdüğünü zanne
diyor. 

-Ne?? •. 
- Hayır buna dair bir teY söy-

lemiyor; fakat böyle • diifündüğü 
muhakkak. Karısımn Barenjer i· 
çin deli olduğunu ve Barenjerin 
'!na biç ehemmiyet ver,ıediğini bi
lıyorau. Koverlih"kendiaine ehem
miyet verilmeyen bir kadmm her
feyi yapabileceğine kani. 

- Ne budala adam! 
- Tabii, Koverlih kıskanıyor, 

ve kukançhk ta bir nevi deliliktir. 
Kanaınm Barenjere ifık olduğunu 
onu öldı.1rdüğünü zannediyor. Bu
na r~,"men onu müdafaa etmek is
tiyor bu sabah ta, buraya bunun i
çin gelmişti. 

- Buraya gelmekle karısını na
sıl müdafaa edebilirdi 7 

- Yan deli olan bir adamda 
mantık aramaynm. Ozçrinde (Su. 
meran yüzü biraz kızardı) üzerin
de Yetil lırot varmıt galiba •• 

- Yeşil brot mu? .. aradı~ımı
zı ve onun bir delil olduğuna bili
yordu. Kondon bu elmum karısı
nın aleyhinde bir f9Y olduğunu ka
f atma yerlettirmifti. Eğer diifün
müt olsaydı bunun için kendisini üz 
meje mahal olmadığım anlardL 

Dal batım sallıyordu. Madam 
Koverlihin ba br09U Barenjerin ö
lümünden birkaç gün sonra satın 
aldığım babrlıyordu. ' 

Sumen: 
- Neler olduğunu doğru olarak 

biJmiyollllD, dedi. Dün akfallldan
beri tU yeşil brof o kadar çok mesa 
fe katetti ki onu bir türlü takib e
demedim. F akal herbaJde buraya 
Jleldiği zaman Koverlihin üzerinde 
idi. 

- Onu n_için buraya getirmi~ti.? 
- Taymııe atmak istiyordu fa. 

kat F antoma • Hınız geldi ve onu 
ondan aldı. 

- Sahi mi? Fakat bu, Koverli· 
~!n .~i in B rerıjerin emr· ne ge'di
gını ızah etnıez ki .•. 
.- Hayır. Ben ~bebini tahmine· 

clıyorunı. Yetil roftan o ora. eğer 
vana, diğer d !illeri de yok M':"l.,ğİ 
diiaündü. Birkac zamand!lfl~n 

na kanidi. Böyle bir 9ey bulunsa i· 
di bizim bunu 9imdiye kadar ele
geçireceğimizi dü9ünmeli idi. 

Dal cevab verdi: 
- Her 9eyi doğru muhakeme e

demiye~ek kadar asabı bozulmu9-
tu, dedı. Şu halde Koverlih bura
ya karısının mektuplarını arama -
ğa geldi. Mektup derken aklıma 
geldi. Yazıhanenin önüne oturdu 
ve Mimiye bir mektub yazmağa 
b..ıadı. Birkaç satır karalam19tı ki 
birisi üzer;ne ate9 etti. Bunu nasıl 
izah ediyor? 

- Kimin tabanca çektiğini bil
miyor. Adamı görmediğine yemin 
ediyor. 

- Belki doğrudur. Fakat Mimi· 
nin mektubu??? bunun i. in ne di-

7 • yor •. 
- Ona bundan bahaettil\im za

man tekrar buhrana kapıldı. Ne 
söylediğini anlayamadım. · 

Sınners batını kaşıdı ve: 
- Siz, dedi, bu mektub hakkın

da ne dütünüyorsunuz? 
Dal yazıhaneye dalgın dal"'ın 

bakarak: D 

- Sevgili küçük Mimiciğime 
~ektub ... diye söylendi. Ne yazık 
kı çu yazı masa.aı konUf81J1ıyor. Bil 
medikleri b.r lisanla tanımadıkları 
birisine birer mektub yazma,ğa bllf
ladılar. lkisi de ay:U cümleleri ku!. 
!anıyorlardı, ikisinin mekt bunu 
da birer kur9un yarıda bıraktı. Bu 
mesele sizin saçlarınızı ağartacak 
Suers ! Bunu halletmek benim Ü· 
zerime dü,med:ği için öyle mem
nunum ki ... Kendi kendime Fanto
malar hangi lisanla konuturlar di. 
ye soruyorum. 

Polis hafiyesi istihza ile güldü: 
- F antomalar beni Tıiç afaka

dar etmez .. Saçmalamağa bllfladı
nız. 

- Fakat eğer bir F antoma gelib 
onlara yardım etmedi ise Barenjer 
ile Koverlih bu franaızea cümleleri 
nereden buldular? 

- Bilinmeyen bir lisandan bir 
kaç cüml~ ezberlemiş olabilir, 

- Tahıl. Bu da bir fikir! 
Dal gözlerini kaldırdı. ihtimal 

bu cümleleri ezbere biliyordu. Fa
kat .•• Fakat durdu. Sumera'e bu bo
runun üstünde J(overlih tarafın • 
dan yazılan ve yarım kalan mektu
bu gördüğünü söyliyemezdi. Böy. 
le bir itirafta bulunmak büyük ba. 
ıiretsizlik olurdu. Fakat timdi ha
tırladığına nazaran mektuptaki bir 
cümle Sumers'in kurduğu nazari • 
yeyi İptal ediyordu. 

- Barenjer'in mektubu sizde 
mi? diye aordu. 

Sumera pencerenin önünden çe
kildi. Cüzdanımı açtı. Ve Dal'e ga
rip bir tekilde be.ktıktan sonra mek 
tubu onun önüne uuıtb. 

Dal mektubu alika ve dik
katle gözden geçirdi. Bu mektupta 
da Koverlih'in mektubundaki cüm 
leler vardı. 

Batını kaldırdı ve Sumers'e bita 
ben dedi ki: 

- Bunlar ezıbere öğretilmit cüm
leler değildir; mektubun nasıl ya. 
zıldığına dikkat ederseniz bunu 
farkedersiniz. Görülüyor ki bunu 
yazan adam yazarken duraklamıt 
ve her barf üzerinde tereddüt et • 
mittir. 
~Tabii ... Ben de bunları far• 

ke.ttim. Sizin yoksa bqka bir nok
taı nazarınız mı var 7 

- Hayır. Yalnız sizin noktai na 
zarınızın doğru olmadığı kanaa • 
tindeyim. Bakalım bu itin sonu ne
reye yaracak. •• 

Eline bir kağıt ve bir kalem al
dı ve ilaTe etti: 

- Tasavvur edelim ki ben Ba-. ,. 
renJer ım, ve sahalı pfalı: sökme-
den bu ma9aJllD bafma oturdum 
ve Mimiye esrarengiz mektubu 
)l'lzmağa koyuldum. 

Dal Barenjer'in mektubuna ba
karak yumağa koyuldu ve sonuna 
kadar bunu kopye etti. 

.Şimdi gürültüyü bek'iyorum. 
lhtımal beni öldürmek için gelen 
adamı da gör\iyorum. Telefon a • 
hiı:zes'ni almak üzere elimi uza • 
tıyorum. 

Sö;2l~rine hareketle mana verdi, 
v~ elın! uzattı. Fakat uzatırken ge 
n çektı, 

-Bitmedi-
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Tramvay şirketi 
Dav.ı:;ı 

(Batı l inci sahifede) 
Bay Avni cevap vererek; 0 Noksa· 

nın aidiyetini kendi zamanlarından ev 
vel olarak kabul ediyorlar. Bizim na· 
zarrnızda ş.irkerin sermC\yeai ve mil
liyeti bizi alikadar etme-z. Bizim nok
t:':\ l nazarımızda Tramvay tirketi var
dır,, dedi. 

Ecnebi memurlar 
Bundan oonra Bay hmail Ha.kkı şir 

keıı., b 'r kaç ecnebi memur bulundu
ğunu i]cri sürdü. Bay Avni buna ce -
vap vererek; ,. Şirkette 47 e..cnebi me 
mur vardır Demiryolhırımızda bir tek 
ecnebi m..mur yokken firkct l ürk tex 
ni~İycn y gibi ecnebi memur kulla-
nıyor. 

Bay Hakkı, şirketle bu i~te Y"-lnız 
akit aıfatile hareket ... tiğini iddia et • 
miftir. 

Şikayetler 
Bay Avni: "Halbuki böyle değ;ıdjr. 

Bu itle hükümet otoritesi harekete gel
ııllflir. 1 alebe birliğinin şikayeti üze· 
rinc mecli.te hükümeUe iatizah vuku 
bulmuştur. Ve Nafıa vekaleti şikayeti 
tetkik ederek tikayetlerin tahakkuk 
ettiğini görerek bu işi böyle!;kle ba • 
kanlar heyetine intikal ettinnittir. He 
yeri vek:le de Tramvay şirlu:ti halk
tan fazla para almaktadır. Vaziyeti 
yoluna koyıın demi~tlr. 

Bunun Üzerine fİ ket çağınlınıt, 
gor:.~ülınüştur. Şirket fazla paralan 
iade ..tmeği kabul elmİflİr. Ve proje 
ır-.ı.i.kavelei.er; taati edilmiş.tir. Yalnız 
ıer'l>aye meaelesi ka~tır. V elıalet 
tar"feler"n h;ızırlanll'Uil"d" ı.._ ... • 

<lekainin kaim olmasını ia.tedi. Şn-ket 
kabul ebniyerek ka.mbiyoıarıh .... -.J.n 
o'maaını ileri aürdü. Halbuki bu dahi 
ayni feydi. Mukave!ey; fea.betr.\ek için 
~· rkete Ih.an ıelen bütün ihtarlar ya
pılmıştır.,, 

f.fularekenin kara giinluinde 
Bay Avniden sonra yine Nafıa hu .. 

kuk mü,..,.virlerinden Bay Namık Ce
mal müdafaaoına b~lıyarak: "Tram· 
vay t'rketi mütarekenin kara günlerin-

- halkı bir tarafa bm..karak işı;al ku
mandanlığma müracaat etmiş. ve o .. 
nun emir ve müzahereti ile 4 misli 
yüksek tarife tatbik ettinnittir. işte 
''Türk Tramvay tirkeıi,, nin memleke
te ihanet ve hürmetıizli.k vesikası bu
dur.,, dedi. 

Buna ait maddeye zeyl olarak bi
lançoyu gösterdi ve .Ozüne dev~ e -
derek: "tirket taahhüt ettiği hatları yap
madığına göre aermııyeainİ tezyit el • 
miı değildir. Bunun için de sermaye • 
aini Türk paraaını la...içre frangına İr· 
ca etmesine liUum yoktu.Şirk.et aerıma 
yeoini tezyit etmekle hem ha.tlan yap 
mıyor ve hem de halktan mütemadi -
yen para alıyordu. Bu tekilde olan bir 
mukavele dunıbilir mi idi? Baic•nhlıı 
bunlara mukabil elinden gelen ber te· 
yi yaptı. Fakat tirket buna yanatma· 
dı. BU1111n için de hiikümet ve Nafıa 
vekaleti bu beliyeyi hallun Üzel'İnden 
kaldırmak için mukavdeyi boıpmqtur. 
Bunda hakkı var mıdır, .,dı bdur? 
Bu da idil Yicdannu:un hükmüne kal • 
mıştır" de<li. 

Bay MıJımııt E-a'm müdalcuuı 
Bundan sonra aöz alan Bay Mah -

mut Eaa.t mexleyi ôımme hukuku 'ft 
bwuai hukuk nokta.anıdan tep-ib ede
rek, muhasım taral da!ma imme hu • 
kukwıu •ua.turmağa ve hususi hulru· 
ku aöyletme!e çalışryor, diyerek Na
fıanm i..tinat ettiği eaaalan nydı ve 
Franaız devlet fUrUI kararlarından 
birini zikretti. Ve: "Bu böyle olmaz· 
sa Bmıne işleri firketlerin elinde CJ7UD 
cak olnr idi. Türk milleti beeahma bu 
fedakirlığı kim göze alabilir? Türk 
halkı buna naaıl göz yumabilir? Traın 
vay ıiriı:eti bu iddiaanıı BeJçikada i • 
leri ıiine idi. acaba kahul ettirebilir 
mi idi? Bizim kanunlanmı:z idari mu • 
kavelelerdan ba~ka hu 1"i m"•"'._. ...... '
lerde de fethi tanımııtır ye lıu feoih 
bir ay ...... el ihbar edilm<ilı. •uretile y:ı 
pılmıftır. ' 

Bundan oonra Bay Mahmut Eaat, 
feaib kararından ııonra olan müracat· 
lan izah etmiı ve Yeoİkalan heyete 
vermiııtir. Bundan -. miidafaa&ma 
tekrar de•mn ederek, "belediye iatim· 
laki yapmadı diye tirket hadan yap• 
mamıştır. Belediye İa.timli.ki yapmıyor 
Nafıa ne diye imme baklannı ihmal 
ebin? Neye iıtinaden ıirket belediyele
Jıi kasa Ve ııafİeJİ ODQll yeJUi yapı• 

y«? Bunlar indi idllialardan lıatkıı bir 
feY depldir. 

Bay Abdiirrahman Münip acaba 
belediyeleri birer müatakil hüıkllınet 
mi yapalım iıtiyorlar.,, 

Bundan IOl1nl c:eloe cm bet dakika 
tatil edildi. 

Aliideıli anwnônin miital...., 

Tekrar celse açılınca vekaletin tir· 
kete yaptığı tebligat ve ı!rketin baı
vek.i.Jete yaptıfı tikayet ve müracaat
lar okundu. 

Ondan oonra müddei umumiye mü
taleaaı soruldu. Müddei umumi müta· 
leaamda dava mercilnin devlet fUrUJ 
olduğunu ve dava amme hizmetini io
tihdaf tti ·' · · h • . e gı ıçın ukulaı buauaiye do-
~I,. h~kuku imme nolrta.sında tetki • 
kının ıcap etti"ini .:...t.~· ib le .. a ,,.... .. ~mvec e. 
rıru yapmadığını ve bakanlığın haldı 
olarak mukavel-ö feebe~'·· .. ledi , -r .... ır• ıuy . 
Ve bu kabı! imme hi--•• . d hk" · .. ..._,erın e U• 

umet:in mumtaziyetinin kabul.. .. 
t b'• l unun a il o duğunu ıerdederek· ''beled' 
1 b

. · ıye. 
er ırer fahaiyeti lıükıniy d. eki 

Jetler bunlara müdahale de ır, v N -
f b k 1 • e emez. a. 
ıa a an ıgınm latanbul teb • 

ni t!m•il e~iği iddiası da va":;:~'. 
lemıyecektır. 926 mukavelesi feoh 
lununca bunun yerine 923 m--•· )o : kai ı .... ave eaı 
d mh olkacaktır. ':e ıirketin ıimdiye ka· 
ar a tan aldıgı fazla aralan 

~aletin talebi mucjbjnce i.:de v~ 
ıcap edec:eg" i tab'"d' d . etmeaı-

. .• 11 ır.,, edı. Ve kar 
verılmek uıere dava 26 tııbat ... ıı ıra. 
nu saat on be e bırakıld ı. 

Alm:ınya yaln1z ka ıyor 
.. (Başı 1 inci sahifede) 

muşterek bAr cevap ve.-meıerıdir. Bay 
SiD'ıO'ı"l, Jn.;ilJz kanunu eaa.~•Jıı RA&JI.,,,. 

da bir konferans vermek üzere 28 şu· 
batta Parıse gidecektir. Bu suretle va
:ııiyeti A1ma.u notaaına göre Bay Flan
den ve Lava! ile tetkik etmek frraa.tı
nı bulacaktır. 
Varşova ve Berline de gidecek mi? 

LONDRA 21 {A.A. - Deyli Tel • 
graf ve Taymia gazeteleri, Beri.ine gi
decek olan lngiliz nazırının, Varş.ova 
ve ~10t>kovayı ziyaret etmesi ıayanı ar 
zu olduğu fikrindedirler. 

lngil1z gazetelerinin ekseriyeti, ilk 
diplomasi teıebbüaleriııin, bir lngiliz 
naurının Berfini ziyaret etmeıini milin 
kün kılacağını ve bu ziyaretin Var • 
şo~a ve Moo.kovaya te§ln.İI edilebile -
ceğinı ünüt ebmektedir. Bununla he· 
raber, matıbuat, Almayarun niyetleri 
hakkında, daha geniı malümata ihti
yaç olduğu kanaatindedir. 

Deyli meyl gazete&i, ln.gilterenin 
ıark mi.akına İştiraki fikrine itiraz et· 
mel:tedir. 

MOSKOVA, 21 {A.A.) - Taa a
jansı tebliğ ediyor: 

Franaız sefiri Bay Alfand, Bay 
Litvinofla Fransız ve ln.giliz hükUnıet· 
!erinin Sovyet hükumetinin Londra iti
li.fmm başlıca noktalan ve Fransız 
başvekili Bay Flanden ile hariciye ha
karu Bay Lavalin Londra müliıkatla· 
nnm net-celeri bakkmdaki mütaleasını 
öğrenmek arzu.unda bulunduğunu bil 
oınn:;tir. 

19 şubat tarihinde lngiliz sefiri 
Lord Chil ton, Bay Litvinofa ayni tarz 
da beyanatta bulunmll§ idi. 

Bu teıebbuılere cevaben Sovyet 
hükfuneti dün, Paris ve Londrudaki ae 
firleri vasıta.sile lngiliz ve Fransız hü-
ı'.unetlerme aşağıdaki tebligatta bu

lunmuttur: 
Sovyet Rusya hüklımeti, Fran.o.ız ve 
lngiliz bakanlarının Londradaki mü • 
ıakatlarmdan aonra neıreılilmiı olan 
reami ttbliğı memnuruyetle ka~ılar. 
Sovyet hükfuneti, bu mülakatların u
mumi aulhu Avruparun daha ukı bir 
aure41e t.,.riki mesai ebne!oİ aaye:.inde 
ta. in etmeyi ve bir harp tehlikesi çı
k~racak olan temayüllere mini olma
yı i•tihdaf etmekte olduğuna kaildir. 

S.O,.·yet Rusya hükiimeti, u:ıun m.üd 
detten beri tam ba terki ıeslihatm 
taba.lı.kukundal<i iınkiuuızlığa ve tes
lihatın tahdidi huauaunda te.a.düf e· 
deceği tabii olan m~küli.ta bianen 
ım.i.Uetler arasına yeni bir cidal zuhur 
etmesi ihtimalinin öniirıe ıeçmesinin 
yegane çaresi bu tehlikeyi defetmeyi 
aamimi aurett.e arzu eden devletler a· 
.,aaında mütekabil muaveneti temin e
decek mıntakavi miaaklar olacağı ka· 
naatine varmı,trr. 

Binaenaleyh, Sovyet Rusya bük.Ü· 
meti, IDll'iliz ve F ran112 nazırlaruım 
AvrupMUD bilha .. a en nazik noktala· 
nnda bütün Avruparun emniyetini za· 
man altına alacak olan hu gibi misak 
lann taslaklannı vücude ıretirmif ol. 
malarmdan dolayı fevkalade mem -
nundur. Sovyet Ruoya hükümeti ayni 
:z.a.aıanda miaaklarda derpif edilınif o
lan ahvalde taarnıza ufrıyacak olan 
devletlerin hemen imdadına titap e
dilmesi Jüzwnunu Lonclra müliikatla • 
rında kııl>ul ve tealim edilmit olma11nı 
ileriye dolğru atılmıı bir adım telakki 
eder. 

Sovyet Rusya hükiiıneti, Avrupanm 
muhtelif mmtakalannı ibtiYa edecek 
bir misak taalağınm tanziminde bü -
tün bu muııtak.alarm biribirine bağlı tu 
tulmaaı lü:zmnunu kabul ve t ... lim e· 
der. Sovyd Rn&ya hükiimetinin bu mü 
lahaza ... Avrupanın her hangi bir nok 
taamda patlak verecek olan bir mu • 
harebenin o noktaya inhisar ettiril • 
maindeld imkiınızhlr.tan mülhemdir. 

Sovye4 Ruaya hükiimeti, bu sebep
ten dolayı Londra m.ülilı.atlarında em 
niyetin temiki için takip edil- ıaye
nin Londra tebliğinde münderiç bu • 
lunan bütün mmtakavi misak ve iti -
lafların tahakkuk ettirilr:neai ile kabil 
olacaiı ve alui takdirde, yani bu iti
J&flardan her hangi birinin ihmali Wı: 
dirinde bu halin yalnız au.lhun tanini 
imkinlarmm DlU%ll' olmakJa kalmıya
rak açıktan açıia aulbu ihlal edeceği 
mütalea.amda bulunmakta.dır. Sovyet 
Ru.aya hükGmeti, Londra ...,....; tebli
ğini tanzim eCmit •• Londra mül& • 
luıtlarmd- evvel ban devletler ara· 
.....Sa müzakerat ınev:ııuu tetkil etmit 
ol- mmtakavi itili.flann bıl mülakat· 
lardan mutazaJTir olmak fÖY)e dur • 
sun bunlardan kuv't'et bnlacafmı ümit 
...ı .... 

Londra itili.fındıı.n IObra her türlü 
aokeri taarnızun önüne geçmek içiıa i
cap edem müeoo.ir tedbirlerin miiteka· 
loil yardım miaaklan ... aaotaaile acilen 
ittihaz eclilm.eei zaruretine Avrupanm 
en mühim 4 devlet, yani Savyet Rtu
ya, F ranaa, lngiltere ve kalya kani ol· 
claiu si>i küçük anı....- devletleri 
Balkan anl•pn•aı devletleri de kani • 
dir. Da devletlerin niifuau 365 mily;o.:ı 
dur. Yani Avrupa niifuaunnn yüzı!e 
70 ini tetkil eylemektedir. Aınupanm 
diier devletlerinin ıııılbn tarain için 
yapılacak t.,.ebbüsle:re miiuheret et· 
ınelerinden ıiiphe etıniye mahal yok· 
tur. 

Bu ıerait altında Avrupa milletle
rinin büyük elueriyetinin sulhun tar • 
aini ıayeainıi elde etm-1erine imkan 
yoktur. Londra itilifmı tamamen ve 
yukarıda zikrolunan mülilıazatın ru
hu daAilinde yerine getirilmeai ıartile 
mmınuniyetle kartılayan Sovyet Rua
ya lıülaimeti, bu itilafın heyeti mec· 
muaıı ile meriyet mevküne koyula
cağı ümidini besler. 

LONDRA, 21 {A.A.) - Sir Con 
Simonun Bcrlini ziyaret ettılden son • 
ra, Moakovayı da ziyaret etmesi ihtİ· 
mali, görüniifte zail olmut değildir. 
Böyle bir ziyaret için, Sovyetler tara· 
fından re.mi hiç bir davet alınmamış
tır. Fakat Sovyetlerin buna muhalefet 
etnriyecelr.leri Londrada maliimdur. 

Ayni zamanda V ar§OVanın da ziya· 
ret edileceğine dair ortada dola,an ıa 
yialar, gazetelerin tahminlerinden iba· 

· · · lUın olan tey, bu 

hususta lngiltere •eya Lehj$lan tara· 
fından hiçbir teklif yapılmamış olma
ııd.r. 

Fransı~ gazeteleri ne diyor? 
PARIS, 21 (A.A.) - {Ovr) gaze

tesi: ,. Zannediyoruz ki, diyor, l- ran -
aız • lngiliz cevabı, ıelecek müza.kero
ler esnasında hiç bir meseleyi ayn'll 
etmeoi huauaunda Almanyaya ıiddetli 
bir ihtarda bulunacaktır.,, 

(Figaro) gazetesi, dün Londraya 
dönmüş olan Bay Grandinıin Bay Mwı 
aolinİ tarafından vaziyet büsbütün ay
dınlanmadıkça Berline gidilmemesine 
dair öğüt getirdiğini zannediyor. 

Diğer taraftan, Jurnal'in yazdığı 
gibi, '"Sovyetlerin Almanyaya arkadan 
indir:lmi§ oldukları yaman yumruk", 
Sovyet notaoıru çek iyi karıılayan ga
zetelerin tefsiratına meydan açıyor. 

{Pöti Parizien) diyor ki: "Sovyet
ler, demek oluyor ki, Londrada tesis 
olunan emmyet siyaaaaına iltihak edi
yorlar, bu, Almanya için gayet mü -
him bir diplomatik hidioedir. Şimdi, 
F ranaa, lngiltere, ltalya ve Sovyetler, 
3 ıubatta kararla~tırılan sulh İ§İni ha
farmak için, uyuşmuş bulunuyorlar.,, 

Eko dö Pari de: "Sovyetlerin banf 
İşinin b5lüm kaldmlma.clığını hatırlat 
ma.kla, hava andlatrıasırun ayrıca mü 
zakere edilmesi tehlikesini önlemek 
istem.iş olmalarını,, yerinde buluyor. 

Alman ga:aeteleri ne diyor? 
BERi.iN, 21 (A.A.) - Hamburger 

Nachrichten gazeteM, Fransız gazete
lerinin Almanyayı dıf ııİya.sa mesele • 
!erinde iki yüzlülük ittiha.m etmek bu 
ausundaki ıa)Tetlerinden bahsederek 
diyor ki: 

''Bu entrikalann hedefi, müzake -
ratıa ııerbediye mani olmak ve evvel· 
ce aralannda karar vermek üzere an
laşmı~ elan hükiimetle.-den Almanya 
etrafında bir kütle vücude getirmek 
makaadile lngiltereyi, Fransız • Rus 
cephesine iltihaka aevketmektir.,, 

n,.rı:ner Tabeblatt gazetesi, ayni 
meseleden fU suretle bahsediyor: 

"Almanya sükunetle beklemek ni
yetind~:r. BugÜnkü miqkülata rağ • 
men müzakere et:neğe hazırdır. Fa -
kat lqiltere gibi pratik bir memleke
tin, Frıın.sa tarafından tavNye edilen 
gayet az ameli usullere .ürüklendiği
ni görerek ha:yTet etmektedir . ., 

eo..respondance diplomatique ıa • 
zet86İ, silah ticaret ve imalitımn kon
lrclu meselesi ile uğraımak Üzere, Ce 
nevrede toplanan sililısızlanma kon
feransmm tali komitesinden balıaede
rek, bu kOlnitede cereyan eden müza
keraUa iyi niyetler ıÖl'Üldiiğünii, fa -
kat maalesef auaulü imkamız oldu
ğunu yaz.ma.kta.cirr. 

ltalya nrurahhaslarınm da bir çok 
defalar aöyledikleri gıl>i, büyük pren
aip meseleleri aydınlatılmadan evvel, 
.ilihaızlanma meselesinin bir kısmın· 
da netkeler elde etmek iınki.naızdır. 

Silahsızlanma fikri, Ahnanyanm ar 
zu etmekten hiç bir zaman bili kal • 
madığı Ye daima tatbikini tetvik et • 
tiği bir fikirdir. 

Görüımeler 
PARıS, 21 (A.A.) - Bay Lavalin 

bu ~ 1 talya, Lebiıtan ve Almanya 
büyük elçilerile yaptığı görüımelerin 
Londra itilaflan hakkında olduğu an
laplmatdadır. 

Muhtelif müzakerelerin aırau hak
kında Pariste kati hiç bir fikir s«de
dilmemekte ve fakat her müzakerenin 
ayni zamanda intacı ıart olarak ko
ıulmaktadır. 

Şuraaı da ilive ediUyor ki, mabte
mel anlatmaıann nıeriyete konulması 
heyeti 11mumiye hakkında nihai anlat -
maya bağhdır. 

Sir Jobn Simonun Berlinden aonra 
Moşkovayı ziyareti projesi müsait bir 
surette lıarıılanacalıtır. Bay Şuınig ile 
berger V aldeneg Londra anl"!maları 
lwlı:kında yarın Fransız l>alıı•nlarile ve 
ıelecek hafta zaıfında da lnıriliz lıa
kanlarile ,ırörüıecefderılir. 

Souyetlain notaR iyi karıdandı 

LONDRA, 21 (A..A.J - iyi malu
mat alan ve Moıkova ve Va11ovaya bir 
ziyaret ihtimali lıakkuıda tefsiratta 
bulunan lııgiliz mahafili, Sovyetler, Moı 
kovayı ziyaret için lngiliz hükümetİJMı 
r-> bir davet yaptıkları takdirde bu· 
nun iyi bir surette karıılanacağıru l>il
dinnektedirler. 

Bun....ta benıber ayni mabafil, hıa:i· 
liz Lelıiotanda teıvalı.kuflan imkinı bak· 
kında \' arfO"adıan tinıdiye kadar biç 
lıir iıt'ar alınmadığını ilive ecliyotlar. 

Londra<Wıi bnaat, Mo.konıya ca : 
.,..., nrilıııaeti Iiı:z1m gelıliii bıkdirde 
bamı Paria ile miitterekmo kanır v.iJ.. 
-U ve müıt....ı. veyabat ayn ıddiain 
teshil edibneca nnıvafık olacaiı mer • 
kezin.i,d.ir. 

Sovyetlerin Londra ve Pariı ıefir. 
}eri tanlmclaa Yerilen nota Lonclnı JDa• 

bafilinde çok iyi luırpl•nmqbr. 

lzvestiyanın bfr yazı.n 
MOSKOVA, 21 (A.A.) - lncati· 

ya pz<ıtcai, (Sa-.yet bükUmeti •e Jn. 
ıriliz • Fnınaız •laımau). bqlığı al • 
bnda ~dıiı bir IJatyazıda diyor ki: 

Loach anlapnannı imza etmiı olan 
ı1 .... letler, ıtıdyanın, Sovyet RıHyanın, 
Küçük itilafın va Balkan itililının yaz. 
clıınlan ile bu anlapııada bulansa ay • 
n ayrı noktalann birbirinden ayni • 
m"'ma müsaade etmiyecek olurlarsa 
it yalnız muv~ete ennclde kal· 
mıy,9.:ak, ayni zımıanıla pek büyiilı aba· 
li kitlelerinin hararetli mijz ... eretine de 
mıahar olacalı:tır. 

Yeni 
Soyadı alanlar 

Tramvay Şirketi biletçilerinden Bay 
Hikmet { Sevimlican) baytar binbaıuı 
Ali irfan ve kardqleri Süleyman, İhsan 
çe Natık Teomau aoyadmı almışlardır. 

* Kaoımpo.şa Zincirlikuyuda Sirkeci 
Muılahaddin Cami imamı Bay Cemil 
Kaygu•uz ıoyndıru almııtır. 

Zehir11 g~zdan 
Korunmak iç.n 

• (Başı l inci sahifede)~• 
ıı iazlUK.i.u ..... ıra UlD•l"-' .... ~.u ~ııı~a,; 
çin yerin altına ıriren halk ~ ~ 
zam!~ malını. mülkünü bul lı'J! 
m~ıtıne emnıyeti katnıaz •:J]ıi I 
muteakrp gaz hücllJ.nlanıı.d• ~ ılll' 
malının başından ayrılmak 11 

yerek canını tehlikeye koyar. ~ 
Maıhzenlere ve 11gına1<Jara .. İJI ır 

olan halkın dıtan çıkahi!ın"'.1 ıÇİıtı" 
varun ve muhitin tem.izlenın1ı r·ı' 
veya ga.zm dağıldığını bitınel< • 
dır ki ~'":'u da itfaiye yap~r. •I 1 

Zehırlı gazdan müteeaa.ır olııl I 
tandll§lann derhal haatahant~ 
k.i ve tedavileri için sıhhiye l ~ ~ 
lannın seri bir ıekilde çalı~ 
znndır. ,ı/!, 

Zehirli ıaz m.ühim bir barP ';;', 
aıdrr. Fakat vaktinde icap ed::ııJıl' 
ler almıraa. ve i=an soğul< k ;ıt r 
hiç bir zaman elden bırakıJl•ı(jll ı 
airinden katiyen konınabi)jr. ;;;i1 
m~ için hücum eden tayY I~ 
muthiı gürültüsüne, onları d• ıJI 
iç.~ atet .eden tayyare topl~~ 
gurlcmesıne benziyen aeıelerı b I ~ 
karışınca inaanm ooğuk JıaJI ~ ı 
muhafaza edebilmesi epeyc• 'ö'
lur. Bunun için evvelce böyl•.,!ı~ 
hazırlanmak, yani bir çok l<::t.: 
)ardan ihtiyarın elden bıralı:1 ;çiı' ıl 
nı öğrenmek icap edeT. Bunun bil~ 
kitinin konferans vermesinden 1~ çıkmaz. BugÜn Universite aıtd I 
o~!~ gençlerin haU. ara"" !'~ 
lerı ıçınde tedbirleri öğretıneler; 

dır. Bir yere f'U hücünıü y..çıldıf ;ııı' 
ma.a.ke var iae derhal takınak 
d~ ~f 

Gaz mu.kesi harp zamanın 'ılı 
kese ekmek gibi lazımdır ve~ 
altında bıdundurulmalıdır. ~ 
maakeai düki.nında, katibin ~ -
maaaaında olacaktır. Maske aJU ~ 
!e_• almak }'!""ru biraz yorat·~eı 
ıçın maskelı ıken fü2uli hare!<' 
maktan kaçınmalıdır. 

Muke olmadığı zar.nan gaı• '/ 
kalmır ... ya mendil ile, ya c:ek,ı / 
palto eteği ile, eğer civarda oıı.tl: 
ulak bez veya her hangi "'"; ~ 
bir fey ile yüzleri örtmelidir·_..., 
her hangi bir kumaş bul~ 
temiz toprak veya kum için~ l•f'' 
aokmalıdrr. Bu tedbirler k,at 1 

değilse de maakcaiz :zamanda . 
İcap eder. Zelıirlj gazları !..,. J)" 
için kireç kaymağının çok fş1 
drr. . 1 

Gaz ile bulaımtf eıya teııt"' #, 
den kullanıım..z. , euı.zıenıeJI ~ 
kamak ve havalandırmak I~ 

Gaz ile bulaflDJ! arazide 1 
maz ve yatılmaz. Hu!U.. bötl• ,,ıf 
da her §eye son derece dikllıııl ·Ji' 
lidir. Dikkat ile hareket .,.ııtd• 1 
man zehirli gaz larm knn.efe 
dolnınmaz. _/ 

Kü,ük haberler 

içki düşmanlarııJ111 
.. . 

musameresı 
içki dÜşmanJan kurıaDU ı..

bazırlanmıf olan müaaıııere r,..ı 
aaat 9,5 ta Şdızadebapnda 
ya-nda verilecektir. , / 

"' Çocuk esirogeme koniJ";.ı JıCfı 
cıık eıirgcme korumu ~ l 
:ıa kolunun kongresi bugiiıı ~ (} 
Bakırköy C. H. F. merk~~ I 

cak ve ıılqamı da bir balo r . 
ır ~ Etıbba Muhadenet c_.i~ 

lantı11 - Etıbba Mubadeı"'t 
bu ıııl>alı aaırt l O da Etıiıba ;.ıJll 
ki merkezinde aybk top)ant.ı 
c;.akbr. 

• Erkek liaesi me:ıunlatl 
si - htanbuJ erkek li-~~ ~ 
!er kurumu senelik ı.ımırre'jıll 
ıeki merk•\:İnde y-caktır• f 

'lo Bugünkü Joonırreler _.... 
lisesinden yetiıeııler kııruıı>'!' J~ 
geoıçler birliii, Iatiklal tuetil' 
tenler kurumlamını aeuelik • 
ri bu oabah htanbul Halk<"' 
binasında yapılacaktır • ~ 

• Halkeviade konferan.t ...
at 17,30 dca Hallııevi froııl~ 
da öolrto.. Bay Akif Şakİ! 1~ 
deniz layılanrun çocuk ~ 
telif tesirlerinin fiziyol.c>jı•• 
t.ir kofenuuı verilnıitıir· ~ 

"' l.tanbul balkevinden;.AI' 
tüphanea.ind*i kitapları tek"",., 
lııoymıılıı Ye .. ,.... itJcri_ !!f"' ~ 
..... 22 inci c:uomı, 23 ~ , 
ve 24 iiDcii paar ~ "'~ 
zi.n kapalı buhın...-it il8P I'-' 

• Buııriiııı ... , 16,30 d• ~~ .Ji 
rafmılan Balat Türk ı.illı::ııe""' ıl 
cemiyetinde bir aöylev " ~ 
Bay J, Daoa tarafından '~.,ı,ı'>' 

~~~.,..:,.~~:#·,~ 
• Bir acenteye n.İtlll1 ~tıf':ıı 

Me.oaıreriea Maritimd _..ı ı/ 
mum ac:enteai Bay l..&fll d3" 
Franu hiikümeti ~of1." tir· ~ 
Honneur nitanı verilmıl l<.,..P,' ~ 

,. Lehistan general ~ ~ 
Lebia.tan ıeneral kon~ol~ıJt· ,,. 
nerowicz Ankaraya gtll"'ıir· 
sonra latanbula dönece~ ,.., l~ 

.,. Sümerlerin ınent"' ·"'• ·~ ...... .,.. ~ı·~ 
hulanan F ranıız a d u"' 
aza.aından Bay Ra~:_.)etİ" ııif 
Unyon Franaezde. S~u 11d• 
aanati, dili ve dinı ıı--- J 
ranı verecektir. f,-1 

k. JJ'e 
Yol üzeripde 1 ~ıl' 

E .. •e Bahariye cad tııol~-yup, ..ı ,,.,da ,JıV'", 
önünde ve yol o a 1<.Jb fi~ 
eslü metarlar orıj~feee1<tir· o" 
ka tarafa nakl 1

• eoi rn ı 
sahipleri Eyüp nah.i~in ,ıard 
müracaat ederek naal<. •rı:tır• 
co.jiını kararlaıtırac ' 
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Yen saylavlar gidiyorlar 
ı..,. leluimizcle bulunan yeni saylavlar 
~birer Ankaraya toplanacaktır, 

118 Millet Meclisi ı mart cuma ııii· 
tıoıılanacaktır. SayluJıia seçilen 

meclisi azasından cicıl<tor Bay 
. l:ialda dün akf&Dl citmi~r. 

..::: aaylavlar da önümüzdeki pe1'o 
kadar citıniı olacaklardır. 

Kazaları önlemek için 
'ile lsı.nı.u1c1a mevcut elektrik mufıav. 
....._ IDerke:ıleriııclen bazılarının aç<la
.... "-!ar olcluiu göriilmektedir. 
'"~ MlıepJ., bunlann p:rd aailam 
-~- kapatılmau için tedbirler alın

""1tır, Uuralara lncillıı kilitleri kona
~. Şehircla 275 büyük muhavvile 
~~ea:i ..-.rdır. Bunlarua berbipnden 
~~ elektrik cereyaaı ceç. 

l\•dınlar esirgeme balosu 
1'liriı: kadınlan eairgeme dernegi 

~'*tine tub&tm ZS inci perıembe e:....T' Ayupaı•d• Park oteli aa• 
aeaelik bir Balo verecekdir, 

liı- 8aıo yemekli olarak tertip edlimit
L.'~Ciiıı:el ve eiJenceli cılmesma p. .,.....btem. 

Uşakta mektepler 
h \JŞAK. 2ı (A.A.) - Hava çoi ao
'tt ~ •e grip çoialdı, Bu sdıeple orta 
4i. ,.. ""*tephr birw hafta tatil ..ıa. 

8-:y Pesmezoğlu dönüyor 
-ı.!:~NA, 2ı (Milliyet) - lngiliz 
.ı:-u<ları ile ayufllllllJ'&Rk Pariae si
~~Ye bııılu.DJ Bay Peamuoğlu 
~ cönderdiii bir telırafta Ati· 
~:, ~nmek ii:zere Pariate.a banıket 
., ... bildirmittir. 

Hauptman davası 
~iloSToN, 2ı. A.A. - Avukat Reilly, 
~ bazı f8yİalan tekzib ederek :!it ki ı "Hauptman'ı müdafaa edea 
~ ~ arkııdatlnrla aramızda hiçbir ihti· 
llA~tur. Davıınm istiııafen ruiyeti maa 
t.h...~ kartıl<k olmak üz......, lıalktan 
"""" dolar laııo toplanmıftır. 

Stratosfer tayyaresi 
~ LONDRA. 21. A.A. - Hava nazırlıft, 
~ t;u,e çok u:zun meaafel<;ri lıatedebilo
ı..: bıyYaro ile bir tane Je çok yüksek
.... • S-ıkabilecek tayyarenin inıaoına ruh 
loıı "e...,,iıtir. Zannolunduiun• fÖre, ha 

lıı>cuıu ile stratoıfere çıkılabilecektir. --Vapurda kaybotmuş 
11 LO!"DRA, 21.A.A. - Şanghay sn 
S ~•tı mühendislerinden 8. Harold 
d~~er, Holandada Hook limanından 
~~ u &Ün Harvich'o ıelen Viyana va• 

•111ıurı İçcriıincle ka)'bolmuıtur. 

p ~ansa - Belçilıea ticareti 
1ı ARiS, 21.A.A. - Belçika • Lüksem d:'t. ekonomik birliği ile Fransa arasın· 
""-ticari mübadeleyi utıtırmağa matuf 

..... ya sed çekilmiftİT. 

5li liy~t 
~n umdeai " M1LL1Yf;T • tir. 

ı\.80NE OCRETLERl ı 
Tü.rkiJ'• lcia 

LIC. ,_ 
1 l50 

14-

Hariç i~ 
ı. ıt. 
a-

14-
11-

Makedonyada manevralar 
ATINA, 2ı (Milliyet) - Maked.,... 

yada askeri manevralar yıııpılması lü • 
zumu hakkında ordu müfettiıi coneral 
Oton- hiilaimete bir rapor vermiı • 
tir. 

Venizelos suikasdı 
davası 

AnNA, 2ı (Milliyet) - Pireden 
Atinaya nakledilen Venizeloı suikaa
ti dava11na ln>ırüıı baılanacaktır. 

Suçluların ih..,Iİ diia ağır ceza 
mahkemesi haline ıetirtilon jauıdanpa 
mek•ebine citir.ilmİfllırdir. 

Mekaikadaki isyan 
MEKSIKO, 21.A.A. -:-~ u1ı:eri 

tayyu-o, Duraıııo ,\_armdaıki dıailarda 
bnaaaun eden 11a.i!ere hücum ederek da. 
iılmıt ve birçoldanm itilif etmiflir. 

Harici ~ülı lıaberler: 

• Yanarıiatuna d ... Iet tilra• ualan 
dünden itibaren muha.k- eana11nda 
ltiniı gôyıniılerdir. Bütün mahkemeler-
d b• . '...:1--...ı " ~-·· O UUf p, IMllWK taem"P'Ulll •WUG& • 

tedir. 
• SaüıtimaJi enl•ı•lme• üzerine 

Yunan bilimwta ••ııuer miidiini tal'• 
kif adilmittir. 

• Miinibte ıni1lt sosyalist lırka.llam 
UI inci 1ıldöniimü 24 tWalıta kutlula
nacakbr, Fuluı kabramam Horat v
aelin boıinci yıldö.nwaü n>iinuebıtila 
da ayni ııiincla ihtifaller yaıpılacaıktır. 

• Müteaeldcireıı 1&1 ... at etmekte 
olan Uıs.ilia -weliıııhtı, Petl"7e &dmit-
tir. 

• Reiaicumtıw S.,. R ıızvelt milli 
blkınm• iclaroainin da4ıa Jı:i sone müd· 
detle uzatılmaam k-""\ ' e lavaıye ot· 
miftir. •Bay Rıuıvelt bu jcıanınin 4 mil
yon itıiz ameleye it bulduiunu ve saoa. 
yie bUyük faydalar temin ettiiini IÖJ'
lemektedir. 

• Kral Ahmet Zoıro ile pren•ealer, 
Mali mmtakaımda bir kaplıcada bir 
müddet kalmU üzere Tirauıclaa lı.ucket 
ebniflordir. 

• Yü..:'./:raiıı (Ju 52) adlı t•yyaresi 
s ... lin ile Kahire arasındaki 3300 kilo • 
metre meuıfeyi 16 buçuk aaatte katet· 
mek suretile J•Dİ bir rekor teaiı etıniı· 
tir. 

Beyoilu birinci sulh hakimliğinden : 

Hüseyin Hüsnünün Ka11tnpaıada camii 
Kebir mahalleli Kasaplar sokağında 20 
No. lu hanede oturan Muatala Remzi a• 

leyhine ikame ettiği izalei ıuyu dava 
ıında Mu&tafa Remzinin ikametgahı 

meçhul oldufn Mübatir tarafından veri 
len Meıruhattan anlaıtlmalda yinni beJ 
ıriin müddetle ilinen tebHğat icraıma 
karar verildij; ve muhakemesi 23-3-935 
saat ı4 de olduğu n yevmü mezkürda 
mahkemede hazır bulunmadığı takdirde 
ğıyabında muhakemeye devam edileco
ği tebliğ makamma kaim olmak iizero i
lin olunur. (839ı) 

l1tanbul aıliye mahkemesi birinci ti
caret> dairesinden ı 

Vlademir Mırmır oğlunun avukat Is· 
mali Hakkı'nın Galata'da Havyar Jıa. 
nmda ı2 No. lu mağazada Harelambos 
ojilu Sava Patrikiyadis aleyhine açbğı 

alacak davatt neticesinde iki bin liranın 
tahsili lıaldmıda 28-11-934 tarihinde ka

bili temyiz olmalı: üzre sadır olauı gıyabi 
hülımü havi ıs. ı2.934 tarih ve ı23 a

cletli ilam oturduğu yor belll olmayauı 

mahkilmueleyh Harelambos oğlu Savaya 

tebliğ olunamadığmdan ifbu ilimı tebliğ 
ve ilim aleyhine lcanuni yollara müra· 
c:aat ebnS için kencllsine İ>ir ay mehil 

verilmiı olduğu H. U. M. K. n•n ı42 
inci maddesi muabince ili.nen bildirdi. 
lor. (8399) 

.. • it.. ' ' -

••• 
Fransız Tiyatrosunda 
Bugün matine 14,30 da 

DELİ DOLU 
opeıeti oynayacaktır. 

Son hafta 
812 

Deniz yolları 
Ae!t~~ ,Eıc!.M,. EJ.lıı.11 

Tel 42362 - 5irbci M@iirdanad. 
.. _ _.Hu. Tal. 22740 ..__ .. 

TRABZON YOLU 
KARADENiZ .-puru 24 Şu
bat PAZAR günü ..aı 20 de 
Rizeye kadar. (952) 

AYVALIK YOLU 
MERSiN ••puru 23 f'lb&t 
CUMARTESİ günü ..aı 19 
da lzmire kadar. (953) 

MERSİN YOLU 
ANAF ARTA npuru 24 Şu
bat PAZAR günü ıaat 10 da 
Merain'e klldar. (954) 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birind umf miitehaatts 
(Babıali) Ankara caddesi No. 80 
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MOTIEHlT 

ERMIS, EMNiYET, 
KARTAL 

Konserve f" abrikalan 
Türk Anonim Şirketinden ı 
Ticaret kanununun 36ı inci •e Şir

ketimizin esas mukavelenameainin 22 İn· 

ci maddesi mucibince hissedarlar 26 

Mart 935 ıalı ırünü aaat on buçukta, F e
riköy Bomonti bahçesin.in ııalonunda ıu· 
reli adiyede yapılacak toplantıya davet 
olunur. 

Ruznamei Müzakerat ı 
ı - idare mecllt.i. ve murakıp rapor· 

larınm okunmıuı • 

2 - 1934 ıeneıl heaıı'lie.tnun ve bili.n
çonun tasdiki, ve idare moclisi azalannm 
ibrası, 

3 - 1 dare Meclia ıızalarmın intihabı, 
4 - ı935 senoai için munılob tayini 

n ücretinin takdiri. 

Etaa mukanlenamemlzln 23, 25 inci 

mevaddı ahkamına tevfikan en ıu 20 his· 

ae ıenedi aalıipleri ,aııaleten •eya ve

kaleten toplantıda bulunmağı İ•teyenler, 

biue senetlerini toplantı gününden on 

gün evvel Şirketin Ayvauıaarayda F ab
rikuındaki vezne9İne tevdi veyahut hi .. 
so senetlerini bankalardan birme t..vdi 

ederek alınan makbuz i!muhaberlerini 
firketin •ezneaine ita etmeleri İcab 
eder. 

Meclisi idare amnma 

Kumbara sahiblerine: 
1, Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşidelerinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekil :cektir. Bu kur'aya 
i ş tir ak edebilmek için kumbara 
sahiplerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat sonuna kadar bankaya en aşağı 
25 lira yatırmıs olmaları lazımdır • 

ADAPAZARI 

EMNİYET BANKASI 
İstanbul fi illi Emlak Müdürlüğünden: 

Türk Anonim Şirketintlen ı 
ı935 aea.,.i Martınuı 21 inci per..,.... 

be ıünü baaezzenl aaat on dörtte Ada
pazan Belediye oteli ittisalindeki salon· 
da qağıdalıi nıznamede muharrer meıai 
lin miizekeresi zımnında tı!el&de topla
nacak olan Bankamız hinedarlarmm u-
mami heyete itlıirakleri dileiimizdir. 

Ruznamei Müzakerat ı 

Balat ı Hacı Isa mahallesinin 
Yoğurthane sokağında eski · 
30 mükerrer ve yeni 41 No • 
lu evin on altıda üç hissesi. 

Küçükpazar : Rüstempaşa ma· 
hallesinin Uzun Çar§ı cadde 
sinde eski 85 ve yeni 314 
No. lu dükkimn 791/8064 

1 - Meclisi Idanı ve Murakıp rapCll'o hiueai. 
Lınn~ ok11nrna11 , Eminönü : Çelebi oğlu Alaet· 

2 - 1934 sene.i bilanço ve kAr arar tin mahallesinin Tahmisö-
ı.-plannm totkik ve taadiı.i, Mecliııi nü sokağında 50 No. lu 
lclare, Müdür •• Muralubm Umaıı, dükkinm yarı hissesi. 

3 - Temettüüıı sureti taluiın ve ta- · Galata: Yeni Cami mahallesi-
rilıi teTZii haldaadalri teldffia bbu1 ve nin Keresteciler sokağında 
tuclild, eski 12 ve yeni 18 No. lu 

4 - Müddetleri nihayet bulan M- dükkanın tamamı. 
liııi idareden iki ntm yerlerine müna· Kadıköy : Haaanpqa mahalle-
eiplorinin mtibabile nfat dola111ile mu- sinin Taş köprü sokağın· 
nkkaton lntilıaıl ed.i!oa ıuama· ...ıelf. da 29/8 mükerrer No. lu 
aia taadila. 162 metreden ibaret ana• 

Muhammen Bedeli 
Lira 

169 Mübadil Bnosu -ile 

ff ff 

4750 
" " " 

725 
" " 

nm tamamı. TT1I ., n ,, • 

Dilberzade Kardeıler 
Müesaesatı Tuhafiye 

Türk Anonim Şirketinden ı 
Eau ~n %5 inci maddeııl 

mncilıi...:o hittedarlar amumi heyeti 24 
Mart ı935 - ııünü aaat ıo ela ı .. 
tJınbul'cla Malımatpaıa'da Mehmetpqa 
hanında 6 numaralı yazıhanede a!elide 
olarak toplanacağmclan muhterem bin. 
darlanmızın muayyen gün ve -tte bu 
toplauıbda hazır bulunmıdarmı dileriz. 

Umami heyete aııaleten •e •ekiletea 
lıtiralı: edebilmek için (50) Maıeye &a• 

lıip olnuılı: lamndır. Hô11edarlar lıiaae 
•metlerini nihayet 14 Mart ı935 akı•· 
mma kadar firkel:in idare merkezine tev· 
di ~!eri icab eder. 

Müzakere nmı•"'Hi qaiıcla yazıb. 

dır • 
1 - ldanı Meclisi raponmwa okun

ması, 

2 - Murakıp rapora 

3 - 1934 senesi bilanç01Unun tudila 
•e idare Mec:lia.inin ibraaı 

4 - Ticaret kanununun 323 maddesi 
nnıcibince ıirketle muamele yapahan
leri için idare Meclia azalanna mezuni
yet it,sı 

5 - Müddeti hitam bulan idare Mec
lisi azalan yerine yenilerinin tayini, 

6 - Yeniden iki murakıb tayinile Ü~ 
retlerinin teabiti. 

••• 
Dilberzade Kardeıler 

Müessesatı Tuhafiye 
Türk Anonim Şirketinden ı 
Dilberzade Kardeıler müesseıab Tu• 

hafiye Türk Anonim Şirketi hi11edar
lannmın 24 mart ı935 pazar &ünü saat 
10,30 da Malımutpatada Mehmetpata 
hanında 5 numaralı :yazıhanede fevkali· 
iade olarak yapılacak içtimada hazır bu· 
lunmalarım dileriz. 

Ruznameı 
ı - 37 inci maddeye bir (A) fıknuı 

ili vesi. 

HALiÇ VAPURLARI 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketimiz lıiuedarlar•nın 28 Mart 
ı935 ı>erıembe ııünü aaat 15 de Gala
tada Kara Mustafa Pata caddeıinde ı49 
No. lu Ov&&imyauı hanında 4 ncü kat
ta Soçieıa Komerçiyale Doriente 1 daro
banesindo adi surette yapılacak toplan
tıda hazır bulunmalanDJ dileriz. 

Ruzname 
ı - idare Mecfuıl raporunun akun· 

maaı, 2 - Munıkıb raporunun akun
muı, 3 - 31 ilk Kanun ı934 bilanç~ 
ıunaa okıınm•11 ve bu yolda müzakerat 
icraaı İle .özü edilen bilançonun tudikı 
ve idare Mecliai azıılarmm ibrası, 
4 - idare meclisinin yeailenmeai ve 
huzur haldannm tayini, 5 - Y enidea 
murıılab •e91-ııi ve talıııiaatnıııı tayi. 
tÜ, 6 - Şirl<et itlerinin tedvirine sureti 

ı mahıuaada memur edileceklerin ücretini 
t...bit için idare Mecliaine aelilıiyet ita. 
aı, 7 - Ticaretı kanununun 323 üncü 
maddesine göre idare Meclisi azalan• 
nm &erek kendi ve gerekse üçüıncii ta· 
hıslar namına bizzat veya bilvasıta ' ıir

ket.Jo muamele yapmalerı için izin veril· 
meli, &'erek ua!eten ve ıerelue vekale
ten umumi heyet iıtirak için hissedarla· 
nn en ıu yüz biueye malik olmau ve 
hisse aonetlerini en ıeç 27 Mart 19SS 
ÇIU'famba gÜnü saat on altıya kadar Şir
ketin Ayvanaaraydaki idare merkeirne 
veyahut Soçieta Komerçiyale Doriente 
idarehaııeıino vermeleri lizmı'dır. Tevdi 
edilen hine senetl~e mukabil adeai 
lıiue ve reyi .. tak olmak üzre eslıabma 
birer dübuliye varakatı verilecektir. 

iDARE MECLiSi 

DOKTOR 
RusçukluHakktÜzel 
.Calataaara~da KanzUk eezahaneıl 

k .. rımnda Sahne sokağında S numa• 
rafı apartunanda 1 numara. 

809 

Yukardaki mallar 12-3-935 tarihinde salı günü saat 
12,30 da açık arttırma suretiyle satılacaktır. İsteklilerin mu· 
hammen bedelin yüzde yedi buçuğu niabetindeki pey akçele 
riyle müracaatları. (B.) (955) 

HEYETİ UMUMİYEYE 

Davet İJinı sJ 
BEREZIL YA KAHVE 

Türk Anonim Şirketinden: 
Brezilya Kıılınsi Tü;k Anonim Şir1<"' 

ti hiısedarlar Umwni heyeti 25 Mart 
ı935 tarihine müaadif pazartesi ırünii 

saat ıs,30 (onbet ı...çuk) ta lrtaabul'da 

Babçekapı' da 4 üncü Vakıf hanında ki.in 
Şirketin idare merkezinde acli ıuretto 

tıoplanacağmdan tirket eau mukavelesi 
mucibince heyeti wnumiyoye iıtirak ede
ceiı: olauı lıisseclarJ.., m hamil bulun; uk· 

lan lıiue senetlerini nya bunu müsbit 
vesaiki isıtima gününden en az bir haf· 
ta eve! ıirket merke>:ino veya Türkiye 

lı Bank•ı, htanbul ıubeıino tevdi ede

rek mukabilinde hi11e senetlerinin adet 
ve numaralanDJ mübeyyin birer dülıu• 
li:re kartı almalan rica olunur. 

Ruznamei Müzakerat ı 
1 - idare Meclili ve Murakıp rapOl'o 

lannm okunması, 
2 - 934 senesi bilanço ve kar ve zarar 

heaabile aenei heaahiye muamelatı ne. 
tayicinin tasdilr.i n idare Meclisinin 
ibrası. 

3 - idare Mecltsi azasına verilecek 
huzur hakkının tayini, 

4 - 935 senesi için murakıp intihtı
bı .... tahoiotmın tayini, 

5 - 1 dare Meclisi azasına esıu muka· 
velenamonin 38 inci maddelinde tadat e
dilen blicümle izin ve aelihiyetlerin vo
rilmeııi. 

iDARE MECLiSi -------Beyoilu ı İnci .ulh h""uk hakimliğin• 
den ı Karnik Hidammyan ile diğer bia
aedadarm firari olmaaı seb«>ile Milli em

li.k müdürlüğünün birlikte mutasarrıf 
oldukları 1893 lira 80 kurut kıymeti mu· 
hammeneli Beyoğlunda Hüseyin ağa 

mahallesinde Çaylak aokağmcla eski 23 
yeni 33 No. b üç katlı hiıinci katında 

bir hala iki oda, diğer ikinci katında yal· 
ruz iki oda, zemin katında bir mutbok ve 
içinde bir hela ve kömürlük, arkattnda 
küçük bir bahçe, çab katında üttü Ye et· 
rafı kapalı bir taraçayı havi haricen lüır
gir dahili teıkiJib Mf8P, hanenin W.
mı fÜyuun izalesi için açık artırmaya 
konulduğundan 23-3-935 taribme müaa• 
elif cumartesi &'Ünü aaat 15 den 16 ya ka· 
kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri bat 
yazganhimca arttırma ile satılacaktır. 
Artırma bedeli muhamminin kıymetin 

yüzde yotmiı beti bulursa o ırün ihele 
edilecektir. Bulmadığı takdirde son art· 
tiranın teahlıüdü baki kakıuık suretile ;. 
kinci arttmııa ıs ine tesadüf eden 
9-4-935 giinü saat ıs den ı6 ya kadar 
icra olunacak ve en çok artırana ihale e
dilecektir. 1 - ihale tarihine ka· 
dar miıterakim maliye •erciıi, belediye 
rusumu, nkıf icaresi ile delliü7e müt
tetriye .Xtir. 2 - Artırmaya İftirak e
decekler 11mhammin kıymeti yüzde 7,5 
nisbetinde teminat akçesi veya bir milli 

bankanın mektubunu ıretrimeleri ıart• 

tır. 3 - Artırma bedeli ihale tarihinden 

bet ırün ıı:arfmcla mahkeme ı.-ına te

diye edilecektir, abi takdirde ihele feab 
ve fiyat farla, faiz, zarar ve ziyan bil1 
hüküm müfteriden t6ıil edilecektir. 

4 - 2004 numaralı icra •e iflM kanu
nunun ı26 mcı maddesine tevfikan &'a:J• 
rimenkul üzerindeki ipotek aahibi alaCak· 
lı!.ar ile diier atakadarlar p:rt'İ menkul 
üzerindeki haklarını, hususile faiz ,.. 
masrafa dahil olan iddialanDJ iabat için 
tarihi ilindan itibaren 20 gün urfmda 
evrakı müabitıeleri ile birlikte aatıı me
muruna müracaat etmelidir. Aksi takdir
de baklan tapu sicilile sabit olmayanlw 
aatıı bedelinin paylaımumdan hariç Jaı. 
lırlar. 5 - Şartname ~keme divan• 
hanesine her kc>in ırörebileceği bir yere 
aaılmııtır. Fazla tafsili.t almak ieteyenlo
rin 935-1 numara ile bat yazganlıiına 

müracaat etmeleri ilia olunur. (8388) 

EMLAK VE TİCARET 
Türk Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden : 

E ... nİzamnamemizin 47 inei madde

.;... göre lıioaedarlar amumi heyeti 24 

Mart ı93S pazar ııünü - ı ı ele latano 
bul'cla Mahmutı>ata'da Melımetpqa 

hanında Şirketin merkezinde alelido o
larak toplanacaimdan muhterem hi.
darlanmızın muayyen ııün ve saatte bu 
toplantacla hazır bulunmalarını dileriz. 

Umumi heyete asaleten ve vekileten 

iıtirak edebilmek için (50) lıiueye aa• 

bip olma liznnclır. Hissedarlar hiue ıo
nederini nihayet 15 Mart 1935 tarihine 

kadar Şirketin idare merkezine tevdi et
meleri icah eder. 

Müzakere ruznamesi qağıda yazılıdırı 

ı - idare Meclisi raporunun okım

muı, 

2 - Murakıp rapanı • 

3 - 1934 sene.i bilançosunun tasc!J. 

ki •e idare Mediainin ibrası 

4 - Ticaret kanununun 323 maddesi 
mucibince prketle muamele yapabilme
leri için idare Meclisi azalarına mezuni• 

Jet İluL 

6 - ı935 senesi için bir murakıp ta

Jinile ücretinin tesbiti. 

Iatanbul yedinci icra memurluğundan: 

lpoı..k borcundan dolayı pareya çevril 
meaine dair nriioa ve yeminli üç ehli· 
•ukuf tarafından 6147 lira kıymet tak
dir n tahmin edilen Beyoilunda Feri. 
köy kwm ilıi malıalle9inde Cabl soka· 
iında eski 2 mükerrer yeni 54 nuınaralı 

zemin kah kİlr&'ir Jiğer katlan ahıap 
boyelı maa bahçe bir bap hanenin tama· 

mı açık arttırmaya vazedilmiı olduiun· 
dan 25-3-935 tarihine müsaclif pazarteel 
&'unÜ saat 14 den ı6 ya kadar dairede 
birinci arttırmaaı icra edilecektir. Art· 

' mma bedeli kıymeti muhanwninenin yüa 
de 75 ni bulduğu takdirde müıterisi ü
zerinde bı:raılacalrtır. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü haki kalmak ü
zere arttuma ıs ııün müddetle temdit 

edilerek 9-4-935 tarihine müsadif ıah 
ııiinü saat 14 dea 16 ya kadar keza dU. 
remizde yapılacak ikinci açık arttırma· 
11nda arttırma bedeli kıymeti muham. 
minen.in yüzcla 7S ni buimadqp takdirde 
llllıf 2280 numaralı kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılır. Satıı peırindir. 

Arttırmaya ittirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhamminenia yüzde 7,5 ni"'
tinde pey akçesi •97• milli bir banka
nın teminat mektubunu hamil bulun· 
malan Iizmıcbr. Hıddan tapu t.i.cili ile 
lııDİt olmayan ipotekli alacaklarda dii,.. 
alikadaranın ve irtifak hakin aahipleri· 
nin bu baldarmı t'o hususiyle faıiz ve mao 
aarife dair olan \ddialarmı evrakı mü .. 
biteleri ile birlikte ilin tarihinden itio 
beren Mbayet 20 ırün zarfmcla dairemi· 
zo bildirmeleri li.zımdır. Aksi ı.kdirde 

haklan tapu ticili ile sabit olmayanlar 
sabf bedelinin pailaf!D&smclan hariç bo 
brlar. Müterakim verııi, ienririyo, tanzi
fiyoden müt<evcllit belt<'iyo .........,u " 
lcarel vakfiye borçlan medyuna aittir. 
Daha fazla malıiıneıt almak lateyealer 
2-3-935 tarihinden itıDaren herkelİn p. 
relıilmeai için dairede açık bulund ....... 

lacak - f&rlnamesl ile 934-5144 
numaralı doıyaya müra<:aatla mozküıo 
dosyada mevcut vesaiki görebilecelded 
ili..n olunur. (8385) 

Fatih Sulı ;.,....ınclanı 
Birdeyİnden dolayi tahtı hacu almaa 

bir adet 2298 No. otomobil 6-S-935 tJıo 

rihinde -t ı4 de bilmüzayede sandal 

bedeıteninde aatılacajl ilin olunur. 
(&398) 
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lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilinlan. 

Harbiye Mektebi 
Talebe Kayıd 

ve Kabul 
T alimatnamesiı 
Harbiye Mektebi Kuman

danlığından : 
1 - Bu sene Harbiye Mp. 

ne, As . Hakim ve Muallim sı
nıfına Milli Müdafaa Vekale
tinin göstereceği nisbet içinde 
ana vatanın İç ve dışından 
Türk talebe kayıt ve kabul o
lunacakdır. 

a) Tam devreli lise mezun
lan Harbiye Mp. ne girebilir
ler. Bunlardan bir sene aonra 
müracaat edenler İmtihansız, 
iki veya daha ziyade sene son
ra müracaat edenler As. lise -
lerden birinde bakalorya im
tihanına tabi tutulurlar. Lise 
mezunlarından gayri, sınıf ve 
ihtisas Mp. leri ve liselere mua 
dil oldukları kültür Bakanlı
ğınca tesbit edihmıı olan ekal
liyet ve Ecnebi Mp. lerinden 
mezun olan Türk talebe As. li
selerin birinde mezuniyet im
tihanı geçirmedikçe ve Türk 
diline tam valof olmadıkça 
Harbiye Mp. ne kabul edil
mezler. 

b) Ana vatan dışından M. 
be girmek isteyen Türk tale
benin de As. liselerden birinde 
bakalorya imtihanı vermeleri, 
Türk diline vakıf ve Türk ta
b "iyetinde olmaları laznndır. 
Olmayanlar bir sene zarfında 
Türk tabiyetine geçeceğine 
dair bir senet verirler. (Bir se
ne zarfında tabiyetini değiş
tirmeyenler olursa Mp. masra
fı kendilerinden alınarak Mp. 
den çıkanlırlar). 

c) İstekliler (16) yqını bi
tinniş ve (23) yqma henüz 
girmemiş olmak, 

d) Üniversitede okurken 
As. hakim ve muallim olmak 
isteyen talebeden birinci sını
fa girmek İsteyenlerin en yu
karı (22) ikinci sınıfa (23) 
üçüncü sınıfa (24) yaşlarını 
bitinniş olmalan laznndır. 

e) Vücudunun teşekkülatı 
ve sıhhatı (tam teşekküllü he
y' eti sıhhiyece yapılan mua
yenede) orduda ve her iklim
de faal hizmete müsait bulun
mak. 

f) Ahlak ve seciyesi ve aile
sinin hiç bir fena hali ve fena 
şöhretler sahibi olmadığına 
dair vesaik göstermek. (ica
bında Mektep K. lığınca muh
telif kanallarla yapılacak tah
kikat netice11i müsbet çıktığı 
takdirde Mp. e kayıt ve kabul 
olunur. Menfi zuhurunda İse 
kabul olunmaz. Müracaat eden 
ler bu hususta hiç bir hak tale
binde bulunamazlar). 

2 - Birinci maddedeki f81't 
lan hai:z: olanlardan lstanbul
da bulunanlar her aene Mart 
başından Temmuz nihayetine 
kadar doğrudan doğruya Har
biye Mp. K. lığına ve İstanbul 
haricinde bulunanlar bulun
duklan yerlerin en büyük as
keri K. nına veya askerlik 
ııuhesi reisliğine en geç Tem
muz nihayetinde Harbiye Mp. 
de bulunacak veçhile istida ile 
müracaat ederler. lstidalarma 
aşağıda yazılı kağıt ve vesika
larını bağlarlar. 

a) Nüfus teskeresi vey.a 
musaddak sureti. 

b) Mütehassıs tam bir he
y' eti sıhhiye tarafından mu
aaddak sıhhat ve qı vesikala
n (aşı veaikalan olmıyanlara 
askeri hekimlerce aıı yaptırı
lır.) 

c) Mezun bulunduğu mek
tebin ıahadetnamesi ve mek
tebin vereceği resmi hüsnühal 
kağıdı. 
· d) Mektebe kabul olunduğu 
takdirde Askeri kanunlar, ni
zamlar ve talimatları tama
men ve aynen kabul ettiğini 
nahk velisinin ve kendisinin 

Halle ve hakiki 
eıhhatlnlzl soğuktan 

•Arılardan korur. 

tabletleri 
YB bUtUn 

1135 

Eyüp ıulh ahkamı şaho;ye hakimli
iinden ı 
T~ 880 lira kıymet takdir olu

nan Balatta Hamami Muhittin mahalle
tlnde Kesme Kaya caddesinde bir tara· 
fı kantarcı lbrahim ağa hane ve babço
ıi bir tarafı Mehmet efendi hane ve bah
çesi ve bir tarafı Emine lıanmı anuı •• 
bir tarafı tariki im ite muhat 61 No. lu 
bir bap hanenin n111f biıııeıi açık art
tırma ıuretile Eyiip ıulb mabkemeti ah
kamı tahliye hakimliğinden aatılacaktv. 
Sabt prtnamesi 23 Şubat 935 aaribİn· 
de divanhaneye talik edilmiftlr. 23 Mart 
935 tarihine müsadif cumarteoi sünll 
saat 14 den 16 ya kadar açık arttınna 

ıuretile 1ablacaktır. Arttınnaya ittirak 
için yüzde 7 buçuk teminat akçeoi ab
nır. Müterakim versi Ye tanzifat vakıf 
icareoi anlilı sahiplerine delliliye müt
teriye aittir. Haldan tapu ıicillerile aa· 
bit olmadıkça ipotekli alacaldılarla di
ğer alakadaranm irtifak sahiplerine ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müıbite•eri!e bildirmeleri IUxındır. Bi· 
rincıi arttırma kıymeti mubamminenin 
yüzde 75 ini bulmadığ l'talulirde en oon 
arttıranm teabhüdü balr:I olmalı üzere 
ilıinci artbrma 16 gün *'nra yanô 8 N 1-
aan 935 tarihine müaadif pazarteoi gü
nü - 14 den 16 ya kadar icra ecru.... 
celı: ve en çok arltırana ihale olu....,k· 
t.r. (8388) 

birer teahhüt senedi ı saralı, 
uyku halinde gezer, sidikli, 
bayılmak ve çırpınmak hasta
lığına müptela olınadıklarma 
dair taliplerin velilerinin teah
hütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan biri
le mektebe girmezden evvel 
malfil olduğu bilahare anlaşı
lan talebe mektebden çıkarı
lır. Ve o talebe için sarf edilen 
bütün masraflar velisine taz
ınin ettirilir. (514) 

901 
• • 

1 1 Şubat 935 te pazarlıkla 
alınacağının duyurulınası is
tenen (850) adet yün eldive
nin miktarı 1540 adede çıka
nlmıştır. Pazarlığı 25 Şubat 
935 pazartesi günü saat 14 de 
lzmitte Fırka binasındaki aa
tınalma komisyonunda yapıla
cakdır. Tutarı 847 liradır. Ka
ti teminah 127 liradır. lzmitte 
satınalma komisyonunda tutu 
lan nümune görülebilir. istek
lilerin belli gün ve saatte tica
" ret odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir vesikasiyle gelmeleri. 
(788 (654) 1061 

* * • 
Kırıkkalede San'atlar Mek

tebi binası yeni tediye şartla
rına göre kapalı zarfla ihalesi 
yapılmak üzere eksiltmeye 
konmuşdur. Keşif bedeli : 
67589 lira 35 kurutdur. Şart
name ve keşif evrakı 338 ku
ruşluk Maliye vezne ml\kbUZU 
mukabilinde Vekalet lntaat 
Şubesinden verilecekdir. lha
leai : 6-3-935 çartamba günü 
saat on birde Komisyonumuz
d, yapılacakdır. Muvakkat te 
minatı : 4629 lira 47 kuru§ 
luk bankA mektubu veya ma
liye vezne makbuzudur. Ek
siltmeye girecekler 2490 nu
maralı kanunla şartnamede is
tenen bedelleri teıninat ve tek
lif mektublarile birlikde ihale 
günü en son saat 10 a kadar 
Komisyonumuz Reisliğine ve
rilmit bulunacakdır. (793) 
(810) 1256 

.. ZA Yl - lotanbul ltlıalat gümrüğü
nun 2342~ _No. lı beyannameıi için 10· 
~-934 tarilıınde alnuı olduğum 385 
lıralık 126963 No. lı depozit maldHtzu• 
nu zayi eylemit oldujumdan hükmü 
olmadığı ilin olun ..... 

MiLLiYET CUMA 2l ŞUBAT l935 
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Sıvas Belediye Reisliğindenı 
1.- Sivasta yapılacak "Atatürk,, heykelinin maketi 

ve projesi 15-2-935 gününden baılıyarak iki ay için müsa
bakaya konulmuştur. 

2.- Proje bir maket "heykelin modeli,, ve bir resıni ih
tiva edecektir. Kaidenin bütün tafıilatı makette ve resimde 
gösterilecektir. 

3.- Maket alçıdan veya huna benzer kolaylıkla eğil
mez ve yumuııamaz bir maddeden olacaktır. 

4.- Proje ve maket ikinci ay nihayetinae yani Nisanın 
15 inci günü Sivasta bulundurulmak üzere gönderilmelidir. 

Müsabaka 16 Nisan 935 salı günü yapılacaktır. 
5.- Müsabakaya girebilmek için fenni ehliyet vesikası 

gereklidir. 
6.- Müsabakayı kazanana ikramiye verilecek ve esas 

İçin yapıJmasmda da ınali garanti verdiği takdirde tercih hak
kını alacaktır. 

Şartn,-ne lstanbul Cumhuriyet Halk Fırkasında lstan
bul Belediyesinde Ankara Belediyesinde ve Ankara Türk 
Maarif cemiyetinde bulunacaktır. Talip olan san'atkarlann 
almaları daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin Belediye Encü
menine müracaatları. (912) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlü'{ündenı 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Trahom mücade
lesi için defter, cedvel ve T'rahom kartları namile 14 kalem ev
rakı matbua açık eksiltme mıulile baıdırılacakdır. ihale 935 
senesi Mart ayının onuncu pazar günü saat 15 dedir. Şartna
mesi bedelsiz olarak Müdürlüğümüz Mutemetliğinden her 
zaman alınabilir. isteklilerin muvakkat teminat akçeai olan 
135 lira ile beraber Mart ayınm onuncu Pazar günü aaat on 
beşte Müdürlüğümüze müracaatları. (949) 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERİYOLOJİ 
LABOkA TUARI 

Umumi kan tablilatı, frengi nokta! 
nazarından (Wa11eru.n ve Kabn tea· 
mülleri) kan küreyvab aayılmaaı. Ti· 
fo ve mbna haıtalıldan teıhiıi, id· 
rar, balgam, cerahat, kazunt, ve ıu 
tablilab, Oltra milaoıkopi, huıu•i a
ıılar iotibzan. Kanda üre, teker. Klo
rür, Kolleaterin miktarlarmm ta
yini, Divanyolu No. 189. Tel 20981. 

lll022 

Lefko"' - Ga- ICazaları Şer'iye mah
kemesi nezdinde. Lelko§ada münakid 
mahkemede. 

Müddei: Arçao .akinlerinden Ulriye 
Mulla Haaaan ve Müddeaaleyhı Lefk.,. 
talı olup elyevm lkametgabı namahım 

Nevzad Afi Çavuı miyanelerinde. 
lkametgibı namalwn ofup Kıbnsda 

bulummyan müclcleaaleyh bir kıta ~e~ 
namenin naııl ve ne ıuretle layıkı veç
hile t.eblıiğ edilmit addedileceğini ....,..... 
den itim mahkemenin bir emri için 
Müddei vekili avukat F actil Niyazi efen
dinin müracaatı üzerine Ye müdClei n 
vekili tarafından ltbu davaya leffedilen 
tablilname badelmutalea itf>u mııhlreme 
bir lota celbnamenin ancak : 

(1) lıbu mırin n celbnamenin birer 
suretlerinin Kıbnıda münteıir (Haber) 
gazeteai ile iki nüdıada neıri. 

(2) Emrin ve celbnamenin birer suret• 
!erinin lotanhulda müntepr yevmi bir ga
zete de iki defa nepi. 

( 3) Ayni emir ve celbnamenin suret
lerinin müddeaaleyhin en yakın aı.nbıı
ıına tebliği. 

(4) Ayni snir ve celbname ıuretJeri. 
nin mahkeme ilan tabtaıma taliki ıureti.
le tebliğ icra edilmit adde~eceğİni .,_. 
reyi .... 

Ve yine İfbu malıkeme 1935 oeneol 
Martmm yimıi yedincıi ırünü kablezzırval 
- onda itbu davanın ittimai için tayin 
edildiğini ve müddeaaleyh balacle mez
kür tarilıde ifbu mahkeme huzurunda 
iııbatı viicud ebneye ihmal edene. J t
bu davaya müteallik her baııııi bir ;ıa,.. 
namenin mahkeme ilin T alrta11na talilr 
edileceiini emreyler. 

4 Şubat, 1935 tarihinde ita olunmllf" 
dur. 

4 ,ut.at, 1935 ttuihlnde taıdir lııJm. 
mıftır. 

.A shna mutalıdotır. 
Lefkoşa ve Girne Kazaları 
Şeriye Mabk-1 H.ıaml 

!ı-- Burı.-ddin 

lstanhul 7 inci icra memurlufundanı 
Bir bortçan dolayı mahcuz olup aabl

ma11na karar •emen ev 11fyası ve ti..
ler 28-2-935 gününe ııelen pm"Jmıbe 

-t 9 dan ona kadar· Azapkapıda Nill· 
fer ııokak 7 No. da ..ıılacaiı ilan ola 
nur. (8407) 

Hayrebolu n. hukuk mabkeıneainclenı 

Müddei Hayrebolunun llyaı malı.U.. 
ıinden Ahmed kızı Fatma iıle Müdda
leyb Alpulluda Emin çavuı oğlu "'9 
Devriı araaındaki bo9anma davasmda 
müddaleyb Dervit namına çıkarılan &.. 
vetiyenin kendiıinin ilı:ametııihm.ı. bu
lunamamaaı baıebiyl<ı teblii edilmemit 
oldufundan ilanen tebliğat 1crasına ı.. 
rar verilmit ve muhakeme günü olarak 
11-3-935 pazartesi ııünü saat 9 tayin o
dilmiı olduğundan müddaleyh Devrltln 
muayyen olan ııünde muhakemede bazll' 
bulunmaaı veya vekil sönderme~ 
mu ilin olunur. (8410) 

O... C E M S ' İlı 

NASIR iLACI 

En ...ı.i nuırian bile pek kısa bir za
manda tamamen ve kökünden çıkarır. 

Umumi depoıu: lngillz Kanzuk ecza• 
,. .. ;, her eczanede bulunur. Cidi ve 
müeulr bir nasır ilacıdır. 

PETROL NiZii. M ~ 
SAÇLARI 

Be1ler - Kanetlendirir -
Döklllmeainl kHer • Uıatır. 

PETROL NiZAM 
Tecrtlbe edilmiş en iyi aıç ilacıdır. 

Kartal Malmüdürlüğündenı 
Vergi Borcu Sahibinin lsmi Hissesi Cinai Mevkii Köyü 
Lira K. 
7768 10 

6148 00 
114 00 

Salih Rauf kızı 
Hatice Adile 

12/ 3 Arazi İstasyon Maltepe 

Feyzullah Vakfı 12/ 4 Arazi 
" .. 

Salih Rauf kızı Ha- 12/ 3 Bina Hamam ,, 
tice Adile 

152 00 Feyzullah Vakfı 12/ 4 ,, •• 
892 11 Viktorya kızı Vir- Tamamı Hane ~-Kar· 

jini maa bahçe lar tal 
497 35 Mihran ., Un de- Bağdat Pen· 

ğirmeni caddesi dik 
Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı olan emlak ve ar~İ 

vergi borcundan dolayı satılığa çıkarılmıştır. Birinci ihaletİ 
7-3-935 kat'i ihalesi 16-3-935 günleri saat 15 de yapdac:alı· 
1!r. Taliplerin ihale günlerinde yüzde 7 ,5 pey akçelerile bir· 
likte Kartal Malmüdürlüğünde hazır bulunmaları iian ohı· 
nur. (848) 1309 

Ecnebi memleketlere eiden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1'çiyale italyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat aksesi ı 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin ~kleri) aatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak aablan 
bu çekler aayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• 
fır ve her zaman iıteraeniz dünyama her tarafında, tehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellen çek· 
leri hakiki ıahibinden ba9ka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaa edilmiftir, (5999) 8 J 8 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Ue Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Fabril.aları için tesviyeci ve tornacı alına• 

cakdır. İsteklilerin imtihan için İstida ile Ankara'da Fitenlı 
Fabrikasına, lstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına b· 
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamirhanesine mür~caat· 
ları. (526) soı 

lstanbul Beıinci icra Memurluğundanı 

Emniyet Sandığı 
- Namına 400 lira mukabilinde birinci derecede ipoteıd 

olup yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına 1716 lira kıY' 
met takdir edilen Y eşilköy, K öyiçi mahallesinde Orhaniye ..,e 
Refahiye sokak yeni 66 No. lu kagir maa bahçeli bir evin ts' 
mamı açık arttırma vazedilmiş olduğu 25-3-935 tarihiııe 
müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede bi· 
rinci arthrması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıyıneti ırı11 
hamıninenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerİtl~ 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttırmanın taahhüdil 
bakı kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
9-4-935 tarihine müsadif sah günü aaat 14 ten.16 ya kadsr 
keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırır>• 
bedeli kıyıneti muhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı tıı.1'' 
dirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırala' 
lır. Satış peşindir arttırmaya iıtirak etmek isteyenlerin kı1" 
meti muhamminenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akçesi vef 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lıt' 
zundıJ.. Hakları tapu sicilli ile sabit olıruyan ipotekli alacıı.1'' 
larda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı salıiplernin bu bıı.W 
larını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrala 
müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 giiJ' 
zarfında dairemize bildirmeleri lazımdır. Akıi takdirde bıı.1'' 
lan tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satıt bedelinin paylıı.t' 
maaından hariç kalırlar müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye' 
den mütevellit belediye rusumu ve vakıf borçları borçluf' 
aittir. Daha fazla malUınat almak isteyenler 5-3-935 tarİ', 
hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bul~ 
durulacak arttırma ıartnamesi ile 934-6098 No. lu dosya• ,ı 
müracaatla mezkôr dosyada mevcut vesaiki görebilecet<Je 
ilan olunur. (947) 


