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lialkevlerinin 
Yıldönümü Hab karsı 

, ., 1 ---~.,...._...,,~ 

lialkevlerinln üçüncü yıldönil· 
~ii !leçen ııün ülkenin her yerin
L' kutlulandı. Halkevleri Cum
~riyet Halk Fırkasının kültür o-
~~arıdır. Halk Fırkası yalnı~ ül
eııın çevrimini üstüne almıt sıya

lll bir fırka değil, ulusun soysal 
'~ kültürel yükselmesini en ileri 
tiikünı bilen bir ulusal kurumdur• 
~ııun içindir ki Fırkanın kadrosu 
lçlJıde Halkevlerinin önemli bir 
~lii vardır. Bunlar Fırkanın kül
~r •!anındaki çaJ19ma lahoratu
'llrl11rıdır. Bu ocaklardan geçen 
~ bütün ülkede ıeksen tane :var~ 
. 
1
• Üçüncü yıldönümü günü yırmı 
~ lialkevl daha açıldı. Demek.?
~Yor ki bugün ülkede yüz uç 

alkevi vardır. 
C li•lkevlerinin yıldönümlerinde 
~ '?e;ral. lımet Inönü'nün bir .. sö.~
. j•ııı dınlemeğe alı9tık. Kultur 
1~e~ııe kartı her vakit büyük ili
~ lık göıteren sayın Batbakan, 
. Yıl da özlü ve güzel aöylevle
r~.den birini söyledi. General 
dnoııu Halkevlerine ııiden yurd
~ların sayısını azımsayor. Ger-

~.k 1933 yılına göre, geçen yıl 
1 kere daha çok yurdd~ Halk

~•lerine gitmiftir. Geçen yıl için
i e Verilen konserlerin ve kit~o
Crııı •ayısı da artmıttır '. Ancak 
f eneral lnönü, on altı mılyon nu
U lu ulus içinden bütün bir yılda 
ikiz yüz binden daha az yurd
h ••ın Halkevlerine gitmelerini az 
k ıılııyor. Gerçek bizde kültürel 
/lllıldanma olarak ne varsa, hep
,' 

1
1ialkevlerinde yapılıyor. Bu

ka. ilrdaki toplantılardan batka 
k ~ltür alanında çalıtılmıyor. An· 
h ~ra, lstanbul, lzmir gibi bir kaç 
k ~Yük kentimiz bir yana hıra
~ ilcak o:ursa, bütün ül.ked~ 
IQ ıılkevlerinden bafka okuevı (~
d ı>hane) bile yoktur. Halkevlerın
bij~i kültür kımıldanmalarmın bir 
b . ilnçosu yapılırken, bu alanda 
ltıUl\iıı ülkedeki ulusal kımıldan
d ~ııın pilinçoıu da yapılmıt ol
d 11

Rll içindir ki azımsamamak el· 
ç ' 11 ııelmiyor. Batbakan daha çok 
d'11•ınanuzı daha kısa vakit için-• d , • r · aha çok itler batarmamızı ıa-
ıl)or, Bu dilek 1935 yılı içinde bu 
~tanda.ki çalıtmamıza hız verecek
~· l'ürk ulusu itlerin en zorunu 
'-iarınak yolundadır. Kurtulut 
it ~a.,ını kazandık. Onsuz hiç bir 
t t 0lanıazdı. O her f8yİn batlan· 
~tıdır, Sonra barış y~~tık. C~
>iı Urluğ\ı kurduk. Tarıhı_n e~ b~
r~ devrimini yaptık. Şımdı Bu-
11~ .. c 1 v )ti .. onderin umur ugun onuncu 
tıkdo~Ümü .g~nü ulu~~ a~aç o.la
~. gosterdığı yol uzerındeyız: 

) lırk u1usu soyaallığın (medeni
ı~t) en yüksek düzeyine (seviye
\rı:) Varacaktır. Ulusu bu amaca 
~~ götürmekte Halkevlerini? 
~ ıtk rolleri vardır. Halkevlen· 
'tqn rotu vardır derken, Kurumun 
Gb~e .~u kolunu, tu ve bu llitikli
~\l dutündüğümüzü ıanmamalı. 
tib·kevj, adı da üstünde olduğu 
\ 

1
• llluıun evidir. Onun iti de u

~tı ıı~ elbirliği ile yapacağı ittir. 
t~ 01leınJi itte her ferdin kendine 
~be .~r yükümü vardır.Ba.,baka· 
~iıt·~~evi, dolayılile, lıepimizi el
lı~kl ile hu yükümü yapımya ça-

lldır. 

~ A. ~ülırii ESMER 

\~ Titülesko ya ında 
., 11~oskovaya gidiyor 
~ ... ~ilEŞ, 23 (MilHyet) - Mart .ayı 
~ '•lı.r lly Titüleılro, Mosk°"ı.ya ıı • 
1 ~· Tituleakonun bu ziyareti rea
~~lttl Yettedir. Bu münaıebeıle Sov • 
ı~ ~ lloınenler araaında birkaç an• 
1 il,)1~a edilecektir. Bundan aon • t" litvinof ta Bükre,e ıelecektir. 
~tk R • - us tayyare cemı-

ı. t,ı0:tctleri arasında ~~. ı!';OVA, 23 (A.A.) - Gaze
~~ •ı.., . Yet Ruaya tayyare cemiyeti 
ı, ti, ı•ı "'•clia .reisi aı.y. Eidemaır ile
-.._~ıııdYYare cem~yetj reial Bay Fuat 
~ u~~ Türk tay.yare cemiyetinin te· 
'~t t~" ~nuncu yıldOnümü münase· 

~t•.ı· allı edilen rı.lgrafları neıret -
ır f!!". 

Atı -o--:-
~ı~l>~s denizinde fırtına 
~~~~d!1/!• 23.A.A. - Atlas denizi aa· 

l<>!ı ~ · lı'la hiikGm ıümıektedir. 
•ıııır!.,r yardım istiyorlar. 

ita ·ya yeniden bin erce 
asker, amele gönderiyor 

Amerikadaki zenci tayyareciler Habeşlere 
yardım etmej'e hazır olduklarını bildjrdiler 
ROMA, 23 (A.A.) -

Reliler Ajansı muhabi
rinden: Dün alqam Na
poliden 2,000, Cenova
dan 1300, İtalyan uke
ri, İtalyanın Şarki Ahi
kadalri mfutemlekeleri
ne aönderilmek üzere, 
vapura bindirilmi,ı:ir ... 
Meaina'da 2000 kiti bu
ıün, 3000 kiti de pazar 
günü vapura binmeğe 
hazırdır Vulcanio vapu 
ru dün akfam, 400 mü 
tehaaau amele ile iotih 
kam ve aıhhiyeye men 
a-.p 700 aaker yükleniı 
Napoliden h......1t:et et• 
mİftir. Bu '!apur, ayni 
zamanda Mesinadan da 
1 OOOaıker yükliyecek • 
tir. Sefere çıkan kıtaat 
kumandanı ve ltalyanm • 
en genç generali olan Habcıiatana giden ltal;yan askerlnı 
General Graziani de Vulcanio vapuru- ne arzı hizmet ebnek niyetile dün ak-
na binecektir tam N8Y)"Ol'k'tan hareket ettiii bildi-

CENOV A, 23 (A.A.) - Toprak riliyor. il zenci tayyareai daha, kendi· 
leaviyeoi itlerinde çalqmak üzere aini takibe haz .. dır. lta1yan - Habet 
l 300 amele Eritreye miiteTe<:Cihen va- ihtilafı, Habeıleri kan kardeti telikkl 
pura binmitlerdir. eden, Harlem'de:ki zenci halk araa.-

Zenci tayyareci/~ Habeıiatana da pek tiddetli bir tesir yapnupır. 
hizmete amade MESINA, 23 (A.A.) - Şimali Af-

NEVYORK, 23 ( A.A.) - Harlen rikaya &'İlmek üzere burada toplanmlf 
tehrindeki zenci tayyareci Miralay olan aolceri krtaatm Habetiatana ha-
Hubert Julien'in ltalya ile muharebe reketi münaıebetiyle büyilk tezahü -
vukuu halinde Habe~iatan hükiimeti- rat olmu~tur. 
~="'-- --

L r-ndra andlaşması etrafında -------------------
Con Simon'un Berlin 
seyahati teeyyüd ediyor 
İngiliz Bakanı Moskovaya da gidecek 

Almanlar yapılan tek· 
liflerin hepsi üzerinde 
konuımaj'a amade ol· 
duklarını bildirdiler. 

LONRA, 23 (A.A.) - Sir Jolın 
Simdn'un Mart ayının Hk ıünlerinde. 
Berlini ziyaretine, timdi muhakkak 
Dazarile baluln.~.rtadır. 

lngiliz Dı,ı.. i bakanı, ıelecek pe• 
tembe aünü, Pariste lnıiliz teflUliıtı e 
aaıiyesinin safhaları ha'kkmda bir 
konferana verecek ve ertesi JÜnÜ Lon· 
draya avdet edecektir. Sir John Si • 
mon'un, Bay Flandin ve Lava! ile kısa 
ltir mülakatta bulunma·k üzere bu fır· 
&attan istifade etmeıi çok muhtemel • 
dir. l'nıiliz Dıtitleri Bakanının, Berlin
de yapacağı müki.lemeler, genel aıya. 
•~ vaziyetini tetkık makıad!le ha.ait 
müakata başlanııçlan olacak ve bir 
mukavele akdedilmiyecektir. Alman 
hükfuneti, diifündüklerini eaaaen bil -
dirmitlir. Bu düıünceler, müzakerele
rin lnıiliz - Fransız tebliiinde mev -
zuubahiı bütün meselelere te~li li.
zımgeldiii kanaatinde bulunan ~ • 
liz ıörütlerile tetabuk etmektedir. 

Fran11z hükfuneti de, bir Inailiz -
Alman temasını arzuya §ayan ve fai· 
deli telakki etmekte ve Pariate, ıele
cek lngiliz - Alman müzakerelerinin 
umumi bantı tanzim ıayesine daha 
çabuk eritilmesini temin edeceği ümit 
edilmektedir. 

Bu arada lngiliz nazırının aaJı•ahatİ· 
ni Vartova ve Moskovaya te§IDİ.I et • 

••i tek ifi Londrada teveccühle kar· 
tılanmalda beraber bu hlUUata henii2 
kaı· i bır karar verilmmniftir. Böyle 
bir ııeyabat, mal'I ayınm iki haftums 
itıal edecektir. Bu kadar uzun bir -
yahat, bilhaaaa parlamentonun mü -
him içtimalar akdettiii bir zamanda 

s;.. Con Simon 

lnıillz l>ıfitleri Bakanı için büyii.k bir 
ıa:ybuıbet devreai tefkil etme idedir. 

Daily Teleıraph ıazetes.i, Sir John 
Simonun Berlini ziyarete karar ver -
mekle akıllı bir harekette buluduiu -
nu ve orada en sali.hiyeUar devlet a • 
damlarmm ağzından Almanyanm gö
rüt tarzını öğrenebileceiini yazmalı: • 
tadır. 

LONDRA, 23 (A.A.) -Alman bü· 
kiimeıi, Berline ıelecek olan Inıili:z 
nazm ile Franoız • Inıiliz tekliflerine 
ait bütün meseleleri miimkaıa etm&o 
le hazır olduğunu lngiliz hükUmetine 
bildiımiftir. iyi haber alan mahafile 
ıöre, Sir Eric Philipp'den ıelen tebJi. 
ıatm meali pdur: 

Fikir teıııtilerinin, bir müzakere de
lil, fakat bir ntihbar mahiyetinde ol· 

(Devamı ! inci aahilede) 

::.ehrimi:zi ziyaret• gelen lngili~ •eyyahlar A,...aolya müzea;nde ' 

Kamil Atatürk 
MARMARiS, 23. A.A. -

Reüicumhur Atatürk Eie vapu
rile saat 19 da limanımıza gel
diler. Marmaris ,imdiye kadar 
görülmeyen bir sevinç ve fenlik 
i~ndedir. 

FETHiYE, Z2.A. A. - (Bu 
sabah alınm.,tır) ı - Dün 
21-2-935 ak,am saat 13 de Eğe 
vapuru ile Mersinden yola çı
kan Reiaicümhurumu:z Atatürk 
bu akşam saat 20.30 da limanı
mıza geldiler .Halk sevinç için
dedir. Atatürk'ün geceyi limanı
mı:zda geçirmesi umulmaktadır. 

Sorbon Oniversite•inde 

Modern Türkiyeye 
Dair konferans --Bir gazetecı kadının kon-

. feransı büyük 
alaka ile karşılandı 
PARIS, 23 (A.A.) - Anadoıu A. 

juuınm hususi muhabiri bildiriyor: 
Ara uluaal da.tluk merkezinin Sor • 
bonda tertip ettiği toplantıda ıazete
ci Bayan Vendenberg, modern Türki
ye hakkında münaklf&h bir kcaıfe • 
rana venniıtir. Dinleyiciler, konferana 
aalonunu hmcahmç dolclurmut 't'e bir 

Parl• •efir1ımi:a Bay SllCld 

çok kimaeler yer bulamllllllflır. K<>ft -
feraJH bqlamadan, istiklal ma111 ça· 
lmmıt ve ayakta diıılcmm.ittir. Bun -
dan aonra Bayan Vandenberg, konfe
raMJna batiıyarak Türk inkılabının e
aaalannı, kazançlarını, viiı:ıfaıte bir 
ıurette anlattı ve çok alk.ıtlandı. 

Herkea ve konaolooumuz Bay Fi • 
rua Ka.im, hatibi tebrik ettiler. 

Paria Univeniteainde yeni ihdaa 
edilınit olan Türk atüd merkez.inin ha 
zırladığı konferanalar, Sorbonda pa -
zart esi bııtlıyacaktır. 

Konferanata Pario büyük elçimiz B. 
Suat te aöz alacaktır. 

Y unanistanda --Bazı yüksek maliye me
murları tevkif edildi 
ATINA, 23 (Milliyet) - Suiisti

mal meııeleainclen dolayı bilavaııta ver
ıiJer müdürünün tevkifinden aonra Pi
renin en büyük tüccarlarmdan Koato -
poli biraderler ile Papadoploa ta tevkif 
edilmiılerdir. 

Bu meoele için phit olarak celbedİ· 
len Maliye bakanlığı inhisar müdürü de 
ınüatantiklikçe tevkif eclilmiıtir. 

Tevkif edilen yükıek maliye me • 
111UTları aleyhinde dııiıa bir çok itlıamat• 
tan ıı.iııedilmektedir. 

Almanyada 
ltalyan mallarına ait mü

saadeler lağvedildi 
BERLIN, 23 (A.A.) - Ekonomi 

daireai, il.inci bir emre kadar ltalyan 
mallarının ithaline ait müaaadelerin 
li.ğ'vıru emretmiftir • 

Bu tedbir, ticaret muabedelerine 
muhalif olarak, lmçre ibrautını müte
enir eden ithalat hakkında 1 talyada 
neıredilen emirnamelere bir mukabe • 
le olarak ittihaz edilınittir. 

Yugoslavyada mühim 
bir suiiatimal 

BELGRAT, 23 (A..A.) - Mühim· 
matı harbiye tealimatında vahim bit' 
fesat ketfedilclifine dair muıjrrane ıa
yialar dolapnaktadır. Yapİlan taharri-_ 
yat , pek yakında bir çok kimselerin 
tevkifini icap ettirecektir. 

Dıı işleri Bakanı 
ANKARA, 23.A.A, - Dıt itleri Ba

kanı B. Tevfik Rüıtü Araa bu sabahki 
ekıpreıle lstanbuldan buraya ıelmit ve 
Ankara durağında Bakanlık yüksek me-

. murlan ile elçilikler erkim tarafında• 
. ııeliimlamnıttır. 

Bo§bakan ismet /nönü Ankara Halkeııinde söylevini ııeriy<>r 

Üç bauındırlık işi 

Ereğli limanı, Filyos demiı
yolu -Zonguldak elektrik 

santra1ı - Aydın hattı 
Tramvag şirket . ite geni müzake
reye haşlanıyor, Vikers'in teklifleri 

AN.KARA, 23 (Telefonla) - E· 
reill limanile Ereili - Filyoa elektrikli 
deıniryolunu İnfaya talip Vikera in • 
ıili:ıı ıirketile Baymdırlrk BakanlıfJ 
araarnda·ki müzakereler müaait bu 
hava içinde cereyan .ımittir. Şirket 
mümeııailleri Londradan ka.t'i teklifi.,. 
rini hazırlayarak bu itlerle alakadar 
Bayındırlık, Sıhhiye ve Okoncıini ba· 
kanlıklarma yollayaoa.klardır. 

Oirendiiimi:ze ıöre ıirket bu itle. 
ri çok müaait ıarltlarla yapmak kara
rını hükfunetimize bildinnittir. Bu 
cümleden olmak üzere Okonomi Ba • 
kanhimı• ZonıuJdakta tealai taaavvu• 
runda bulunduiu b\ly\lık elektrik aan• 
tralını da ayni tlrket İl\fa etmeie ta • 
lip olmuttur. 

Tramuay ı/>'lretile müaolre,.. 
Diier taraftan Jatanbul Tramvay 

ıirketinin aalahiyetli mümeaailleri Ba· 
yındırlık Balkanlığı ile evvelce batla· 
yıp ta durmut bulunan müzakereye 
devam için ıehrimize ıelmiJtir. 

Aydın lıathnm :ı<Jtın alınmaaı 
Aydın hattmm aatm ahnmaaı iti .. 

mezkU.. ıirket mümeMillerile Bayın • ı 
dırhk Bakanlıtı ar111ında cereyan eden 
müzakereler de mali cihetten henüz 
balledilemiyen bir iki Mastan dolayı 
kat'i bir aafhaya dahil olamamı4tır. 

Bayındırlıh Bakanı Bay Ali Çetini«. 

Maamafih hor iki taraf, ,U-ket mU.-.. 
aillerinin Londradan belr.ledikl.,.i ta . 
limat ıeldikten aonra ıeriye kal•ııı 
münazlünfi.h noı.talann da bertaraf e
dileceiine kanidirler. 

İki esrarengiz cinayet 
Maslak yolunda yüz derileri soyulmuş 

cesedin kime ait olduğu belli değil 

Cesedin birisi de Topkapı surların
da bulundu, bu bir Mısırlı mı? 

iki cinayeti de yapanlar meçhul 
l&t":"bul Adliyeei. iki mühim ve eo-1 Bay Kimilin ayn ayn elkoyduldan R 

rarlı cınayetin tııhkikatma el.koymuı cinaye.tlerden birincisi, yani Mul'1. 
bulunmaktadır. Bu iki cinayetin de )'Olu üzerindeki ıimdiye kadar laı.o> 
bir müddet evvel itlenildiii ve timdi· bulda eti göriilmemit bir vak'adQ... 
ye kadar ıizli kaldığı aarulmaktadır, I Ceset M111laık yolundaki hendekler • 
Bu cinayetlerden biri M111lak yolu Ü· den biri içinde elleri ve ayaklan bı 
zerinde, diieri de Topkapı surlarının lı oldufu halde bulunmUJlur. Kim 
kovuk.lannda itlenmiıtir. Müddeiwnu- dulunun tethioine imkan Yoktur. 
mi muavinlerinden Bay Nureddin ile (Devamı 5 inci sahifede) 

lnkilab kürsüsünde 

Mütarekeden önce ve son
ra geçi;rilen vaziyetler 
Osmanlı dev etini parçalamak için 

nereleı d; uyuş~mayorlardı? 
lnkilap enatitüıü deralerine dün de 

devam edilmiıtir. Dünkü deni eaki 
Kültür Bakanı Bay Hikmet vermiı
tir. 

Bak HiluJ?et'in dünkü denini yazı
roruz: 

Bay Hikmet evvel& aeçen denluiııi 
tekrar etmit ve Osmanlı devletini müt
tefiklerin parçalamak için ittifak ettik
lerini aöylemiıtir. Ve demiıtir kiı 

- 16 Eylül 1916 da ltalyaya P•Y· 
laıma haberini veriyorlar. Bu paylat
ma haberi üzerine ltalya Jzmir vo Mer• 
ain olmadıkça benim payım Baidat ve 
Baora ıibi İngiliz, Adana OVftll aibi 
zengin, Şam, Halep ıibi Franaız mın
takaları ile möıavi olama&. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Bay Hikmet denini ııen;yor 
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Yezidiler mabı dlarına hakaret 
edildiğinden şikayet ediqorlardı 

Mahmud Şevket Pt- ve Ahmed Rıza Bey 
Y ezidlleria müra. 

caatı. Ayrı tabur ve bölükler istiyorlar 
Ahmet Rıza Bey ilave ettiı 

MiLLiYET PAZAR 24 ŞUBAT 1935 

HARİCİ HABERLER! 
Avustur.lJanın istiklali 

B.Şuşnig'le Fransız devlet 
adamları arasında tam bir 

fikir mutabakatı var 
•••••••• 

AYusturya Bakanları Londraya gidiyorl~r 
P ARİS 23.A.A. - Franıız·A•ustur- yel erinin husulünü temin edecektır. Bu 

ya miizak:...eleri..., bgzün öileden aonra hu&u&ta, Franaarun yardıimı temin e-
dıt ifieri bakanlıimda devam edil.mittir. dilmittir.,. . 

PARIS, 23. A.A. - B. Lebr;ım'ün E- Bay Pert~ Eeho da .P~ı g~zete 
lize &arayında verdiii :ziyafetten oonra &inde, Avuoturya meseleaını tetkik e • 
Franaız-Avuaturya miizakeratma, harici- derek diyor ki: - Aaıl fen.ası, fakat pek haklı 

olarak Harbiye Nazın Mahmu\ 
Şevket Pqa da iıtifa ile tehdit • 
derek, ORD&D Pqayı oradan kal • 
dırmam diyor, timdi Heyeti riko
li bu itin içinden nud çıkacaiını 
dütüımrekle mqıuJ ... 

ıarib müracaat hepimizi f8.fırl• 
Dllftı. 

Bu Yezidiler de kim oluyorlardı, 
koca Osmanlı imparatorluğunda 
meier neler de varmıf,? Arkadat
lar biribirimize bakıyorduk. 

ye ı..ı.anlığı binaamda devam edilmittir. cAvuoturya, ancak .F~ lt..Jya, 
AYuıturya ~ Lejiyon clonör ni- küçük itilit.t ve kuçuk ııililın arkaım-
pnının büyiik aalibi verilmipjr. da Sovyet hükmnetleri, gayretlerini tan 

(çtimauı aonuııda, B. Lava], gazeteci- ziın edebildikleri takdirde :·afıyabilir . ., 
lenı verdiii beyanatta, kendisinin ve B. A.rfİJlük Otto 
Flandin'i~ bilhassa Avuıturya'yı alaka- BRUKSEL, 23 

0

(A.A.) :-:- Arıidük 

- Peki, dedim, ıiz ne yaplJOr • 
ıunuz? 

Ahmet Rıza Bey ıinirli ıinirli 
aor.du; 

-Ne mi yapıyorum? •• Ne yapa
bilirim ki, kendimi yiyorum İfte •.. 
Batka ne edeyim. .. Neye kadirim 
ki? 

- Zebrabı ve arkada.tlannı ça· 
iırıp ta. .. 

- E ... Sonra? 
- Bu hareketlerinin clofru ol-

madığını, vatamn fU sırada süku
na ihtiyacı olduğunu aöylesenia, 
onları bu tekliflerinden vazııeçir • 
meie çalıtaanız 7 

Ahmet Rıza Bey çok müteeHİr 
ve meıyuıtu: 

- Kuzum, dedi, ıiz oıdann va • 
tan babıinde ne kadar ıı- ol
duklarını bilmiyor muaumız, vatan· 
perverlikte bizi fersah leraah a,mıt 
!ardır, bu bapta nasihat değil, fa • 
kat en basit birkaç kelime söylen· 
meaine bile tahammül edemezter. 

-Vatanperver olduklarını ka • 
bul edelim, bir vatanperver de ha· 
ti edebilir. 

- Onlar batlyı da kabul et • 
mezler. 

- Demek ki dedikleri olacaktv• 
- Zannederim. 
-O halde? 

..... 
Hep auaJDUftul&. 
O teeuürle kalktım. blru Uerf. 

leyince, koridorun bir köteainde 
Zehrabı heyecanlı bey..,.•nh b&fl • 
na topladığı birkaç mebuaa bİıleJ· 
ler anlatır ııördüm. Daha fazla ıl· 
nirlenmemek için yanlarına yak • 
latmadan W""kl&fbm. 

Mecliste rr.tida encümeninde i
dim. 

Tam o 11rada ııarib bir müracaat. 
la karfd&fllllftık. Birdenbire nud 
oldu bilmem, akl- bu miiracaat 
'eldi, odaya ııirdinı, bu kitı<lı bul. 
dum, tekrar okudum. Bunu, belki 
oyalanmak, teeaürümil ıidermek 
için yapıyorilw:n. 

Yezidiler ııönderdikleri birçok 
imzalı bir kifı:dda biililaten töYle 
diyorlardı ı 

"Biz, timdiye kadar ıuatuk. Çün
kü devri iıtibdadda vaziyet bam
batka idi. Fakat bu 111e1'wl deviJ">o 
de biz de ııeıimi:ai duyurmak isti· 
fOru:&. 

Malfundur ki bizim mabud1111U12 
Melik T 111V111' dul'- Biz buna tapa. 
nz ve bu mabudumuz& dil uzatd
ma.aına ula ve kat'iyyen tahaımnül 
edemeyiz. Fmıkat difer dinlerin ..., 
likleri, müılümanlar, hıriltiyanlar, 
musevler bizim mabudumuz Melik 
Tavusa, ,eytan diyorlar. Yani biz 
ıözde ,eytana tapıyormutuz. Bu 
kadarla kalsa iyi, fakat ikide bir 
de bunu tel'in eder gibi, en fena 
mi.naya alarak aöylüyorlar, yüzü. 
müze vuruyorlar, buna nasıl kat
lanalım. Valdi kendi halimizde ya
tarken bunun o derece ehemmiyeti 
yok. Fakat bir de adcerlrk var. Mu
ııevilerle birlikte yatamağa mecbur 
kalıyoruz. Ve bu yüzden mütema· 
diyen tahkire, tezyife, mabudumu
za ıeb ve tetmedilmesine maruz 
kalıyoruz. Bu bize çok acı geliyor. 

itte bu ıebeble iıtirham ediyo. 
ruz, askerlikte bizim bölüklerimiz, 
taburlarımız ayrı olaun, zabitleri· 
miz de bizden, yani Melik :favusa 
tapanlardan intibah edilsin. 

Bu iıtirhammıızı hükumet naza· 
rı itibare almazsa badiı olacak fe
nalıkların mes'uliyeti bize raci de
ğildir, bunu timdiden haber yeri
yoruz,.. 

Bu kağıdı tekrar tekrar okudum. 
Okudukça hayretim ve hiddetim 
arttı. Ertesi gün bu müracaati en
cümende tetkik ediyorduk. 

Em .. ıınende Çankırı mebusu T ev
f ik, Erzurum mebusu Seyfullali' 
beyler de vardı. 

Müzakere edeıicen, bir türlü bir 
neticeye varamıyorduk. Çünkü bu 

- Red cevabı Yerelim, böyle 
saçma teY mi olur 7 

- Heyeti umumiyeye verelim, o
rada müzakere edelim, 

- Hıfzedelim, cevab bile ver
miyelim, 

Diyenler vardı, ben de; 
- En iyisi, dedim, hükumete ve

relim, onlar dütünıünler bir karar 
versinler, bunu heyeti umumiyeye 
ıevkedip orada müzakere etmek a
yıb olur. Harice de akıeder, ııülünç 
olduiu kadar mini.arz olan bu mü· 
racaatı en iyiıi hükfunete vermek· 
tir, dedim. Ve bu teklifim kabul 
edildi. 

Encümenden çıkınca mecliı kü
tüphanesinde Talat beyi buldum. 
Cavid bey de yanında idi. Talat 
beye bu Yezidiler meselesini an· 
lathm; 

- iyi etmitsiniz, dedi, büktlmet 
bunun icabına bakar. 

O aırada sadrazam Hakkı Pata 
da tesadüfen oraya gelınitti, Talat 
bey ona hitabetti; 

- Pata hazretleri, dedi, alın 
ıize yeni bir meıele ... Yezidiler!. 

Halda paşa hayretle sorduı 
- Kimler, kimler dediniz? 
- Yezidiler 1. 
- Kim buıdar canım? 
- Ne bileyim ben, tebaa! ta· 

haneden Yezidiler itte! 
- Allah Allah ... e, ne olmut bu 

Yezidilere? 
Talit P&f& gülüııiaeyerek muele. 

yi aıdattı. Hakkı pqa da gülüyor
du; 

- Ali., demek timdi bir de Ye
zidiler taburumuz olacak ... 

Talat p&f&; 
- Kalabahk iııeler, belki alay da 

olur ..• 
- Evet alay ••• hem de ne alay •.. 
Ben, ciddi bir tavırla bu faka.ya 

bir nihayet vermek iıtedim; 
- Bana kalırsa, dedim, bu bir 

fırsattır, mademki Mütir 01man 
pqanın dördüncü ordudan batka 
bir tarafa kaldınlmuı isteniyor, 
bunun için çareler aranıyor, itte bu 
:Y ezid"ıler mo1eleai önümüze çıkmıt 
mükemmel bir fıraattır. Oıman pa· 
fa)'I bu meselenin halline memur 
ederiz. Fena mı olur.? 

Halda P&f&I · 
-- 011nan pafADID garThbir tali

l Yar. Nereye ıitse iltemiyorlar, 
bu sefer de Yezidiler ba.tlayacak· 
lar ... 

- Zannetmem, dedim. 
Talat pqa da ayııi fikirde oldu

iunu aôyledi; 
, - Yok, yok, dedi. Hakı"katen 
Oıman Pata bu it için biçilmit 
kaftandır. Nedim beyin baldo var. 
Cidden münaaib olur. Bu ıuretle 
hem Oıman pafayı gücendirmemİf, 
hem de bu Yezidiler itini ilüzeftmit 
oluruz. 

Küçük bir tereddütten IOnr& 

Hakkı P&f& da bu fikri kabul etti. 
Osman P&f&Y& telgrafla emir Yeril
di. Ve çok geçmeden Yezidilerden 
telgraf geldi. 

"DeYleti O.maniyenin en sadık 
tebaaaıyız, her emre bil& tereddüd 
inkiyad ediyoruz. Bazı bedhahla
rın nammıu:a vi.ki müracaatlarının 
hiçbir kıymeti yoktiır. Bunlara ku
lak urlmamaaını iıtirbam ederiz . ., 
diyorlardı. 

Bu haber geldikten birkaç gün 
ıonra T alit beye tesadüf etmittim. 
Gülerek: · 

- Oıman pafa seninkileri ıua
turmUf, adam elmif, ııördün mü 
bak, dedi, ben de; 

- Emindim zaten deyİnceı 
- iyi ama, diye mukabele etti, 

bu pek iyi bir haber de telikki e
dilemez! 

- Neden? 
- Ayol, demek ki orada itti. 

hatçı yok! 
T alit eyin bu takasına, ciddi 

bir mukabelede bulundum; 
(Bitmedi) 

dar eden Iİyaıi meseleler hakkında A- Otto de Habeburg un muhıtınde, ~ • 
Turturya nazırlarile tam bir fikir muta- tidükün dün sabah Brüluelden Parıse 
bakatı mütahede et:mİ§ olmalarında bah- hareket ettiğine dair olan rivayetler, 
tiyar o!duklaruı.ı sörfemittir. lutt'i aurette tebip edilmektedir. 

Diğer taraftan, Berger-Yaldenegg, fu LONDRA. 23 (A.A.) - Avumtrya 
beyanatta bulunmufturı Bqvekili Dr. Yoıı Sdıuachnigg ile ha-

" A vuırturya'nın harici siyaseti, dal- riciye baltanı &..on Berger • Y alde • 
ma banfa müteve.:cih olacakt .... Fransa negg yann buraya gelecekler ve salı 
ile AYusturvan bağhyan rabıtalan da- gÜnÜne kadar burada kalacaklardır. 
ha sıla bir bale koymak iırteriz.,, Kendilerinin, Bay Mac Donakl, 

B. Scbuscbnigg, Avnıpayı yalna U• Baldvin, Sir John Simon, Neville Cham 
!uslar araaı bir elbirliğinin kurtaracağı- herlain, diğer naz.-lar ve lngiltere 
ru söyelmiş ve dahili ıiyasayı mevzuu bankuı müdürü ile görüfebilmelerini 
bahseder~. Monıen"Ö!" c:..;,,.,ı VQ - temin için tertibat yapılnuttır. 
ki baıvekil Dolfu&1 tarafından takib ecı= · Görüımeler, ;ıiyafetler 
mit .;lan yolun, Avıuturyanın istikbali PARIS, 23 (A.A.) - Kriyon ote-
için yegane yol olduğunu kaydetmiştir. tinde yapdan kabul mera.oiıninde Bay 
B. Schuschnigg ayni zamanda, dahili ıi- Bodüen Dolfuı'uıı uluaal ıiyasaıını ta
yaset hakkında lntranıİgeant gazeteJİne kip eden Avusturya bakanlarını selam 
beyanatta bulutınWf Te nazilerle komü- laınıt ve Ba.y Şu§nİg cevap vererek 
niotlerin mütevali mnYalfakiyetıizlikle- Pariıte gösterilen gÜzel kabulden do-
rinden sonra, yeni bir darbe tetebhüıü layı pek ziyade müt ... ıuo.iı olduğunu 
vukububıbileceğini zannetmedii'ni söy- ve Avnıpanm ikinci Alman devletinin 
leftlİ1tir. ınümeaaili aıfatiyle, Franaanın da ken· 

Ga>U!telerin mütalealan dileri tarafmchuı takip edilen barq ül-
p AR IS, 23.A.A. - Gazeteler, Avu1- külerini takip ettiğini kani bulundu • 

turya nazırlarını pek samimi karşılamak- ğunu aöyleınifı 
tadır. Fakat ,ileri fırkaların yeniz nü- - Burada Franaayı ve Fr-.-ız ulu 
mayİflerinden ötürü kendilerin1' daha sunu seliaı:ıbyoruz.,, demiftir. 
Iayik bir istikbal yapılamamasından dr Avusturya bakanlan bundan aon • 
layı teeuüf etmektedirler. ra dııitleri bakanlıima giderek cwada 

Petit Pariaie gazet-i, müzakerele- Bey Lava! tarafından tereflerine ve-
rin esası hakkında büyük nikbinlik ı·il.,n öğle ziyafetinde hazır bulunmut 
göstererek diyor lı:iı , !ardır. Ziyafete Bay Fland<m ile ba • 

• Hiç ,iiphe yokıtur ki, Bay Schuaeh· kanların ekaerioi ve Avıuturyalı ve 
nigg, Pariı milli.katlan aayesinde ga· Fransız diplomatlar davetli idiler. 

Bulgarlar aleyhinde 

Bir gazetede çıkan 
Karikatür 

Bu karikatür 20 sene 
evveline ait imiş 

SOFY A, 23.A.A. - Bulgar ajansı teb. 
lii ediyor: 

Bir Türk gazetesi, Bulgariataıun Tür· 
lriyeye kartı mefrus bir ılütımnhimı 

mey.._ çıkaıxnak 6kriyle iknici defa o
lanık ıüngiisünün men- bet Türle s• 
çİrmİf bir Bulgar neferini temlİI edeıı 
bir Bulgar karikatürü neırelnıİft.İr. 

Bu badiae, ve1<a7iin badi lıir surette 
tahrifi mahiyeıindedir .Çünkü bu kari
katür, gayri meaul eıfi• tarafmdarı Bal· 
kan muhanıbeı.i eanaamda yani bundan 
yirmi aeııeyi müteca'riz bir müddet eYVel 
neıredilmiftir .Bulgariıtanda bugün bu 
kariklltiirü tahattUr eden hile yoktur. 
Şüphe yok ki hart. rwrı•nma aid bu ka
rilaıtürii bugünün vesikası İmİf sibi taa
Tir edenler iki memleket annmdaki iyi 
münuebetlenı hizmet etmekten çok 
uzaktırlar. 

Loid Corc 

Planın ikinci 
Kısmını anlatıyor 

Ôkoaomik kalkınma için 
neler yapılmalıdır: 

LONDRA, 23.A.A. - B. Uoyd Geor
se, yeni bir listem lehinde açtıiı müca· 
deledeki ikinci büyük nutkunda, ıimen
döferelri elektrikleıtirme iflerinin ıda 
bir tarzda inkipf ettirilmai bit. ve yol 
İnfUh sanayiinin yeniden iıtabı, tehir· 
ler harici merkezlerin bnızimi, terkedif. 
miı -..zinin qietilmesi ve ballmı fenni 
ziraat itlerinde terbiyesi lüzumuııu ileri 
ıürmüı ,bu program musirrane takib e
dildiii takdirde ipWik meaelesine kati 
çare olacatını IÖylemiıtir. 

Loül Corv: ve Almanya 

BERLIN, 23.A.A~ HaYa• ajansı mu· 
hah.irinden ı 

Berliner T ageblatt cazet•inin Lond· 
ra muhabiri B. Borclıao gazetenin 29 
oon kanun tarihli nuahuında, yeni Al. 
manya haldmıda Lloyd Ceorge'a atfen 
nf!{rettiği beyanatın, bizzat Ll07d Geor
ge tarafmclan yapılmıf olduiunn tasrih 
etmektedir. 

Malum olduğu üzere, Uoyd George, 
, hu beyanatında, "Yeni Afmanyayı anlı· 

yorum. Ona derin bir hürmetim var• 
dır,, demifli. 

Alman gazetesi, lngiliz matbuatında, 
bu beyanata aid tashihler ne....,dilmeain
den dolayı memnu., iyctsizli!ini izhar 
etmekte ve Lloyd G. rge'un beyanatını 
inkar etmesi, birinci d~fa vaki olmuı 
detildir~, derr.cl·'• ;r. 

Fon Papen Berlinde --
Geriye çağrılan 

.Ataşe gelmiyor 
Fon Papenden buna dair 

izahat alındı 
BERLIN, 23.A.A. - ffaYao ajan11 

muhabirinden ı Almanyanm Viyana ıe
firi Yon Papen'in BerJinde bulunması, 
Alman ıiyaai mabafili ıanıfından pyet 
ehemmiyetli bir badiae olarak telakki e
dihnektedir. 

Viyanadalıi aefaret &tafeaİDİn, aiyaıi 
polis tanı.fmdaıı Berline davet edildiii· 
ne dair bu ay bqmda muıirr- pyia • 
lar dolqmı:fbr. 
poliı tarafıadan Bertin'• dolafmıttır. 
Viyarıadaki sefaret atqeal ,30-Ş-34 tari
hinde, Alman Batvek&let muarinliği dai
resinde feci aürett.e öldürülen Yon Boıe
nin arkadatc olub. ayni zamanda kendi
•i de birçck günlertevkif adilmitti. 

Söylendiiine göre, yapılan d...et. {. 
cabet etmekten imtina ederelr, atafelik 
vazifesinden illifa etmİft.İr. .Almanya ya 
artık bir cWıa aYdet etmemek niyetinde 
olduiu söylenmelrtedir. 

Yon Papen'in maiyetn;cıeki lllelDUrun 
çaiırılımı olmuı mümkündür. 
bu lıareket hııklmıda izahat nmıek için 

Bay Çimbirlayn 
Uluslar kurumunun kuv
vetlenmesi için çalıııyor 

LONDRA, 23 (A.A.) - Bay Ne· 
ville Chaınberlain, dün Bratford'da i
rat ettiği bir ııutukta lngi:kerenin en 
büyük menfHtinin barqın muhafaza
oında oldniunu aöyıledikte onora, ıun-
lan ili.ve etmif!ir: . . . . 

- Londra hükUmea 11ya-ının e • 
... ndkta.., elindeki her Ylll!d& İle U• 

luslar kurumunu lmnetlendirmek ve 
inJ<itaf ettirmektir. Çünkü ulualar ku
nımu, ulualaı- araar elbirliği temin içlıı 
mü-ir tek vnıtadır. Uluslar kuru • 
.munu tenkit etmek kolaydır. Oııu ter
ketmek, zaaflarına çare bul.nal< de • 
mek değildir. Bilakis uluslar kuru • 
muııun zaiıf noktalannı ,..,.Uden bina, 
çalıpa &istemini alah ve kabil oldu
iu talrıdirde, geçmi,te olduiundan faz 
la celeceld:e miieuir bir alet olmeomı 
temin eylemek için Mbır ve c.areUe 
çalqaıak li..zımdır. 

-' 
Kayak yarışı 

Rusyada beı kadın 2.100 
Km. katettiler 

MOSKOVA, 23 (A.A.) - Dün Moa· 
kova civ«nııda Lyıj,ertzi .....ı.iinde 
Tyumen ile MoıkoYa anıaında kızıl or
du kumandanlarmdan beı kayakçı ka • 
dın tarafından yapdan kayak yürüyiiıil 
hitam bulmuıtur. ·~ . 

Bu beı kadın, günde vasati olarak 
53 ı/2 kilometre katebnitler ve kadın· 
lar için yeni bir kayak dünya r kort! 
tesiı eylemİ§lerdır. 

iş kanunu projesinin tetkiki 
'ANKARA, 23 (T elelonla) - Devlet ŞU..ası mnwni heyeti pasıır' .. 

•i günü ı, kanunu projesini tetkilı ve müzakereye ba,lıyacaktır. 

Pamuk ipliği ve mensucat . 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Memlekette tem edilecek~ i,: 

liii ve menauccıt aanayii hakkındaki kararnamenin tatbik •uretını göl 
ren talimatname Bakanlar Heyetince kabul edilmiftir. • ,,. 

Talimatnamede memlekete sokulacak makinelerin sureti ttltalı ve 
ferait dahilinde kurulup ifleyebilec eğine dair hükümla vardır. • 3()0 

Talimatnameye göre bu malrine leri ifletebileceklerini il': asg'!" 1ı • 
itibarile amelesinin ücretini verebileceklerini müeneae sahıplerı__ttlll j, • 
lıiit edeceklerdir. Gümle dokuz saatlik bir poata ile ,a1.,1ığına !°'h ,a· 
tihdam edilecek memur 11e ifÇi adedi ile bıtnlara senede 300 g~ 
b~ verilecek mtıaf ve ücretlerin ay rı ayrı yeldin ve ecnebi müt "'lıotı0 • 
lüzum görüldüğü takdirde esbabı u ti/ulam müddeti 11e adedi v 

J(;;a;İtn~~ tB~şka;;;;Ankaraga dönd~ 
BALIKESiR, 23 ( A.A.) - Kurultay Bllfkant General Kazun Oztı p 

ıere/ine dün alrfam C. H. fırkan bir aü11are vermi.ftir. lı j/8-
Sayın General bugün vilayeti zi yarel etmif, bir müddet halara bıtfl 

yet iıleri hakkında valimizden maliimat almııtır. Kurultay 8Qfk~1• P'' 
dan •orrra istıuyona inmiı ve Anka raya hareket etmif, hararetlı bır 
relte uğurlanmıfhr. rtıJl41 

BALIKESiR, 23 ( A.1.) - Dün. ak,am ıe_hrimize ''!'_en _Ku. aJef 
81Jfkanı GeneTal Kazım vzalp ıere lıne beledıye l SQ kifilik bır :z;ıy el· 
vermiftir. Ziyafetten e11vel Kiizım Özalp fırkada kazalardan gelen ~at 
leri kabul ederek kendileriyle maha ili ihtiyaçlar üzerinde iki •aat 
konUfJf!Uftur. 

.;__~~~~~~----~~~~~~~-

Ecnebi talebe 
Fransız bl\ka. ı Fransız 
talebeyi haksız bu" uyor 

P ARiS, 23 (A.A.) - Ulusal ter • 
biye bakam mecliate, ecnebi taleb~ a
dedinin çokluğu hakkında Franı" tal• 
be tarafındaıı yr,-ıılan protestolan tel· 
mih ederek bunların hukukunu hyin 
ile demittir ki: 

"Ecnebi talebe devlet diplomasını 
Fransada it gönnek için iıterıe, kendi
lerinden, Fransız tal..be için ist'l<liiı· 
miz ayni teminatı istemeie mecburu:.. 
F ""'at Fransaya yalnız tahsil içi" ge • 
len ecnebıler hakkında tahdidat yoluna 
girmemek laznnd1T. Franıarun :l'Pya • 
daki nüfuzu mevzuu bahiıtir. U .ti,·er .. 
ıitelileriınizin ıulesini tehlikeye koymı· 
yalım.,, 

Alevler içinde düşen 
tayyare 

Saint • Jean (Portorico) 23 (A.A.) 
T "fhiı edilemiyen bir tayyare, Ho

landa antillerinde, Saba civannda a
levler içinde yere ılüımüttür. 

Evveli., bu tayyarenin birlqik A • 
merika hükUmetleri reiıicunihurunun 
büyiik oğlu B. James Rooaevelti hamil 
olan tayyare olduiu zannedilınitti. 

Fakat bilB.hara gelen haaerlerdeıı, 
o tayyare olmadığı anlaıılmııtır. 

Venizelos suikasdı davası 
ATINA, 23 (Milliyet) - Venize • 

loa ıuikuti davaaında diia iddiaruıme 
okunmuı ve ıııçluların cürüındeki au • 
reti İftİrikleri ile hareketlerinin iıtil • 
zam eyle~iği ı:ezaları tayin eden mad • 
deler ııösterilmiıtir. Bggün f8hitlerin 
dinleıı..-ine bqlanacak, ilk olarak 
VeıWoelo.uıı kanu dınlenecekİir. 

OtomobH kazalarına karşı 
LONDRA, 23 (A..A.) - 18 mart· 

tan iti>aren meri ~ oları bir ka· 
nun, kal•tw ma1ıaller ciYannclaki. 
aobk, cadde ve eooelerde, otomobili• 
rin saatte 30 milden fazla aüratle ait· 
meıini menetmcıktedir. 

Bununla beraber, münakalit bakanı, 
izdjhıme meydan veıuıouıelır. için, Lo ı· 
dra cİY&rmda Te Londradak.i bqhca b~· 
yük caddelwcle aeyredecek olan araba
lan ba mecburiyetten iıl:Mna edec9 • 
tir. 

Mihailof aleyhindeki dava 
SOFYA, 23 (Milliyet) - (Resmi 

cazete) ııin 39 numaralı sayısında, 1 • 
Tarı Mihail«un 7 mart 1936 te M1çl11 
ııfatile l.:umaihela kaza mahkemesi H• 

!onuna ceb..tesi, celmediii takdirde mu
bakemeııin gıyaben yapılacağı bildih:
mektedir. 

Kazaya uğrıyaa tayyare 
MOSKDVA, 23 (A..A.) - Gauıbou· 

bel tayyaresinin yolcularmdaıı olup, 
baaara uğrayaıı tayyareyi terketmek • 
ten imtina eden Kouzntd, daha kur· 
tanbnamıttır. Bir çok tayyareler ınua
venete eitnıiftir. Yakında hasara ui . ." 
rayan tayyareııin yanına Yanlacaiı U• 

mit edilınektedir. 

Franıa havasında uçan 
Alman tayyaresi 

STRAZBURG, 23 (A.A.) - Dün 
..a.ah, bir Abnan tayyaresi Vria
booırs civarında Heinheim nabiyesin • 
de yere İnmİflİr· Tayyareyi Kikzincen 
mektebinin bir t&W>eıi idare etmeılde 
idi. Tal ebe, mten aldandıimı oöyle • 
miftir. Fraıwıı memurları, tayyareyi 
zapt Ye pilotu da, m"'"l"ll mmtak" ı.
zerinde uçtuiundan dolayı Strazburıı 
adliyesiıM •ermifleıdir. 

Şopenin yaldönümü 
DRESDE, 23 (A..A.) - Fredrik 

Şoperin dojumunun 125_ ind ytlclön~· 
mü müııaııebetile, Leluıtaıun Bertin 
sefiri ve 't" arıova ve Krakovi belediye 
mümeıaillerinin huzurile Şopenin bab· 
raoına ut pliikamıı y arıova belediye 
reiıi tarafından kutat DMratinıi ;rapıl
mııtı.r. 

Hava vaziyeti ,,, 
ANKARA, 23 (A.A.) - ZiraJl~1 • 

klleti meteoroloji enııtitü..ünde~ ·,.d• 
nan maliımata göre, oon ~ ~at ıç~olı 
yurtta yaiıı tamamen k-lm•t .,. ·rl• 
yüzü Trakya ve Ege mıntakaları ılı. 
Kar ad en.iz kıyılarmda tamamen aÇ il• 
orta Aandolu ve Doğu Anadol~11 • 

Akdeniz kıyılarmda ekse~tl~ !4•· 
!utlu Ye knmeıı kapalı pçmıttır'• kY' 
va ıuhunatinde düne nazaran Tra d<>' 
ve Ege mıntakalarmda 3, orta Juı• dr 
!uda 2 ve cenup Anadoluıunda J. ıı~· 
rece etrafında yükaeliı olmu~tur. ,.. 
na karıılık olarak doiu Anadoh:tb• 
da hava düne nazaran 5 derece • 

soğınnU§tur. bu"' 
Karadeniz kıyılarının hava llU •• jjlıı 

tinde bir deiiıiklik yoktur. En d~. 
ıuhunet sıfırın altmda Karata 23, alı• 
yanda 12 derececlir. En yüksek aıc.,.ı. 
tık Anadanada 18, lzmirde 17, ~ d•· 
ıacla ı6, Antalya "" Döryokla 1

14 
d• 

recedir. Ankarada bugün saat . 
ıuhuııet aıfırın ü.tünde 5 derecedıl'• 

Hava raporu ,.. · 
Sıfır hararet ı clereceoine " cı-ls __ 1 

viye&ine indirilmit barometre "'1 -
bah saat 7 ele 761, 14 te 759, ~ 
derecen 7 de 6,5, ı4 ta 14. En 1t~ 
hararet derecesi 14,5, en aıaiı 6 • .,,.,
g&r lodostan esmiıtir. En yukarı 
ti saniyede 17 metreye çıkmııtır• 

Eskişebirde grip ('JılP 
ESKIŞEftıR, 23 (A.A.) - •. -W 

burada aalgm bir haldedir. M~ 
bir haflba müddetle bpatılmııtır· 
tiddetle devam ediyor. ı 

Kas' amonuda grip sal~" ,.ı 
KASTAMONU, 23.. A.A. - GtiP.,.. 

gmı burada da lıaı ıöetenniıtir: fi( .:ı. 
kez yt TaıkÖprü ilk okulları tatil .,.,. 
mittir. 

Altın esası 

Panama borçlarını altıll 
olarak istiyor 

VAŞiNGTON, 23 (A.A.) -tf~ 
met borçlarındaki altııı katcfau" ı•• 
riyeti hakkında yiibek mahk-• fi' 
rafından Yerilen kaaJTdan _.-.. _..r 
nama bükUmetinin 1904 tarihli _,
hede ile. birlepk "-lika bük~ 
rine icar mUkabili bır-.ktıiı kan.Jt'$
takuımn senelik icarmm altınla I'• • 
rafıııdaa Yerilea kanrclıın -"' ııl' 
nama bıikılme•i, g~ -• yafl-,.ııı 
gibi bu icann 250,000 kAiıd dol•ı;: 
bir çekle tediye edilmesini reci~ 
cektir. Za.nnedildifine söre. B ,pi 
Amerika hükUıneUeri, P~ ol" 
talibini muhik bulmakta ...., dıfel' .-· 
.-ebi borçlwa mü-ir olabilec8" .,a • 
ziyet hidioe o1--11 lçia pr• 
maktadır. 

Bayan Rozvelt Haupt .. 
man hakkın-

1 daki karara ae diyor ;ol 
NEVYORK, 23 (A.A.) -:;;;JI 

tondaki mııhkeme karan ~tı' 
fikri aorulan Bayan RooseYelt, j 1'İ' 
made hazır bulm•ma'ktan, herh~ı, • 

- l • .;;nıt"' meaele hakkında müta ea ,, _ ~ • I 
mez demif ve fU eözleri ilav• 
tirı tfauP"' 

-Beni dütündüren nokta, _.ı;tıll 
mann'ın, vekayiden Ktthraç tı11••' • 
beyyiııelerle mahküın edilınit o ·"" 
dır. atıiltP F 
Hauptımann•a hiçbir teyecc ~· • 

tur. Fakat bir maaum tahtı ın. p1 dil' 
meye almmıt olıaydı, ne olac&lf1 

tiinmekten kendimi alamıy~ 

Harici lıii~lıı haberi.,., 
ı.ı,.ı!O" 

• Lahavanada hül<üınet al•>' 1 ısı"' 
ki propaıandalarmdan dola!' ~ ,tit• 
aUim ve profesör tevkif edılDll tı•' 

• Bütçe martııı yir.ınİ all1"!';8 1ı • 
dar Meclise verileceğinden P:Jıu S-!:t 
luııan Maliye Bakanı p-s~,,...
halı:an tarafından Atiııay• ~ ....... 
Pesmazoflunuıı bugün Par;.totl 
keti muhtemeldir, 
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Aşındırıcı yasaklar! 
~ D;;n hava yaz gibiydi. Şehirde 
~11e:tinti yapmak istedim. lstan
~ b kıyıaını ba if için daha elverİf
~b~lıırum. Güneşi bol, otomobili, 
~ •k binaaı ve Frenk kokusu da • 
ıı:.Zdır. Sirkeciden yaya Sultan
'1 ~e kadar çıktıktan sonra or -
~ Qki bahçenin parmaklıklarına 
~Qrıdım. Güzel bir bahçe. iyi de 
~rı[ Yorlar. Lakin kimin bahç .. 17. 
le, 4 l!İremiyor, çocak oynayann • 
ı •bebek arabası yürütülemiyor• 
~~Çiinkü: Yasak idi. Etrafı de· 
~~~eslerle örülmüştü... Kendi 
•• 1rııe sordum. Bu balıseyi ki • 
'il~' • L-h 
liı.; '.Ç'.n yaptılar? •• Ve cxı çene ve 

~çın yapıla?. 
t/r~i çektim yiiriidüm. Halil,_ 
~~ Sıı!tanahmel camiine yalılar • 
~. k Medreselerin arkasına tlliıeıı 
ltııı apıcfan cami avlasana glrtlim ı 
~ 'Ytianına açıltin kapı önünde· 
C-0 llıerdivenleTe dofru Uerledim. 
~ ııfiiın kl: blrtalnm al~ /Nızılr • 
' llerilmlf lriim• teli ile avla • 
'1 _bq taralı cy11lnıı11 ayni ff!1 
~ t'venle /rapı matnntla bir yol 
~ cıraA harp tarafa tla yapılmtfo 
"1ı b 1tzlaJı. k.lm )'tlptıysa Allah. 
~ ıılıım 'eJlm. Çünkü Türkle • 
~t"' rmel aerlnln lıapwı l>niin• 
ıı.,'.'~ edanla ı;aJap lrilm.es teli 
~·~u, u-1ar .-epnain di • 
lı/ F "4at telJen bü alalı delik a• 
~'ftı. Köpek ve kedi gibi hay • 
'il Qr ıreçfyorda. Din tlüfiincesini 
~ ttı~llnneden bir Mtnat ..mm,. 
~ ""41ar fena bir muamel..,.. ,,_ 
~cılınasına miiteeuir oldum. 
~ iiın ve camün 16 avlasıına ÇI• 
, 1 ltıerdivenlerle avlaya girdim. 

'akir kaılın yeni tlofnıııl çocıı-
~ rı .bezini .deiİftİrlyor, hir lreıll 
~'flı.YOT, bır güvercin f"d•rv-

.. ~ içiyorıla. Avlaılan geçeTelt 
~~ l«ıpıya ırelc:lim. Yerc:lekl İf" 
1 .'f henılai fekilli mermerle • 
~ 11~Qhlan aşınmlJ, beyazlan Jıir. 
~·,ti. Çepeçevre aolaya saran 
,,.':lerin direkleri altındaki tung 

'"<lar gevıemİf, altından kar -
il~ dökülmtı,, yaplı bir çenenin 

~r, gibi dipleri meydana "' • 
., .... Bakımıızc:lı ... 
rı4'.;divenlerılen indim ve d1J4-
l>ıl ken bu 6iüel esere yegane 
'lq Q~ ihtimamın yolan Uri lreı» 
~, _kiirnea teli germekten lbarel 

f:.ll"!'u görerek içlendim. V akfi. 
••lıkte çalııtığım rahmetli Mi· 

ltı ~~ ile Mimar T allitın rah-
1 c/~1rııbilir ,imdi ne taap ifjnde
& 'Ye hayıflandım. 
~ iki fey bana bir ,ey anlattı ı 
' bu takım yaıalılar l'ar iri ı 
\~n lravvetini lrınyor ve 
~~ pekl.,tireceA otoriteleri 

11'1Yor. Onun içindir ki, tel 
edi~e, veya makineli kapa 

~ ~ıkça tramvaylara yolda i · 
~ ·""1ıeyi • yasalı ec:liyorllZ, la
~ llıen' eılemlyonrz:. Otoaobil-

~Qdük çalmalanm, hu:lı gil
~i, satıcıların bağumalanm, 
. '?at ondan soma ,piriillii ec:lil

~rıı • yasalı ediyor, - merl ede
~i ~. Halbuki asıl ytaalı kav-
'~ lcıtbilt eıleceğimi;I yer bun
~ '· 
~en yapamıyoruz. Çünkü say-
~İ>o llİbi birtakım feylerl yasak 
Sİ 'il~ ki; ya.alı ec:lilmemesi la
\C''· Meaela balıfelere ve cami 
~ ginnelr gibi ... Hallı ılü • 
&eden ve yoralmaılan bana 
~il ediyor ve maalesef asıl ya
~~ dıı ayni çeşitten sayıp aldır 
,"Jı' Bizde c:le birfeyl sıkı sıkıya 
~tlitnıek merala, adeti, haya 
Siı tfırıc:lan ycuaklar gevfiyor ve 
~ .. ~)j aşınılırıyorl«T. Ba, içti • 
''o.ı:~ yöniinden kalalı anlma· 

"lfeJ' L • -·.l' vır rs,raar. 
~ B.FELEK. 
·~~, o 

)~f nereden geliyor? 
' ı.c 'l'e T&hliye Emah cemiye • 
~ heyetinden 18 azanın iati-

~~~İıt Yumıtbk. Iatifa edenler -
~· l!rıı, tekrar vazifelerine dön· 
~'- l>:J. ı:t. Ticaret oda.ı, ihtilafı do • 
~ "'eleleri tetkik etmektedir. 

~~ 
~tneliklerden çıkan 

~~~.... dava 
~rf~e malmüdürlüğü esnasın· 

\..;'il • •rın ıo aenefüderini nrirken 
l~ '" 

~ 
lla, :ı:a.ranna sebep olmaktan 

Ilı •ey Nail ile sarraf Bay Meh • 
.ı•li diğer arkadaılarının muha

~·'I, d~e dün ağrrcezada denm e-
'' lıa.1 :;"ıın_~ bazı noktaların ikma· 
, a gune bırakılmııtır. 

~~ s,, Eroinciler 
~·Giıı le ltizinci ibtiaas mabkemeıin
,~~1-., aç~Jcçılığından suçlu Dim.it· 
~~ ~'.'dıa, ApO&tol Kiryakidia, 
'1._ıJh~J. Naçu, Yor.; Naço ve 

tı.~ •la. dıo ıle diğer arkadaşlarının 
:"'lııı,~ ,;"'• devam edilmiıtir. 
lııiidafıı ~~tnıada suçluların vekil· 
, • .,..

1 
• a.rını yaptılar, duruıma 

• ı. 1 
":ek Üzere 26 Şub~t •alı 

ırall1ltl1 
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----- MA.A.RIFTE BEUDIYEDll POLISTll 
Konferanslar ve 
konferansçılar 

İhracat malları mızı 
Sevketmek için 

Yeni bir 
Enstitü 

-o-

Asri 
Kahvehaneler 

Gebe bir kadın 
Düştü öldü 

Halkevleri kurumu, üçüncü yıl. 
dönümünü parlak ve verimli me -
rasimle kutluladı. Başbakıın G. is
met lnönü bu münasebetle biT söy
levde bulunarak, soysal ve kültü • 
rel scılıada büyük iper gören ba 
kıymetli kurumların üç senede yap. 
tığı hamleleri anlattı ve ileride de 
ne yapılması liizımgeldiğine dair 
yüksek direktiller verdi. 

-o-

Türk ıilepçileri yeni bir 
nakliye şirketi yapıyorlar 

ihracat mallarmıızı milli vemileri· 
mizle ecnebi memleketlere &"Ötürmek 
üzen bir ıilepç.ilik ıirketi kurulacak· 
br. Yelkenci zadelerle, diğer bazı ser· 
mayedarla:r bu teıekküle ginneğe mu• 
vafakat etıııiılerclir. Sermayenin yarı-
11m bükümet, yarunu bu müesseseler 
koyacaldardll'. Şirketin gelecek ihra • 
cat mevUmine kad&r hazrhkları bitir
IDeM ve ite batlama11 umuluyor. 

MUşkllllt var mı? 
ihracat mallanmızm uhıalararuı 

piyualannda uğradıiı ırüçlü.kler hak
lııımda alikadw tacirlerin fikirleri -
nıılmıqtur. 

Tica~eı o ıları kong e ;i 
Ticaret odalan kon&"resinin mayı • 

am lı.aft•ınd• Anlı.arada fevkalade o
lwak toplanacaiı anJ~ılmaktadır. 
Ruzn•~, henüz f6hrimizdeki alaka
darlara vönderilmemiştir. Yalnız, Ti. 
caret Oda11 namına kongreye Bay 
Bedri Nedim ve Alemdar zade Bay 
Ştrafettinin &"önderilmeleri kararlaı • 
DUfbr. 

Av derilerinin iyi fi;th 
satılması için 

A.., cl.-ilerinin d19 piyaaalarda iyi 
fiyatlarla aa.tılmu.ı dolayıa.ile, Türko • 
fia J'enİ l>ir karar venniftir. Sanaar, til
ki &"İlli pcnt hayvanlannın ha.iz olduk. 
lan mümeyyiz vuıfları dütünnemek 
için, bunların zehirli müstahzarlarla 
•vlanmasmm önüne geçilecektir. Bun
daa hqka, bu hayvanların bazı köy
lüler tarafmdan yaz meniminde a.v • 
landıklan &"öriilmektedir. Bu m""aiın
de a..,Janan hay..anlarm tüylerini dök
ımıiit olmaları haaebile ticari bir ı..y • 
metleri yoktur. Bu noktada. bilheMa 
&"Özönünde tutulacaktır. 

JIRICliTLERDE 

Tramvay şirketi 
İle yeni mukavele 

---o-

Şirket yeniden açılacak 
müzakere için 

morahba11larını gönderdi 
Yalımda Ankarada Nafia Bakanlıir 

ile tramvay ıirketi ııraaında yeniden 
müzakerelere bqlanacakbT. Bu müza
kerelerclm maksat ıirketle hükUınet • 
rıumda yeni esaslara &"Öre bir mukave
le yapmaktır. 

Nafia Bakanlığı, tramvay tirl<etiniıı 
taahhüdatıru ifa etmediiini l'Örerelr 
1926 ıeneaincl. aktedilen mukaveleyi 
feohetıııiı ve bunun üzerine 1923 ııene
ıinde yapılmıı olan mukavelenin tatbi
kini tirkete bilclirmiıti. 

Bunun neticesi olarak 1926 mulı:a
velenameıinde mevcut zanıb tarife hü
kümden düınıüı ve yerine 1923 sene· 
oinde y""ılmı1 olan tarifeni:ı. tatbikine 
baılanmııtw. Tramva:1 ıiıketi bükiime· 
tin emrine itaat etmekle beraber:, Dev
let Şlirasına müracaatla Nafia aleyhine 
dava açnuıtır. 

Elyevm bu clav•nm bakılmaıır.a de. 
nm edilmektedir. Devlet ıüra11 kara· 
rmı bu hafta zarfında verecektir. 

Şirket bu davada haklı veya hakııa 
çıkını, her halde Nafia Bak:ınhğı ile 
ıirket araaında yeni bir mukavele ak· 
ti lazım velecektir. 

Bu maksatla tehrimize gelip Anka. 
raya ııiden tirkct mümessillerinılcn 
Bay Ronıı:er ve Bay Brosena Iotanbalda 
kaldıkları bir kaç gün zarfında ıirke
tin ııoktai nazarını tesbit etmiılerdi:. 

Mümessiller ıiirayi devlet karan. 
ru verdikten sonra Nafia Bakanlı ima 
müracaat ederek yeni tekliflerde l>ulu· 
nacaldarclır. 

1 BORSA 1 ----(q Baııkaaından alman cetveldir) 

23 ŞUBAT 935 
AKŞAM FIYATLARI. 

iSTiKRAZLAR 1 TAHVİLAT 
lotilaau &.la.iti 96,SO 
1933 Eraani 97,.25 Rıhbtn 10.75 
Kuponıuz. 30,10 Aa. mO.•..U 63,15 

.. il 28.50 An. t&lıYil 1,11 47,60 
n 11 J 29.- An. tah't'ili 111 

ESHAM 
lı Bankaıı Nama 10 f Reji luıponıua 
u n Ha.miline ıo_11 J T elefn 

2,21 
14,10 
\9,80 
13,511 
lo.&O 

Türkiye Cunıluı· Çimento 
riyet Bankaıt 63,25 ittihat de7. 

r n Minıia 971 T erkoı 

Tram••1' 30.Z,S Sark de7. 
Anadolu hiıı• 25,90 Balya 
Şir. Hayriye 16 Şark m. ~aa 

0.91 
1,55 
4.111 

ÇEK FIYATLARI 
Franan F. 12,04 Pr•i 11,9-4,60 
Londra 611.25 Belsrat 35,01 
Milioo 9,38,25 Moıko•a 10,86,SO 
.Nü,.ork 79,76,UI BerİD 1,98 
c~•evr• 2,45,28 Madri.t S,80.84 
Atina M.41,50 Budapeıt• 4,44,92 
Brükıel 3,40,21 Varıova 4,20,33 
Amıterdam 1,17,53 Bükr•t 79,98 
Sof1a 65,61 Vi7aaa 4,25,34 

NUKUT (Sahı) 

Kurut Xorut 

20 F Fraosı• 169 20 l. lı•içr• 815 
1 Dolar 125 1 Pezeta 18 
1 K•r. Cek 98 1 Mark 43 
1 fıile Av. 2350 1 Zloti 22 
l aterlin 615 20 ... , 17 

20 Liret Zil 20 Dinar 55 
20 L ... a 23 1 Çerno•lç -.-
20 F. Belçi.ka 115 Aftın 9.3.2 
20 Drahmi 24 M..:-i7• 41 

1 l'lorıa. 83 .B~nknoı 2·10 

. ___.,_ 

Hayvanat ve nebatat ens
titüaü ihale ediliyor 

lktisad müdürlüğü bazı 1- a· Derhal ameliyat yapıldı ise-

Univeraite bahçesinde yeni inıa e· 
dilecek hayvanat ve nebatat en•titi.isü 
bugün ihale edilecektir. 

Binanın 265 bin liraya ke9fi yapıl· 
mıtbr. 

O.-ta tedrisat umı:m mUdUr:Uğn 
Saylavlığa srçilen orta tedrisat u

mumi müdürii Bay Hasan Ali Yücelin 
yerine, velrilet ·umumi müietıiılerinden 
Bay T evfiğin tayini kuvvetle söylen· 
mektedir • 

aa·r shane· er tıftis ed; ir~ea 
' Maarif idareıi, mektcpkre bir tamim 

göndererek dene girecek muallim, mü
dür ve &aİr cibi zevata, muajlimJeı·in ne 
gibi cevaplar vermeleri lllım &'eldij:ini 
bildinniıtir. Muallimler evveli ""'f 
mevıcudunu, derain mevzuunu ıöyliye · 
ceklerclir • 

0 ııi\'ersit:ıya reni ders levazı
mı ge"di 

üniversitenin muhtelif fakülteleri 
ders levazımı ihtiyacı için Avrupadan 
ıipariı edilen aletlerin (205) ... ndı
ğı dün şehrimize gelmiştir . 

Bun:ardan (63) sandık, Fen fa
kültesine ait mikroskop aletı,..riJl!'. ) " a
kıncla bir kısım levazım cl\!'-1 ~f!!ecck
tir. 

M .ıktsbler .'e d:ttari aşısı 
Şehrimizde difteri vıikaları görüldü· 

ğü için Smhat müd;iriyeti tarafından 

ilk mekteplerde dünden itil..aren aşı ya
pılmasına karar verilmiıti. 

Fakat hazırlıkların henüz bitirile • 
memesi yüzünden aııya dün baılaoa -
mamııtır. 

Atı tatiıikabna yann baılanma'1 için 
hazrrlıkların bic an evvel bitirilmesi -
ne çalııılmaktadır. Atı tatbik ~d\lecek 

çocuklar 15 ~atına kadar olanlardır. 

Atı yapılmağa baılarunca her ~ıı· 
)anan tal•ye bir vün istirahat ..erile· 
celrtir • 

On.versite kimya profesörlUgU 
Geçenlerde hviçrede ani bir kaza 

neticesinde 'fefat eden ünivesirte kim· 
ya profeaörlcrinclen HeT,ukun Y~'ine 
Alman proleoör KerıbaYJJ uyin edilıı:iı
tir. ProlffiW htari>uJa &"elmiı 'fe .ıer .. 
!erine batlamııtır , 

TramY&Jııra asılan maktııb 
tala besi 

Son zamanlarda tramvaylara alla. 
yan n asılan mektep tald>eleri ırörül
müıtür • 

Maarif idaresi, mekteplere bir ta· 
mim ııönderere.k poli•ia bu mesele ile 
alakadar olmasile beraber, muallimle
rin de talebe.inin bu vaziyetlerile ala
kadar olmalarıru bildimıiıtir. 

BilhasM tramvay hatb boyund6ki 
mektepler talebeıinin, arııhıılara ı.'11 · 
dıklan nazan dikkati celbebn~eclir. 

Kok kömür fiab kararını 
buldu 

Kok kömürü fiyatları, Ekonomi ba
kanlığınca tesbit edilen miktar üıe. 
rinden aablınaktadır. 

Yüzde 10 muamele veqıiainin satıı 
fiyatına eklenerek ıatılma11 lizı:m ccl· 
diği belediyece alakadarlara bildirilmiı· 
tir. Böylelikle tereddüt edilen nokta or• 
tadan kalkmıııtır. 

Yeni vaziyete &"Öre, toptan fiyatlar 
(18,15), perakende fiyatlar da (20,35) 
liradır. Nakliye ücreti bu miktardan 
hariç tutulmaktadır. 

zırlık tedkikahna başladı de çocuk kurtarılamadı 
Dahiliye Vekaletinin belediyelere Evvelkigiin Küçülonuatafapaşada 

birer taminı &"Öndererek tehirlerde as- feci bir kaza olmuı, Ş....efiyede 20 DU· 

ri kahvehaneler vücude getirmeleri maralı evde oturan amele Nazımm ka 
arzu edildiğini bildirdiği yazılmrtb. nll Bayan Şaziye tem.izlik yaparlı:en 
Belediyeler, bu hu•usta, diğer kahve- merdivenckn tathia diipniiıtür. Bu 
hane sahipl~rine nümune olacaklardır. düşüı çok feci olmuş, k.admcağız dü -
Y aprlan bir h~bıı göre, lataahul be- ter dÜflllez ölmiittür. Bayan Şaziye 
led;ye hududu dahilinde 2500 kadar &'ebe imiı, kazanın akabinde koca11 
kahvehane vardD". lotanbul bütün Tür kendisini hemen otomobille hastahane-
kiyede, en çok kahvehanesi olan ıe • ye naklettirerek kadına ameliyat ya-
hirdir. Fakat ıehrinıizdeki kahveha - pılmau ve ölmeden çocuğun alınması• 
neleri ta•nif etmek epeyce müşkül gö- ru iatemittir. Bu istek üzerine ölü Şa-
riilmektedir. Çünkü bu kahvehaneler ziye Hanıma ameliyat yapıluuı, fakat 
bazan, &'azino, krraalhane, pastahane, Şaziye gibi çocuğunun da öldüğü gÖ-
veıair isimler almakta, mahiyetlerini riilmüştür. Vak'adan müddeiumumilik 
deği~tinnektedirler. Ali.kadar.larm ver bal>erdar edilmit. tahkikata batlaml-
diği izahala göre, memleketimizdeki mıJ. Şaziyenin ce&e<li Morca nakledil-
kahvehanelorin en büyük kıuuru, ay- mittir. 
rı ayn .salonlan 0Jma'Da.1ıdır. Yapıla-
ca.le nümune kahvehanelerinde aiıı:ara 
içmek, oıyun oynamak, cazete oku • 
mak, iıtirahat etmek için ayrı ayn sa
lonlar yapılacaktır. Bundan b&,Jka, 
kahvehanelerin ekseri&inin küçük &er
mayedarlar elinde bulunman da, çok 
defa, temizliğe dikkat edilmeaine, mo
dern b'.r tekilde tanziın olunmasına 
mani t.,.kil etmektedir. Belediye i.ktı· 
sat iıle.ri müdürliiğü, kahvehaneler 
hakkındaki lç~ler bakan'ığırun tami
mi Üzerine bazı hazırlık tetkikı:ıtma 
baılanııttD'. Diğer taraftan, Kahveci
ler cemiyeti bu tam.imden memnu;ı o] .. 
duğunu ifade ebnetke, küçük kahve
hanelerin kapatılı.ralı, Mrmayedarla
nn bir anoya toplıumuuı ve büyük miJc. 
yas.ta asri kahvehaneler açılması fik. 
rjndediı·. 

Direr taraftan Vilayet te kahvele
rin asrileştirilmesi için tetkiklerine 
bat!U1Uştır. Kahvehanelerde radyo 
bulunması, halkın okuma ibtiyacmı 
te!Din edecek ufak kütüphaneler ya
pıbnuı ..-e da.ha aaire gibi bazı ta.sav· 
'l'llrlarvardır. 

Haliç şirketine 
Yeni tebliğ yapıldı 

Ya Belediye hissesini vere
cek, ya feshe razı olacak 

Haliç tirketine yapılan yeni bir 
td>liğcle, tirketin belediye hiuesini P.. 
elemeli, alui balcle İmliyumm feıhe -
clileceği bildirilmittir. 

Son t~liğ, belediye ile tirket ara -
11nda cleTam edea cJ....anm aetic~-sinc 
boığb ıröriiJmelıtedir. 

Salalıiyettar bir zat, zarar idJiala· 
rrnı t~tlük için lıir heyetin ite batla -
dığını aöyliyerek demiıtit ki: 

"- Şirketin b..Pnkü 1&'1far için
de kazanması, Y&Jaın&SI ve nihayet be
lediye hissesini vermesi imkinaızdır. 
Şi.C.etin hiikümete mal edihnes: artık 
bir zaruret olmuıtur. Eğer, belediye 
hiuesi iıi bir çareye bağlanamazsa, 
mal sahiplerinin tutacalrlan yol da ·im· 
tiyazı feshetmekten bafka bir ı•Y 
değildir.,, 

Şirket umumi lıeyeti , 28 martta top
lanacak, tirketin vaziyeti hakkında bir 
karar verecektir. 

Eski müddeiumumiye 
veda çayı 

Maniıa Mylavlıfına intihap edilen 
htanbul müddeiınnumiıi Bay Kenan 
0rer tqrii vazifesine baflamak üzere 
perıembe &"iinü Ankaraya ııidecektir • 

btanbul adliyesi erkanı 8 seneden
Leri bir arada çalııtıkları yeni Manisa 
oaylavı ıerefine ıalı ıılnü T okatliyan• 
ela bir veda ziyafeti vereceklerdir, 

Esrarkeş • 

Dün Ayakapıda muhafaza memur
lan tarafından esrar içerken cörüJen 
Celal oğlu R114idin üzeri ar&IDDIJ ...., 

bir paket içinde bir mikdar esrar bu· 
lunmuftur. 

Ra~it mahkemeye 'fmlmqtir. 

Çalıp kaçarken yakalındı 
Dün saat 13 te Fatihte itfaiye cad

desinde Demir apartananmda lı.aprcı 
Rızanın odaaına &"İren sabıkalı takı • 
mmdan Fuat bir yelek ile bir caket 
ve pantalondan mürekep bir koatüm 
ile bir panleııü çalarak kaçmak iate
mipe de, buna mttt'affak olMDl}'arak 
çaldığ ı""a ile beni.er yakalanmıp. 

lhti)·ar bir kadın denize duştu 
Tepebatında Entenuuyo-1 otelin

de sakin 70 yq)annda Madam ailkon 
akrabalarını tetyi etmek üzere nhtım 
üzerinde beklemekte iken kazaen aya 
iı kayarak denize düşmüı iae de der
hal lrurtarılml§tır. 

Nara 5tan sarhoş 
U.küdarda Kavaa Sinan mahallesin 

de oturan ipiz ı:üçsiiz takımından 328 
doğumlu lamail oğlu Hüseyin dün ge
ce saat bir buçukta herke.in iatiraha
tini bozacak tekilde avazı çıktığı ka· 
dar (ben Biilbülde,.,liyim) diye nira 
attığı için yakalanmlfbr . 

Sustalı ile vuracaktı 
K....Jı:apıda oturan yazmacı Ke • 

i- ehin sece Vefada oturan Recep, 
Omıan ve Mukbil ile beraber Hüae • 
yia iominde bir adam yii2ünden ka.vııa 
~er, Keğam ....talı çala çelonİI· 
ae de arkadq)arı Kevamm bapndıuı 
tatla yaralamıflardır. Vak'aya müda
hale eden polis bepaini yakalamqtır. 

Muha~eba dairesinde takma 
sakallı mOtacaviz 

Beyojlanda lııir F ranaız mektebin
de bir hadi.e cereyan etmiıtir. Sakalh 
-re blJlkb bir adam elinde bir mektup 
olduğu halde mektebin muhaaebec.iai 
JÜ gönı>ek iotediiini söylemiı ve ken· 
disi muhasebecinin "yanma &"ötürü! -
mii§tür. Muhasebeci lıenüz hüviyetini 
bibnediği bu adamı kabul etmit ve 
mu-zca olarak yazdnuf olan mektu
bu açıp okmnakta olduğu bir unda 
bu adamın paltcıounun iç cebinden be· 
ze sanlı bir demir çıkararak kafaMna 
indirmek üzere olduğaım ırömtÜftür. 
Maluuebeci daha evvoel davranarak 
meçhul f&hsm üzeriıM hücumla kola-
1111 yakalaıDJf ve kendiaiııi müdafaaya 
b&,Jlanuıtır. Bu ıırada ilcisi arasında 
bir boğuıma olmuı ve bu boğuf'Jla -
nasında meçhul §ahım aalı:al ve bl}'lk
lan yere düflDÜlıür. Takma sakal ..,., 
bıyık talmıl§ olan bu ıaham mektebin 
eski taleılıesind.ı bir Lehli olduğu an
laplımıtıır. Muha.aebeciııin istimdadı 
üzerine etraftan yetitilerek nwtaaJTJZ 
yaka.lanmıt ve zabııtaya tealim edil • 
miftir. Bu ıaham ne maksatla muhue
beciye taarnu: etmek iMediji tahkik 
edilmektedir. 

Tutuşan kaplamalar 
Dün alqam üzeri an11zm Nalıncı 

aobğmdaki bir evde aoba bcwuau tu
tu§Dlllf ve çıkan alevler kaplamayı 
sannqtJr. Vak'a yerine derhal yetifen 
itfaiye yanııuu aöndürmiqtür. 

Aksu vapuru hasara 
uğradı 

Bir kaç gün evvel, limanda bir ka· 
za obuıtar. V apurcaluk ıirketinin ye
ni aldığı (Aksu) vapuru 1amandırada 
bağlı dururken, Yunan bandıralı Anna 
vapurunun aadameaine maruz kahnıı· 
tır. 

Ba söylevi hepimiz radyoc:la alQ. 
ka ile dinledik ve gazetelerde c:lik
katle okuduk. Söylevin her bir par
çası, üzerinde ehemmiyetle duru· 
lacak noktalan ihtiva etmektedir. 

Bagünkü yazımızda &qbakanın 
konferanslar hakkında iparet etti
ği noktalan gözden geçireceği;&. 

General ismet lnönü diyor ki : 
Bir toplantıda istifade ile söz söy

lmıeiı: için o toplantıdan evvel konfe
ranslann daha evvel çahJıhmş ve ha
zırla~ olması gerdctir. iyi çalışıl
mı§, bir kaç lritap lamştmlarak bazır
Janmıı olan bir konferansın mmraff* 
olması, 'fe dinleyicilerin bundan zevk 
alması mubaılı:lı:aktır. Umit ederim iri 
bütün hallr.evlerinde arkadaşlar konfe
rans vermek için daha iyi hazırlanmak 
'l'C herkesi alakalandrrmak hususunda 
özenli bulunacalr.larclrr. 

B111bakan ba ıözlerile hakika • 
len f(>k mühim bir noktaya te • 
mas etmiftir. Bizde birçok kimse
ler varılır ki konferansı alelade 
aöz cambazlığından ibaret sanır • 
lar. Ve belcigatlerine, taliikatleri • 
ne biraz güvenenler herhangi bir 
mesele üzerinJe saatlerce söz söy
liyebileceklerini, ve lrarplanndalri• 
ni oyalayabileceklerini zannecler -
ler. Onlara göre birkaç parlall 
cümle, birkaç yaldızlı kelime, kon
leranun maval/ak olma11 için kCi
liJir. Hele insanın ıesi biraz gür o
lanca mesele biisbiitün kolayltq -
mıır olur. 

Halbuki İf hiç te böyle değildir. 
Konleransçı, konlertUtS1nın muval• 
lak olap olmadığını dini• • 
yicinin üzerinıl e bıraktığı inli ba
la ölçmelidir. Ve bu inliba yalnıaı 
sesten ve ciimlelerden ibaret de • 
ğilılir. :Ayni zamanda dinleyicinin 
bilgÜİne de hizmet edilmui lazım. 
c:lır. Konleransçının bir saat ıcn 
ıöyliyebilmesi için muhalrkalr as • 
gari on _, çalıpnlf olması, ve 
mahtelil eserler kanflırm- lcizım. 
dır. 1 

Bir adam senede nihayet birkaç 
konferans verebilir. Kendilinl Jin
lemelr için birçok lrinueler oraya 
zahmet ihtiyar ec:lip gelmişlerdir. 
Korıleransçı kenılüinl göstermek 
için söz söylüyorsa kaıı~-ıntlaki • 
lere hürmet etmiyor demektir. O • 
nan ani gayesi kendi tetebbiilerin
den veçalıpnalanntlan bafkalanm 
Ja f(>k yakinen iıtilaıle ettimıelt 
olmalıdır. J 

Şinııliye katlar maalesef böyle 
hazırlanm11, tetkik eclilmif konle • 
ranslara nadir rastgeliyorc:luk. V ~ 
halta onun için birçok konferansçı• 
lar ıalonun bof olduğunu görüyor• 
la:nlı. ' ' 

Bittabi vaziyet icabı konlerans • 
ta huzanma abat etmek için ge • 
len dinleyiciler müstesna ... 

Halbuki bu, böyle olmamalı • 
c:lır. Konleransçı nrl bilgilinin 1rav. 
vetile etralına lravvetli dinleyici • 
ler toplamalıdır. 1 

Konlerdnlçtları bu vadide ha • 
zırlamak için en iyi çare bizim ka
naatimize göre münaka,alı konle • 
ranslar tertibidir. Bu surede sö:ıı 
ıöylemeh İsteyenler hiç olmaua 
mecburen evvelce daha iyi hazır
lanırlar. 

Mümtaz FAiK. 

Bagan Nakıge şerefine 
ayrılık ziya/ eti 

bir 
Anna, manevra aırasında At.suya 

bindirmit, aıb n yan lasmılannx hu. 
ra ağratmııtır. Y..,ılaıı kqifte zarar 
ve ziyan miktarı 21 bin lira olarak tea
bit ediJmiıtir. 

Bu hafta set'ere konacak olan Ak· 
ıu, bu yÜzden iıliyememiftir. Şirket, 
diğer npur kumpanyasından tmminat 
istemektedir. 

Erzurum saylavlığına seçilmiı olan 1 
Bayan Nakiye Elııün ,..reline dün 
Halkevi tarafından Takoimde Güneı 
klübünde bir öğle yemeği ziyafeti ve· 
rilmiıtir. Ziyafette hükiimet, fırka, 
Halkevi, m..tbuat erkiınmdan bazıları 
yemek sonuna doğru Halkevi namına 
lmıail Şevket Matyer aöz almıı ve 
Halkevinin ilk açıldığı &"Ünden itiba • 
ren ev idare heyetinde bulunan Ba· 
yan Nakiyenin ıahsiyetinden bahset • 
miı ve nihayet demiıtir ki: 

- Vatan itlerinde en büyük fera
&"atle çalıtmıt olaa Bayan Nakiye &ra· 
mızdan ayrılıyor. Çok mahzunuz. Fa
kat onun Millet Mecliıinde daha bü
yük i~fer göreceğine kani olduğumuz 

için müteıelliyiz.,, 
Buna Bayan Nakiye cevap verereli 

demiıtir ki : 
- Ben bu yurda elimden a:eldiği 

kadar kendimi verdim- Fakat bu va
taa bana benim payemden çok büyük 
ıeyler Terdi. Çalıımak için iıerııün ye
ni fırsatlar verdi ... Buııün ile Millet 
Meclisinde daha geniı bir çalqma ye• 
ri bulduğuma kaniim. Ancak, a:rkada
ııın lsmail Şevket Matyer, bir arkada
ıın aralanndan ayrıldığı için ne kadar 
büyük teeuür içinde olduiunu güzel 
aözlerle anlatb. Ya ben na yapaymı? 
Yüzlerce, binlerce arkada§tan aynlı • 
yorum. Ayrılmıyorum onların ayrılık 
tahaısürünü çekiyorum.,, 

Sihhat şurasına lıtirak 
edecek doktorlar 

25 Şubatta An.karada Sailık Baka· 
ru Bay Refiiin Ba,kanlığı akında top. 
!anacak olan yüksek Sıhhat ŞU.-
ıehrimizden iftirak edecek doktarlu
dan bazıları dün Ankaraya hareket et 
mitlerdir. Bu arada General Mazlt'.im 
da vardır. 

Bir kıann doktorlar da b.._ün An
karaya &'İdeceklerdir. 

Hukuk f akülteıin de 
tez müdafaaıı 

1930 yılı hukuk fakültesi mezunla- / 
nndan Bay Himit Seyfettin d!iıı öğle-/ 
den sonra, saat 16 te, jüri heyeti hv· 
:zımnıda, medeni hokuk mevzulu tezi. 
ni tifalıen mii<Waa etmiıtir • 

Bay Himit Seyfettin, evvelce f• 
kültenin doktora ımıfında da okumuı· 
tu. 

Kendisine bukulr doktor11 iinvanınıa 
verilip verilmemesi jüri iMyetİDİJI IMı· 
pulerde 'feRCeti bnırdaa aonra u:a. 

• tdacaktır. . 
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Ucscartes sarayı 

Yüksekçe bir duvarın boyunca 
yirmi Otuz adım gittikten sonra, 
jandarma, yarısı sarıya yarısı kır
mızıya boyanmıt kemerli bir kapı
nın önünde durmuttu. 

Genç birdenbire sapaarı kesil • 
di. Ve adeta ürkerek iki adım geri
ledi. Bunu, ıüs olsun diye kapının 
ötesine berisine aaılmıt topuzlar -
dan, lale, paranga ve kelepçeler • 
den korkusuna hamleden jandar • 
ma; 

- T eliı.9 etme arkada•!.. - dedi -
içerde hiç biriıi yoktur. Hapisha -
ne müdürü böyle 9eyler kullanma
dığını göstermek istiyor, hani de ... 
Onun için hepsini kapı dıtına u · 
tırdı. 

Nazmi bu insanca alakadan ho,. 
lanmıttı, gülümsedi. Teli.tının ae • 
bebi basitti: 

Şaşı Süleymanı Kayaeriye ıür -
memitler miydi ya? ... Eh İfte o da 

ıt.uıı .• ıu : Naz.ni Şehaı> 
Kayseriye ulatmıttı ve timdi ha • 
piıhanede ona rastlayacağını dü • 
tünmüş'ü. 

Jandarmaya veda etti. Bir gar
diyanın tembel tembel gerinerek 
esniyerek açtığı kapıdan girerken; 

- Allah vere de elimden bir ka
za çıkmaaa .. - diye mırıldanıyor • 
J:.ı · Paranın dörtte birini olsun 
koparabilıem ... 

Üstünü batını arayan palabıyık
lı kontrol& sordu: 

- Kuzum ... Ankaradan bir Sü
leyman Efendi gelecekti... Geldi 

'? mı ... 
- Şaşı Süleyman ... Evet geldi. 
Bu sırada bir incesaz oynak bir 

çiftetelli çalmağa ba9lamıttı. Ke • 
pıan ve ut sesleri arasında zil 9akır
tılarını da seçer gibi oldu. 

- Yakmalarda bir gazino filan 
mı var? 

-Yooooo •• 

Türkçe, kimin dili idi? 
Bir ya,lı tanıdık anlatm1fh: 

- Bundan 30. 35 yıl önce, "Ab
dürrahim,, adlı bir hoca vardı. Bir 
gün, vaazını dinlemeğe gitmiştim. 
Hoca, bir karı, sakalüe kürsüye çı
kıp sözüne fÖyle 00,ladı: 

- V akli, yevmi, ruzi, yiini se • 
nin dilince birgün... recüli, şahsi, 
merdi, yiini senin dilince bir adam, 
mürur ederdi, ubur ederdi, güzeft 
ederdi, yiini senin dilince geçer -
di ... 

Hocanın ikide bir «senin di -
lince... diye söylenmesi canımı 

sıkmıfh. ilkin kendisini Arap san
mıştım. Sukarışmamış Azerbay -
canlı bir Türk olduğunu öğrenince 
kendi diline niçin bu kadar yaban
cı kaldığını öğrenmek isteğine ka
pıldım. 

Vaaz bitince, yanına yaklaşarak: 
- Hocam, dedim, güzel şeyler 

siiyledin amma, şunları arapçasını, 
acemcesini karıştırmcuan olmaz 
mıydı? 

Hoca, sakalını kaşıyarak beni 
tepeden tırnağa süzdükten sonra: 

- Oğul, dedi, bizde halk, kendi 
dilinden de olsa, apaçık söylenen 
sözlere kulak asmaz. Eğer böyle 
vakti, yevmi, ruzi yirine "birgün" 
diyecek olsam: "Bu hoca da bizim 
gibi konuşuyor. Bizden ne arhklı
ğı var? .• ,, derler. Böyle ÜÇ dört 
dilden söz kanşhrmalı ki, herkesi 
ağzının içine bakhrasın! 
Hocanın verdiği bu karfılığı, hiç 

unutamam oğlum ... ,, 
Bizim ya,lı tanıdığın anlattığı 

burada bitiyor. Ba,ka dillerden di
vanlar doldurup Osmanlı edebiya
tında ün almlf olan Bakiler, Fuzuli
ler, Nel'iler, Nabi'ler de sankl bu 
hocadan ba1ka türlü mü düpünür
lerdi? 

Saliihaddin GVNGOR 

ÇAGIRIŞLAR 

Şehit yetimleri çaA'rı1ıyor 
Eminönü aıkerlik ıubeai reisliğinden: 
Şubemizde kayıtlı. gerek maaı almak

ta ve gerekse on senelik maaıım almıt 
olan ıehit yetimlerinin 14-3-935 per
ıcmbe günü akıamma kadar her gün 
reımi senet, nüfuı hüviyet varakalariyle 
ıubeye müracaatları müracaat etmeyen
lerin 935 ıeneıi ikramiyesi verilmeyeceği 
ilan olunÜr. 

Haf ~evi temsilleri 

- Ha .•• Anladım... Bir sünnet 
düiünü olacak ••• 

- 7? .... 
- Çengiler oynuyor da. •• 
Palabıyıklı kontrol iatemiye iste 

miye güldü: 
- Düğün batka yerde değil... 

Burada ... 
Evet. .. Düğün batka yerde de • 

ğil, hapishanenin tam içinde idi. 
Kerpiçten yapılmıf, tek katlı ko • 
ğu,ların ortıuındaki genit mey · 
danda, fı&kıyeainden bol bol sular 
fıtkıran bir havuzun etrafına ha · 
lılar ıerınitlerdi. Bir tarafta koca· 
man bir ıemaver kaynıyordu.Çal
gıcıları bir kerevet üstüne oturt • 
mutlardı. Marpuçları kehriba uçlu 
büyük narıı:llelerin, kenarlarından 
uçları pullu zincirler sarkan lüle
lerine baktı. Hepsi pırıl pırıl pırıl
dıyorlardı... Biri kırmızı biri sarı 
entari giymif, kataları rastıklı,yüz
leri düzgünlü ve dudakları boya i
le kızartılmıf iki çengi zillerini ta· 
kırdatarak gerdan kırıyorlar, o -
muz titretiyorlar, sonra ayak ayak 
üstüne atmıt ve sol yumruğunu di
zine dayamıt cepkenli poturlu bir 
adamın önünde göbek atıyorlar • 
dı. 

- Bu herhalde mahpusların en 
kabadayısı olacak ... - diye dütün
dij · fakat bu ne biçim hapishane?. 

KBl..Alllt ............. 
Dank dedim yattım! 
Ya,lı bir bayandan dinledimı 
- Bundan kırk yıl kadar önce, 

Istanbulda bir grib salgını olmuf· 
tu. Ama o zamanlar adı grip de
ğil dank hastalığı idi. Danka ya
kalanmadık kimse kalmamıştı. 

Hatta bir de ,arkıııını çıkcirmıf· 
lardı: 

"Yatak serdim sıra ile 
Hekim gelir para ile, 
Dank dedim yattım, 
Hak dedim kalktım.,, 
Bu yılki "grip,,i ben kırk yıl ön-

ceki danlia benzetiyorum. J 

Şimdi de öyle değil mi ya? Dank 
diyib kalayı yere vuruyoruz. Yatak 1 

seriyoruz, sıra ile ... hekim geliyor 
para !le •.. 

Yaşlı bayan sozunun burasına 

gelince hal ilçe içini çekti; sonra 
ağır ağır devam etti: • - Dank hastalığına; paçavra 
hastalığı da derlerdi. Gencliğimde, 
kendim de tutulduğum halda, bu 
hastalığın paçavraya benzer tarafı
nı bulamamışhm. 

Vücutlar, paçavraya dönünce an 
[adım. Ve dudakları arasında, eski 
dank şarkısını mırıldanmağa baf· 
ladı: 

"Yatak serdim sıra ile, 
Hekim gelir para ile, 
Dank dedim yattım, 
Hak dedim kalkhm.,, 

Kulakmisafiri 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Oımanlıca karıılıldarını 7•zdıimuz kelim• 

lerin öz türLr.• muk.abillerini 7azarak ıeklimi· 
zin boı hanelerine 7erleıtil'iniz •• keserek 
"Milliyet Bilm•c• m.emurluiuna,, •Önderini&. 
Bilmecemizi doiru balledenler aruında kura 
çekiyor •• kazananlara hediyeler ••riyoruz ı 

ı 
2 

' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
ll 
11 

Müddet: Pa:ıarteai aünü akıamına kadardır. 

Yefti bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101\ 

1 1 1 1 ı• 1 1 1 1 

1 • I , .. , 1 1 ı • ı 
'• I 1 1 1 ı • ı , •• 1 

' 
1 1 1 • ı •I • ı i ' 1 

I• ı • .• ı 
1 

1 ••• ' . ,., 
1 1 1 ı • ı 1 1 

1 1 1 ,. , 1 1 1 •• 
1 

1 1 1 .,., 1 1 

~ I 1 • 1 1 
,., 

I• ,., • ı l• ı 1 1 1 1 .. "'' 1 1 • 1 ' -

Seyirciler epey kalabalıktı. On . 
!arı dilııkatle tarayarak Süleyma
nı seçmeğe çalıttı. Fakat Şaşıyı bu
lamadı. 

Potu.rlu adam, Nazmiyi görınüt
tü, fasıl bitince yanına çağırdı; 

- Heey delikanlı! nereden gel
din ıen? 

- Ankaradan ağam ••• 
- Ağam mı dedin? efendim de-

rneğe ağız varmıyor mu? 
• • 

- Siyasi misin? 
- Evet ... 
Dedi ama, buna kendisi de gül

dü. Siyasi? .. nenin siyasisi? hangi 
aiyasi? o düpedüz bir budala" idi. 

Poturlu adam havuzun bir tara
fında ve iskemlelerde oturan se
kiz on kitiye bakarak kolunu salla
dı; 

- Bu da sizden .. 
Onlar gülüttüler: 
- Evet evet ... 
- Bizden ... 
- Yeni bir arkadat kazandık. 
Kendisini, kendilerinden bilen, 

kendilerine yakın sayan bu adam
lara baktı: 

Birinin kafasında kallavi bir sa
rık ve 11rtında bir cübbe vardı. O
nun yanında banker sakallı ve ha
sırlı fesi kağıdbane saksısına ben· 
ziyen bir adam oturuyordu. Dur· 

Vals aherı ııi ile yaıayan 

Seve• Te danı edan .... 
Tunca kraliçeıl 

-_ z==;-

V YE A! 
VIYENA! 

Viyena, Aşk Beldesi 
Vals nağm e l erile terennüm eden bir aşk ve lptil.'ı filmi 

Oynayanlar: 

MAGDA SCHNEIDER. WOLF ALBACll ., 
RETTY Musiki: JOHANN STRAUSS 

Bu hafta S A R A Y sinemasında -"ı 
DOUGLAS FAIRBANKS vı sehhar MARLE OBERO:-< ile bir ço> 

dilber kadınlar ıaraftndın temsil edilen 

D o N J u A N 
Cazip ve zengin film kemali muvılfaklyeıle devam ediyor. ltiveıcn: 

--<;ON NİNNİ renkli bir SILL Y SENFONi ve FOX JURN~ 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

17,30 inkılap dersleri, Manisa aaylavı 
Hikmet, 18,30 Jimnastik, Bayan Azade, 
19,50 Danı musikisi plak, 19,30 Haber
ler, 19,35 Havayen kitar orkestrası, Ze
keriya ve arkaclaıları, 20 Ziraat bakan
lığı namına konferanı, tohum ıslahı 
H. Mirza, 20,20 Mayiatro Goldenberg 
idaresinde koro heyeti, 21, Plak musiki
si, 21,20 Son haberler, 21,30 Radyo or
kestra$ı. 

223, Khz. V A R Ş O V A. 1345 m . 
17.20: Şarkılar. 17,451 Cocuk proaranu. 18: 

Orkestra. 18,50: Konferans. 19: Sözler. 201 
Hafif musiki. 20,45: Sözler. 21: Popüler kon· 
aer, 21 145: Haberler. 21.SS: Sözler. 22ı Neıeli 
neıriyat. 22,30: Spor duyumları. 23: Rekli.m
lar. 23,15: Dana muıikiıi. 

175 Khz. M O S KOVA. 1724 m. 
13,30: Sözler ve musikili prosram, llı 

Sözler. 19,30: Kolk.oz neıriyab. 211 Senfonik 
konser. 22: AJmanca neıriyat. 23,05: Söz
ler. 24,05: Almanca neıri1at. 

832 Khz. M O S K O V A, (Sıalin) 361 m. 
17: Oda muıikiıi. 22: Dana muıiklıi ve ka

ntık konser. 

545 Khz. Khz. B U DAP E Ş T E, 650 m. 
171 Hafif mu•iki. - Sözler.19~0ı Orkeatra 

konaeri. 201 Karııık neırl,.at. 20,4Sı Şar&ah 
Macarca neıriyat. 22: Spor •• haberler. 22,SOı 
Budapefte konıer orkeıtraıı. 24,05: Caı:band 
1,05: Haberler. 

BUDAPEŞTE, (Kna dalsa) 19,52 m. 
16: Haberler, 15,15: Bertba ıalon orkeıtra• 

••• Kbz. S T O K H O L M. 426 m. 
19.30: Koro konseri. 20,30: Radyo tiyatro• 

ıu. 21,45: Aıkeri musiki. 23: Şarkılar. 

688 Kbz. B E L G R A D. 437 m. 
9,30: Popüler p :rlalar. 20ı Rekli.m ve pli.k

lar. 20,15: Sözler, 20,30: Uluıal neıriyat. 2lı 
Sırp ıeceai (popüler ıarkı ve havalar.) 22,30ı 
Radyo orkeıtruı, 23: Haberler. 23,201 Kon· 
ıerin ıonu. 23,35: Kahvehane konseri. 24,05; 
Danı pli.klan, 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
19: Halk muaikiıi. 19,30: Muıikili ıkeç. 

"Daı Lehenıbucb Gotteı.,. 20,35: Spor. 211 
Leoncavallonun °Bajazzo,, (Palyaço) operaıı. 
22,20: Karnaval neıriyab. 24: Haberler. 24.JO; 
Dana muıikiıi. 

950 Kbz. B R E S L A U. 316 m . 
20.,30: SUetJ'• lr:ö7Jü tiyatroıu. 21: Şen not .. 

l•r. Z3ı Haberler. 23,30: Plik. 24: Danı mu· 
aikiai. 

madan bıyıklarını buran külöt pan
talonlu biri, omuzlarına bir parde
aü atmıt sıska bir adamın söyledik
lerini dinliyordu. Sonra bir titman, 
bir daha titman, bir uzun boylu 
ve bir bodur gözline m,ti. 

Ve ••• çalgı yeni bir fasıla batlar
ken bunlar birer ikiter gencin ya
nına geldiler. Külöt pantalonlu; 

- Siz bizim Süleymanın akraba· 
11 olacaksınız ... zannederim. - de
di -

- Evet efendim ..• ama f&flYI 
ortada göremiyorum ..• 

- Onu mutasarrıf Mcidiyeye 
sürdü. 

- Yaa .. desenize ki gene elden 
kaçırdık. .• 

öbürleri onun telatından bir ma· 
na çıkaramamıtlardı. Kallavi sa
rıklı can sıkıntısiyle söylendi: 

- Kıymetli arkadatı burada tu
tamadık .•. Hepimiz yokluğunu hia
sediyoruz doğrusu ..• Tam müslü
man adamdı. Elli •.. artık, efendi oğ-

. !um bu aktam bizim misafirimiz o
lurlar. Bilmem sizi ağırlayabilecek
miyiz? 

Ve cebinden kocaman bir tespih 
çıkarırken sesini hafifleterek de
vam etti: 

- Hiç dütünme evlad ! bugünler 
de çok iyi haberler alıyoruz. Bu it 
nihayet pek birkaç ay daha sürer. 

!!!im............... 
lla!tanııı en iy i !ilmi 

CASUS 
KALB i 

.,r 
LUkl ve macera dolu bir ~alı'' 

Oynayın 

BRIGITTE HELM 

t PEK' te 

1 iş ve işçi ). 
Milliyet bu 6Ütuncla İf rl•/~ t 
yenl..-e taua.uut •ıliyor. I bi'1' 
istiyenler bir mektupla '/rYt· 
nuua müracaat etmeliıl 

lı arayanlar #.. 
Otuz dört yaıındaynn idadi 1' ' 

Um vardır. Tüccar komiıyoncıı•" ~ 
vukat katipliği gil>i itleri eh":i fı~ 
le yaparım. Bakırköy tayYar :al / 

sokak .No. 8 Re~ 

YE.Nl NESRIYA'lı 

Yeni adam ", 
"Yeni Adam,, m ıon ç•kan 60:; ı<f 

yıımda çok canlı makale ve yıızl iı-Jıl' 
lanmııtır. Terbiyeci lamail 4'ıır7• ~ 
cıoilu'nun "Hakikat yokm11 •teli 
''Toplu tedris,, yazıları, Holdetİaı 
elime " 1936 hava harbi,. GeıtÇ uııc!J' 
tine gelen cevablar, Siyui acUll ~ 
!anlar, Kısa tetkik ve tenJritler r 
dan batka hikayeler ve "Arnok.ı 
karikatürler. 

Büyük gazete ~il'" 
Büyük gazetenin 18 inci ıal'~~ 

gün renkli bir kapak içinde fe ,ıt"r 
ıı;üzel ve zengin yazılarla intlt•' jıf 
tır. rffl 

Bu sayıda Uludağdaki ~· ~> 
ııporlarına dair 90k meraklı bır '°" .. 
resimler vardır. Bundan batk':J~ 
ıinema, tiyatro sahifeleri, r l",J 
meral<lı müsabaka ve bilmece!~d• l"ıf 
Her hafta daha güzel bir ıel'i 1 
Büyük Gazeteyi okuyuculaTl..,ıı 
ıiye ederiz. 



• 1935 

•• 

l Çorum avcılarıyle üç gün 1 lzmirde pamuk durgun! 
Çorumda da avcılar bir kurum yaptı- Bazan bir malı değerinden fazlaya 
Iar ve ilk defa sürek avına çıktılar satmak ta zararlı netice veriyor 

1 
t'o11ını auctlcrn •Ürelı avından döniiJt• (:c) l,arefli ad kurum baf· 

/tanı yüzbap Abdürralıman Eren 
~()~lJM, (Milll1et) - Köae dağla- lapa lapa yafıyordu. Avcdar oynak, kıv 
~ ~ 0ruldarı aldattı alılaıalı içimde rak momı.ı.et türküleri ıöylllyor, Vedat 
~ peytlalılanmııtı. Acaba, diye, Şen'ön ten sesi ıen ıen çınlıyordu. 
ll<tlıh ııa; Çorumda arkadaılar neden Herkes ıonsuz bir kıvanç içinde bu • 
il hL lıevooll detiller ki? •• Bu, sorgu· 
~""'~ v.ı..ı, bu ıütunlarda tekrarla· lunurken, ben, pek bitkindim. Rüzgir 
lıliı~ .rılıl, doıt.larıma ,tanıdıklarıma da yüzümü, kulaıklarmu, burnumu kırbaç• 
~ çıtlatmalıun kendimi .Jamaz ol lıyor, ayaklarmun, ellerimin pannaklan 

-~ acı acı 11zlıyord... Soiı k llfuın kim· ,. lııı da da allıayet bir Avcılık kulü· bilir kaç kerte altındaydı. Bilmem neden 
ıı.:._··tııldutuau dııydufl.m zaman 
~ ve Öi\incüme bitim yoktu. içimdeki korku yavq yavaı tekrar can-

ı_;;'!ııı.ıun deierll baıkanı yiizbatı Ab laımuftı. Sürü ıürü aç t.urtlara rastlama
~ ~ l.ren, "büyük bir ıürek avı· nın, domuzlarla boğaz boğaza boğuıma· 
~dy~ 1enin de gelmeni iıtiyo • mn hayalile uğraııyor, 70-80 derecelik 
~ C>l-.erketı, dwnanlan ve karları ek- dik bir meyli kayarak karlara gömülü • 
"~an llıi bin metre yükaeldiktekl yordum ki: 
\ı;~ainım diı meyillerinde geçecek _ Domuz var(.. dediler. Ve akabin-
~ n zevkini düiündüm. Evet. bu de silu ıederi perde perde yilksele--'-
ı...· ı Ve o nisbette zevkli bir ya. "" ...,,. 
·~ ~calotı. dalgalandı. Koıup baktım, 'karlar kızıl 
~ili.. rüzc&rlı bir günlln erken &aa• kanlara boyanmıi. Hırıl hırıl can çeki • 
~L Iİ.X.evi llnüncle paltolarına, yün ten domuZlar !toylu boyuna uzanmıı ya• 
~~ ııla sıkı aarılmıt, çiftelerini o- tıyordu. Avcılarcfa bir bayram hava11 
~~ ~ köpeklerini yanlarına vardı. Domuzu öldürmek meğer ki ne Ö· 
~ neıeyJ., tıtre9ip duraıo in . anların a iünçlü imiı. • 

L_" "- de kar!11Jordum. 
~ ııloyulmaz Dır ıevinç içinde yola Üçüncü gün hava durgundu. Gökte 

- ~ ~~n, içimde anlatılmaz bir kor • yer yer mavilikler bile seçiyorduk. Ka-
•'t S........., aidalaıınıı hazlar beliri • filemiz bu ıon günü daha canlı, verimli 

~Jjll dl r lit { ICıifuenoı.. ber köye ufradıkça geçirmek istiyordu. Kol kol ayrılan av-
uıı-.1" ~!~de büytiylM', yüz elliyi aııyoruz. cdarın tüfek ıesleri dalga dalga yayılır· 
lıd"':J '-> ... ~- ne ı;vdan ve yürekten konu· ken, bir domuz daha gitti, darm diğeri-

, r ~---· Bhe Mr teviye avdan. avlan • ne diye söyleniyorlardı. Ben, avı, avcdı-
~ ı" balııettiler. Hepıinin derdi do- ğı unutmuş, Köse Dağının eıi az bulu-
~ •tiyorlar ki. domuzların köklcl'İne nur güzelliklerini hayran hayran seyre 

~ "I d •uYll elt:ıinler. Anlattıklarına göre dalmııtım. Hani bir domuz karşımda 
yıflı,ıl ~. ':!'lldar, hakikaten domuz ıeyler • peydahlanaa güme gittiğim gündü. Bakı 
~ ~:•uıın, butdayı bir clefirmen gibi yoraunwı ki arkadatlar: 

• ~. terirlermiı. Kolay kolay ölmezler- - Dikkat, geliyor! diye haykırıyor 
ff ıı4 ~ ~ ıılen biı- giln önce, çok meraklı ve bakıyorum ki, kera, iri, ıevimsiz bir 
.J ~ ~Ilı Ilı; avcılıiı olmuf. Bir kaç köylil mahluk burnuyla karları yara yara üze. 12 ~ -Vlaınata çıkmıtlar. Bir süril do- rime koıuyor. Belki avcılar için lezzetli 
. ~ ~tlıımıılar. Bir hayli utrafbktan bir titreyittir. Bana gelince paso .•• Ne-z ıı..'~rt domuz öldürmüıler, derken me gerek bu kadar canlı manzarırlar var 
~ $.:".':"'> -t kalanları köylülerden bi ken avlanmak. Hani bazı saçlarına ak 

d• f ~~erine ..ıdırmıt. Zavallı adamı düpnÜf gençler vardır. Bunlarm çoğu 
• ~le Yerlerinden afırca yaralaıruf, hiç te güzel olmadıkları halde, bir tutam 

S'j Yetltmiı, domuzun canı o kadar ak saç onlara nasıl orijinal bir güzellik ...,.,.,il"' dl ki KÖpefin de bağırsaklarını dı· ve hususiyet veriyorsa, çamların mor ke 
•ı-• 1\ :~ı... nallarına bir sevgili gibi yaslanmış kar-

\.,, l'li1>, iotedilimiz gibi avlanama. • lar da öyle ... Erimemelerini, böyle kal-
\t ·''" bol bol k klik m;-• ... - ..... n,. k•d:ır İc;terdim. 
.""dılı tan ve bilhaua e Bizden ayrılan avcılar bot dönmedi-
~·' Ben, nedense, avcıhiı hiç hece• lel'. liu •on günümüz'u de verimlendir
~ d "'1. Elime tutuıturulan çifteyi bir diler. Ve ııelecek hafta daha geniş ve 
~ denemek iıtedim. Bir tavıan yÜ tümüllü bir programla hareket etmek 

~~ .. bön bakarak, keklikler de alay üzere sözleşerek ayrıldılar. 
~~- lı.çıp uçtular. Gece Çoruma döndüğümüz vakıt, her-
~ (Türkler) köyünde çok rahat kes uyumuı. derin bir seısizliJı, vardı. 
~ ıreç.irdik. Kat kat çatılmıt çıra· Tail• tatlı rüya göreı.lrrin araaına bi7 

\ı.'. titı, de karıtarak yorgunluktan pelteleşf 
:'li, ek ıtıiında yitit delikanlılar, .. ürutl,.•ımızı yataklarımızın yumuş. 
~ '

1cak oyunlar ııösterdiler. setrine gömdük. 

"""' "" •abah uyandığnnız vakıt, kar, Cvdet BAYKAL 

~I. \~şehir bankası bir de 
•Jf \d~ŞF.HtR - 1934 yılı ağus~o-

sinema yaptırdı 

tl ~~ lı Aktehir bankası meııkezı .,1. 

~ llıebile bankanın sahip bu
~r;.- - 1 b ~u. Çartıdaki hanının güze 

~ılltılı:a. binası ile asri bir sinemı 
'l";~llaı ve bu suretle halkın ih

. ,/ ~ıı1:tından say,lan asri bir sine
f V. ~'it ~lllunmasını çok yerinde °: 
'/, ~1 dulÜnen Banka idare heyetı 
l 'I ~ ttlll.cak binanın projesini tan-

ell \bıl "e münakasaya koymuftU. 
,1 ~li~~ il.çık artırma neticesinde 

-~,f ~) liıı tüccarında,n fabrikat~r 
ı )' • 11.cı Yunis Çelikel 29000 lı · 

~ ııı,. hh" . . B' 
1 ııı 11 lı ~•ını tea ut etmıttır. ı-

~v d\lıı 1~ ~rici bütün itleri bitmif, 

1 
\~ili •ıneına ve banka dairesinin 
'dit eksikleri tamanılanınak üz
~i 1~ l\entimiz halkı memlekete 

1~llıd/: Ve bol ziyalı elektriği ve 
11ıde e Anadolunun hiç bir ye-

11l'nı olmıyan sinema binası 

eJı!j ~~~!~ n ekt~b.lerini tef~~ş .. 
~ı• b...ıt ~ ~Ut\i 11<, (Mıllıyet) - Kuftur 
ş J'" ~.h ıı ~ akir Erdem Gemlik ve 
~ 

1 
~feıt~aıı nıe~leplerini teftit etti. 

I • be~, , ~leıı( . Halım köy ve merkeı: 
i Jile'' 1~1\111 erınin tedris usulü, tedris 
fi i1J~ \ 1tııı~k\'e .~kutanların bilgilerini f,'I' 11~lllt k~UfÜncesile birçok mec-
'Ji) \ı "er.;.. ıtaplar hakkında fikir • 

•. '•• tavsiyelerde bulunmllf" 

Ak,ehir bankaaımn merkezi 

gibi sıhhi ve içtimai varlıkları ken
di sinesinden doğmuf bir müesse
se ile temin etmittir. 

Bursada fakirler için balo 
BURSA, (Milliyet) - Bursa • 

nın belediye dairesinde fakir ço • 

cukları sevindirmek için bir balo 

verilmittir. Baloda Fazlı Güleç te 

hazır bulunmuştur. Kültür müdüril 

Fakir bütün muallimlere ayrı ayrı 

pastalar vermiştir. Balo çok neteli 

geçti 

IZMfR ,(Mill~l• Bundan evvel balyuı mezkur fabrikalar tarafından 
yazdıiını bir me lzmir boroaım· btihlalı edilditine ııöre geri kalan milı:-
da pamuk alım ve aatunlarmın yapıldıfı tarın ihraç odilmeoi zarureti vardır. 
uloııda o cünlerin fevkal&deliii yüzün- Yerli mensucat falırikaları pamuk fi. 
den teaadilf edilmekte olan hallerden yatlarını dünya fiyatlarına uygun lıir 
bahaetmit ve pamuk fiatlerinin beklen· surette tediye etmek suretile ihtiyaç• 
miyen _.!anla ümid edilmiyen gös- lannı t.ım:inclen geri kaldıkları halde 
terdijii Jülutılitler dolayuile o sıralarda bir ihracatıçmm piyasaya uygun fiyat • 
aöriilen fevbllde hal ve vaziyetleri u- larla mal mübayaaıma baılamaaı muta-
zun uzadlye y.zm.ıftım.. vaısıt yani komiıJOncularca ııöriiliir gÖ-

0 zamaa yazdıiım o yazıda 91\lada r!ilmez hemen fiyatların 7ilkaeltilme-
makul ve maırtdd bir ıdıeb yokken ve ıİni İnlaf eylemektedir. Bu suretle 
dünya plya&a1ı lzrnirde pamuklar için o fabrikaların mübayaatma &et çekildill 
zaman t .. ı. edllmit olan piyuadmı pek gibi ihracatçıların da ltilhuaa alivre &a• 

ı;oiı aplı iken ltukaw yiikaeltilmesi tıılarda bayii zarar ııörmeleri neticesi-
eobabnu - Bittabi tetkika' ve tabkıkata ne varılmaktadır ki her iki noktadan da 
müıtenit - da kaycletnıiı ve !tunun bir memlekete iyi hizmet edilmit demek 
aksü~el ~uıule getirmen ~Din deiiJdir. 
mevcüdiyetinden de bah~etmıfllm. Muvakkat bir zaman için yiikaelen 

itte iki baftadanberidir ki o günle- fiyatların parlaldıltna kapılarak atiyi 
rin ""' o fiyatların dillerde yalnız yadı iyi va emin görmek iae kanaatimizce 
kalmıt ve pamuk fiyatları al•ildiğine çok kıaa bir görüıten baıka bir toY ol-
düımete bqlamııbr. maıa gerelıtir. 

Geı;encle altımı kuruı pi yüksek Bu aeneki pamuk fiyatları bidayet• 
bir f:iyata dudak bükenler 46-47 kuruta t~ ~8 • 39 kuru~tan batlamıı ve elve • 
mal vermek için karıilannda miiıteri rıılıce olan bu fiyatlarla olduk~a f~la... 
bulamıyorlar ve müıtahıil elinde henüz ca muamele yapılarak rekoltenın ruabeti 
mevcut telakki edilen oldulııça yük • bu fiyatlarla ~atılmıt iken elli kuruıtan 
ıek bir ıtokun ne gibi bir fiyatla el- yukarı olan fiyatlarla yapılan 1atı1lar 
den çıkarılabileceğini tahmin ve tayin bir kaç bin liraya münhasır kaldığı gibi 
edemiyorlar. bugünkü vaziyeti de tevlit ve ihdaa 

Her hangi bir düfilnce ile bundan 
iki ~ hafta evvel fiyatları muttaıd 
yulueltmelt: için miibayaata giriıerek 
aııl alikadarların piyasadan çekilmesi· 
ne ıebep olan spekülisyonculardan bu· 
gün ortada görünen bile yok. ihracat • 
çılv iae son haddine kadar yükseltil • 
mek suretila elvenniyen bir fiyata çrka
rılan pamuklarımız üzerine muamele ya
pabilecek bir mahreç, bir iıtihlak piya
ıaaı bulmaktan i.ciz bir hale ııetiril • 
mit olduklarından bugün için piyasaya 
çıkıp mübayaatta bulunmaktan müçte
nip bir vaziyette görünmektedirler. 

işte lüzumsuz yere çıok ~kseltil • 
mit pamuk piyasasının bugünkü vui · 
yeti bundan ibaret bulunmaktadır. Şim
di bu huwsta ve bugünkü piyaıa va
ziyetinde yani fiyatların düımesinde 18• 

ik kimdir ve piyaaanın sukutuna amil 
nelerdir? 

Bu ciheti teırih etmek için evvel e
mirde pamuklar:mızm maliyet fiyab ü
zerinde tevakkuf etmek ve ıonra pa • 
muk müstahaillerinin mallarını ha~i 
yollardan, ne glbi kanallardan geçirmek 
sureti:e piyasaya arzetmckte oldukJarınt 
tetkık etmek İcap eylemektedir • 

Yerli mensucat fabrikalarının sene -
lik ihtiyacatını nazarı itibara alan müs
tahsillerimiz son zamanlarda Ege ik . 
tiaadl mıntakaıında pamuk zeriyatına 
fazlaca ehemmiyet atfetmit olmaları do 
layıgile bu rruntakanın senelik istihsa
latı vasati otuz bin balyaya kadar ba
liğ olmaktad.r. 

Bu istihsalô.tın tahminen yirmi bin 

eylemiıtir. 

itte bundan evvel lzmir mensucat 
fabrikalarınca amele fazlalıiı dolayisile 
Japıbnıt olan tesviye lüzüınsuz yere 
yükıeldilmek suretile açılı: ve ıarih bir 
tabirle piyasanın körleıtirilmesinden 
ileri gelmiı bulunmaktadır. 

Eğer bu aene ~e iktiıadi mınta • 
kasının pamuk iıtihaali.bmn bariz çok
luiu ve malın nefaıeti karımnda fiyat• 
larda itidal mUhafaza edilmit bulunsay
dı, istibıalat mıkdanrun bu güne kadar 
tamamen elden çılı:arılmıı olacısijı ve 
memlekete bu yüzden girecek aervetin 
bugünkünden daıha pek çok fazla ola
caiiı ıiiphesiz telakki edilmektedir. 

Hülasaten arzedelim ki, bir metaın 
değerinden çok fazla bir fiyatla sabi -
mağa batlanmasırun pek le hayıra ma
tuf bir hal olmadıiı ıu ıuretle bir kere 
daha anlaıılmıt demektir. 

Binaenaleyh alBkadarlarca her ma
im ve bilhaasa ihracat "§yasının fiyat 
düıkünlükleri esnaımda gösterilen ala
ka ve fiyatların düıürülmemesi etra
Cında ittihazı tedbir olunduğu gibi gay
ri taı!>ii ve dünya piyasalarından hariç 
fiyat tereffülirinde de gösterilmesi ee 
hemıniyetle nazarı dikkate ahnmağa de
ğer bir ittir. 

Bu aene pamuk iılerinden aldığımız 
bu netice ile önümüzdeki yıl mahsul
leri için daha İyi düıünmek kuvvetini 
kendimizde görelbiliyoraak memleketin 
müstahıilini daha çok sevindirip giil· 
düreceğimizde ıiiplıe yoktur. 

A. Abidin Oktay 

' 

Diyarıbekirde sağlık 
Cumhuriyet idaresi şehre bir nümune 

bir zühreviye hastanesi 
ve kuduz tedavi yL11rdu kazandırmıştır 

.. 

Diyarbekir ha•tahane binası 
DIY ARBEKIR, (Millyiet) - Ev- ı lan dispanserlerde frengililer beda

velce vilayetimizde 2ğlr:,.- kurumu va ve mecburi bakıma tabi tutulmut 
çok ehemmiyetsiz bir biçimde idi. ve bu iğrenç hastalık eskiye nisbet
Dağ kapısı haricinde tek katlı fe;;mi le yüzde seksen derecede aazlmıt· 
vesaitten mahrum bir Gureba has- tır. 
tahanea mevcud ve halkın sağlığı Bu ~~~usta &ağlık k~~umu~u~ 
mürakabeden uzak tevekküle ve sarfettıgı çalıtma gıttıkçe feyızlı 
tabiblerin kör bilgiİerine terkedil- semereler vermektedir. 

mit bir vaziyette idi. Fakat cum- Sıtma çekitmesine gelince: Diyar 
huriyet hükômetinin tetekkülünden bekir ve havaliıinde hemen diye. 

sonra hükômet her sahada olduğu bilirim ki b~ altı yıl i:lr--.,ye kadar 
gibi sağlık kurumlarına da layık sıtmasız bir ferde tesadüf edilmez. 
olduğu ehemmiyeti vermit ve ıur ha di.Sıtma bu havali halkını için için 

ricinde umumi muvazeneye aid, iki yiyor ve çok haıtahklara sebebiyet 
katlı konforlu, bir numune haata- veriyordu. Halkı bu hastalıktan 
hanesi, huausi idareye aid 30 yatak- kurtarmak için sallık idaresi elden 
1ı bir zühreviye hastahanesi, kuduz gelen bütün fedakarlığı yapmıt, ye 
tedavi evi, mülhakatta be,er yatak- bu hastalığın kıamen önüne &'eçil· 
lı muayene ve"bakım evleri vücu- mittir. 
de i'etirmiştir. Sıtma azalması hususunda Ham-

Vilayet ve kaza merkezlerinde ruvat su tesisatı da büyük bir amit 
frengi, sıtma gibi hastalıklarla de- olmuttur. 
vamlı bir ıurette çekitilmektedir. Diyarbekir Nümune haıtahaneıi 
Vilayet ve kaza merkezlerinde açı- sur d1tında ve Dicle kenarında, .. t. 

J 

Yeni 
Soyadı alanlar 

\ İki esrarengiz 
Cinaye< 

Afyonkarahisar Tapu Baık&tibi BaJ 
Muhsin ve aileai eski aoyadıan (Kara· 
manoğlu) nu soyadı olarak muhafaza 
ve o IUl'etle nüfuaa tescil ettinniftir. 

"' Kartal baytarı Bay Hilmi, oflu Dr. 
Alil, kızı Emniyet miidürlüjü merkez 
memurlarından Bayan Hüceate (Arcan) 
soyadmı almıtlardır. 

Küçükbebekte ıoför Kemal (Çora) 
aoyadını almııtır. 

• Niıantaıında vali konai't cadde
sinde, Yavuz ag>artımanında Bay .Süley• 
man ve refikaaı Nedime (il yay) soy a.. 
dıru alınıtlardır. 

lf. Edirnekapı Mihribah Sultan ma
hallesinde mücellit Necmettin, anneH 
Şe1ika, karısı Seniye, ve çocuktan Sü
heyli, Selına ( Zenginoli), Fatih Fevzi. 
pafa caddesinde lok.ender, kanaı Nazi. 
fe, oğlu Ahmet, diğer oflu Salıahattin 
ve Salihattln (Oçal), soy adlarını al
mıtlardır. 

Küçük haberler 

'1- Ziraat müsteıan Ankaraya döa· 
dil - Ziraat müsteıan Bay Atıf Bayın
dır ve buğday yolıuzluiu tahkikatile 
metgul ılıeyet Ankaraya dönmüıtür • 

'f. Telaviv ıergiıi için - Türkiy ... 
nin T elaviv aergiıine ittirakini temin 
için ıehrimize ge!miı olan Bay Y affe 
bugün Avrupa memleketlerine gidecek
tir. Bay Y alfe f&brimizde tüccardan 
Möıyö ıBluımu kendisine vekil olarak 
bırakmaktadır. 

'f. Yeni Japon aeiiri bekleniyor -
Yeni Japon sefirinin ay batında ıeıhrl • 
mize gelmeıi beklenmektedir. 

Ji. Yeni takaa komisyonu - Vila
yetteki takaı komisyonu kaldırılmıt· 
tı. Komlıyonun yeniden kurulacağı 
haber alınmııtır. 
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Fransız Tiyatrosunda 
Bu ak4am aa .. t 20 de 

DELlDOLU 
opereti oynayacaktır. 

Son hafta 
812 

'6 ŞARK,, 
Sigorta Anonim Şirketi 

ISTANBUL 
" ŞARK ,, Sigorta Anonim tirketl 

hiuedaranı, 31 Mart 1935 tarihine mü· 
sadif pazar günü aaat 11 de Sirketin Ga
lata' da, Şark hanında 3 üncü kattaki mer 
kezinde alelade inikat edecek heyeti u

mumiyeye davet olunur. 
Ruznamei müzakerat 

1 - Mcliıi idar raporunun kıraati, 
2 - Murakıp raporunun kıraati, 
3 - 1934 devrei hesabiyeıine aid bi

lanço ve kiru zarar hesabının taadikı, 
Geçen devrei hesabiyc zarfında ifayı 

vazife eden Meclisi idare azalarının ib
raıı, ıenei hesabiye kazancına 11id tek· 
lifatın tetkik ve taıdikı, 

4 - 1934 devrei hesabiyeıi için Mec• 
lisi idare azasının buzuriyle ücretlerile 
murakıbe ita edilecek ücretin tayini, 

5 - 1935 devrei hesabiyeıi için Mec· 
liai idare azaoile Murakıbın tayini. 

ihtar - Eaaı mukavelenamenin 29 
uncu ve 31 inci maddeleri mucibince .h•· 
yeti umumiye içtimaına ittirak edebıl
mek için lii.akal 30 hisae senedine malik 
hhıedaranm biliaale veya bilvekale ha
mil olduklan senedatı içtima tarihinden 
laakal, on ııün evel tirket veznesine ve
ya l&tanbul'daki Bankalardan birine tev• 
di etmeleri muktezidir. 

latanbul, 16 Şubat 1935 
MECUSi iDARE 

Devredilecek ihtira beratı 
Eslahai nariye için mayili geri baskı 

tertibatı,, hakkındaki ihtira için istihsal 

edilmiı olan 16 Şubat 1933 tarih ve 1587 

numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere batkasına devir veyahut 
icara verileceği teklif edilmekte olmakla 

bu huıusta fazla malumat edinmek iste

yenlerin Galatada P erıembe pazarında 

Aılan hanında 5 inci bt 1-4 numaralarla 

mürakkam idarehaneye müracaat eyleme 
.ı....i ilan olunur. 

rafı ağaçlık iki katlı büyük bir bina 

dadır. Hastahaneye gelen hastale.
rm en çoğu sıtma, di9 ve cerrahi 

hastalıklar kovutlarına aid hasta
lardır. 

Hastahane bafhekimi Doktor 

Bay Burhaneddin ve hastahane er

kanı hastahanenin temizlik ve dü

zenliği için büyük bir gayret sarf et

mekte ve hastalara iyi bir surette 
bakmaktadırlar. Avrupa hastaha
nelerinden farksız olan bu kurağ 
(müesaese) halkın esenlik ihtiyaçla 
rını mükemmelen ve büyük bir ala
ka ile tatmin etmektedir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
naf<Oti ifleyenler bü.yiik ıriiııablarmın 
gizli va aııçlarmm cezaaız kalmasını 
temin ~ cesedin batının derisini yiiz. 
müılerdir. Bu auretle öldürdükleri a.
damın kim olduğunun me1dana çık • 
mamasını temin etmiılerdir. Bu kor • 
k:unç cinayetin tahkikine müddeiuımu• 
mt muavinlerinden Bay Nureddin el· 
koymuıtur. Onun yapacalı tahkikatla 
bu karanlık vak'anm aydmlanmaaı 
öldürülenin ve öldüntnlerin kim olduk 
larrnın anlqılma.sı muhtemeldir. Şiın
dilik ortada belli olan ıu noktalar 
vardır: 

1 - Ceset bir Hıriatiyana aittir ve 
c~a?'et en az bir hafta evvel iıleniJ. 
mı§tir. 

2 - Oldürülenerkektir. Uzerinde 
iki kurtunu ekaik bir tabanca bulun· 
muıluJ'. 

3 - Tarunmama&1 için kaf~mın de. 
rhi yüzülm~ür. 

4- Cinayet bafka yerde itlenmitı 
c~ bulunduğu ye..., bili.hara getiril· 
mı.ttlr. 

Bunlara mukabil : 
1 - Oldüriilen kimdir? 
2 '-Katiller kimlerdir? 
3 - Cinayet nerede iılenmiştir? 
4 - Niçin itlenıniıtir? 
5 - Maktul nuıl öldürülmiiJtür? 
Bu birçok noktalar meçhuldür. Her 

ne kadar cesedin üzerinde Kazaroa 
namma yazılı bir kağıt bulunmUJ ise 
de bunun ceaedin hüviyetile alaka • 
dar olup olmadıiı da meçhuldür. Ce
ııedin bulunduğu yer Derbent kara· 
kolu civarındaki Kurttepe köıkünün 

hendekleridir. Yapılan tetkikat cese
din buraya bqka yerden getirildiği 

merkezindedir. Ckıayetin nasıl işle • 
Dildiği, maktulün ne suretle öldüriil· 
düiünün tayini için ceset Morga nak· 
ledihniıtir. Morg doktorları otoJ>6i ya. 
pacaklar ve bu kafaamru deriai yü • 
ıııülrnüt ceaedin hüviyetini tetJıiae m• 
dar olacak eserler arayacaklar, cina
yetin nasıl, ne ıekilde itlenildilini, Öo 

tümün ne gibi teairler altında vulıua 
geldiğini arayıp bulmaya ve bu cin .... 
yeti örten esrar perdesinin kaldırılma• 
11 için Müdediumwniye yardam ..ım. 
ğe çahıacaklardır. 

ikinci cinayete 11elince .• 
ikinci cinayet te birincisine benzet 

bir vaziyettedir. Bu cinayetin tahkika• 
tına da müddeiumumi muavinlerin • 
den Bay Ki.mil elkoymuftur. Bu dı 
esrarengizdir. O lenin ve öldürenleri" 
hüviyetleri belli değildir. Dün aabıo.h 
Topkapıda kale Üzerinden ııeçenler 
yerde kanlar içinde bir cer.edJn uzan
makta olduğunu görmiifler ve jandac·· 
maya haber vemıiılerdir. Jandarma 
derhal m&halli vak"aya gitmiş, ceae· 
di ıı;örmiit, müddoiırınumilite bildir • 
miı, muavin Bay Kamil ite elkoyarak 
tahkikata baılamııtır. Aktarn geç vak 
te kadar devam eden tıo.hkikAtta hiç 
bir §OY öğrenmek mümkün olamamıt • 
tır. Yalnız ceaedin vaziyetinden bu ci
nayetin de bundan alb gü? kadar ev
vel iılenildiği, fakat cesedı? bulundu
iu yer kale üzeri ve az ııezılen, az ge
çilen yerlerden olduiu için kinue la· 
rafından göriilmediii anlaıılmıttır · 
Civarda yapılan tetkikatta aktam geç 
vakit bir pıuaport bulunmuştur. Bu 
p .. aportta maktulün reami görW!inc• 
ilk ipucu ele geçmit addedilmiıt.r. 
Bursadan Mısit'a eitmek üzere" lı ... tıt 
olan bu paoaporta göre maktul Ah · 
met adlı bir Araptır. Geçen hafta la
tanbula gelmittir. Bir müddet ı., .. ı • 
bulda gezdikten &0nra M11ıra hareket 
ebneji taaarla.mııtır. Ahmet latanltu• 
lun görülmeğe deiiw yerlerini gönrıell 
maksadile !'.ezerken Topkapı ııurları • 
na da ııitmit ve burada belki de pa. ..... 
aına tamaen öldürülmiiftür. Fakat 6t. 
dürenler kinıleNlir? Bu cihet beıııU. 
malüm değildir, jan.danna k:umand.aaaıı 
müddeiumumi muavini, ali.kadar .. • 
bıta i.miri cinayet yerinde ıreee ...Jtq 
ha kadar metııul olmurlardı. Tahklıı. 
ta devam etmektedirler. Yeni blrta •' 
kan ipuçlan da bulmUJlardır. 8" ısı,· 
uçlarına göre katillerin bugün, buıı;W. 
olmazsa yann yakalan.""nAlan muhte •' 
meldir. Civarda üzerinde ıüphe hlaıl · 
"'lan bazı efhaı celbedilerek iıticvap 
edilmitlerdir. Şimdiki halde bu cina• 
yet birinci cinayet gibi eararengiz bir 
vaziyettedir. 

Londra andlaşması 
Etrafında 

(Başı 1 inci sahifede) 
duiiu burada beyan edilmektedir. Sir 
Jc>hn Simon, ağlebi ihtimal Fransız 
nazırlarile görüıtükten aonra 1 O gün 
içinde hareket edecektir. Ayni zaman
da Moskova ziyareti de teeyyüd et • 
mektedir. 

Soııyetlerin ceııabı 

LONDRA, 23 (A.A.) - Haber ve
rildiğine göre, Sovyet hii" ıeti, in • 
eiliz ni.zırının ziyaretini kaoul etmek
le" bahtiyar olacaiiıru, lngiliz kabine
aine resmen bildirmittir. 

Ergani - Osmaniye a-ençleri 
birliği 

Ergani Osmaniyede halkevi kurumun• 
yapmak ve dağınık bir durumda bulu
nan Osmaniye gençlerini bir araya ge· 
tirerek ulusal ülküye baiilarını perki,ıir 
mek için kurulması istenilen halkevi ye
rine §imdilik halkevlerinin sitajyer ve 
dokuz kollarından yalnız (kültür, güzel 
ıanatlar, spor) kollarle çalı,mak üzre 
(Osmaniye gençler birliği) adile bir ku0 

rumun meydana gebrilmittir. Oımaniy• 
gençlerinin bu alandaki ilerleyitlerini 
dileriz. 



MILLIY!:T PAZAR 24 Şl.'"AT 1935 

e lnki ab kürsüsünde 

.. :mek/Uf2_ lVıutarekeden önce ve son
MILLIYETin Tefrikası: 31 Nakleden: M.F. 

Barenjer nasıl açılacağını bilmediği 
bu kasayı ne derneğe almıştı? 

Hülasa 
[Fantoma - Hınız namile maruf o

lan Marten Dal husuai bir baloda ga
yet garip bir bl!lllzlık vak:asınm içine 
karışınıştır. Çalınan şey ev sahibi Ma
dam Koverlihin yeşil elınas:ıdır. Bunu 
Brina isminde bir genç kız aşırınqtır. 

Maksadı ıudur : Çünkü bu yeıil el
mas Cimi Barinjer isminde bir adamın 
katledildiği gece bunun üstünde idi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
duğu yerde bulunmUJtu. Briııa bu mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortadan cara'reagiz bir te
kilde kaybolmuftUr. Bunu acaba ev •· 
bibi Koverlih aşırmasın- Fakat n.e<len 
bu adam böyle bir !ıır&ulığı yapacak
tır? 

İşte Dal, timdi genç kıza bir yar
dmı olmak üzere Kovcrlihin arkasını 
takip otmiş ve oaun _da bir gece Cimi 
Barinjer'in katledildiği dairede aynı şe
kilde vurulduğunu görmil~tür. 

Bir sürü maceralardan sonra yeşil 
mücevheri bulmuş bunu genç kıza tes
lim emıi~tlı. 

Dal şimdi Barinjerin evinde polis ha
fiyesi Sumera1e karşı karşıyadır.] 

iki adam geri döndüler ve a
,ağı indiler. Dal ile polis hafiyesi 
hayretle birbirlerine bakıyorlar -
dı. 

Dal: 
- Hakikaten p.yanı hayret di

ye mırıldandı. Herif muhakkak 
bu otelde değildir. 

Sumera telefcmu eline aldı. Bir 
numara iatedi ·ıe bir müddet konut 
tu. Sonıra dütünceli bir tarzda ahi
zeyi y~rine bıraktı. 

- Evet, hakkınız var. Ellis 
Barenjer hakikaten bu otelde de
ğildir. Biriıi tansını tecrübe et
mek istedi. Burada kimsenin bulu
nacağını zannetmiyordu. Onun i
çin bu iki adamı yolladı. 

Dal kasanın parlak sathını göz
den geçirdi. Sonra ıaatine bak
tı. 

- Dördü bet geçiyor dedi. Kon 
donun yab da saat betle hareket 
ediyor. 

- Kondonun yah ile bütüa bu 
hikaye arasında ne münaıebet 
var ? 

- ihtimal hiç bir münasebet 
yok. Fakat aklıma ıreldi itte .•• 

Yavq yavat kasaya doğru i
lerledi. 

- Barenjerin ölümünden son
ra acaba açıldı mı ? 

- Hayır, anahtarla kapalı. 
Hiç kimse hatta Barenjerin note
ri bile naııl açıldıtmı bilmiyor. 

Mahkemeden müaade alıp bir çi
linırire açtırmak kabildi. Fakat bu
nu yapmadan. 
Zannederaem içinde de bir teYcik
ler yok. 

- Niçin? 
- Y ep yeni bir kasadır bu. Ba-

renjerin ölümünden iki ırün evvel 
aetirilmif. Yazıhanenin gözleri hep 
husuai evrak ile dolu. Eğer kasa 
kullanılmıt olsa idi oraya koyar
dı. 

Dal söze atıldıı 
- Fakat timdi de noktai nAza

rınızı deiittirdiniz? Ualettayin 
bir adamın bot bir kasayı almak 
için çalıp.caimı zanneder misi
niz? 

- Evet, bunun manası yok. 
Onun için içini görmek lazun. 

Dudaklarında garip bir tebes -
eümle ilerledi ı 

- Zannederaem, dedi. F anto
ma - Hırsız bunu açabilir . 

Dal, ciddi bir tavırla kilidi ve 
fabrikanın ismini tafıyan plağı 
tetkik etti ı 

- Evet, Fantoma - Hırsıza 
hürmeti mahsuaam vardır. Elinden 
her ıey ırelir .. F ııl-.'lt bu her halde 
mütkül bir it olacak. Yeni bir ka
sa alan bir adam ekseriya onun 
dalaveresini bir kağıt üzerine ya
zar. Siz böyle bir kağıt buldunuz 
mu? 

- Hayır. 
Dal arkasına döndü ı 

- Belki, dedi, Barenjer bile 
bu dalavereyi bilmiyordu. 

- Ne manasız feY· Hiç insan 
nasıl açılacağını bilmediği bir ka
sayı satın alır mı? 

Hiç n:uhayyel bir kadına bilin
miyen bir dille mektup yazılır 
mı? Budala budala laf aöylediği
mi biliyorum. Fakat ne yapanın 
azizim, hazan böyle budalaca söz
lerin de ehemmiyeti vardır. Saçma 
sapan laflardan çok defa hakikat 
bulunabilir. 

Sumera bu mülahazaları biraz 
ıarip buldu. 

n-ı ...... vas vıtvı:-~ · ,nenin 

karı~tırmağa batladı: 
- Evet biliyorum. Üstelik bu 

itten anlayan bir çok kimselerle 
konu~tum. Bunh•ın h;c ı,.;.:.;..,in 

de böyle bir fabrikadan haberleri 
yok. 

- l9te bu acayip! 
Dal gözlerini yazıhaneden ayır

dı ve kasaya baktı: 
- Bunun bir manası olmalı de

gil mi? dedi. 
- Hiç zannetmiyorum. bir ci

nayetle bot bir kasa arasında ne 
münasebet olabilir? 

- itte mesele burada ya. 
Şimdilik bir fey bilmiyoruz. Fa -
kat farzediniz ki ... 

Dal kaşlarını çattı ve ilave et-
ti: 

- Evet farzediniz ki cinayetin 
kasa ile bir alakası var. Ye kasa 
da Mirniye yazılan mektupla müna 
sebettar. Bu takdirde ortada bir 
müselles hasıl olur. Cinayet, kasa 
ve mektup! .. 

Sumers bir müddet dütündü. 
Sonra suratını bun1tturdu. 

- Bunlar hep alelade, kıymeti 
olmıyan ihtimaller ... 

- Şimdi bu faraziyeyi tetkik 
edelim. Gerek Barenjer, gerek 
Koverlih Mimiye mektup yazarken 
tecavüze uğramışlardır. Dernek 
katil bunların mektuplarını bitir
mesini i!lemiyordu. Bu takdirde 
bu mektubun mühim bir kıymeti 
olması lazım gelir. Mektupları o
kuyun. Kurtunlar atılana kadar 
olan kısımların hiç bir manas• yok
tur. O halde katil ne derneğe ci
nayete sürüklendi? 

- Bunun ne gibi bir neticeye 
varacağını kestiremiyorum. 

- Bakalım, dütüncelerimizde 
devam edelim; aiz de Mimiye ya
zılan mektubun en mühim kısmı -
nın yazılmadığı kanaatinde misi -
niz ? 

- Buradan nereye vasıl o!acak
aınız? 
Dal'ın gözlerinde bir ışık parladı. 

- Bu alc,am saat 7 de benimle 
yemek yer misiniz, ıizi davet edi
yorum. 

-Sonra? 
- Ha, aklıma ge>mitken sora-

yım, Cimi Barenjerde ahbabları -
nın, dostlarının telefon numarala
rını havi bir liste var mı idi? 

- Evet, bu liste timdi polis ka
rakolundadır. 

- Onu görmek İsterdim. Gelir
ken, lok~nlaya getirin. Bundan 
sonra bu gece burada kalıb kalma
mak l.'\l:kında bir karar vereceğim. 

- Gece burada mı kalacaksınız? 
- i.Jmıd ederim ki müsaade e-

dersiniz. 
Polis hafiyesine rica eder gibi 

baktı. Ye ili.ve etti: 
- ihtimal bütün gece kalmak ta 

hacet kalmaz. Birkaç saat kifayet 
eder. 

- Neye kifayet eder? 
Dal'ın yüzü bir tebessümle göl

gelendi ve cevab verdi: 
- Miminin mektubunu bitirrne

§e ... 

xıv inci kısım 

Esrarengiz ses 
.. Gcceyarısı idi.Dal Cimi Barenje

rin masasına oturmuttu. O gece u
zun uzun odanrn içinde dolaşmıJ, 
ve sonra saatlerce masanın bafın
da kalmı,tı. 

Evvela elektriği yakmıf sonra 
karanlığı tercih etmitti. 

Bir feyler olacağını zannediyor
du. Ye bu bir feylerin karanlık
ta daha kolaylıkla husule gelebile
ceğine kanidi. Ne beklediğini o da 
bilmiyordu Belki merdivende ayak 
sesleri ofabilirdi. Belki birisi kapı· 
ya vururdu. Belki de telefon ça
lardı. Herhalde bir teyler olabilir
di. 

- Belki de, diye dütündü. Bir 
tabanca, bir rovelv.er ıeıi ..• 

(Bitmedi) 

OLUM 
Mwhum Bay Ali Şefik kerimeıi, Mir

za Said faıa zade Mina BaJ M.ıhlddin 
refikası ve merhum Nasır P"fal\m kain 
valdeıi Bayan ismet çok sürmeyen bir 
hastalığı müteakip ölmüıtür. Cenazesi 
bugün Niıantaıında Vali konağı cadde
sinde 95 numarada damatlarından Boz. 
doian Kaymakanu Bay Kemal'in hane
ıiaden kaldmlarıık Tewwoye camiinde 
•ema'll kılmdlkdaa sonra Ton'l.anıdaki 

ra geçirilen vaziyetler 
(Başı 1 inci sahifede) 

Bana lzmır, Mer•İn ve ikisi birden 
verilmelidir. lzmirde en çok Avrupalı 
tebaaoı ltalyandrr. En büyük ticaretha
neler ltnlyandır. 

Gjzıi mua.ıedelere cöre, Konya ve 
Aydın vilayetleri Antalyaya yakm ol • 
duğu için buralan da verilmelidir. lzmi
rin Osmanlı İmparatorluğunda kalma
ı.ıı. l•tı,.e:ı Kus.ardır. 

lzmir karadan ve denizd~n Çanak
kaie boiaznu tehdit eder. 

RuaJaı·a göre, Ruslara verilen Is
tanbul Çanakkalen.in anahtarıdır. 

ı:Lıııu• ı.t: ycrte~~n bır devlet Rusya. 
ya teh?jkclidir. Rliıya bunun için ltal
yani~a ıunirın VCl'ilmemee.inde ı$rar et-
mİJlır. J - İltere de böyle dilıünmüş-
tür. 

00.ür tarafta Mersinde, Fran t. t7. •r 
da buradan vazg~meğe ve ltalyaya 
vernteie razı o:muyorda. Münakaşuoar 
deumı edcrkın mart 1917 de Rusyada 
ihtilal çıkt.. Çarlık deVJ"iidi. Ru;yada 
komUnititlık çık.namııtı. Yalnı.ı:: kuıya
nın dalıa fa.da harl>e devam ,.ıcwiye -
eeği an ~tıldı. 

ilal.1udul ıtibarı arttt. Ve naz etme
ğe l."t~dı. 

Mıillehkler bu vaziyet karıısında 
ağustos i:ııi de lzmiri )talyaya vır -
m~Ke muvaia.kat ettiler. 

Buna (Senjan do Moryen) anlaı
nta•• .... c ... eı ... ı.lnı..<. J\.iı.lıJol .. 'h"Jll L~1aucild 

bu İ§e n.uvar~kaıti ıartlı. 
Rus)ada L;oıtcv:I< ıhtilali olup mü. 

naswd k~•iliııce, 3 mart 1918 de 
Bre&tlitovık muahedctıini Türk, Bdgar, 
l~.ıllM•'7 ''"L•llury"'-'ıu:ıırıa ımzaJadlu r. 

Osuıanlı ımparatorluğunun kağıt Ü
zerindelo pay .a§<lmıw "budur. -

ltalya A,ataJ.ya, Konya, lzmiri doğ ... 
rudan doğruya alacaktı. 

.lialıkeı.ırden lzınıre kadar mıntaka
lar da 114' >~n himayesine verilecekti. 
Bunun maluadı Çanakkaleye lta.yanıa
nn yak:a,i..rılınam.a.sıdır. 

1914 yazında Osmanlı partisi müta
reke yapmıı ve mütareke imzalannuı -
tır. 

Şarkta bir propaganda vardır. Der. 
le, k.: 

rurk:er mütarekeyi iıtemişti.r. A1 ... 
manlar da bu vaziyet karıııında mU
tarekeyi yapınaga mecbur olmuıtuı·. 

i ürkler tarkta ve Asyada miiıtakil 
kalmıı son milletti. Diğerlerine •ııimi
•al oh•yordu. Bunu küçiik düşürmek 
müstemlekecilerin en çok istediği teY· 
d,Ar. 

Şarkta böyle teylere çok ehemmi
yet vcrıi.~r. Japon yanın 30 ıene evvel 
kuıyayı yet ınesi tarkta büyük biT u • 
yaıııklıl< uyandırımıtır. Aıyalılar da 
Avrupayı yener ... 

Fikri orta·;a çıkmııtır. 
tsır hınlıı Dana dedi ki: 
- bız Türkieri müslüman olduğıı i

çin değil, Anupalıları eaaret altına al
m11 mjllettir, diye severiz. 

Mütarrke itinde itte propaganda 
başlamııtır. 

Mütareke arileıi 
Alrruanlann garptaki ıon taarruzun

da hepsi gerilemitlerdiz. Alman batku
mandanhğının muharebeyi kazanamı -
yacağıru resmen Alınan devletine bil • 
dirmeai 8 ağustostur. General Loden
dorf bunu bir içtimada ağlarayak bil -
dirmiıtir. 

Bu Türk mağlubiyetinden daha evvel
dir. Bulııar cephesinin yarılması 15 ey
lüldedir. Osmanlı Ol'dusunun Suriye -
deki mağlubiyeti 19 eylüldedir. 

Almanlar yenildiler. Çekiliyorlar. 
Nereye? Ren havzası üzerindeki maden
ler üzerine ... 

Bu madenler top me.ızili .Jtına .ririn· 
ce Almanya hiç bir Jey yapamıyacak • 
tı. Bet on ııün sonra düıman ordul31'ı 

, , buraya girecel<ti. O zaman artık bir 
ıey yapmak imk3nı yoktu. 

Bulııarlann Sofyası tehlikededir. 
Halbuki Osmanlı ordulu böyl~ değil -
dir. Belki nihayet Toroıta gelip dura
caktık. Bu yen.ilme Oımanlı inıpara -
torluğu için bir teY cleiildi. O zaman 
Osmanlı imparatorluiunun Azerbay • 
canda, !randa, Kafkaslarda bir ~ • I< eı
k.,,-i vardı. 

Iıte bunlar yani mütarekeyi bizim 
istememiz bir propagandadır. Mütare
ke talebini tetkik edersek, bunu ea 
ııeç iıtiyen Türlderdiz. 

Almanların mütareke talebi 4 bi • 
rinciteırindedir. Oamanh mütare~e ta
lebi 20 teırin.ievveldir. Ve ou sarih su
rette onların talebi üzerinedir. B •Iııar, 
Alman mütarekeyi isteyince Osmanlı
lar da istemeğe mecbur o!muıtur. 

Ancak Almanlar Vilıona müracaat 
etnıiılerdir. Muhavereyi uzatmı:ılar -
dır. Bu sebepten imza iti daha ııeç ol
muıtur. 

Osmanlı imparatorluğu dütmanları
run o andaki vaziyetlerini gözden geçi
relim: 

Osmanlı imparatorlufu yorulmuı ve 
&iiçsüz kalmııtı. Dört senelik harp yor
ııunluiu ... 

Aacak itin en kötüsü manevi eziliş-

tir. ' 
Mônecıi yor6f111luğun aebepleri 
Bunua sebepleriı 
1 - Büyük harp çok fena idare • 

clilmiıti· öaJkumandanlık emri yüzün· 
den bir çok yerlerde delicesine lüzum· 
IUZ kan aJutılmtf idi. 

Buaun ilô parlak misali: Sarıluunıı 
ve bir de Avusturya cephesine aönd.. 
rilea aakerdir. 

bunlar ııençlil<te ve halkta fena te
ıir yapmııtır. 

IQfe ıuiiıtimalleri 
O vakit bütün münakale vaaıtaları

bükUınet eliai uzabnlf olduiu için 
memleketin bir tarefından dijer ta ~ 
refma nekil İçia biilıilmetten v .. on el
nıelr IAzımdı. Bu kötü idare edilınit • 
ti. Bu yüzden lıir çolı riaıl lıendilerl 

- - . . - -· 

htanbulda 50 kuruta çıkıyordu. Vago
na düten kilo batına farlı ötekinin be
rikinin elinde kalı)•ordu. 

Bu halkın enıniyetini aarımtfb. 
Dütmanlanmızın bizi ortadan kaldır -
maları anlatılınca iç ve dıt düpnanla
rımız fU propagandayı y.ıpmıılardı: 

- Mi!Ji mücadeleden makıat mem
leketi kurtarmak drğil. / Biz dünya 
ııaliplerine kafa tutamayız. Bu delilik
tir. 

Bu prop3t1anda memleketi zehirle • 
miştir. Bu umumi surette de akla yakın 
ııelirdi. nunlar para yapıp kaçacaklar
dı. Kum .. nda başında büyük harpte tek 
mu..c.arıer kumandan Mustafa Kemal var-
dı. t 

Yanındaki kumandanlar da eı.ki a
dam.ar deiil mi? Bu propaııa ı Jalar 
n:u..ıı nükUmeti çok sarımı ıtır. Ve en 
kol~ nıiras ta budur. 

3 - L.l"Dleni ıwopagandası • 
Ermeni komitec.ıleri uluslarına 

bakiki biç biz fayda temin etmeden onu 
Rus, lngiliz, Fr;>ınsız üzerine atmı§, 
cephe gerııinden ateı etmiıtir. 

Anc.J. har>tadan ve gizli muah&. 
deleı-o~n anlıyoruz kı Ermenilere yer 
"Vti°1a'l•,cn ıııuttefik.eı- birdenbire ciha -
na propagandaya b:ışiamıılardır. 

- ISJı;: Ermenileri kurtaracağız. 
Bu propaganda bütün dünyayı tut

tu. li;.ı b~rdenuire durup dururk.!n k.r
menileri keımiıtz gibi, bir hareket u
)rc.ndırr.uıtır. 

Bıze kartı ağır muamele Y~-dığı 
ve ı ürkıer keaildiği zaman da bı. bun
lara böyıe yapmağa mecbaruz diyor'ar
dı. 

4 - Saltanat olmuştur. 
Bu umumi bir teYdir. Bir padi,..h 

kendi tahtını ve banechrunı tehlikede 
rörıirae, onu kurtarmak için derhal bu
nu yapar. 

J\.Orıkaı!a ve Asyıula böyle hüküm -
darJar vardır. nunların vazifesi dü§ınan
lann yapacaklanru az kuvvetle yap -
lırmaktır. 

Mıue<e karşı hariçten ııelen adam
lar yapar. Müıtevli üzerine balkın nef
retini toplar. Halbuki kendi bu iti ya
pana haıkın nefretini kendi Üzerinde 
toplayacaktır. 

bunun biz miıali Avuıturyacla ol • 
muttur. Harbin oon zamanlarında Fran
~uva Jozef öliip, Şarl i.-nparatOI' olun
ca devletin bozulacağı anlaıılmıtlı. Bu
nu anlayan Şarl Klemanooyu münu:a~t 
etm..ş iaı. l-ta~ukı bo.. ad~ Ahıtd.n -
dır. 120 sene evveline kadar bu hane -
dan Almanya imparatoru idi. Hanedan 
ıonra ayrıllJlı§tı. 

Kl""'8nsoya yazdığı bir mektupta di
yor ki: 

- Alsaa Loren sizindir.,, 
Halbuki müttefikine haber verme

den bunu yapması ihanettir. 
htanbulun da Ruıyoya verilmesini 

kabul etmiıtir. Bunu yapar~en haya -
)inde Sırbistaru da alıyor. Yani tahtını 
kaybetmek kokusunu alır almaz, hemen 
bir çok teylere girer. 

Tarihte böyle alçak adam bulun -
mazsa, düşman bulur çıkarır. 

Mütareke aktedildiği zaman teıa -
düf böyle yaradılııta en kötü bir a
damı bulundurmuştur. Bu hal Tür"-ler 
arasında tiddetli bi,: dahili savaıın to
hum ve sebebi olınuftur. Milli mücade
leyi çok güçleştirmittir. 

Çok emekler sarfedilmi,, kan akıbl
DUf ve düımanların muvaffak olma -
11nı rer.ıak kalmıtbr. Osmanlı impa -
ratorluiunun vaziyeti bu idi. 

Düımanlann cıaziyeti 
Düşmanler mutlak galebe çalmışlar

dı. Tarih pek az defa bu kadar mutlak 
ııalebe aösterir. Bunların batında in· 
(illere ve Fransa aelir • 

ikisi de müstemleke devletidir. Her 
ikisi de bütün dünyanın kendilerine 
müstemleke olmesmı isterler. Türkiye
yi de bu zümreye kattrklan içia Türk
lere ayrıca da dütmanlığı vardır. 

Türkler o umana kadar memleketi· 
ai filen itııel ettirınemiı bir memleket
ti. 

Adli, ikWı!.di kapitülisyon vardı. 
Fakat memleketini İ!iel ettirmiyor-
du. Türkler bu adı'f)len diier Afri-
ka ve Aaya ulusları için bir suimi-
aaldi. Bunu ortadan kaldırmak )İızlm.. 
dı. 

Bu d.ütürıce ile rekabetlere raimen 
lngiltere ve .fransa anlatmııtır. Niba~ 
yet Sovr muahedesi imzalanmı,t ve Oı
manlı imparatorluiuna imzalıwttınhnı§ -
tır. Bu iki memleketi birbirinden ayı -
ran baıka &miller de vardır. 

Anavatana ait il.miller: 
lngiltere, Alman donanmasını aldık

tan sonra artık Anavatanda kendini e
min gördü. T ... tike lıalmamııtı. 

lngiltere için Almanya fazla 
meie lüzum yoktu. ı>ıllll<ıs tarihi bir 
an'aneye eöre, lngiltere Almanyayı 

tutmağa batladı. Zira Fransa çok kuv
vetli olurıo, olmazdı. 

Frırnsaya ııelin<:e, onun dilekleri bat
ka idi. Fransa 40 milyon nüfu~luk bir 
memlekettir. Sanayii, madenleri Al
manyaya niobetle azdır. Diğ..- Fransız. 
)arı da toplasak yani lsviçre, Belçika
dalıllerle 45 mil)">n tutar. Almanlar i
ae hariçtekilerle 75 milyondur. 

Almanya kütle halinde Fransaden 
fazla idi. Franaa, Almanyayı bütün dün
yayı peıine takarak yenmiıti. Mu -
harclıeden soma Almanyeyı dağıtma -
sını istemesi en büyük aeyesi idi • 

M. Dumera lrüyük !ı8l'p esnasında 
Ruayaya ııitmiı ve çar ile Rus hüku -
metini ıu clıete ikaa etmiıtiı 

Harp bitince Almanye daiıblacak -
br. 

Almanyada bir çok uluılar vardı. 
Bunlar lehen uluıtu. lmperator or
duya, va bir çok f"Ylere hakiki hakim
di. 

Biz büyük harpten ıonra bu lıüçiilı: .. . - -_ - . . . . . ---•ım. 

Y ALOV ADA UCUZ ~A'l lLı.< 
Yalovada vapur iskelesine yüz elli metre mesafe-le bir tara· 

fı deniz 25 dönüm'.ük ve her işe her maksada elveri~E araz. cayd 
ucuz satı'ıktır. Galata' da Ömer Ahit hanında 3 ncü katta 2 N°· 

ra müracaat. Telefon: 41772. --iÇ TiCARET UMUM MUDURLUCUNDEN : 
30 ikinci Te,rin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyedc. İ! 

yapmağa izinli bulunan ecnebi tirketlerinden Amerika tabiiyetli (Sı~· 
ger Dikiş makinaaı Kumpanyası) nın Türkiye umumi vekili haiz ol~ll' 
ğu seli.hiyete binaen bu kere müracaatla Şirketin lstanbul, Eskişeb•'· 
Kocaeli, Bilecik, Bolu, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve KütabY: 
Vilayetlerile mülhakatında mevcu :l tubeleri idareye, şirket naıJlıP~ 
yapacağı itlerden doğacak davalar la, bütün mahkemelerde dava ede ' 
edilen ve üçüncü tabu ...... tı~rı • .: hazır bulunmak üzre lstanbu!'d~. 
mukim 'irket memurlarından Bay Süleyman Üğurlu'yu vekil tar•? ~· 
tiğini bildirmit ve li.zımgelen vesikayı vermittir. Keyfiyet kanunı lı 
kümleı·e uygun görülmüş olmakla ilin olunur. 

.. ------··ı--. 
üenız yolları 

Aee!t~erT ,E.!.ı,~Y t;!ba., 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühür~do 

;.--·Hen. Tel. 22740 

ı KABZON YOLu 
KARADENiZ vapuru 24 Şu
bat PAZAR günü saat 20 de 
Rizeye kadar. (952) 1408 

SKEND::.Rl\7 E -YOLL 
ANKARA vapuru 26 Şubat 
SALI saat 11 de hkenderiyeye 
kadar. (968) 

l'!E". -

vıyera, Vurtemberg ... Ayn ayn muahc· 
de istiyordu. 

Harp içindeki esaslı amac Alman-
yayı dağıtmak olduğu anlaıılıyordu. 
l a<p ı:.~.ince Ruıya !.almamıştı. 

lngiJıtere ve Amer;ka iee Franıanın 
bu dıleğmi kabul etmiyorlardı. 

Ancak Franıa lngiltereyi tar~ta 
fazla me§ıınl ııörünce, yaai Türk mu -
ka,·cmeti lnailtereyi müşkül ıaRıaya 
düşiırunce lng:ilterenin miiıküllerin
den istifadeye kalk.ıttı. N:telı:im Lozan 
muahedeıinden sonra Ren nt.\ri civa ~ 
unda Fransızlar bir çok cımıhuriyet • 
ler ilan ettizdi. Yani bir çok ayrılık 
ba~ladı. 

Fransa Adanadaki yıpratıcı harpten 
de kaçmak istiyordu. Müotemlekede -
ki Ya.:iyetlerde de Jngilizler ayr• idi. 
Inailizlerin kuvveti Hindistan, Mmr 
idi. 

Burada 11yasal, ekonomik bir çok se
beplerle asri kültürü menetmekten zi -
yade teıvik etmiştir. Buralarda ulusel 
bir ülkü vardır. Büyük haı1>in uzaması 
yuzanden buralardaki ulusal cereyan -
lar çok lıuvvetlenmiıti. 

('tiirlc ıuimisali) bu ıriJ>i memlelıet
lcrde çok tesir yapıyordu. Oradaki ül
küculer de ayaklanıyorlardı. Türklerin 
b<Oıemelıal eailmesi Jizundı. 

Fransız İmparatorluiunun bel lıe -
miğini ıiınali Afrika ı,1kil eder. Ora
da ise Fransa asri kültıire müsaade et
memitti. 

O kadar az münevver vardı ki, hal
li bunlarm bazılannda yerlilerin Av
rupalı mekteplerine aitmesi yasaktı. 

Fr1111sa mü.ıeınlekelerinde açık aöz-
lülük ıneseleain.in ehemmiyeti yoktu. 
Z.ıra bu memleloetlerin ahalisinin uyanık 
lıiı ertamazdı. 

Müstemleke vaziyetinde lngilizlerin 
göre Türkleri ezmesi mecburi iken, 
1- ransa bu ite aldırmıyordu. Bundan 
batka Türk milli hareketini ortadan 
kaldırmak için lngiltereco diier bir se
bep daiha vardı: O da lıı.gilterenin ye • 
niden kurmak iatediii büyülı imparator
luktu. 

· lnııiltere bir buçulı asırdır rakibi o
lan Rusyanın mü,Iriil ve karıtık va
ziyetini görmüıtür. Osmanlı lriikiime
ti de ezilmiı ve boynu bükük vaziyet -
tedir. 

Bu lngiltereye sonsuz lıir ufuk açı
yor. Osmanlı imparatorluiunun Arap 
viliyetleri kamilen lnailiz orduları ta
rafıaılu İ§gel eclilmiıt:i. Bunlerıa bir 
kısmını gızli muahecıeterle r ı·ansaya 
verecekti. 

hteııbıılu clonanma ile ltııal edea 
ııeae Iıııııilizlerdi. Osmanlı mütareke -
.; ele bir lnailiz harp aemisinde imza
lanmıtb· 

Bundan sonra lnııilicre ile Franse 
arasında Rusya için ıryrı bir paylat -
ma vardı. lngiltere Arkanjeli, Kafkas
yayı alacak, Fransa da Ulaeynayı ve 
Kırımı alacaktı. 

Mütareke olunca derhal lnııiltero 
kendi memkketlerini ve Fransa da 
lıiendi memleketlerini iıtila etti. 

Fakat Fransa çabuk bu yerleri ter
ketmit iae ele, lngiltere 2 sene kadar 
buralarda kalmııtır. 

Esasen 16 ağustos 1918 de lnailiz
ler Bakuya airmiılerdi. 18 eylül 1918 
de Türk kll'Vvetleri lnailizleri oradan 
çıkarmışlardı. Fakat mütar.,>kede Inııi
lizler tekrar geldi! .... Ve Hazer deni • 
zine hakinı oldular. 

Men - Hiyveyi aldıler. lran t.eı • 
tan bata InııiJizlerin elinde idi. 

Buralan Türk - Rus - la(ilu ara • 
11nda bir çaıt>ıtma yeri oldu. 

Bunun neticesi bütün Iran lnailiz 
eline düımilJtü. Nihayet Jraa himaye 
mukavelesi.ı im2aladı. 

lnııiltere yeni vaziyet karıısında 
muazzam lıir fd<ilcle lrüyüyordu. 

Aııcak arada ıurada bir Afııan teh
likesi vardı. Bu biraz da rehatsızlık 
teblilııeai idi. Iranı Ceyhuna kadar ele 
ıeçirdilrten sonra Af-ııan tehlikesini 
lıeldımııık kolay olacaktı. 

Afııanistanın cenup kısmı çetin ve 
taıt>lır· Ahelisi de vurutl<a.ndır. 

Afııanistan içine buralardan ııirmek 
çok :zarar verir. Halbuki yrni mınta -
kelerdaa koleyca zenıPn yerlere ıriri -

- - . 

Anadolu 
Çimentoları 

TURK ANONiM ŞiRKETJNDtfi '. 

Şirketimiz hissedarlar umumi ~ 
apığıda yazılan tekilde 25 mart 1,.,. 
ıartesi günü saat 11 de Galatad• ~ 
tebani sokağı Yakut hanmda biri,... 
7 numarada toplanacaklardır. 

RUZNAMEIMOZAKERA1 

1.- idare meclisi ile mürakİp r#' 
!arının okunması ve tasvibi ti 

2.- 1934 hesap yılına an bilii~i 
karü zarar hesabının tetkiki ile lı . ~ 
idare meclisinin zimmetini J~~...ır 
dolayi ibra ve geçen be5ap yılı ~,,. 
rine eit idare mecll;; teklifleri _.... 
de karar verilmesi. 

3~ Vazife müddetleri biten İ~ 
meclisi azaları ile mürakibin Jntib•b 1 
tekrar intihabı ile aidat ve haJdıı bıı1 
ücretlerinia tayin ve tedıiti. ,;ı-

4.- Ticaret l<anununun 3Z3 ~ 
maddeaieıe göre idare mec:Hıi azal ~ 
fİrket ile mJaınelede bulunmaları,,. 
verilmesi. . 1' 

Umumi heyette hazır buluıırnaJı_ ıel" 
yen hissedarlar esaleten veye•-'_..
hô.mil bulundukları eahamı veye ıJI" 

yerine l<aim enelo içtimada.n "": fi 
önce §irketin KartaJ'aaki merk~ ~ 
yalıut Anverate Avenue de France ~ 
manda Cimliı .. ıirketine tesllaı ~ 
ri icab eder. K.artılık olarak ala .,; 
makbuzlar içtimadan önce lbr.,. 
cektir. 
~~~~~~~-_./ 
ZA YI - Kemyonumun 3553 n~ 
plakasmı kaybettim. Y enisinl alac88' 
dan zayi plalıanın hülımü ycıktıtl'· •J 

Arab~ 

. vl 
Evvelce Beyoğlunda Takaııııcle JI 

de Çqmeainde Madam Ame}yaıııt' /! 
No. lu rinde otuTmekta ikea ..,ı.t' ..1 
duğu yer bilinemiyen madem JOeOI"" 
Minaka: _.,, 

lstanbul 2 inci icra manur~ 
Emine Mustafanm aleyhinize l~ 

asliye mahkemes.i 4 üncü hukuk. - .-" 

mnden istihsal ve infaz için dait"'"" 
tevdi eylediği 18-6-1934 tar~ 
1934-632 No. lu hacz.ı ihtiyati ,il> ı 
mea.ine tevfikan elacaklı EmineY• ~ 

Jup Beyoğlunda lstiklô.l caddet~ 
latye apartmanının üat katında ., ~ 
ve mezkUr kararda cinsleri yezıb ~ 
Üyaten haczedilen emvalin ba~ ~.'Of ; 
inkilabı haldmıda ve müstenidi ~ 
mak ü~e yine me:NUr mahk ~ 
19-7-1933 tarih ve 32-662 NoJıı Jı~ 
ili.mı dairesinde alacaklı veloili • . ı; 
Hikmet Süleyman tarafından ~; 
kip talebinde bermucibi hü~~ ....-'. 
cuz "§yalannı aynea tesliıni j)a J' 
ber yine hüküm mucibince 31 ~ 
dan deva tarihi olan 19-6-1932 ~ 
kadar müterakim 600 Lira kir-~ 
tınden icraen ikrar olunan 340 Jlr" , 
tenzilinden sonra mütebaki 1~~ 
dava tarilıi olaa 19 6-932 den it"'"" 

11 olan 19-2-1935 tarihine kadar ~ 
kira kartılığı olen i}8ın mııeibiıı"" ;;ti 
20 liradan 640 lira ki ceman SOo t'_t 

takip tarihinden mezkur eıyaları;;, "11' 
mine kadar işleyecek aylıklar Jı <' 
likte maa mesarifi muhakeme v• .~ ., ıı' 
ücreti vekalet ve icra masraflar' 

1 iİ'ı<-' 
. 1 il alı ·ı· 1 'liın8 Jll J4., - )'O U e 1 •ı ı yazı ı ı .ı>"' ,.j 

dea lstenilmiı olmasına ~e bıı • . 1r 
rafınıza tebliği muktezi icra eıı>~ ~ 
zin bilinemeınes.ine binaen el .ı ıl' ı' 
dairesinde tebligetın 30 gün ?'ii~ 
l&aeıı tebliğine lıarar verilın'I ~ 
binaen tarihi ilinclaıı itibaretl • ~ 
müddet zarhnda ve 34-4532 ~"'!:,.~iJI'. 
ile icranın durması için tetl<il< ,,,~ 
den veya alt olduğu mahkeıtl~ /. 
muhakeme yolu ile vey~ teııı:-~ .,1~ 
metinden bir karar ae~dii etY-"',,,ı' 
aynen teslimine kerar verıleD ol~ 
• lim di". · ve talel' fi" rıze teı etme amız Jı;it• 

mahkiimunbih yukarda ya~~ ıııil~ 
dellerini ödemediğiniz takdir ~.~ ıl' _,ı' 
ti mezkôrenin bitmesi anınd• 1 eeı-" ~ 
cihince cebri iCTa suretile iCllP o .J • __ , uou:ı • ,,.-_ 
meleye baılanaceiı .....,uın ebliJi ;. 
ve icra emrinin tarafmı~ t ~~ 
kamına kaim bulıın....ı. üzre ( 

o. _L!!:. -'•••HP. 

t 

i 



MiLLiYET PAZAR 24 ŞUBAT 193S 

[ EVKAF 

~onplan para 
Lira K. 
ıoo oo 

00 

49 12 

Si 00 

93 00 

00 
-

MUDIRIYETI iLANLARI J 
Pey akçesi 

Lira K. 
7 50 

3 00 

3 70 

3 85 

7 00 

60 30 

·Gedikpqada Çadırcı AJın;:;ci 
Çelebi mahallesinde Çeşme so-
kağında 7 ıaytlı ve 20 metre 
terbiinde Arsa. 
Büyükçarşıda Cevahir bedeste
ninde 43 sayılı dolabın tamamı. 
Beyoğlunda Hüseyin Ağama· 
ballesinde T ebekeci sokağında 
eski 1 saydı 32,75 metre ter
biinde Arsa. 
Beyoğlunda Kamerhatuıl ma
hallesinde Şirket aokağmda 
31/35 sayılı 51 metre terbiinde 
Arsa. 
Beyoğlunda Kamerbatun ma
hallesinde Bostan sokağında es
ki 24 saydı 62 metre terbünde 
Arsa. 
Büyükderede ve caddesinde 80 
tahririnde 247 - 249 90 tahri-
rinde 27 - 29 aaytlı timdi gemi
ler tamir olunan ve 402 metre· 
den ibaret bulunan Arsa . ..--

75 00 4 

aıos 00 232 

98 234 

. 88 14 6 

ıs5s 31 116 

72 00 B 

137 60 10 

1893 00 

~672 00 200 

ııo 00 8 

88 

23 

6& 

70 

40 

32 

00 

40 

2S 

Y enibahçede Keçeci Piri ma
hallesinde Kaşıkçı ıokağmda 
eski 1 O yeni 33-35 aaytlı 63 
metreden ibaret arsa. 
Sultanahmette Helvacı başı ls
kenderağa mahallesinde ber-
mucibi çap 594 metre 50 san
timden ibaret lskender ağa ca
mii arsaaile mevcud enkazı. 
Tophanede Firuz Ağa mahalle
sinde Sakabqmda 780 metre 
7 4 santimden ibaret Gülşeni 
tekkesi arsası. 
Usküdarda Kefçe dede mahal
lesinde Karaca Ahmed cadde-
sinde 14 metre 69 santimden i
baret Sancakdar Mehmed ve 
ıeriki türbesi arsası. 
Taş Kuapda Molla Gürani ma
hallesinde Hayreddin sokağın-
da Taş mekteb karşısında 4 sa
yılı 1555 metre terbiinde bos
tan 
Y enikapıda Tülbentci Hüsa
meddin mahallesinde T aşcılar 
caddesinde 9 metre terbiinde 
Şadırvan yeri. 
Eyübde Nişancı mahallesinde 
27Ş metre terbiinde bulunan 
Mülga Şeyh Murad tekkesi ca
mii müezzin meşruta arsası. 
Fatihde 1-Iaraççı Muhicfdin ma
hallesinde Fatih caddesinde 
315 metre 51 santim terbünde 
Darüuifa arsası. 
Topakpıda Tramvay caadesin
de 668 metre terbünde Kürk-
çü Başı Ahmed Şemseddin ca
mii İmam ve müezzine meşru
ta hane arsası. 
Beşiktaşda Şenlik dede mahal
'esinde Çukur çeşme sokağın-
da 21-4 No. lı ahşab eski dük
kanın tamamı. 

~Yukarda mahalle, sokak ve sayılan gösterilen emlak sa
~'1 ~üzere on beş. gÜn müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 
t eaı Şubatın 27 cı çarşamb!l günü saat 15 de Encümende 
~dacaktır. lateyenlerin pey akçelerile beraber ihale aaatin

evvel Mahlôlat Kalemine müracaatları. (704) 

lataiıbUI Levaznn Amir
Iiii Satm Alına Komisyonu 

llanlan 

1680 adet battaniye 14 
Mart 935 pertembe günü saat 
15 de kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 19320 liradır. 
latekliler şartnamesini gör· 
mek üzere her gÜn ve kapalı 
zarfa gireceklerin 1449 lira 
teminat mektup veya makbuz· 
lan ile teklif mektuplarıru 
belli saatten bir aaat evvel 
Tophanede satmalına komis
yonuna a-elmeleri. (832) 

(922) 

Dr. A. KUTIEL 
Karakll' Topçular caddesi No. 3S 

958 

Lefkotıı • Girne Kazalan ~er'iye nuıı.. 
kemesi nezdinde. Lefkofllda münakid 
melıl<emede. 

Müddeıi: Arços ..ıoıııerindea OIW,.e 
Mulla Huaaıı ve Müddeuleylu Lefko
plı olup elyevm ilı:ametırilıı .....,.ı,_ 

Nevzad Afi Çavuı miyanelerinde. 
lkametıilıı namalum olup Kıbnsda 

bulumnıyan müddeaaleyh bir krte Celb
namenin naul ve ne ouretle la,.00 YllÇ

hile tebliğ edilmit addedilecejini ...,.... 
den ifl>u mahkemenin bir emri için 
Müddei vekili avukat F adil N İyazİ el-. 
dinin miiracaatr üzerine ve müddei ve 

vekili tarafından ifbu davaya leffedilerı 
tahlifrumıe badelmutalee itbu mahkeme 
lıir lata c<!llmamenin aneak : 

(1) lıbu emrin Te celbn•merııİn bi.
suretlerinin Krbnsda münteıir (Haber) 
ıazet.i ile ilııi nümacla _,..;. 

(2) Emrin Ye celbnameain birer ıuret
lerinin htanbulda münteıir yevmi bir ı•· 
Zete ele İlli defa nepi . 

( 3) Ayni emir .,. eelbnamenin suret
lerinin müddeealeyhin en yııfmı akriba
sma tebliji. 

(4) Ayni emir w celbnaıne ouretleri
nin mahkeme ilin tahtasına taliki sureti
le tebliğ fora edilmit addedileceğini em
reyler. 

Ve yine itbu mahkeme 1935 seneoi 
Martının yirmi yedinci günü kablezzeval 
aaat onda itbu davıınm iıtimai için tayin 
ediJd;ğini ve müddeaaleyh bıılade mez. 
kôr tarihde itbu mahkeme huzurunda 
ubatı vücud etmeye ihmal edene. ı ,. 
bu davaya müleellik her hangi bir iı:.n
namenin mahkeme ilin Tahtasına talik 
edileceğini emreyler. 

4 Şubat, 1935 tarihinde ita olunmut-
dur. 1 

4 tu4>at, 1935 tarihinde taıdir lalın
mııtır. 

Aslına muta1nkbr. 
Lefk°"' ve Girne Kazaları 
Şeriye Mahkemesi Hekimi 

A. Bur1-ddin 

1426 
~~~~~~~~~~-· 

Lefkoıa • Girne mahkemei ,er'iyesi 
nezdinde Lelkoıacla münalrid mahlume 

No. 21-33. Müddei: Arçoz sakinlerinden 

Ulviye Mulla Melrmed .., 

Müddeaaleyh: Lefkoıalı olup elyevm 
ikametgahı namah1m Nenad Ali Ça•uı 
miyanelerinde 

Müddeaaleyh tarafına 

Balade muharrer müddei tarafından 

aleyhinizde ikame olunan davadan do-

layı 1935 martının '1:1 inci gÜnÜ kablez

zeval saat 10 da yukanda zikrolunan 

mahkeme huzurunda iıbatı vücud etme

niz işbu celbname ile emro'unur. Mafij .. 

;~~~~~-~--·~~~~-... -----------... ! munuz olıun ki isbatr Yiicud etmediğiniz o cuz SA J 'ILIK RO ıuı.QRKOR takdirde müddei tarafınıza yeniden ihba-
1 1 T l ra lüzum görmeksizin daYaımı takih • 

tile 14 ~ ... ve tr•JTİ safi 35 tonluk ye 10 mil sür' atinde çek- debilecekdir. Müddeinin talebi ber...ee-
t l kuVTetı yük.sek, harekete ha zır bir romorkör ucuz fiyatla aa- hiatidir: 1. 23 Kinunıuan.i 1930, borilıin-
t ıktır. Galata'da Ömer Abid hanında 3 ncü katta 2 numaraya de müddeiye ile beyninizde münakid 

müracaat. Telefon : 41772. nikah mucil>ince müddeiye EeTCeİ gayri 
medhulünhibanız ioede müddeiye ile 

Ucuz ..:atı IK. Arsa malen küfüv olmadığınızdan müddeiye 
~ ile beyninizdeki nikahın feshedilmesi 

"I ı..ı.lnnda mahkemeden emir isdan. .:':'3- ata' da Yağkapanı iskele batında bir tarafı deniz altı yuz·· kü'. 
"'it b 2. Takriben Eylül, 1931 de Kıbrısdan h &ılm er ite yarar bir arsa ucuz ıablıktrr. Galata' da Ömer Abid 
~ında 3 ncü katta 2 No. ya müracaat. Telefon 41772. ıaybubetedib zevcei gayri medhulünbi-

~~----ı.ı.ııiiııiıiiiiilil•llıııliiiliiİİl-ıİmmİ11İİİİmm.;.;.;.;. ____ .. , hanız Olan müddeiyeyi na1aı.a.u: ve mün 

t •• k M d ş fik•iz bırakdığınıı: ve Müddciyeye DJ'kah 

Ur aa İn irketinden: ~0t~~y:0:c~:~.~~;ı::~i:: ::· 
ı.Jitk ti' • • b" d 1 • h . bu gÜn dahi müddeiyenin nafakasını tes• 
.~ l e mızın ısse ar ar umumı eyeti Martrn 24 üncü pazar günü 
s;ı: ! ·~ da tirketin idare merkezi olan Galatada Ahen •e Münib ha- viye ebnek üze ... Kıbruta bir ıı1na ma-
~t uncü kahnda 1 ve 2.numarah yazJhanede a"Cli surette toplana- hna bul...-dığı cihetle müddeiye ile 

\t ' beyninizdeki nikahın fesbedilmeai ı.aı.. 

~e ~~eten veya ualeten en az 100 hisseye ahip olanların hisse se- kında mahke-den emir ısdan. 3. Müd-
~ i{1nı ıçtima gününden bir hafta evvel 9irketin idare merkezine tes- deiye ile beyninizde münakid niillcla 

1 e nıukabilinde. makbuz alma! arı rica olunur. tamiye edilınİf mihri müaccel olan elli 
ı' ld Müzakere Ruznameri lirayı müddeiyeye tediye eylemeniz ve 
ş~ ~ecliıinin •e Mürakıbın raporlannın okunması. müddeiyenin nafakası olmak üzere tari-

l ~ etın mevcudat defteri ile 1934 senesi bilıinçoaunun ve kir ve •tar h ) k bul hi davadan itibaren müddeiyeye yevmi 
İhL. • eaap annın a ü Ye 1 dare meclisinin ibraar. ... ,iJ~• d ·d l' • •- iki tilin tediye eylemeniz zımnında mab 

1 ~ "'e en ı. are mı:c ısı az.asının intihabı katisi ve idare meclisi 
·ı'- 191llarına verılecek aıdat mıktarımn tespiti. kemeden emir 11dan, 4. Müddeiye ayni 

r 35 ıe " • bl .. rakı . . .
1 

:ı:aman<la iıbu davanın masraflarını i.a· 
Şiric nesı ıçın r mu p tayını ı e tahsisatının teıpiti. ı.ı. eyler. 

V ta:ı;J et namına tefer..;iğ edilecek maden ruhsatnamelerinin lmti- 1933 Eylülünün 8 inci ıünü Lefkota· 
~ l ~e ıı.rı~ı~,. gayri menkul uiallarmm takrirlerini k lbu'.e mez~n ida- da ita olumnuşdur. , 

"- .... tneclıaı azasının tayini. M Jd •-- F dıl N" · l İcıl- k ü eiye avu .... tı a , ıy1121 I 
ldar,;"" a~nun 323 Ye 324 üncü maddeleri alikimma tevfikan ş.ri'ye bakimi : A1.~!~an j nıeclıai lza- mezuniyet ve müsaade itaaL ._... 

Istanbul Gav•i übadiller 
Komisyonundan: 

O. No. Mericii ve mahallesi 

331 Samlltya Koca Muııbıfa 
Pafll Hacı Hasan 

1408 Ort.ı.öy 

1512 Aksaray Çakır ap 
1983 Boyacıköy 

2720 Büyükden 

2868 Sarıyer 

3182 Boğaziçi Yeni moıballe 

3398 Beyoğlu Kurtulııt 

3464 Beyoğlu Hüseyin ağa 

3482 Beyoğlu Hüseyin ağa 

3517 Y ediku!e 1 mralıcır 

3665 1 stanbul Balıkpazarı 
Rüstem Pata 

4198 htanbul Bablcpazarı 
Ahı Çele!M 

4326 Sematya Duutpafll 

Sokaiı No. 

K.araıöz Eski ıs 
Yeni 11 

Asmalı 2 
Hayriye tüccarı 31 

Eski Yeni Mahalle mükerrer 1 

Yeni Şirin 
ÇiçelcHH- E.ı.i ~ 

yeni 1 
Del yan Eski 1-3 

yeni 1 

Pazarl>atı 56-58 
26-26/l 

Kurtoilu Eskı'"'2.8 

yeni 48 

Çalgıcı Eıki 9 
yeni 13 

Ta•f&Dı:a.ı ı. 

Şıiflllllll Otıane. 13 

Tatçılar Eski 215 
yeni 21 

Y emiı dkelesi Eski 11 
yeni 9 

Hdoimoflu Eski 115-117-119 

Ali Pap yeııi 121-123-125 

Cimi .,. hissesi M•lıemmen la,meti 
Lira 

Ana matı eııi 51,21 

Aroametreal 64 
Ana metreli 61,G3 
Arsa metr&1i 132 

AhppU-nanaıua 

1/ 2 hislOIİ ..-- 188 

Ahpp hw ve djjldcin• 
1/2 hissesi 
ANa metresi 110 

A ... .-inli Z8 
Kna mebeai 69 
Arseam 1/3 ıu.-i-. 
resi 54,50 
Kagir dükkin ve üttiinde 
odalann 134/1680 hinelİ 
Kqir dükkia Ta a.tünde 
odalann 120920/504000 hisaeol 
Kigİr 3 dülıüa •e iütünd.ı.i. 
odalann 2/9 hlsaesl 

100 
• 

144 
1220 
108 

318 

412 

1791 
680 

200 
652 

73 

990 

2855 

383 

Ziraat Banka11 Mülga Atıı komi oyonunca müzayedeleri ilan edildiği halde mezkiir lııomioyonun li.jTmdan 
dolayı oatıılan yapılıımıyan ve müfred at ve evoafi yukarda gösterilen Gayri Mübadillere eid emlBk Gayri Mübadil
ler k.omüyonunca önümüzdeki 27 Şu bat tarihinde yani Çarıamba ıünü aaat ikiden bete kadar satılacektır. 

Talib olanlann o ıün Galate'da Balıtiy ar hanındaki komisyon dairesine mü racaat etmeleri. 

\kıl \ t.: '>• · ı r h:ıscaııı..lı ı • Ul•· ıHl:oo:ıotSı 

Dr. FAeRI CELAL 
ller r;un "" 3 den sonra: T ol<>iınd 
'tıdvu ~ lopı<ı b.rşısında Alan A' 
n1n1'Tl1"'· Trleffln 414~ ı 

1231 

Betiktat birinci sulh bukuk mabkeme

oindeu ı lstaııbul maliye muhakemat 

müdürlüğünün Betiktat Abbas aiada 
Atıklar rneydeıımda 45 No. lu evde A

ıop Reisyan ile aynı hanede mukim Ka
sap Salıak BqU-yan aleyl>lerine mevzu 

haczin fekkine dair açmıı olduiu dır..a 
üzerine yazılan davetiyelerden miid.Ja-

aleylıI.,..;n ikıımetgihlannı terk ile 1ıir 
semti meçhule gittikleri mübatir tara

fından •erilen mctnıhattan anla"1n

na mebni ilan- teblipt icrasına karar 

veıilmit ..e muhakeiMai 14-3-935 per• 

~ günü saat 10 a talik kıhmnıı oldu 
ğundan mezıkıir gün ve ııaatte biuat ve
,... musaddak bir velı:il göndcnnediıkleri 
taklird~ ıııyabeo muhakeme icrasına ka· 
rar Yerilerek muhakemeye gıyaben d"' 

"""' olanaca~ teb'iğ ıruıkmırna kaim 
olmalı İİMl'e ilin o!w.ıur. (8458) 

Maraş Belediyesindeı1: 
Maraş Belediyesi için 1 O l 2 santimetre uzunluğunda ve 

8-10 santimetre genişliğinde ve beyzi §ekilde (6374) aded 
emaye hane numara!arma ihtiyaç olduğundan 18-2-935 ta· 
rihinden itibaren (20) gün müddetle ve kapalı zarf usuliie 
eksiltmeye konulmuşdur. isteyenlerin yiizde 7,5 pey akçuile 
beraber tekliflerini 10-3-935 tarihine kadar Maraş Belediye 
Encümenine bildirmeleri ve nümune ile şartnameyi lstanbul 
Balıkpazan Nafia Han No. 14 de Maraşlı pişkin Ali Ru:ada 
görebilecekleri ilan olunur. (961) 

İnhi•arlar U. 
idaremiz ihtiyacı için nüm uneai mucibince 100 ki 

T.ranaparol kola pazarlıkla sa tm alınacaktır. W ermek isteyer 
lerin 13-3-935 çarşamba günü saat 14 de yüzde 7,5 ~ven· 
me paralariyle Cibalide Levazım ve mübayaat Şubeaıne gt 
meleri. (980) 

Şartname ve nümuneleri veçhile _!D~t.e~f eb'adda ~~7 
adet eye satın alınacağından paz~r~.ga ıtürak ~~ek ıçın 
12-3-935 tarihine müsadif salı gunu saat 14 de yuzd~ 7.~. 
a-üvenmeleriyle Cibalide Levazım ve mübayaat Şu eııne mu-
racaatları. (777) 
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Katran kullananlar: Yalnız KANZUK 
markalı pelesenkli Katran Eksirini TERCİffııı ~ kD~NIZ,. 

•• 

VAPURCULUK .. 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925. 

Trabzon Postası 
T AR t Yapuru 26 

BUtUn dünyada bUyUk bir •onreı 

kazanmı, olan 

WfNCHISTfiJI. 
f'ltAOt. MA""-

Marka 

Elektrik pilleri 
ve 

Cep f.enerlerini 
Her yerde arayınız 

TUrklye için depozltarh 

HAKKI EKREM
1 

~-------~-------------------

Oksürenlere: KATRAN 

._ ŞUBAT 

SALI aünü saat 20 de Galata rıh

tımından kalkacak. Gidiıte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, Fat
"'• Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeya uğrıyarak avd~tte 

1 ayni iskelelerle Sürmeneye uğrıya .. 

caktır. 1279 
........................... • ikitits Erben 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alına

cakdır. isteklilerin imtihan için istida ile Ankara'da Fişenk 
Fabrikasına, lstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikaama, lz
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamirhanesine müracaat
ları. (526) 902 

Urolog - Operatör 
IJr. RE Ş 1 T SA 

idrar yollan ha•tahkları mütebassl!ı Beyoğlu lsıikl&J caddest 

( Mulea Ruj kar,ısı ) Vebep 8. Ap No oı -

·-Univ ersite Arttırma, Eksiıtme ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

Bedeli keşFi Eksiltmeye konulan iş 
887,60 Tıb Fakültesi Teşrıh bınasında ah§ap İ§ler. 
1350 Tıb Fakültesi Tqrih binasına kalörifer kazanı 

konulması. 
1 - Yukarda bedeli keşifleri yazılı olan iki i, 28-2-1935 

perşembe gÜnÜ 15 de Üniversitede ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere aleni eksiltmeye k onulmuşdur. 

2 - Talihler bu İşe aid dosyaları her gün üniversite Komi•· 
yon Kitabetinden tetkik edebilirler. 

3 - T alibler yukarıda yazılı işlerin yüzde 7 ,5 nisbetinde 
teminatlarını ihale günü öğleye kadar Üniversitede Mu-

' hasebe Veznesine yatırmış olmaları lazımdır. (742) 
_ _______ _.!!~~ ~ 1188 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Türkiye Ziraat Bankasınca Bursa'da eksiltme ile bir şu
be binası yaptırılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuli yle yapılacaktır. Eksiltme şart
namesi Ankara' da Banka Lev azun Müdürlüğünden ve lstan
bul'da Ziraat Bankası Şubesinden alınabilir. 

Teklif mektupları ve teminat, eksiltme şartnamesinde
ki izahat dairesinde 28 Şuha t 935 akşamına kadar Ankara
da Ziraat Bankası Umum M üdürlüğüoe verilmiş olmalıdır. 

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

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonund n: 
Cinai Tahmini fiat Mikdarı Tarihi Saatı 

Patates 6.50 - 3000 7-3-935 14 
Soğan 6.25 2000 ., ,, 
Sabun 24 400 ., 14,30 
Koyun eti 46 3000 ,. 15 
Un 15 1000 ,, 15.30 

Mekteb için yukancfo cins ve ınikdarı yazılı erzak açık 
eksiltme suretile alınacak.dır. isteklilerin ıartnameleri anla
mak üzere her gün Komisyona ve eksiltme için de belli gÜn 
ve saatte Komisyona müracaatları ilin olunur. (837) 

1305 

Sıhhi müesseseler satın 
alma komisyonundan: 
Haydarpata Nümune hastahanesi için alınacak 32 kalem 

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

1 - İhale giinü 5 f!1art 93 5 salı günü saat 14 dür. 
2 - M hammen bedel 98 04 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 135 lira 30 kuruştur. 
4 - Şartnameler hastahaneden bedelsiz olarak alınahilır. 
5 - Eksiltmeye gİrecekle rin bu gibi madeni eşya imalile 

meşgul olduklarına ve cari sen eye ait Ticaret odası vesikaları
nı ve eşya verdikleri müessese }erden taahhütlerini mükemme
len yaptıklarına dair şehadetn ame'erin asıl veya noterlikten 
lastikli Örneklerini teklif mekl uplarile vereceklerdir. 

6 İhale muame! ; i Cağ aloğlu Sıhhat müdürlüğü bina-
sındaki komisyonda yapılacak hr. 

1 - İstek1ilerin belli v ' kt in ~en evvel gelmeleri. 
831 1290 

' EMLAK VE E Y I .\.. ~ANKASI iLANLARI I 

Esas No. 
Meksube 

7 

Satı ık Ev 
Mevkii ve Nev'i 

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

Depozito 

bahçeyi havi Ev. 320 
Yukarıda izahatı yazılı ev peşin para ile satılmak üzere a

çık arttırmaya konulmuştur. Tafsilat için her gün arttırma
ya girmek İçin de 6 Mart 1935 yarşamba günü saat onda Şu
bem;.;e müracaat olunması. (38) (905) 1376 

Sıvas Belediye Reisliğindenı 
1.- Sivasta yapı. acak "Atatürk,, heykelinin maketi' 

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

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

3.- Maket alçıdan veya buna benzer kolaylıkla eğil
mez ve yumu,amaz bir maddeden olacaktır. 

4.- Proje ve maket ikinci ay nihayetinde 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 kaza.'lana ikramiye verilecek ve esas 

için yapılmasında da mali garanti verdiği takdirde tercih hak
kını alacaktır. 

Şartname Istanbul Cuiiilitıriyet Halk Fırkasında latan· 
bul Belediyesinde Ankara Belediyesinde ve Ankara Türk 
Maarif cemiyetinde bulunacaktır. Talip olan san'atkarların 

almaları daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin Belediye Encü-
menine müracaatları. (912) 1405 

1s~a.,~u1 Bahçekepı , Ta, H'lıt. Telefon 22876 ........................................... ~· 
Lokantecılu Cemiyatiodao : ... 

1 
ı ~ ;;ıuo•< <IJ~ <• rıbınde ekstriyet olmadığı için ~4 Şubat 03.~ <aribın o g <J o , ı p••'" 

gunü saat ondan Hı ya kadar Dördüncü Vakıf hanında ikinci katta 31 numar• 1~ 
od•d• intihaba devam olunacaktır. Esnafımız reylerini kullanmak tızere ge(mı!eO 

ıUn olunur. 
- . 
Sıhhat ve içtimai Mua ve" 

net Vekaletinden: 
lstanbul'da son zamanlarda Difteri hastalığının çoğalınıYB 

yüz tuttuğu anlatıldığından hem hastalığın önünü almak .,e 
hem de çocuklarımızı ileride bu hastalıktan korumak içlfl 
küçük yaştaki çocuklara aşı tatbikine karar verilmiş ve aşı it· 
tasyonları açtırılmıştır. istasyonların bulundukları yerler .,e 
müracaat saatları atağıda gösterilmiştir. 6 yaşından 12 yat~1• na kadar olan mektep talebesi ne mekteplerde aşı tatbik edi · 
mektedir. 2-6 yaş arasında bulunan daha küçük yaştaki ço· 
cuklara da açılan bu aşı yerlerinde a§ı yapılacaktır. Arzu e: 
den aileler istasyonlara müracaat ederek bu yaş arasmdaJcl 
çocuklarım aşılatabilirler. Aşı parasız olarak tatbik olunut· 
Aşının hiç bir zararı ve tehlikesi yoktur. Çocukları uzun zıı· 
man ve büyük oluncaya kadar Difteri gibi fena hastalıktaJl 
korur. Bunun için ailelerin İstasyonlara müracaat ederek ço· 
cuklarını aşılatmaları tavsiye edilir. 

2. 6 yaı arasındaki çocuklar için difterı 
hıtasycnları müracaat saatleri 

2 den 4,5 a kadardır. 
Kadıköy Belediye Di ıpanseri "Mühürdar caddeııi No. 76,,. . 
Eyüp ,. ,, "Eyüp camii kebir mahallesı,,· 
Usküdar Süt ve mektep çocukları Dispanseri "islsele meydanJ••' 
Beıiktaş ,, ,, ,, ,, "Akaretlerde,, d• 
Edirnekapı Sıhhat merkei "Atik AH Paşada Tramvay et\ 

desinde,, 
Beyogvlu Belediye Ba, Hekimliği "Tünel ba,mda., 

• mu"dilt' ---:-::------------------------- Beyazıt Belediye mevki Hekimliği "Beyazıt nahıye 

Üniversite Arttırma, Eksiltme ve lüğünde,,. 
Beyoğlu Belediye Hastanesi "Taksim Sıraserviler,,. 

Pazarlık Komisyonundanı Haseki Hastanesi "Aksaray,,. (977) 
------------------------------------------..../ Tahmin bedeli 

Mark Kilosu 
220 100 

130 100 

100 100 

• 

Almacak 
Kilo 

400 

1200 

1000 

Cinıi 

40 derece aaf ve kristalize asıd 
fenik 1 O kiloluk ambalajla. 
28 derece bilkimya saf gliserin 
25 kiloluk ambalajla. 
40 derece formalin 50 kiloluk 
ambalajla. 

1 -Yukarda cins ve miktarı yazılı Üç kalem l:cza 28-2-935 
perşembe günü saat 15 de Üniversitede ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Talipler yukarda yazılı üç kalem Eczanın yekilnu olan 
3440 Markın tutarı olan Türk Lirasının yüzde 7,5 te
minatlarını ihale günü öğleye kadar Üniversite Muhase
be veznesine yatırmış olmaları lazımdır. (743) 

• 1189 

lstanbul d'ördüncü icra memurluğundan ; 
Kasnnpaşada; Seferikoz M. Mesçit S. E. 16 Y. 18, No. lu 

hanede millcin iken vefat eden Mehmet ef. varisi olup ikamet 
gahı meçhul olan bayan Bahtiyar Fatmaya. 

Emniyet Sandığından 15-5-927 tarihinde 2901 hesap 
No. lı borç senidi mucibince 2-4-934 tarihine kadar 183 lira 
19 kuruşa baliğ olaıd. ve bu tarihten itibaren 18-6-933 tarihi 
ne kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 6 koınisyon ve faiz komisyon 
masarif yekônu üzerinden yüzde 2,5 muamele vergisi ve 
18-6-933 tarihinden sonra yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon 
ve faiz komisyon masarif yekUnu üzerinden yüzde 2.5 mua
mele vergisi hesap ve ahzedilecek olan borç ödenmediğinden 
İpotek gösterilen Kasunpaşada, Seferikoz mahallesinde Mes· 
çit sokağında eski 16 yeni 18 No. lı hanenin paraya çevril
mesi talebile adresinize gönderilen ödeme emrine mübaşirin 
verdiği tasdikli meşrubattan ikametgahınızm meçhuliyeti 
anlaşılmıştır. Ilan tarihinden itibaren 20 gün_ zarfında İ§bu 
borcun istenen faiz ve komisyon ve muamele vergisi ve masa· 
rifi sairesile borcun tamamı veYa bir kısmına itirazınız var ise 
bizzat veya bir vekili kanuni göndererek dermeyan etmeniz 
ve işbu müddetin mururundan sonra on gÜn içinde de borcun 
tediyesine bir sureti tesviye göstermediğiniz takdirde ilan ta
rihi mebde olmak üzere 30 giln sonra icrai takibe başlanarak 
mezkilr gayrimenkulün satılacağına dair olan ödeme emri ile 
senet sureti tebliğ makamına haim olmak üzere keyfiyet 
934-2459 dosya numarasile tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 

(974) 

Ankara Emniyet işleri umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabita memurlarına yaptırılacak 4500-6000 ta~ 
resmi elbise ve 4550-6000 kasket ve 1500-1550 aded .kaP 1, 
ile 291-400 takım sivil elbise şartnamede bazı tadilat Y"P~d 
mak suretile tekrar 22-2-935 tarihinden itibaren 20 gün 'İ,ıı· 
detle ve kapalı zarf usulu ile münakasaya konmuşdur. ~ d~ 
le 13 Mart 935 tarihine müsadif çarşamba gilnü saat 1 ıJı• 
Ankarada Emniyet işleri Um um Müdürlüğünde. yapılac lıJ 
dır. Talihlerin bu müddet hitamından evvel teklifnamel~tte' 
ve kapalı zarflarını Umum Müdürlü?e tevdi ~tmeleri ~e.~'ıa· 
yenlerin şartnameyi merkezde Emruyet işlen U. Mud.~·tı 
ğünde ve latanbulda Istanbul Emniyet Müdürlüğünde goril 
birer nüshasının da alabilecekleri ilan olunur. (966) ../ 

.. OXYM.ENTHOL 
..:t • • 

···_ ÖKSÜR.OK -·-BOGAZ . 11.~~F~~ 
1 ... - ..... - ..... ~ ..... ~~~·---. Talı 24t3t gı' 

latanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Askeri Fabrikaları içİP :;,,e 
pğlda yazılı 8 kalem ıntllı . 
pazarlıkla mübayaa edilee;, 
ğinden isteklilerin eb'"tğ' 
evsaflarını anlayıp paz"' 935 
girmek üzere 25 Şubat eıı' 
pazartesi günü saat 14 de Jı 
kırköy Barut FabrikalşrıJJiit'' 
Eksiltme Komisyonun" ı1' 
caatları. (959) 

Kilo tıı . 
354 Muhtelif boyda cı'l'll '"j! 
133 ,, ,, Per.~i:teııt 
180 ,, ,, Koş Jc 
700 ,, ,, Larrt;jti 

250 Sülyen ·r 
200 Bir kaynamış beıı 

--

Alpulludaki kıtaatı için 
135,000 kilo Un 3-3-935 pa
zar gilnü saat 16 da Lülebur
gaz Sabnalma Komisyonun
ca kapalı zarfla alınacaktır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni 
oturacak yer göıtermeğe mec
burdur. Ve Ticaret Odaların· 
dan tasdiklf veııika ve §irket
ler namına girecekler vekalet
name bulunduracaklardır. 
Bunlara ve muvakkat teminat 
makbuzunu ve teklif mektu
bunu eksiltme açma saatinden 
bir saat evvel vermi§ buluna· 
caklardır. Şartname isteyen
ler her gÜn ve saatte Lülebur
gaz' da Askeri Satınalma Ko
misyonunda bulunmalıdırlar. 
Tahmin bedeli 16200 lira olup 
teminatı 1215 liradır. (792) 

120 Neft yağı .,.Jıı t•' 
6000 Aded muhtelif bo. 

vata. 
Umumi Nqriyal ve Ycuıı i,leri müdürü Etem l:z:zel BENICB 

Gazetecilik " ma!,baacılık T. A. Ş •. (749) 1185 


