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Türkiye 
Bulgaristan --

r 
lef8u.ıgar Bafbakanı General Zla-
1·' Keçen ııün, yeni yönetin (hü
~llıııet) iç ve dıt ıiyaıaıını uzun 
\
1
t ~Ylev ile anlatb. Bütün Bal
i~ u.lkelerinde büyük ilitiklik 
1 t artılanan bu söylev 1 bir ha· 
~dan, eıki Bqbakan Georgief'in 
~ erine kartı bir cevabdır. Geor
~ef geçenlerde verdiiii bir ıöy
lii de kabineıinin neden düttüğü-
11 ~ıılatınıttJ. Eaki Bafbakana gö
~· 1' ha,ından çekilmeıinin ıebe-

llldur : 

~ Mayısta İf batına geçtikten 
liı a kabinede iki fikir belirmif" 
lii·

1
Bunlardan biri, kabinedeki 

~ (askeri) üyelerin çojaltıl
~ ı, öteki de kabinenin aiyaıal 
l<ı jkterinin pekletmesi üzerinde 
le~ aJıınıttır. Kendisi ikinci akıtı 
lııı~l'eyan) benimsediğinden it ba
iıııd an çekilmek gerekliği kartı-

a kalmıttır. _ 
D\ Ceııeral Zlatef, söylevinin ilk 
~~ıçaaında bu ıözlere cevap ve
li ~~· Bulgar Bafbakanı, Geor· 
~İjd.111 fu sebeblerden çekildiğini 

1l'Jnektedir ı 

~ ~::- 19 Mayıa devriminden aon
~·ı ~ün kuvvetle Makidonya ko
ı: eıı kurumuna kartı yürümek 
~·ıh~ iken, bu kurumun yalnız 
~ aılof bölümüne kartı yürün
~fl, bu kurumun batka bölüm-
~ Yönettıen yardım gôrmüttür. 
~ - Georgief kabinesi bir ta
lııı düzeltmeler (ıslahat) yapar-

3, Yolsuzluklara ıapmlf. 
~ :- Georgief, kabinede yaptığı 
~ liııerge (teklif) ile kendisine 
~ l'?tki (saliıhiyet) verilmesini 
~··· Bu yetki, kimaeye ıormak
\; . Bakanları değiftirmeye ka-
1 ıleri gitmekte imi9. 

l\ıı ::- Georgief kabineıi gazete 
it 'örünü kötü amaçlar uğrunda 
~•ta ııra da Kırala kartı kul
~ıı-lılıt. Bir takım gazetelerin 
11ııı~lııı reımlni baımalarmı yasak 

"· ~~~e kalırsa, Georgief kabinesi-
\~ ba91ndan çekilmeainin en 
~~ niçinini BathaJ<anın ıon 
!it helirbnektedir. Bu da Bul
~11'1 dev Jet mekanizma11 içinde 
~ıı durumu üzerindeki anlata· 
~'1 zlıktır. Bir takım Bulgarlar 
1t,IQ ~n yetkiııinin daraltılmasını 
\~ hl'orlar. Bunlar Kırala yakın
' ağhdırlar. Bu geoit yetki
'-ı~~e. Kırala kar91 olan aaygı ve 
1ıt 11lın Bulgariıtan için bir kuv
\i~ dogaÇ (ilham) kaynağı ol
~I a inanıyorlar. Bir takım 
~~'tlllr iıe, Ferdinand'ın yetki
~lı lruılanmadığını anarak bunu 
~~ırınaJı: istiyorlar. Ancak 
~ııı Yetkiıi darlaftırılacak o
\ d •İyasal yqayıtta bir eksik
~ lıl ll~amak için, Bulgar dev
\ ıı_ek.nizmaaım yeni bir düze
~ ilatnak gerektir. Bugün Kı
~ ı,~llandığı bir takım yetki
~~ka Lirinin ve yahut. bir ku· 
~ kullanmaaı gerektır. itte 
~tief bunu yaparken yuvarlan
~~· Cuınurluk kurmak istediği 
~ 11dan çıktı. 
~11~ta) Zlatef'in dıt ıiyaaa ü
~~~i aözleri bize yeni bir feY 
~·111 1Yor. Ba,bakan Bulgaria
\~ lıt.rıt severliğini ve bütün 
~ ~~~t.rile iyi geçinmek amacı
Ltiıı 't·~z daha anlattı. Bu ıöz. 
~ ~· Urkiye'ye dokunan parça· 
r ~ı~ Türklerin yüreğinde yeni 
l'tç,~1~ duyguıu uyandıracaktır. 
~~ dıplomatlar böyle ağızla 
f'iıı 11.rlar. ı'\ncak General Zla
~ ~~t~ÖYleyitinde özel bir du~-
l~~I ır. Doğru olan tudur kı, 
~~.~t de komtu BuJgar uluıu 
... ~ l!~ıdt. aynı duygudadırlar. Ge
~''d ıaristan'da ve gerek Tür-

)a.e rir takım gazetelerin tat
t~~ııı~ arı iki ulusun bir biri 
,~ ... ~ ~ki duygularına bir ölçü 
\~,~. 11lamaz. Geçenlerde bir 
\ ~ , ... .., 12de yirmi yıl önce, Bal· 
1ı_);ı,llılilfının boğuşmaları sırasm· 
[~ııte 'h' bir karikatür çıkt~ğını 

.ıtııı~ unun yeniz oldugunu 
•ıı.,. 11 kte zorluk çekmedik. Şu· 
~. l'iııı11.~ istedik ki, o gazete, 

tıııı Yıl önce yapıldığını 
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Şuşnig neler görüşüyor? 

lngilizler Habsburgların tekrar tahta 
getirilmelerine pek razı olmıyorlar 

Komünistler Avusturya Başvekilinin memlekete sokul
maması için bir nümayiş yaptılar ve istasyona yürüdüler 

LONDRA, 25 A.A -
Dün ileri ...ı fırkaları ta• 
rafmdan, İ§sizler lehine 
tertip edilen nümayifte, 
Avuaturya bqvekili Bay 
Şıqnig'in lngiltereden 
tardmı talep eden bir 
takrir kabul ve Avustur· 
ya fqiat diktatörünün ln 
ıiltereye ayak basması 
protesto edilmittir. 

Binlerce nümayitçİ 
Hayd Park'dan çıkarak 
Viktorya iıtaıyonuna 
doğru ıitmek iıtemiıler
ae de, zabıta, enternaa
yonal martını terennüm 
eden nümayitçileri ida
reye muvaffak olmuttur. 
Bu sayede nümayiıçiler 
Avusturya Batvekili Vilr 
torya iataayonunu terket• 
tikten on bet dakika ıon 
ra ista .. yona gelebilmi§ • 
lerdir. 

Ne para, ne taht? 
LONDRA, 25 A.A - Aııwturya Baıvekili çaı,_ odtumda 

Avuıturya Ba.tvekili Bay Şuınig, Bu ıazetede ayni zamanda batvekll 
Daily Expreas gazetesine verdiği bir Şuıniır ile Bay Berııer • Vatdeoeg in 
mülakatta, lngiltereye, Avusturya i· aeyahati dolayısile lngiliz efkarı u • 
çin para istemek makaadile ıelmedi- mumiyesinin duyduiu memnuniyeti 
ğini ve Avueturyanm artık dilenmek- kaydediyor ve me.eleleri biribirlerile 
ten •azıeçtiğini aöylemit, Avuıturya kan,ınmanıak İcap ettiğini aöyledilo • 
maliyesinin bugün fena vaaiyette bu· ten M>nra, yaz11rn1 ıöyle bitiriyor: 
lunmadığıru kaydettikten aonra, inci· «Haboburglann tahta iadeleri bir 
liz nazırlarile cereyan edecek müzn - felaket olacak ve Roma u:zl.._)an-
kerelerde, Hab..burg hanedanmm nm aemere vereceği hakkmdaki ümit• 
tahta iadeai meselesinin münakata e· )eri tamamen ııhra indirecektir.,, 
dilnıiyeceğini ilave etmiıtir. Matbuatm heyeti mnumiyesi Jı.. • 

lngiliıı ıraıınehırine göre l>(fzİyet vuıturyanm, iıtiklalini muhafaza ui· 
LONDRA, 23 A.A - Muhafaza - runda aarfettiği ıa,..etleri kaydedi -

kar Daily Telgraf gazeteaiı clngilte- yorsa da liberal ve itçi gazeteleri A· 
re hükümeti, Avuıturyanın müstakil, vuıturya nazırlarmm iç ıiyaaaamı tak· 
araziainin tamamiyeti müemmen bu- dire- kadar varmı:yorlar. 
lunmasını istediğini bildinniftir.,, di- Liberal cNewı Chronicle• gazete-
yor. ıl, eısciimle ıunu yazı:yor: cAvustur· 

yanm istiklaline taraftar olmak aiya
aaaı bizim orta Avrupada ıulh ve an· 
niyetin istikrarına dair olan gayretle· 
rinıizle alakadardır. 

Londra hükiimetinin, Avuoturya 
hükilmetine, bu gayeyi temin için la • 
znngelen maddi ve manevi yardımı 
temin etmiye mütemayil bulunduğunu 
ırönnelde lngiliz milleti memnundur. 
Anca' fUtlU da ifade edebiliriz ki, 
Şutniı hükiimeti, büyük Britanyada i
leri fikir beıliyenlerin tasvibine maz. 
har değildir.,, 

lnıilt.,-cyc ayak baao:rAen 
LONDRA, 25 A.A - Bay Şuınig, 

bir mülakatında, ilk defa geldiği lngİ• 
liz toprağına ayak baatığmdan dolayı 
bahtiyar olduğunu ve Avusturya umu. 
•unun lngilterenin dostluğunu takdir 
etmekte bulunduğunu söyledikten acın 
ra: 

cEğer ziyaretimiz lngilia • Avua • 
turya be.ğlarının kuvvetlenmesine hi'l
met edene çok memnun olacağı:ı.,. 
d-.i,tir. 

MüzaAereln deııam ediyor 
WNDRA, 25 A.A - Avuaturya 

bakanlan, Ritz otelinde, lngiltere ban 
k,..ı müdürü Bay Montaııu Nonnan'm 
ziyaretini kabul ehniılerdir. 

LONDRA, 25 A.A - lngiliz • A,. 
vusturya bakanlan araımda bu A • 

bah hariciye bakanlığmda vukubulan 
mülakattan M>nra hiç bir tebliğ net • 
redilmemittir. Bu ziyaret, pelı kMa ol· 
dufundan, her hangi bir Avrupa me
aeleai hakkında hakiki miizak.ere Y"" 
pılmadığı ıüpheaizdir. Evvela A ..... • 
turya nazırlarınnı Hababurg haneclıı • 
nırun tekrar tahta avdeti meael..mi 
ırörütmeii arzu ecleeelderi _,,_dil • 
mİfle de timdi bütün Avrupayı alaka,. 
dar eden büyilk meaelelerin mevzuu 
bahaolduğu böyle nazilı: bir zamanda 
bu meaelenin ileri tıüriilmeal pelı as 
varit ırörÜlmektedir. 

,,,,,,,,,,,,,,,,, ......... ,,,,,,,,,,,,,,~,,,,, ... ,,,, ...... ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~··································· .. ·· 

Blr ltalyan miilrezesl yola ~ıkarlıen 

Hedef belli deiill 

İtalyanlar durmaksızın 
asker gönderiyorlar 

Askerle beraber binlerce ton mü
himmat ta sevkcdilmektedir 

NAPOLI, 25 (A.A.) - Konte Bi. 
ancamano vapuru. ahalinin alkıılan 
arasında Napoliden Meıinaya müte -
veccihen hareket etmi,tir. 

Pelorita,na fırkaıının ikinci kıımı, 
bugün ıarki Afrikaya •itmek üzer• 
Meainada vapura bındlrilecektir. 1.1.l-

bilmiyerek basmıttır. Na•ıl ki öy
le olduğu da sonra anlatıldı. 
Türk · Bulgar dostluğunu çekemİ· 
yenler vardır. iki ulusun arasını a
çık ııibi gösterip te bir takım ıi· 
yasal entrikalar çevirmek isteyen
ler vardır. ıBunlar hem Bulgar, 
hem de Türk ulusunun iyiliğini is
teyenler değildir. Sinsi ıinai çalı. 
fan bu entrikacıların gizli dilekleri
ne alet olmamaya çalıtmak, hem 
Bulgar, hem de Türle yurdıeverleri 
için en büyük bir uluı yükümüdür. 
Bugün Türkiye'nin önderleri, düt
manları on üç yıl önce Mudanya 
konferanıında ayaklarına getirmit 
olmakla öğünmüyorlar; ulusların 

rinci k111m, kumandan ve erkanı ha,... 
biyeıile bil'likte cumarteai günü hare
ket etmiıtir. 

Conte Biancamano v&pun1, 3000 
ton mühimmat, 100 zahlt ve 3600 ne
fer naklebnektedir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

yüreğine yakın olan bant uğrun
da çalıttıklarını söylemekle övünç 
duyuyorlar. General lımet lnönü 
ne kadar büyük bir sav~t adamı 
İse o derece büyük bir barıt ada. 
mıdır. Bize Mudanya'yı verdiği 
için hiç bir vakit fiikran borcunu 
unutmıyacağız. Anc:ak on üç yıl
lık bant için duyduğumuz tükran 
borcu da az değildir. Barıtı sürüp 
götürmek, hazan savat yapmaktan 
güçtür. Batımızdaki önderler, 
Türk ulusunun can dileği olan 
barışı kurup sağlamlattırmıya 
çalışırken, onların bu yükümleri· 
ni kolaylattıralım. 

A. Şülırü ESMER 

Yugosla vyada 
Bir hareket 
Ayrılı'c taraftarı on kişi

nin tahliyesini iste
yen köylüler ayaklandılar 

BELGR.AD, 25 (A.A.) - lçiılerl 
Bakanı B. Popovitsh, ıazeteciler tara • 
fından M>rulan bir suale cevaben bilhas • 
ıa ıunları aöylemittir: 

- Slavonolri 8n>cl ımntakasında, ay• 
rdık tanftan Praskitdı'in tahrikleri ...,. 
ticesinde l'evkif edilmit olan on kitinin 
tahliyesini iıtemek maluadile, aarlıot 
birçok köylüler tarafmdan yapılmlf olan 
hareketler derhal baabnlmıt ve sükunet 
kat'iyetle iade eclilmittir ..• 

Soeur'ler 
Yurdumuzu 
T erkediyorlar 
Kıyafetlerini değiştirmek 
iatemiyen rahibeler terk 
hazırlıklarına başladıl .. 

Bir rahibe 

imam ve papa1ların mabetler dı~m· 
da ruhani elbise giyemiyeceklerine da
ir olan kanunun ve talimatnamenin neş· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Tel: ( Mildibı ll431G. y.., it)efl aG<lllrllı 
iMi'• •• Mat .. aı 148M 

l«lll 

• • 
Atatürk dün 21,S da ls-
tanbulu şereflendirdiler 

lST ANBUL, 25. A. A. - Riyaseticüınhur Kale
mi Mahsus Müdürlüğünden : 

Dün sabah Marmaris'den hareket buyuran Reiıi
cümburumuz Atatürk bugiin saat 21,5 de Eğe vapuru 
ile lıtanbulu fereflendirdiler. 

Vali, Kumandanlar, Devlet, Vilayet ve Belediye 
erkanı vapura giderek Atatürk'ü karııladılar. 

Estonyanın istiklali 
Baltık kıyılarinda daima sulh ve em

niyet için çalışan bu devlet 
istiklalinin 17 inci yılını kutluluyor 

leler bakımından Eıtonya clikkate cleier 
) bir varlıktır. 
l Bu değer, bilahua bir çok ihtirasla

rın lııaynaıtığı bir ımntakaıla memleket 
içi aiyaaasmda olduğu lııadar bab Avru· 
paunın tirual kıyılarında barııı koru • 
mak yolunda baıardığı büyük iıler ba
knnınclandır. 

Estıonya Reiaicümhuru 
B. Konatantin Piitz 

Eıtonya 24 tubat 1936 te iıtilılilinin 
17 nci yıldönümünü kutlulamaktadr. 

Harp ..,.,unda, Baltık kıyılarında ı.. 
tekkül ebniı plan devletler araamda ge
rek iıtiklilini elde edit ve cerek son za. 
manlara kadar ı~rdiği ıiyasal iıtiba • 

Eıtonya'mn dıt aiyaaaaımn ana hat
)..., lfÖyle ifade eclilebilir: 

Sulh ve emniyet. 
N iifusu bir milyon 200 binden ve or· 

duıu 37.000 lutiden ibaret buluna 1 Eo
touyaı clıt ıiyaaaamın dayandıJı bu 
emniyeti ve ıııllıu elde etnıelıı için lld 
istinat nokta11 bulmuf(ur: 

Sulh itinde bütün dünya ile it bera
berlifi. 

Emniyet meaeleolnck Baltık devlet• 
l•İ ve Polonya ile iyi komıuluk ve ıılıı 
doıtluk. 
Eıtonya Polonya ile do•tl11iu saye -

ıindo Şark cihetinin emniyetini temin 
etınit ve Polonyanm yardnruru elde et-
miıtir. 1 

Baltık devletlerinde ıılo Eatonya ayni 
emniyet birliğini bulmuıtur. Bundan 
maada Estıonya Baltık hükUınetlerinin 
miinwelıetlerincle daima bir Tredünyoıa 
vazifeai görmüıtür. Onun bu ara bW. 
mak ıiyaııetinin neticeıi olarlil< ıe<;en 
eylülde Baltık anlapnaaı tahakkuk et
mittir. Eıtonya buııünkü vaziyeti ile 
Balı• ta bir çok ittifak ve cloırtlulı• 
larıo merkezidir. Letonya il• ıiyui ve 
askeri, Litvanya ile ıiyaıi ittSalo Y&rdıt 
Polonya ile eaki bir cloıtluia baflıdır. 
Finlandiya ile kan kardepdir. la'\'eçe 
kartı ise eski bir rabıtaıı vardır. 

Eıtonya'mn Franaa ve lnııi!tere ile 
münase.betleri ıiyui ol dufu lııadar eloo
nomik ve kültüreldir. 

Türk-Fransız ticaret 
muahedesinin feshi 

Mefsuh muahedeye göre yarın akşa
ma kadar mal çıkarıla bilecek 

Yeni müzakere açılması için Ankarada 
temaslar yapılmaktadır 

Altı aydanberi tatbik edilmekte o- rülderi ba!'ll1Üdürliiğüne telıliıat ya 
lan Türk • Fransız ticaret anlllflJlall· pılmıttır. Yeni vaziyete nazaran, ya. 
nın hükiırmetimizc:e feahedildiğini yaz- nn akıama kadar ılimrükten çıluı • 
llllftılr. Anl&fllla hükümleri, perıem· nlacak olan Fran.aız ithalat emtiaaı, 
be gününden itibaren tatbikten kal • feshedilen anlatma hükümlerine tabi 
dınlacaktır. olacaktır. Aym 28 inden itibaren de bv 

Yeni bir muahede akdi için Anka- emtia için normal gümriik tarifeai · 
rada da lktiaat vekaleti ile Franaız ti· nin tatbikine ıeçilecektir. 
caret miimeaaili Bay Peaaereair ara • Yalnız, mefsuh anlapna dolayııilc, 
aında tenıuolara de'V&lll edilmektedir. en çok müsaadeye mazhar devlet va· 
Bu temaslar mi4bet netice verdiği tak ziyetinde bulunan memleketlerin it · 
dirde ymıi bir muahede akdi için mü- halatı bazı kayıtlarla ve tenzilatlı ta· 
zakerelere bqlanacakbr. rifeye göre giimriikten geçirilecektir. 

Bu huıwıta, dün ııümrük ve inhi- Bakanlığm bu huausta yaptığı tebli • 
sarlar bakanlığından tehrimiz güm • (Devamı 6 mcı M!ıifede) 

Büyük Millet Meclisi Ba.,kanı General Kazım Ôzalp Ankaraya döndü. 
Resmimiz keneli.inin Ankara istasyonunda kar$1lanm<Bmı 11öateri~ 
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Her hakla mahl~ur. Ycacın: Son Y•men llaliai Mahmut NEDl/ıl 

Mahmud Şevket Pş. Sadık Beyi 
Edirneye gönderebildi 

İtalyanlar soruyorlardı: Ne zamana kadar 
Yemenin aadece bekçiliğini yapacaks,n ....... 
Mhmud Şevket paf8.tun Sailık tiren bir tavırla yaıumdan uzak· 

beyi sözde kendi arzusile Edirne- lqtı, 
ye gitmeğe razı ettiğini bilihare Aad münakafanuz mebuslarla ol 
öğıendik. du. Bu meslekdatlar ltalyanın da-

Görü;üyor ki zamanın harbiye ha o zamandan Yemen kıyılarına 
nazırı ordu ile değil lllefııul olacak ıöz dikmit olduğunu gizleyemiyor
yerde fırka intrikalarile bunalmıt )ardı. 
bu i•lerden nkit bulub da batını içlerinden biri dönüb dola,ıb sö-
ka~ıyabilecek ha1i yok. Bunu bir zü Bahriahmere getirdi; 
misal olarak yazıyorum. Y oba da- - Yemenin aükfuı_ve huzura ka
ha bu gibi birçok vakalar, mesele- VUfmasmı biz de isteriz. Bahriah
ler olduğunu bilmiyor değiliz. merdeki müıtemlekelerimiz için bu 

stanbu~da ricali devlet ve fırka temennimiz samimidir. 
rüesası böyle biribirlerile uğra,ır- Bu meslekdqa; 
ken Arabi.tanda kazan kaynayor- - Öyle ise, ne diye sahilleriniz-
du. den Yemen kıyılarına. mütemadi-

• -lele Yemende, Yemen imamı yen kaçak ailih ve cephane geliyor, 
ile anlafm1' bile değildik. ne diye bunlara mani olmıyonu-

321 isyanmdanberi bir türlü an- nuz? 
la~amadığınuz imam Yahya Ha- Demek, biraz kaba düşecekti. Fa I 
tidde outuruyor, biz de San' ada bu kat büsbütün susmak ta istemedim; 1 

lurıuyorduk. 1 - Samimiyetinize teşekkür ede-
M~nıtiyet ilan edilince Yemen rim, dedim, ancak bu müstemleke

vali ve kumandanı Müşir Ahmed lerinizdeki bazı memurların sizin
F eyzi Pata azledilmit yerine Tah- le ayni hissiyatta, ayni dütüncede 
ıin pata gönderi!mitti. Tahsin pa- olduklarını görmek istediğimizi aöy 
pyı, sadrazam Kamil pqa kendi- leraem, benim de çok samimi oldu
ne birçok talimat vererek, sali.hiye- ğu'."'lu kabul ediniz. 
ti fevkalade ile göndermi~ti. T 1'.h- - Nasıl, dedi, izah eder misi-
ıin pap ne yapıp yaparak imam niz? 
Yahya ile iyi geçinecek, küçücük - Gayet basit, diye cevab ver-
bir ıızıltıya, bir hadiaeye meydan dim, Yemende istediğimiz ıükfuı 
vermeden sükuneti muhafaza ede- ve huzuru tesiı edebilmek için va
cek ve bunu için icabediyona ima- ki gayretlerimizi mütemadiyen sek
mı bot tutacak, okfayacakdı. Tah- tedar eden, karşımızdaki müıtem
sin pafa San'aya gidince lmamh lekelerden Yemen sahillerine gece 
muhalere etti ve az zamanda ima- gündüz gelen kaçak silah ve cep-
mın emniyet ve itimadını kazana- hanedir. ı 
rak vazifesini aldığı talimat daire- - Bunları':1_~talyan m~ste~e~e
ıinde mükemmelen ifaya muvaffak terinden geldıgınden emın mıaınız? 
oldu. Fakat ne oldu bilmiyorum, - Sade ltalyan müaremlekelerin 
pek az bir zaman sonra Tahsin pa· den geldigini söyleyemem, fakat o
fayı latanbula çağırdılar ve yerine ralardan da geliyor. 
damadı Mehmed Ali paşayı tayin - Emin miıiniz? 
ettiler. Mehmed Ali pa~ da temiz - Kaç defa yakaladık ve kaç de 
ve merd bir askerdi. fa yakalayamadık, fakat öğrendik. 

latanbuldan hareket edeceği 11• - Acaba bu, müstemlekelerde-
ralarda, 0 zaman eıi<anıharbiye re- ki memurlarımızın maliimatları da. 
isi bulunan Ahmed izzet paşa ile bilinde mi oluyor, yokaa gözlerin
birlikte Oıküdarda.ki evime geldi- den mi kaçıyor. 
ler. Ahmed izzet Pata yemende - Maliimatları dahilinde olmı
uzun müddet bulunduğum için yor ve gözlerinden kaçıyorsa de
Mehmed Ali paf&YJ ora ahvalinden mek ki si ı de bu müıtemlekeleriniz 
haberdar etmekliğiraj istiyordu. de rahat ve hu ruru, i.&ayiti henüz 

temin ed obilmit değilsiniz . 
Mehmed Ali Pata.Ya Yemen hak. 

kında bildiklerimi uzun uzadıya 
anlattım.Pqa büyük bir hümüniyet 
ve azimle Yemene gidiyordu. Fa
kat kendisine esaslı ve kat'I salahi
yete rağmen paf&llm nihayet vazi
yeti hüsnü muhafaza edeceğini, faz 
la bir tey yapabilmeğe maddeten 
muktedir olıı.mıyacağı da malum
idi. Bütün mebuslar gibi ben de 
dairei intihabiyem olan Yemene 
hareket ettim. Bu seyahat bana bir 
çok ıeoi tcYler öğretti. 

Bizi Yemene götüren vapura 
Portsaitten birçok ltalyan bindi. Bu 
ltalyanlar arasında fabrikatörler, 
büyük tacirler ve birkaç da mebus 
vardı. Bunlar iki heyet halinde Bah 
riahmerdeki ltalyan müıtemlekele
rini ıezmeğe, tetkik etmeğe gidi
yorlardı. Vapur kaptanından be
nim Yemen meıbu.u olduğumu an
layınca tanı,mak istemitler, tanıt
dık ve uzun uzun eörüttük. Büyük 
bir fabrikatör ı 

- Bu Yemen hazinesinin ne za· 
mana kadar Adece bekçiliğini yap 
makla iktifa edeceksiniz. Bildiklo. 
rimize ıöre Yemende her fCY var. 
Ziraate elveriıli vasi arazi, hayvan 
bealemeie müsa.id geııif bir saha, 
mükemmel bir iklim ve tabiat, her 
türlü maadin. •• Daha ne bekliyorsu
nuz, hattl fU Hicaz daflarmm dib
lerinde bile birçok madenler bulun
duğunu mütehasaıılar .öylüyorlar. 
Siz bu hazineleri itletemiyorıamz, 
bari veneniz de ba,kaları itletae
ler. 

- Hepsini yapacağız... Henüz 
kendimize ıeldik, ancak bu itlerle 
lllefgul olmağa vakit bulabildik •.• 
Dediklerinizin hepıini biliyoruz ve 
pek ya.kında ite başlayacajız. 

- Kendi sermayenizle mi 7 
Bunun minisı, (hangi paranız

la?) olduğunu anlamamıt değil
dim, ama, anlamamı• görünerek; 

- Onu da dütüneceğiz, dedim, 
nasıl münasib görür, muvafık bu
lursak ... Herhalde ecnebi sermaye· 
ıİ!le de dü~man değiliz. 

ltalyan fabrikatör, sadra •ifa ve. 
recek bir hnber alamadığını biuet-

. . . 
- Çünkü bu ıili.hlar bu müstem

lekelerde yapılmıyor, oralara geti
riliyor, depo ediliyor, sonra kaçak-

çıların gemilerine yükletiliyor ve yo 
la çıkarılıyor bütün bunları bu mÜS· 
temlekelerdeki memurlarınız bil
mez, görmez olabilirler mi, bilmi
yor, görmüyorlar~ buralarda isa
yitin mükemmel ve hakimiyetini
zin tam olduğunu nasıl iddia edebi 
lireiniz? 

ltalyan m~bus mütkül bir vazi
yete dütmüttü, o i.nda belki bu 
bahsi açtığına bile pifman olmut
tu. 

- Ancak, eminiın ki, dedi, (Ro
ma)nın bundan haberi yoktur. oı. 
ıa olsa dediğ'ıniz gibi bu it, müa
temlekelerdeki birkaç küçük me
mu, un münasebetsiz hareketlerinin 
eseridir. 

- Daha açık konutınama müsa
ade ederseniz, onu ben, bir nezaket 
eseri olarak öyle söylediğimi itiraf 
edeyim. Çünkü eğer bu it birkaç 
küçük memurun münasebetsiz ha
reketlerinden ibaret olsaydı, timdi
ye kai!ar buna bir nihayet verilme
si icabederdi. Bu hususta kaç defa 
tikayet ettik, deliller, şahidler, va
kalar göstererek, iıbat ederek tiki.
yette bulun iulc. (Roma) bunu bil
diği hct.lde, milstemlekelerindeki üç 
buçuk kaçakçı hi.mi•ini tecziye e
demez mi idi ? 

ltalyan mebuı cebinden küçük 
bir defter çıkardı, l>ir teYler kara
ladı; 

- Roma.ya döner dönmez bu 
iti takib edeceğim, hattı Eritre ve 
Somalide de tahkik edeceğimden 
emin olunuz, ıize ıöz veriyorum. 

(Bitmetli) 

Harici küçült haberin: 

'f. J ngiltere veliahdı, Parise gitmek ü
zere Budapeıte'den ayrılmııbr. 

'f. Sir John Simon dün sabah Buckin· 
gham ıarayında kr"I tarafından kabul e.. 
dilmittir. 

Jı/. Franıa'da G >/f"rn,..ur Jounart va• 
purunun an1.annda bir m ilalr. olmuıtur. 
Bu aırada ölenler ,13 olduiu zaıanodili • 
)'O~. -
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HARİCİ HABERLER 
Hitlerin 
25 umdesi 
liao. edild ığioin on beşin~ 

ci yılı kutlulanda 

I 

MUNIH, 25 (A.A.) - B. Hitler'in 
15 aene evvel büyük bir toplanbda prog 
ramırun 25 tmni izah ettiii günün yıl
dönümü dün meruimle teait edilmittir. 
Meruimde Utuaal Sosyalist önder mu- • 
aYiııi B. Hea ile himaye müfrezeleri bat-
kanı B. Himler, Bavyera Batbakanı B. 
Zibert ve diier bazı zevat hazır bulun
muılardır. 

Bavyera bakanlannıclan 8. Vaırner 
bir nutak aöyliyerek ezcümle demııtir 
ki: 

"15 oeruı evvel ilin edilen 25 umdech 
o zamandanberi hiç bir deiiıildik olııu.
lmf ve bi.r kelimoai bile çıkanlmamıtbr• 
Bu tezler iıtikbalda da ayni kalacaklar· 
dır.,, 

/ngili:z hariciye nazın ne tli;yor? 
LONDRA, 25 (A..A.) - Avam Kama

rasanda ıonılan bir auala cevap veren 
Hariciye Bakanı Sir John Simon demit
tir ki: 

"Inııiltcre ile Almanya arasında nok
tai nazar teatiıine müteallik Alman tek
lifini alımı olan lnıri!tere hiikUmeti bu 
temasın Fransız - Alman tebliğinde mün 
deriç bütün meaelelere ıamil olup obıu
yacağını öğrenmek istemiı ve Alman 
b I . umeti de bu huıuata mü.bet bir ce
vap vermİf olduiundan Alman teklifini 
faydalı adclediyonı:o. 

Alman hiıkUmeti vermİf olduiu bu 
cevabında bizi Berline davet etmiıtir. 
Yakında Berline gidecıeiimi. ümit ediyo
rum. Hareketim tarihi henüz te..bit edil
mit değildir. F ranın .. a 1 tıılyan hükiı· 
metleri, bu ziyareti m11Vaf1k görmü,:er. 
dir. 

Başka payıtahtlara gidip gibniyeceğİ 
aualine cevaben Sir Jcılm Siomn, bu ı-. 
..,Jenin henüz tetkik edilmekte bulun
duğunu oöylemittir. 

Teminat verilmeyince 

Paraguay da 
Uıusıar kurumun:
dan çekıldi 

P ARılS, ıs (A.A.) - Gazeteler, Pa
raııuay hükümetinin ulualar kurumun
dan çekilmek busuaundaki kararını mev-
zuubahııetmektedirler. , 

Journal gazeteai, Parap.ay'ı müdafaa 
ederek diyor ki ı . 

" Uluslar kurumunun ihd .. ı etıij-i 'bü
yük bir tezada taJıil olmaktayız. Bantı. 
muhafaza etmek makaadile mütecavize 
munar.,j,eyi idame etmek için müaude 
ebnelı:tedir. Parquay, Uluslar kurumu • 
nu terke•ti. Çünkü, keadiaine yeniden 
tecavüze uğ,,.mamak huı,..undaki temi
nat verilmedi.., 

Giritte 
Zelzele oldu 
Bir çok evler Jıkıldı, ölü 

ve yaralılar var 
KANDIYE (Girit ıda11), 25 (A..A.) • 

Bu sabah faıılalarla iki dakika ıüren 
ıiddetli yer aaraınblan hiuediJmit ve 
ıar11nbları yeralb güriiltüleri ve karan• 
1 takip etmittir. Birçok ev yılnlmıı v• 
ya az çok tahribata ujnunııtır. Kandi
yede ölen yoktur. Fakat civarda iki ölü 
ve bq yandı vardır. ffM&r miilıimdir. 

ATINA, 25 (A.A.) - Girit adaıında· 
ki zelzelede üç kiti ölmÜf, iki kip yara
lanın:t ve milbim hasarlar vukua ıe? • 
mittir. 

Zelzele, Siklat aclalarmda, Mora' .U.. 
Kahire vo Mısırdı da hiuedilınitıir• 

ISTANBUL, 25 (A..A..) - Buc\in aa• 
batı aaat 4.53 ü 12 saniye geçe cenubu 
garbi istikametinden gelen oldukça tid· 
clctli ve sürekli bir hareketi arz kayde
clilmiıtir. Meaafeıü htanbuldan 750 ila 
800 kilometre bıhmin edilmiıtir. 

MArsilya cinayeti davası 
MARSLL YA, 25 (A. A.) - Hırvat 

tetbitçileri davuında Yuııoıılavya K.rı
liçeainin vekili olan Bay Paul Boncour' 
un taldıi üzerine Yupalavyı emniyet 
müdürü Bay Simonoviç dinlenmiıtir. 

Maznunların müdafaa vekillerinin ta• 
leıbi üzerine bunlar buııün öileden oonrı 
Bay Simonoviç illa muvaçelıe edilecekler 
dir. 

Bulgar· )' ugoslav 
hududunda 

SOFYA, 25 (A. A.) - Bulırar. Yn· 
goalav komitesi, hudutta ıçılaıa11 karar
laıtrrılmıt o~~, yeni ıreçitlerin açılması
na ait tedbirleri görüımüflerdir. 

Şimdi polis ve gümrük aenislerinin 
çalıımakta oldukları yerlerde hemen ıre
çitler açılacakbr. Komisyon, yamı yapa
caiı son toplanbda nihai protokolu ka
bul edecektir. 

Fırtınanın bir faydası 
KOLONYA, 25 (A.A.) - Fırtınanın 

hiç beklenilmiyen faydalı tesiri nctic.o•ı 
Pariı .. UerJin ara.tında muntazam ar .. viı 
yapan tayyare &&aite vasati 320 kilo • 
metre katederek rekor kınnıı ve normal J 
müdd.,tten bir aaat evvel mahalline vi.-
111 olmuttut. · 

• 

Siyamda 
Bir suikasd 
Milli Miidafaa Nazırıni 
ku ..,unla vuracaklardı 
BANGKOK, 25 (A. A.) - Bir adam 

bir futbol maçından sonra otomobiline 
binme!. W:tere olan Müdafaa Bakanına 
ateı etmııtir. Bakamn yaruı aiır olma
dığ-ı zannediliyor. 

SlNGAl:'OUH, 26 (-A.A.) - Dün aa
bah Milli Müdafıi& Nazırı aleyhine ya
puan suikut münasebetilo aali.biyettar 
kaynaktan haber verildiğine göre, na -
zır, tecaviize uğradığım trörür sönnez 
tabancasını çıkararak mütecavize atq 
etmiı ve aiır yar.ıamııbr. 

Nazırın yaraaımn a&ır olmadığı res
nıen bildirilmektedir. 

L0l''h.iru\, 25 tA.A.) - Londrada 
kral tarafından olan Siam m,,,_ afili &.,. 
kok ıwl<aatırun büyük bir ıiyaaal mana
" olduğu kanaatmdadırlar. Zira, Müda
faa Bakanı kralın memleketinden ayrıl
maıma sebep olan hadiııelerde miöhim 
bir rci oynamııbr. 

Başı kesik 
Adam kim 
Ressam Van Dongen'io 
uşağı olduğu an .a~ıldı 
CANNES, 25 (A. A.) - Cannea pli.

.ii üzerinde ölü bulunan Belçikalı Gillau
Dı<>'un ölümünü aydınlatacak yeni hiç
bir ılfılil yoktur. 

Sunanla beraber, Guillaume'u yanın· 
da up.k olarak iatilıdam otmİf olan meı
bur .-eaaam Van Donııen, Jntranıigeant 
gazeteıine Guillaume'un büyÜk)ük deli
ıi bir dej..nere olduiunu aöylemiıtir. 

Japon Teiaıııbuzkuıra ile Tolrio'daki 
aabık Ru• diplomab Tildımeneffexe ait 
kart de viziıılerin de, Van Dongen'in e
vinden aİmdığı zanneclilmektedir. 

Şiddetli fırtınalar 

Avrupada kasırga 
Yeniden ortalığı 
Şaşırttı 

PARIS, 25 (A.A.) - Dün, Sıvoie 
havıliainde tiddetli bir kuırga kop -
muıtur. 

Annecy civarındaki bir köyde, fır.. 
tınadan kiliaenin çan kuleai yıkılmıt
tır. O anda harap olan kili.ede, biraz 
o-tvel 80 çocuk bulunuyordu. 

Leman gölünde iki büyiik vapur 
babn>ştır. 

Revard'dalri kıt ıporlan İ&taayo • 
nunda rüzgar, otellerin çatılannı u • 
ÇUTJDU§tur. 

Sen Piyer Dalbinyi'de, rüzgar iki 
bin kilodan fazla ığırlıktaıki bir çatı 
parçaamı 100 metrelik meıafeye aü
rüldemiftir. 

Bir çok nahiyelerde evler yıkılmıt. 
bir çok kimseler ölmiif ve yaralan • 
mıtbr. 

Vapızrlar iltica ediyor 
LOıNDRA, 25 (A.A.) - Şiddetli 

bir fırtına, l.nırilterenin kwru azamı 
üserinde hülriim .ürmektedir. Fırtına 
yüzünden, yol ve timendifer müııaka. 
!atı ciddi surette müteeuir olduğu gi
bi, bir çek vapurlar da, MaDf ve timal 
denizi limanlarına ilticayı mecbur 
kalmıtlardır. 1 

Hizmet uÇutlan yapan bir çok ı....... 
bardıman tayyareleri de mecburen ye 
rı inmitlerdir. 

20 metrelik dalgalar 
Tulon, 25 (A.A.) - Fırtına, dün 

Atlantik denizinde olduiu gibi, Ak • 
deniz kıyılarında da yenid- bqlı • 
mıfbr. Ciolat mevkiinde bir med ol • 
mUf ve dalıralar bızan 20 metre irti
faa kadar yiİkselmİ§tİr, 

Amerikcula da 
NEVYORK, 25 (A.A) - Kayalık 

dailarla Miaaiaipi nehri arumda ael
ler tahribat yapnıaktadır. 4 kiti öl • 
müı ve 130 kiti yarılaıımıtfır. Hıaar 
yamn milyon clolar tahmin edilmek • 
tedir. 

Bir Yunan uapuru iaimdat eJ;,.or 
MARSILYA, 25 (A.A.) - (Eftihl· 

ya Verıroti) adındaki yunan vapuru 
dümeni bozulduiundan inıdat istemek 
tedir. Vapur, Gukonya körfezinde 
bulunduğunu bildirmqtir. 

Y araltınanlar 
PARIS, 25 (A.A.) - Memleketin 

her tarafında fena havalar büküm aür
mektedir. Yonne'da münakalat inkıtaa 
ujnunıfbr. Charente'de ağaçlar kökün -
den aökülmüıtür. Telgraf ve telefon tel 
leri yerlerde ıürükleıımektedir. Poiroıı'· 
da birçok evler yıkılınııtrr. Birkaç ya • 
ralı vardır. Atlaa Okyanuıu aalıillerin• 
de de fırtına devam etınel<tedir. 

Selanikte 
Kraliyetçilerle Cümhuriyet 
çiler araıında müıademe 

A Tl NA, 25 ( A.A.) - Seılanik'te Be
yaz kuleda Kral taraftarları tarafından 
müteveffa Kral Koıtantinin istirahati ru 
hu için yapılan bir ayinden aonra krali
yet l.Uinde bazı tezahüratta bulunuldu
ğuou ırören cumhuriyetçiler bu tezahü • 
ratın men'ine teşebbü• et.mitler ve iki 
taraf arasında hayli CÜ"Ü•tİİ olmuıtur. 
Polia ve janclannanın müılahaloaile ırüç
lükle önü alıl'an hu çarpıtmalarda sekizi 
alhr aılmıık üzere on kiti yaralanınıt~•:. 

• • · ... , ·.~··of;· ..... ~~. ~::S'~-

Yeni sene bütçesi üzerinde tetkikler 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Bakanlar Heyeti bugün ıaat 16,30 

toplanarak geç vakte katlar 935 bütçesi W:erintleki tetkiklerine devam 
etmiftir. 

Müsteşarlar komisyonu toplandı 
ANKARA, 25 (Tele/onla) - ücretli ve maarı memurlar hakkın· 

da bir rapor haztrlamakta olan müstqarlar komisyonu ba sabah tla Bili 
kanlık müsteftrrı Bay Kemal'in reisliği altıntla toplanarak raporun e
sasları etralıntla göriifmelerine de uam etmqtir. 

Resmi dairelerce gönderilecek 
mektuplar ücrete tabi olacak 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Posta ve telgraf umum ınütlürlüğii 
406 sayılı posta kanununa müzey;ye l 2 inci bir kanun layı}ıcuı hazırlll" 
mı,ıır. Bu lciyıha;ya göre telgraftan ba,ka resmi tlaireleru yol&ınacalı 
mektuplar dahi ücrete tabi tutulacak, ;yalnız bu ücret mevcut ücretin yct
rısı olacaktır. Resmi daireler posta itlaresine bir miktar para ;yatırma: 
suretile posta kredisi açtırabileceklertlir. Posta ücretleri Bayıntlırlt 
Bakanlığının teklifi ile Bakanlar heyetince kararla,tırılacaktır. 

OnbOJI dahil olmak W:ere aakc rlerin ailelerine yollayacağı mektıJP
larla menalii umumi;ye;ye hadim Hilal.iahmer, Hima;yei Etlal ve TayYO· 
re cemiyetlerinin poıta muhaberatı da pultlan mual olacaktır. 

Aydın demirgolu satın alınıyor 
ANKARA, 25. A.A. - Aytlın demir;yolunun satın alınması içİll 

bir mütldettenberi ıehrimiule ;yap dmakta ve muvallaki;yetle üerle· 
mekte olan müuıkerelerin netice;y e ;yakltıfması W:erine bu huausta nı.a
liimat almak maksadi;yle kentlisine müracaat ettiğimiz Aytlın tlenıır· 
;yolu mümessili B. Atlin muhabirimize ,unları sö;ylemiftİr: 

"A;ytlın hattının müba;yaaıı için bir mütltlettenberi mıwaflakiyet· 
le cereyan etlen ve kati safhaya dahil olan müzakerelerin mali ,arl,• 
lanna piJ telerrüat hakkında hiH e sahiplerinin son kararını almalı 
W;ere Lontlraya gitli;yorum. MW:akeratın İ1'tncı için ;yakında avdel 
eti eceğim., • 

Tabiiyetimi:ıden çıkarıldı 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Berga

malı firari çerkeı Arif Hikmetin tabii
yetimizden çıkarılma11 .Bakanlar Heye.. 
lince kararlaıbrılmıtbr. 

Atatürkün Kayseri .eki 
heykeli 

KA YSERı, 25 (A.A.) - Büyük Ön· 
der Atatürk'ün belediye tarafından yap· 
brılan heykeli Kay•eriye getirilıni} ve 
kaidesine konulmuıtur. Heykel bir mar
ta kadar örtülü bulunacak ve bir martta 
açılma reami yapılacakbr. Açılma r c•mi 
için bir komite ç.alı§tDaya ba1lııın•tbr. 
O gün için zengin bir pf'O&l'am hazırlan
maktadır. 

Samsun bütçesi 
SAMSUN, 25 (A. A.) ~ Umumi mec 

lis üyeleri toplandı. Muvazeneli bütçe 
500.000 liradır. 

Kızılırmakta yeni bir 
köp Ü 

SAMSUN, 25 (A. A.) - Ba.frada 
Kızıhrmak üzerindeki 600 metrelik eski 
ahf'IP köprünün yerine beton bir köprü 
yçılmaaı dütüniilmel<tedir. Baira ve A
laçam' dan yılda 3.000.000 daıı artık 
tütün elde eclilmektedir. Bafralılar kilo 
batma bir kurut vererek köprünün Y•· 
pılmaanuı yardım edeceklerdir. 

Samsun bayan saylavı 
yola çıkb 

SAMSUN, 25 (A.A.) - Bayan ıay· 
lavnııız:ıı bir çok bayan arkadaılan A • 
maıyaya kadar yol arkadaılıiı etmiıler
dir. 

Samsunda mektebler 
kapatıldı 

6AMSUN, 25 (A. A.) - Sıhhat B• 
kanlıjırun emrile buıründen baıhyarak 
on •ün müddetle grip dolıyıaila malıt8'>
ler kapatıhnııhr. 

Yunanistanın borcları 
A TlNA, 25 (Milliyet) - Bqb ıkan 

Bay Çalılaria dün Londra' dan ırelon l n • 
ıriliz alacalddarı vekili Filenıton'u kabul 
ebniıtir. Alacaklılar vekili Yun.uı borç
lan haklwıda Londrada cereyan eden 
müzakereleri Bafhakana anıatmıtln' • Bu 
kıonuımalardan sonra Bapakan 1;-ondra· 
daki müzakereleri ulare eden Maliye Ba
kanı Peamezoilımun alacaklılar ile ya. 
pılan konuflDaları fevkalaılfı iyi idare et
tiiinden çok memnun kaldıiuıı bildir • 
mit ve bu ıeneki bütçeye yüzde otuz be
aabile 915 milyon drahminin düyunu U• 

nıuıniye hiueai olarak konacaiını so1-
leıniıtir. --Venixeloa davası ve 

B. Çaldaris 
ATINA, 25 (Miüiyet) - Veııizcloı 

auik.aıb clavaaı için beyanatta bulunan 
Bqbakan Çaldaria: "hayli z"'1tandanbe
ri bot yere memlekette rahat11zlığı tev
lit eden bu davanın ıekli cereyanından 
memnunum, hükumet ve milletin yegiı
ne arzusu bu davanın bir an evvel neti
celenmesinclim ibarettir.,. ılfımiıtir. 

lagilizler Sardan çekiliyor 
SARRmRUKEN, 25 (A. A.) -

Sar'daki beynelmilel kuvvetlere men • 
sup lngiliz kıtaları, Sar'ı terketmeğe bat 
lamışlardır. Daha timdiden bu kıtal~rı.n 
yarıaı Franaa - Sar hududunu ıroçmııtır. 

Çin de komünist çeteleri 
ŞANGH~Y, 25 (A. A:) ~ Set~ouen 

eyaletinin timal kısmını ıstıla ebnıt olon 
komüniat çeteleri ricata batlamıtlardrr. 1 
Bu çetelerin Çin Türkiatanına ıı:irraele· 

.zinden korkulmakta~ır. 

Tayyarede beş planör 
MOSKOV A, 25 (A..A..) - ~ 

tayyarecıleri bir tayyarenin ..wke~il. 
5 planörle yapbkları bir uçuıta yenı lıtt 
dünya rekoru tesia etmiılerdir. 

Bulgaristan hududunda 
tahkimat 

ATINA, 25 (Milliyet) - Bulgari•~ 
hududunda yapılacak tahkimat iç~n kS:,. 
bir karar ittihaz edecek olan Harbıye 
kanlığı heyeti pek yakında Makedo~;. 
ve T ralcya'ya gidecektir. Seli.nilrt~•. 
dea tayyare iataayonunun takviyefl it' 
terine ırelecek ay baılanacaktır. 

Chopin ve Hendel 
VARŞOVA, 25 (A. A.) - F":de~~ 

Chopin'in 125 inci ııenei d~vriy~ll ."'u.,. 
nasebetile Dreaden' de terbp edil~t•cı" 
lan Leh - Alman §Onlikleri, bu ıeıılı . 
de Na~i reislerinin huzurunu ve ı.e;::;. 
tan heyetine gösterilen ~ mu.. iJı 
leyi kaydeden Leb gazetderınde bııY 
akisler uyandırmaktadır. el' 

LAYlPZlG, 25 (A..A.) ::-.~e.!'d il• 
in doğumunun 250 ncı yıılılönuınj 111 ıJ• 
nasei>etile, belediye operası ilk d a • 
manca "Arminiuı ve 11iuınelda" oP' _ 
ruını büyük bir muvaffakıyetle o,.
mıthr. 

Mer:ıif oD Halk evi 
MERZiFON, (Milliyet) - Bur;;~ 
çok zinde, faal bir gençlik var of. 
Türk ocaklarının ilga.aile bu g~ it 
lik himayesiz kalınıt; i1raf edjlıılıı. 
ti. Bilahare halkevlerinin d~ rl 
yeniden ruhları bilemit, Y"'""'~ 
güldürmüttil. Y ıllardanberi bu çlil' 
vanın açılmasım ,bekleyen geıı jıD' 
nihayet emeline erdi ve içte~ 
pan bir duyufla serindi .. 1~-J ~ 
salı günü, fırkamızın, yenı .,....!~ 
ve kıymetli ba9kam, doktor ti ·~ 
Kentel'in ve kaymakam, lbr~1ıııa 
Altıokun etrafında, memleket1deo 
nevverleri toplanarak, merkez .Jlı" 
gelen emir okunmut, ve bir b 1 
vinin açılması kararl&flınl~, 
Şimdilik 4 tUbe açılmaktadır: I ,-• 
edebiyat, tarih,. "muıiki, gi!S~ 
talar,, spor, "okuma, yazma 1;,ııi rı,.. Bunun için ilk tetckkül 0 .Jliı"' 

Dil, edebiyat, tarih: Mu ıııı1'" 
Vehbi Cem Atkun muallirıı! ~i !
der Halci Engin, tahrirat kat 
ziz Hamdi Taşan... ?" 

Musiki ve güzel sanatla~!-' tJI' 
allim Enver Gürel, Doku~5~ 
nafmdan, Şahin oğlu Sahrıı;ı11;t• 
ra: muallim "Vedad Surııer, d·· 
lim Fuad, Himmet zade fu~ ~-· 

Okuma yazma kuralarıııa·ırf,
arif memuru Halil Koçkar,d (Iİİ' 
mektebi ba,muallimi Ahrııe ııııı•l' 
tey, Cumhuriyet mektebi ~a1• ,dit• 
limi Ahmed Oner aeçilrıııf 11 ııd,-

Şimdi bu seçilenler, izafi ~il' 
aşağı olmamak tartile, petuııat,Jı. 
da mesai adcada,Jannı 
faaliyete geçecektir. tl,Jlc~ 

Yalnız mühim bir it var:. dit·V 
vi yapılacak bina, maliYe;11,;:,e d1

1 
bunun halkevi y~pılm~d~r. Şiıllıl. 
fırkaya verilmesı zarun 1 ııı,Je:. 
fırka bütün gayretile bunu ıııtı•~~ 
meğe çalışmaktadır .. Eie[eııildi.'1 

fak olunursa, halkevı lıe:ıeeetı;tı'' 
den çok daha müfid ola .1 ort•f~ 
Zira, bu bina, memleketıı> ·1 .ıeıtl 11 · · ·ıer• lı 
da ve herkesi kendıne 1~ 'barlı (• 
çeken bir yerdedir. Bu ıtı. çalı; •. 
binanın "fırka v• ııeçırıesı 
zımdır . .,_ 
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~~~L~E~~--;:==ş=E=H=i=a==u=A~-=B=E~R=L=E=R:::;İ:::::=:;;---;-:~~u~~~il.=~1~~~---j-
Lüks 

..... ~~ bir rıbandır ki en çok di
""IZde tesadüf olunur. Yani her 
~ (lüks) ünü isteriz, (lüks) ü
~ latcır, (lüks) ünü alırız. Bu 

luıatalığı nedir?. 
iki gün evvel bir ,ekerciden bir 

"»ek kilo bisküi almak iıtedim. 
--. Kilosu .YÜZ kuruf! dedi. 

>trt";'- Neden böyle pahalı? dedim. 
flQi ı malı bisküinin bu katlar pa • 
~ olmasında bir sebep yoktu. 

ct göğsünü gere gere: 
0 

..._Bu (lüks) maldır. Cevabını 
'1di, 
~Bir yerden bir cep takvimi ala-
1 . olursunuz. Azıcık kılığı kıya
~· re~inde olana seksen, yüz ku-

.. tıyorlar. 
L--. Neden böyle? dediniz mi 
"Q)ıerı: 

"1 -- Bu (lüks) ciltlidir. Adin de .. 
ıı, ~isküvi lüks, takvim lüks, in • 
~ llZüm lükı, cu"bise lülu, fapka 
4 belki takunya bile lüks oldu. 
.:::k memleketimide lüks olmı-

ı!.,"}iba bir ben kaldım. 
~'i7liden bifkiye katlar her fey 
a olmatlıkfa ele alınamıyor. 
ilıııınla büı kimi aldatıyoruz.? 

.,}iirklyede (lükı) sözü vaktile 
~ fU mahut tulumbalı ile be-
1/ııı lfıklı petrol lambalarına alem 
~ftu, Şimdiki (lüks)lerin ya • 

Q onlar da sönük kaldı. 
1q Ben bu (lüks) baskını karfııın-
1.t,(liiks)den o katlar tiksindim ki, 

B'İttiğim yerde: 
~L Aman lüks olmasın! diye a· 
Ç!Q •öyliyorum. Ta ki bu lüJı. 

«llıııa tutulmıyayım. 

B.FELEK 

\Ji;alar a;aaı kadın 
~oııgresine hazırlık 

14,.8 niıanda Y ıld12da toplıuıacalı: olan 
~ arası l'eminizm kongresi hazır -

' ~ devam edilmektedir. Türi< Ka'a .. liii bu iıle mcwuldür. Uluslar 
' 

1 ICeclın Birliği merl<n bürosu 12 ni
' "- ıeb:rimiıe ıelecelı ,.. Perapalas o
'-it do yerlqecektir. Otelde timdiden 
\ •lor tuhılmuttur. Bu meyanda aluı
~ ~ Kadın Birliii reisi Bayan Aslı
lı. .... -umi katip Bayan Pampaa ta 
~la ıelecelder .,.. kollC" l>azırlık
lı...~. lrlefgul olacaklardır. Muhtelif 
~~etlerden koııcreye ııelecek olan 
~•lar da Beyoihınun muhtelif o
~~ )'erlottirileceklerdir. Kongre 
~e poıta ve teJ.aral umum mü
"-."ii. kona-re habrauna yeni pullar 
~br. ... _ 

.\1asofyadan indirilen 

._ levhalar 
lıi ~ya lnffıeainden indirilen eaa
""-""'lıaıarmm Sultanahmet kubbesine 
~ı düıüniilüyordu. Fakat Sultanah 
~ lcııbbeai Ayaıolya kubbeıino nis • 
\ı lciiçük olduiu için bu levhaların o
~~ ••ılrnalan mümkün olamıyaeağı an 
Rt.,.. Şimdilik ıökiı1en lcvhalann 
1... ...,ı.. aaJ<l:aıımaıı . düıün~bnekt~. 
~n 5üleymanıye camune nakli de 
.. ""ur edibnektedir. • 

\ ~a' dan çıkan balılar ve balıla
~ ~cloıki Mıırr h_,.lan Edirnede 3 
~tlı camie naldedilmiıtir. Uç ıerefc-
1.:' lnefrutab noksan iken timdi mü -
"'lııı.ı surette tefrit edilmittir. 

ı,. .. 
ilıtbul lisesi mezunları 

1 ve spor kulubü 
1ıı.'~11bu} Jioeıi mczunlan cemiyeti ile 
~l>lspor kulübü birleımek üzere 
~İi:ı:akerclere airipniılerdir. latan
~ "" l>ugünlerde bir tuplanlı yapa -
\'<tı, ınescle hakkında kat'i kararmı 

tir~ 0 .t< A 1 
11nı •nltaımdan alınan cetveldir) 

25 ŞUBAT 935 
L'o~ı I( Ş A M F 1 Y A T L A R I 
~ lt~A7l.\R 1 T AHVILA T 
~ t" <l.h;11 K,50 

c. • ._ t'••i t1 Rıhbm 10.71 
' ••, 30,07.,50 An . .,.v.rn"•il 53,25 
.. it 2J\ 45 An. t.ah•il ı ..... .. 1 .. 1<' 

\ Ilı 23µ An. tah•jli ili 

,l._ ESHAM 

\
' lt ~ •• N•m• tO R•ji luıpaa•a.a 2,25 
t'ı~U.. 1015 Telefon 14,10 

~'"\i-,. '-•iı •97 Terkoı 19,80 
l~ a' ı:.,.b.. Çlm•nlo 13,50 
ı,;.,:,-.ı.... 63 ittihat .ı.,.. 10.50 
1.-....ı: ı.; JQ,25 ~ark dey. 0,"6 

' ~., • ••• 25,90 ~.ı,. J ,5S 
... Ç''" ıe Şark m. ecza 4.65 
t'~ li K. F J )' A T L A R l 
~"; r. 12.00 f Pni 
~ Oll Belc"'-1 
~'t~ 9,3$,25 Moa~"'"• 
l.R~"-. 7S,37,50 Buhn 
~ 2,45 25 Madrlt 
8-..oı. &4,b1:1s l Bud.ap .. t• 
., ~.. 3,40,91 \1 arıo'\'a 

"' 1,17,15 Bı.kr ... 
b.5.72,25 \.'iy•na 

N U K. U T (Satıı) 
~ 
' •. I> 
:~-···· ~ 
t fıi:'•AÇ,~ 1: 
~ ~.:· 23.ııo 
~ C"t 11s 

Kurat 

20 1. ı ••• , ... 
1 P•~•ta 
1 Mark 
ı Zloti 

2() ı . .., 
20 Di ... r 

lS,14 
35,08 

10,&4,ıS 
1,98,45 
5,81,80 
4,43,62 

4,21 
79,11,34 

4,26 

815 
18 
43 
Z2 
17 
511 ,~ 113 

·~:~· 1~ t ç. ..... il -.-
Alım 9.33 
M..wlT• 41 

13 ....... .... ~ 340 

tıııı. ....................................................................... ~--
EKONOMi 

Bu yılki fındık 
ihracatımız 

-o-

Geçen yıla göre ihracat
ta pek az fark var 

Mahıul ıb"§langıcından beri Trabzon
clao iç ve clıı limanlara yapılan iç fındık 
ihracatı (3,5) milyon kiloyu bubnuıtur. 
Bu miktar, geçen yıla nuaran, gayet u 
bir dütüklük ıgöslermddcdir. 

Ayni limandan yapılan kabuklu fın
dık i!mıcalı ise (176) bin kilodur. Ge
çen seneki kabuklu fındık ıevkiyalı 544 
bin kilo olduiuna göre, arada ehemmi
yetli aayılabilecel< bir fark aörülmekte • 
dir. 

Fındık piyasası son haftalar içinde 
sağlamlatmııtır. Türkofiıe bildirildiği -
ne göre, Orduda tombul fındıklar 21,81 
sivri fındıklar 19, iç fındıklar ela 46,75 
kuru1tan ıatılmıtlır. iç lmclıklarnnız Ü· 
zerinde Lonclra borsaımcla ela iyi fiatla 
muamele yapılmıtlır. Giresun mallarının 
son aatıtlarcla Iİf Triyeıte 665 frank ü
zerinden lrote cdildiii bildiribnektedir. 

Tutun tacirlerinin toplanısı 
Tütün tacirlerj, perıcmbe günü Tica -

ret Oclaaında bir toplanb yapacaklardır. 
Bu toplantıda, tütün devir beyanname
leri usulünün kaldmlma11 etrafında gö
rütmeler ıolacaktır. 

LAstik ayakkabılara karşı 
mücadele 

Yazlık lastik ayakkabdar ucuz fiat
la satılmağa hatladıktan ıonra kuııdu
racılarla ayakkabıcrlar arasrnda bir ihti
li.f çılmııtb. 

Bir taraftan ayalduıılııcılar diğer ta -
raftan da liıtilııçiler licaret Odasına 

müracaat ederek bu ilıtil&fm balledihrie
ıini iıtemiflerdi. Fakat bu müracaat Ü· 
zerinden bir ıeneden fazla zaman ııeçti
ii halde henüz Ticaret Odası kendi&ine 
verilen ıvazifeyi ikmal edememlıtir. Bu 
vaziyet kar111ında ayakkabıcılar i'hti!a
fm müracaatlarla değil bilfill olacağım 
anlamışlar ve kooperatifte karar venni§
lerdir. Bı.i karara ııöre yazl,k lastik a -
yakkabrlarla rekabet edebilmek için ko
operatif ucuz yazlık ayakkabı y-cak
tır. Yazlık ayakkalıılar için kooperatif 
yeni bir model hazırlamaktadır. Şimdi
ye kadar yapılan tecrübelere göre bu a-
7akkabılar pek ucuza malolacalı: ve ni
hayet yÜzde 10 karla ıatılacalııtır. 

Anadoluclaki toptancılara da çok u
cuz vo az karla aablacaktır. Kooperatif, 
ayakkabıı.ın sürümünü temin için Emi
nönünde bir de dükkan açacaktır. 

Bu dükkanda yalnız ucuz yailık a -
yakkal>ılar değil kooperatifin hazwlach
ğı diğer ucuz ayakkabılar da ıablacak-
tır. ı 

Dün temaı ettiğimiz ayakkalııcılar 
kooperatifinin ileri gelenleri yeni çalıı
ma ile li&tik ayakk.a.ılarma rekabet e
.W.ileceklerini aöylemiılcrclir. 

lranlı murahhaslar dön Uyor 
Şehrimizde bulunan lranlı afyon mu· 

rahhaalan f"reline bu akıam Türk - Y n· 
ııoılav müıterek bürosu tarahndan Pe
rapalaı'ta bir ziyafet verilecektir. lranlı 
murahhaılar, bir haftaya kadar Tahra
na dönecdtlcrılir. 

HALKEVINDE 

Y ıl~ık rakkamlar 
İst nbul Halkevinio bir 
yıllık ça.ışma faaliyeti 
ı~tanbul Halkevi bir yıUık faaliyeti 

hakkında güzel bir broıür neıretmiıtir. 
!hı iıtatistığe göre, ıon bir yıl içınde 
Halkevindc 41 konferanı verilmit bun. 
lan 7975 kiti dinlcmittir. 38 temsil ve
rilmit ve bu temıillenie 1401 O kiti ha
ZJT bulunmuıtur. 12 knn&er verilmiı, 
2975 kip dinlemiıtir. 3 .ersi açd.ınq ve 
bu aerııileri 9850 kiti gezmiıtir. Ha!ke
vinin Beyoğlu ve htanbul kütÜphane • 
lerine de bır yılda 52699 okuyucu gcl
miıtir. 

liir yılda lhalk dershanelerine ve kurs-
larına devam eden talebe miktarı da 
21926 dır. 

Kadın hekimlerinin 
aylık toplantısı 

Türk Ginckologi Kurumu bu aym 
toplantısını Porf. Ali Es.at Birolun bi!l
kanlığı altında yaptı. Bu topl~ndıa: . 

Dr. Ahmet Asım Onur: lkı hazneli 
ve iki rahimli bir kadmı, tek huncli ve 
tek rahimli bir bale getinnck için yaJ>o 
tığı ameliyatı anlattı ve ameliyat safha
larına aıt resimler göııterdi. 

Porf. Ali Eaat Birol: Ameliyattan 
sonra meydana çıkan ve deri ile rahim 
arasında bulunan bir fistül vaka"ı göster 
di. 

Dr. Hadi 1b5an: Doğum CllNISmda ÇO• 

cuğun gözlerinde husule gelen travma
lardan bahsetti. 

Dr. Ahmet Asım Onur: Bir dış gebe
lik vakas rtakdim ve bunu ınchbil yo
lundan ne suretle çıkardığını anlattı ve 
çıkardığı piyesi gösterdi. 

Prof. Ali Esat Birol: Gebelik ile ka
rın urlarının tcşlıiainddri güçlükleri ve 
bu huauata modem laboratu...ar uııUlleri
nin kıymetini anlatarak, Rontgen filim
leri gösterdi. 

Yapılan fenni münakaşa'.ar: P!of. Ge· 
ncra. Reli Münir Keskın ılc Ali Esat 
Birol. Fuat Fehim Caculi, Ahmet Aamı 
Onu, Orhan Tabıin, Aziz Fikttt, Hadi 
lbaan, Nuri Sül<yman katılmışlardır. 

Difteri aşısı tatbikine başlandı 
Dünden itibaren ,.,hrimizde difteri &§Ilı tatbikine baılanmııtır. Sıhhiye mü

dilrlüğü, latanhulu 12 mmtakaya ayırarak her mmtakada atı istuyonlan teaia 
etıniıtir. Her istuyona mensup sıhhi he yeller, mmtakalan dahilindeki mektep
leri dolatarak talebeye atı yapmaktadırlar. Afılanan talebe 8 - 12 Yat arum
dadır. Difteri qıaı 3 defa tatiıik edilecektir. ilk birinciler biribiri ardı aıra, 
üçüncüsü, biraz IODJ'& tatbik edilece&t ir. Kaza ve belediye doktorları emrine 
kafi miktarda levazım ve qı tüpleri ve rilmiıtıir. 

POLllT& 

İki yerde. 
Bulunan cesedler 

Dün de lüzum görülenlerin 
ifadeleri al!fıdı 

Mulak haricinde Kurttepe kö§lrii ci
vannila ormanda ceoedi bulunan Çem • 
berlitll§la marangoz Hazaroa'un cesedi 
mora-• kaldınlmıflı. 
Duyduğumuza göre moıırda yapılan 

otopside Hazaroı'un yüzünün yağmur
ların tesiri albnda ..,yulcluğu §<ll<Hnde 
rapor verilmiıtir. D(;n de bir takım kim 
aelerin ifadeleri alırunıflrr. 

T opkapı haricinde cesedi bulunan Mı
sırlı Ahmedin ölümü tahkikatı da devam 
etmektedir. 

Çarpışma 
Şoför Mithabn lnıHanchğı Usküdar 

belediyesinin tM>izlik itleri kamyonu 
ile vatman Rasimin kullandığı 167 nu
maralı tramvay çarpıımıı, her iki&i de 
hafifçe hM&I'a uit'amıı tır. Nüfusça za
yiat yoktur. 

Kaçak et 
Bomonti cadd.,.inde Sudinin Çiftece -

yiz]erdeki ahırında kaçak olarak !toyun 
kestiği polisçe haber almmıı ve yapılan 
arftfbrmada ııhırda bulunan 35 kilo et a
lınnuıbr. 

Türk- Yunan 
Mahkmcsi 
Hazirana kauar ça'ışmak 
üzre tekrar ite baş;adı 
Muhtelit Türk - Yunan mahkemesi 

dünden itibaren yeniden faaliyete geç
miıtir. Muhtelit ınahkemeler önümuz • 
deki hazirana kadar bütün itlerini bitir
mit ve ta•fiyc edihniı olacaktır. Muhte· 
lit mahkeme1cr bir k.ııım dava eıvralnn1 
tetkik etmektedirler. Bunların içinde, 
görülmeğe layılı olmayanlar iptal edil
mektedir. iptal edilen evrak mühim bir 
yeküna baliğ olmaktadu. 

Geçen gün gazetelerin zabıta 
sütunlarını dolduran b:r vaka, fU 
hapishanedeki cinayet vahası beni 
acı acı düfiindürdü. Hôdue çok ba
sit, mahkumlardan ikisi boğu~mu~
lar. Biri ötekini haklamıf. Bunlar 
tabii 1eyler, ama diyeceksiniz ki i
dam mahkumları her yerde (tek) 
olarak hapsedilir. Ama diyeceksi
niz ki hiçbir yerde mahkumların 
üzerinde bıçak, çakı g!bi öldürücü 
şeyler bulunmaz. Bunların da e
hemmiyeti yok. 

Beni düfündüren nokta şu: 
Bu hadisenin kahramanı olan ka

til bir zaman evvel hırsızlık, yol 
kesmek gibi kan,ık cürümlerden 
biribirine eklenmek suretile tamam 
(90) dokıran yıl hapse mahkiim ol
ma,. Fakat kanunda ağır hapsin 
hududu ancak (30) sene olduğu i
çin bu ceza (30) yıla inilirilmif, 
sonra muhtelif sebeble bu ceza kı
sala kısala be, seneye inmif, niha
yet al kanunu fıkınca bu (90) yıl 
mahkiımu kollarını sallaya •allaya 
hapishaneden flkmlf, böyle ôııleta 
mucize kabilinden dünyaya yeni
den gelmif adam ne yapar. Artık 
töbekôr olur. NamuJu insanlar gi
bi yaşamağa karar 11erir deiil mi, 
ne müna.ebet. Bu adam Jıa,,Uten 
çılrtığının daha ÜfÜncü günü Çatal-

llAARIFTE 

•• 
Universite rektörü 
Cenevreye gitti 
Bay Cemil Cenevrede 
bazı tetkikler yapacak 

• Un.iverıite Rektörü Bay Cemil, dün 
ak§&mlri trenle Cenevrcye hareket et • 
mittir. Bay Cemil seyahatinin sebebi 
hakkında gazetecilere: 

- Bazı tetkikatta bulunacağım . ., de
miıtir. 

Hukuk talebesi için yurt 
Hukuk Fakültesi ~in yeni tesis edile

cek yurt projesi Üniversite Rektörlüğü 
tarafından tetkik edilmektedir. Yurdun 
buiranclan itıl>aren açr!Acağı tahmin e
dilmektedir. 

Tarı h ve coğrafya m uill imi iği 
imtihanı 

Dün Edebiyat Fakültesinde, orta 
mekteplere tarih ve coğrafya muallimi 
olmak i&teyen 6 gencin imtihanı yapıl
mıt, bu gençlerin allısı ela muvaffak ol
muıtur. Unümiizcleki aers yılı batında 
bu yeni muallimler vazifeye tayin edi
leceklerdir. 

Sinan için 
ihtifal 
31 m.Art için büyük bir 

program hazırlanıyor 
" Büyük Türk mimarı Koca Sinan için, 
31 martta büyük bir ihtifal merasimi ya
pılacaktır. llu mcra.nn için, ıimdiden 
hazırlıklara batlanmııtır. Sinan'ın bü • 
tUu cıc,ıer.ine dair ıimdiye kadar gizli 
kalmıt birçok kayıtlardan da malUnıat 
ç1karılar11k mükemmel bir kitap ne~re
dikcektir. l\.Jerasımde muhtelit tqk:lat 
miimeısiUeı·i, Haikevinin yapacağı prog· 
ram daiı·eaınde SUleymaniye camiine ıi· 
de<:ek, orada nutuklar söylenerek bii.)'ük 
Tiırk •anatkarının kıymet ve kudretın
dtn b:ıluodilec<'ktir. Eılirnede de ayrıca 
mcraainı yapılacak, telırimizden oraya 
d~ bir heyet gidecektir. 

ca köyleri arasında pusu kurmu1 
gelib geçen köylüyü soymaya ba,
lamı~ ve gene yakalanıb çıktığı ye
re tıkılmış ... 

Şuurlarına hôkim olamayan in
sanları makul o/mağa allftıran ile 
mecbur eden kanunlar ve cezalar 
olduğu gibi al, müsamaha ve nan
hat gibi okşayıcı ve uyandıncı ha
reketlerdir. Fakat bu şefkat ile mer
hameti rastgele her mücrime gös
termenin daha ziv(lde aksi tesirler 
yaptığı çok vaki<İir. lfte bütün ce. 
za kanununun maddelerine qygun 
cürümlerin koleksiyonunu yapan 
böyle sabıkalıların hak ettikl,eri 90 
sene hapsi, kademeli bir al ve 
merhamet akıntısına kaptınb niha
yet o mücrimin zincirini çöz.erek: 

- Buyurunuz/ 
Demek fU neticeyi veriyor ki bu 

adam cemiyete mülid, makbul bir 
adam olmağa çalışacak yerde dai
ma bqyle kanunlann ince noktala
rından, cemiyetin merhamet ile 
sevgisinden yiiz bularak daha azılı 
daha mütecaııiz, daha ,uursuz bir 
mücrim olub çıkıyor. 

ı,te merhamet ile felkatin yarat
tığı bu muzır insanlardır ki al 
ve merhamete layık defiller.dir. 

Burhan CAHiD 

MAHKEMELERDE 

Karısını öldüren 
Adam! 
Eyüplü Azizin muhake

mesi dün yapıldı 
.Karısı Dilberi öldürmekten &uçlu E

yüplü Az.izin duruf1D2ıma dün ağırce -
zada d vam edilmiıtir. Dünkü dunıt • 
macla birkaç müdafaa gahidi dinlenmit -
tir. Bu müdafaa l'lhitleri Dilberin oynak 
l:ıır kadın olduğunu ve kocasından hafka 
erkeklerle dÜ§iİp kalktığım, kendiıiııe 
yapılan naıihalleri dinlemediğini aöyle
miılerdir. 

Muhakeme, iddia makamının evrakı 
okuyarak iddiasını ıerdebnesi ve müda· 
faa yapılmau için batka güne bırakıl -
mıtlır. 

Hırsızlık malı bilerek sıtmıflır 
Dün Sultanalmıet sulh ceza malıke • 

mesinde Şükrü ve Salahaddin isminde 
iki ltardeıin muhakcmeıinc baflanılmıı
br. lkiıi de kehrübacılık yapan bu iki 
ltardeı mahkemeye mevcuden verilmit
lerdir.Kendileriııe isnat edilen ıuç hırıı:ı: 
hk yapmak ve hırıızlık malı bilerek sa
tın almaltlır. 

Kardeılerden Salihaddin, Mehmet us
ta adlı birinin dükkanında çalıtıyormll§
M<lımet uıla Salahaddinin dükkindan 
20 tane filditi ağızlık ile hamur halinde 
bet parça külçe kehriiba çaldığım ve bun 
lan kardep Şükrüye aatbğını iddia et
mit, iıte iki karde! bu iddia ile mahk"' 

· meye verilıniılerdir • 
Fakat Sali.baddin mahkemede evvel

ce kendisinin dükkan sahibi ve bu mal
lann kendi malı olduğunu aöylemiı, kar 
doti Şükrü de ayni müdafaayı yapm11 • 
tır. Bu iki kardqin müdafaalarım çürü
tecek haıka delil olmadığı için bakim i
kisini de şeri>eıt brrakmıtbr. DuruıtDll· 
lan da §Ahit getirilmesi için b"fka giine 
bırakılmıılır. 

ViLAYETTE 

Prensip~erimize 

Uymıyan eserler 
-o--

Matbuat genel müdürlüğü 
bazı film, pi-

yes ve romanları yasak etti 
Matbuat genel müdürlüğü, eski ve 

yeni piyeıl ... le iölmlerin uh>aal pıenıip
lerimize, bünyemize uygun olllfl olma· 
Clığını bagtan aıağı tetkik ebnektedir. 
Uygun olmıyanlann oynatıbnuı yuak 
edilmektedir. Matbuat genel müdürlüğü 
tetkik ettiği piyeslerden tunlan yasak 
ebnitti.-: 

Ar,tiıtler Birl.iğinin (Roçild), Folu 
kumpanyaunın (Dünya ilerliyor) fılın
lcri ulusal prensiplerimize ten propa -
a-anda vasıta11 mahiyetinde görülmüt. 
göaterilmeleri yasalı edilmiıtir. 

Şehir Tiyatro&uncla oynanmıf olan 
(Uç saat) opereti de önce ya&ak edil -
miıti. Bunun mahzurlu görülen kıaımla· 
n düzeltilerek Matbuat genel müdürlü
ğüne gönderilmiıtit-. (Uç saat) ın :ı:eni. 
tekli kabul edilerek oynamnası Şehır Tı 
yatrosuna bildirilmi,ıir. 

Halit Fahri'nin (ıık tair), Klod Fa
rer' den tercüme edilen (Katil kim?) 
Manakyan tiyatrosu vaktından kahna 
( Simone Mari) ve (Atala) piye&leri 
&ıônedcn kaldınlmıtlrr• 

tbaen'in (Hallı dii§maru), Mahmut 
Ycaari'nin (Tatili ~gal), Oktav Föyye'
nm (Kör general), hunlardan maada 
(Bora, Devlet kuıu, Uçüzler) pİye~l?"i" 
le tulüatçılann oynadıklan ( Rahilıın 
aıkı) (Le Rougc davası), (Reji kızı), 
(!{~aval kokozlan) ile N.amı~ Ke: 
mal'in (Vatan ve Kara bela) pıyeslen, 
(Muhterem katil), Cenap Şelıabeddin'.
in (Kör ebe), (Adalar tarkm), (Bır 
millet uyanıyor), (Değirmenci kızı), 
(Ekmekçi kadm) piyesleri de oynamm
yacaktrr. 

IJELED/YEDE 

Gene çöktü 
Köprünün Eminönü aya

ğını yen den 
kaldırmak lazım geliyor 

Galata köprüsünı.in Eminönü cihetin
deki ayakları gene ı;ökmüttür. Tram -
vaylar buraclan ııeçerken miqkülit çek
mektedirler. Bazan arabalar eeçerken, 
buradaki demirlere takılmakta ve dur
mak mecburiyetinde kalmaktadır. Köp
rület' mühendisliği, köprünün Eminönü 
ayaklarım terfi ettirmek için tctkikatta 
bulunmaktadır. 

Küçük haberler 

'f. NORVEÇ SEFiRi GELDi. -
Norveç sefiri Bay Bentzon dün Ankva
dan latanbula gclıniıtir. 
~ BUGUN 400 SEYYAH ııelecek. -

Bueün Statendam vapuru ile ıelırimi:ıe 
400 kadar oeyyııh ıelecektir. 

'f. BAY SUAT TAHSiN. - BugÜn 
ıaat 14 tc Bay Suat T ... ain, Hulrıuk Ya
kültesinde, jüri heyeti bmuruııda "T~
ki.yc Cumhuriyet ve koruyuc"!u. ~ 
Atatürk,, mevzulu doktora tczını mu -
dafaa edecektir. 

'f. ISTANBUL SAYLAVLARINA 
AKŞAM YEMEGI. - Dün akfUD Park 
Otelde, yeni ıeçilen htaııhul aaylaytan 
tereiine lıelecliye tarafından bir akıam 
yc-ii Yerilıniıtir. 

Anaf orcular 
Son gelen bir Belçika gazetesin

de şu havadisi okudum: 
"ANAFORCULAR" 

'1934 senesi zarfında tramvayda mun 
tazaman para verip bilet almadıkları f. 
çin 46 kişi mahkum olmuştur. 63 yuıcu 
da tramvaylarda nizam ve intizamı boz
duklarmdan, tramvay mü9ta!hdeminine 
hakaret ettiklerinden veyahut arabalar 
yürürken binip indiklerinden doLlyı 
mahkemeye vcrilmi§ ve mahkum olmuş
lardır ... 

"Ders: Nizamata riayet edelim!., 

Bu havadisi okuduktan sonra 
insan memnun oluyor 11e kendi ken 
dine diyor ki: 

- lstanbul bu noktai nazardan 
da Avrupa ıehirlerinin üstünde . 
Brükırelde bir senede bilet alma -
dıklan ifin tam 46 kip mahkiim 
olmuş. 46 kifi bu, dih kolay. Biz
de acaba bu katlar kl,i mahkemey• 
seııkediltn.İf midir? Ne gezer? Ol
sa gazetelerde okurduk. Sonra i~e 
bakın: 63 tane yolcu da tramvay 
yürürken arahatltaı atlamıf ve ya
hut arabaya binmiş! Aman ne a -
yıp! Bereket 11ernn bizde beledi 
niZamlara riayet ediliyor da bu gi
bi kimselere rastgelmiyoruz. Ve 
Brüksel gazeten gibi kıssadan his
•e fllıararak "Nizamata riayet e -
delim,, diye yazı yazmıyoruz! 

Şaka berlaral: 
Me.ela bide tramııaylarda bi

let almıyanlar, ile yahut arabalar 
yiirürken atlıytmlar 11e ya.kalanan
lar mahkemeye verilse idi ne olur
du? 

O zman latanbrılun tramvay ge 
fen her mahallesinde yalnız bu if
lere bakan huıusi birer mahkeme 
tesisi l8zımgelirdi •• 

Bunlar da belki yetişmez ayrı
ca birinci, ikinci, Üfüncü "TFam-
11aydan atlama,, mahkemeleri vü
cude getiri7ırdi. .• 

Şi,hane yokupı, Di11anyolu gibi 
büyük caddelerde lıer gün dizi kol 
nizamında mahkemelere sevkedi -
len alay alay çocuk ve adam gö -
rürdük. Bunların nakli için aynca 
kuıı11etler kullanılması lazımgelir. 
bütfede buna bir lalı mahsus ay
rılırdı. •• 

Bneket 11ernn tramvay bilet -
,uerinclen bazılan bu İfİ cezri su
rette halletmek çarelerini bulmu, -
lartlır. Gefen giinü Şişhane yoku
fUnda bir tanesine raıtgelim. Tram 
11aya atlıyan bir fOCUian- ,.f lar. 
kettirmeılen --f'lpkasını kaptı .• Ço
cuk koştıı, tram11ay gitti. Çocuk 
koftu tramvay gitti: 

Çocuk ya.lııardı: 

- Bir daha atlamam! Jetli. 
Bunun iiuırine çocuğım hayli 

yorulduğunu gören biletfi fCtpka
yı attı. 

Alactaı ,apkayı tekrar eline 
gefirdiğinden memnundu; biletçi
ye dilini fılıardı. Bir nanik yaph 
ve gülerek ıuakla,h ... 

'f. 'f. 'f. 

Ah biz' de böyle tramvaylara 
atlıyanlardan, biletsiz seyahat e -
denlerden senede 46 değil, 146 ta
nesinin adamakıllı cezalandırıl • 
dıklannı görıek ... 

Mümtaz FAiK 
............................. 

Şef kat alanında 
bayr.·mlaşma 

Çocuk Enr11nne Kurvmu 
(Himayei Etlal) Cıınııl 
Merkezi Kurban bayra.. 
mında Şefkat Alanındo 

Bayraml'lfmayı yurddQf
lardan diliyor. 

Din bayramlarmda yapılan tel>
rik ve ziyaret maal'&fl•rmı •Çocuk 
Eaira'eme Kurumu•na vermenizi ri· 
ca ederiz. 

Ricamızı kabul edenlerin iıim· 
!eri bayramdan evvel Genci Mer· 
kez tarafından gazetelerle netrolu· 
nacak, bu ıuretlc bu iyilik seven in· 
sanlar doıtlarmı kutlulamıı ve 
dostlarmm tebrik ve ziyaretlerini 
kabul etmiı sayılacaklardır. 

Avrupa ve Amerikada ölü çe
lenkleri, düğün hediye masrafları 
bile çocuklar ıre yobullar kurum· 
Janna verilmektedir. 

Yurdumuzda adetleri sayıaız o
lan yoksul yavrucuklar için çok de
ğerli olacak bu uıulün benimsemne· 
ıini ve yayılmumı dileriz. Ankara· 
da bulunan Genel Mel'kez tarafın· 
dan para alınmaya batlanmııtır. 
Kurban bayramı 16 marta rastlı

yor. 
Çoculı Eıirgeme Kurumu 

Genel Merkezi 



(J>_z_...d_il_im_iz_le __ ) 
İtleri hep kendi bakı· 
mımıxdan görmeyelim 

iz.mir. Kasaba demiryolu prk• 
tinden epey aylık alan bir ctrkada
pm flrket dağılınca, eski kazan • 
cın:n yan~ından az bir p«ra Ue 
Ankaraya gitmifti. 

Son JlÜnlerde, bafha bir l, bu • 
larak buraya geleli. Kendisile g6-
rüfiiyortluk. Ben, bir aralıkı sö11 
•raısında: 

- DftTrtiryolunun hük6met• gefl 
meıi, seni aarsmlf olmalı/ cliyecelt 
oldum. 

B"f'nt salladu 
- Oradaki hazanccm, 300 lira

yı buluyordu. Şimdi iH yeni l,im
'en «yıla yü lira elime ıeçmiye • 
cek. Kazanccmcn böyle bire birden 
e1tsilmesi, beni Sttl"lmallı deiiJ, Fa
kat, öte yanda, bu yabancı demlT
yulun bütün demir lxı,larile bizim 
elimize geçmninclen cluydııfum 
sevinç öyle bilyiik ki kendi sarsın· 
hmı çoktan unuttum. 

Şirketin ba,.ndaki adamlara 
kendimi sevJirmİftİm. Onlar da, 
benim, her yel aylıfunı arttırmak· 
la, kendilerine bir kat daha bağla
mı, oluyorlardı. 

Kısacası geçinip gidiyorduk. 
F alıat, sana nasıl söyliyeyim, ana
yurdun en öz bir yerinden geçen 
uzun bir clemiryolunun yabancılar 
elinde buluna,unda öyle bir acılık, 
öyle anlatılammı bir acılık uardı 
ki, aldığım para, sanki avuçlarımı 
yakıyordu. 

Dediğim gibi, buynıfu altında 
çalıftıfım kimseler, iyi adamlardı. 
Beni umduğumdan fOk gözetiyor
lardı. Ancak, ne olaa, göril,Ieri • 
mizde blr aykırılık vardı. Bu aykı
rılığı, belki herkes sezemez. Ben 
ise, çok derinden seziyordum. 

Şimdi, kazancım fctTl yarıya in
di ama içimde öyle blr sevinç var 
ki, sana anlatamam.,, 

Bu arkadıqın, hig bir gizil dif. 
fÜnceye kapılmadan uluorta söyle
diği bu sözlere bir f"Y katmak ge
rekse runu diyeceğim: Gençleri -
miz hep bu karakt11rde gençler ol
malulır. lfleri kendi bakımımızdan 
değil, ulusal bakımdan görmefe o- , 
lı,alun. 

Salahaddin GONGöR 

Verem mücadele cemiyeti 
kongresi 

t.~ni>ul V«em Müudel- Cemiyeti, 
senelik k....,...W 1 Mart 1938 cuma 
gilnii aut 10 ela Cafaloifunda Hal.lı:nl 
ıalonunda yapacaktır. Bütiin azanın her 
halde ıelmelerl reca edilmektedir. 
. - ----------

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

O..•• .. falı! WlmouMnbl dofrw balle • 
clenlw araaıa.Q. 'blrla riliih Kul'hlla.J ea.cı• .. 
lf, J'•.ıu:ı apartmaa, Bay•ıca Hatı.e, lklacltlil 
Cwr ... JJ&ta Ktlllaaa ıollalr •uma.ra 23 - 1 

Ba, Ferit wanmııluıbı>. L6tfen matı.aamı 
• b.ıfar lııatrlf eilerelr: hedi,.elerlni alma 
lan kenc:Hlerlad- rica elunur. 
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1 •• M,lı.ta•İt e Rea deiü 4'I dej\l 1. 

1 - Be, clr .ı. l a•u S. 
l··Amw.3.N•t&I. 

• -· VMa ~ Ar11.a 3. A,ı '"..,..,. Z 
1 -· - 8jr r•Mu 4 yet ı, 
e -- A,,.;..a• 4. 2.&tı..net 4. 

'1 - · Ş..,kta h:r d•iıanr 4, Bey- Z. 
edab 2.. 

s - Aol il. 
tr - M..ıtu- ada.t1 >. 

10 .. - Fehmü idrak 1 
11 - Dalllot 3. 

YUKARDAN AŞACI 1 

l - - EhPmmİJ•lf•i lı..aybetn"Ü &.. 
2 - Ala lurk& bir çal rı 2, ..... 2, ani• 3. 

3 - EMr %, me1a• 3. 
4 ·- Dalr.'k 3, lonha 5. 
S - • Beı u 2, lhti1ar de ili 4. 
8 - z..,.c•, 11.Ua f.. 

T - - lCuJ yeıım\ 4 . Tad•tat•IL 1. 
1 -- Nota 2 . ,ama 2, Kamw 2. 
1 - E&mıkten emir J . l'"l\melat-. e..-nir 2. 

10 - lstN:, ar ... • 8. 

11 - Ni~aJet l~ e.., •aruı 1". 

Halkevinde konferans 
lıtanbul Holkevimlen : 28-2-1935 

perıembe ;ünü ıaat 17,5 da Evimiz 
Merkez aalonunda Tıp Fakülteıi Do· 
s•ntlerinclen Çocuk baıtalıldan müte
haa1111 Dr: Şevket Salih tarafmdan 
(Sağlam ıüt çocufu betlenmesi) hak· 
kında bir konferam verilecektir. 

Bu toplantı herkeoe açıktır. 

~ ' • 1 • 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hcl'İk Te bayat üzerine aieorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
M11rkni lJaui ı Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
~ Telefon ı 4.4887 + 814 

Milli f E f ı Hra: 114 

- Oo efendi!.. - demitlerdi -
Su toplanan yerlerde mükemmel 
nasırlar olacak. Ondan öte artık 
ko•kma ... dağ, tat demez, yürür 
geçersin. . .. .. . 

lleride Hasan çelebı koyunde bır 
mola verdiler. Ve tali Döyle istiyor 
du, anla~ılan ki bet saat sonra He
k imhan kazasının hapi&hanesine 
giren ilk mahküm olmak şerefini 
kazanıyordu. 

Evet .. . bu hapishanenin kapısın
dan ilk giren rnahk6m olmu,tu. He
lı:imhandaki k za kadrosunun he
nüz bir haftal aıll bir tarihi vardı, 
ve bu müddet içinde ne kasabada 
bir adam tevkif edibmtti, ne de sü· 
riilen bir mahkum wabaya uğra
mıştı. Hapi•hane önündeki nit.etçi 

hıue ,, ;! hıtz ı ıi Şana? 
kulübesi bile bot duruyordu. Bölük 
kumandanı oraya bir jandarma 
gönc'.nmeğe lüzum görmemitti. Bu 
da pek tabii idi. Bu jandarma neyi 
bekliyecekti? kenefinin çukuru tat 
mıt bir binayı saran pis kokuyu 
mu? 

Nazminin ~tirildiğini haber alın 
ca kahvede tavla oynayan hapisha
ne memuru köpel<ten dört ayak al
mıt gibi kotarak gelmitti. Dünya
lar onun olmut gibi seviniyordu. 
ve .. . bu sevincini saklamıyordu da .. 
jandarmalara; 

- Aman be biraderlerim ... -
demitti - va! ı .. h bir haftadır gözü 
me uyku girmiyordu. Beklerim, 
beklerim kimse gelmez eh ... bir gün 
gelmez, iki gün gelmez, üçüncü gün 
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de kimse gelmezse adama "haydi 
bakalım efendi ... derler - topar a 
bakalım boh ;am burada hapisha
neye lüzum olmadığı anlaşılch.,, 
Sonra, itin yoksa, kapı kapı dola, .. 
El etek öp, bir yere )sayrılmağa ça-
1ı,. 

Heyecanından eli titriyor, bir tür 
lü kilidin deliğini bulub anahta rı 
sokamıyordu. Nihayet kapıyı aça· 
bildi: 

- Gir bakalım arkadat ! - de
di haydi hayırlısı! Ayağın uğur'u 
gelir iatallah .. 

Yer, sulanmıt gibı ıslaktı. Kapı
kapanınca zifiri bir karanlık için
da kaldı. llerilemek için etrafını 
yordamlamak İ stedi. Uzanan eli. 
parmaklarının orta boğumlarına 
kadar duvara girdi: 

- Eyvah ! - dedi - · geceyi 
burada nasıl geçirecegim. Sıvalar 
kurumamıt, yer su içinde .. 

Bu sırada ayağı büyücek bir ta· 
,a çarpmıtt ı . Yavat yavaş iğildi, o
r. a oturdu; yorgunluktan titreyen 
ayaklarını uzattı ve itter İstemez 
sırtını ıslak duvara dayadı. Om z. 
ları , çamurlara, kuftüyü bir yaslı
ğa gömülür gibi gömülmüştü. 
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Maskeli balo 
Bayan Hesna, ıkocaaı Bay Ruhl 

ve kızları Bayan lclll lzmiri büa
bütün bırakarak lstanbula yerlet • 
mitlerdi. Plyankonun son büyük 
lkramiyeılne lımıirdekl emlik ve 
efya aatıtmı da ilave etmitler, la
tanbulda bir a.parbman, dükkan 
ve l.,.,.ire alDUflardı. 

idil latanbula ilk geldikleri za. 
manlar epeyce zayıflamıftı. Çün • 
kil bütün tanıdıklarını lzmirde bı
rakmıftı. Burada yeniden ahbap 
peyda edilinceye kadar da vakit 
geçmesi lazımdı. Bereket versin, 
arada bir amcazadesi gelir, onun
la fi)yle bir gezintiye ~arlardı. 

O sıralarda bayir cemiyetlerin· 
den biri bir maskeli balo tertip et. 
mitti. Büyük bir otelbıı genit sa • 
!onlarında verilecek olan bu balo, 
senenin f&heaer bir hadisesi ola • 
caktı. 

idil bu baloya gitmek müsaa
desini kopardı. Fakat ne annesi Ba. 
yan Hesnada, ne kocası Bay Ruhi
de, hele maskeli olduğu için balo
ya gitmek hevesi hiç te yoktu. lc
lali amcazadesi Bay Necati ile Ba. 
loya göndereceklerdi. Bay Necati 
bu angaryeden pek te memnun ol
madı, fakat kızı baloya batka kim 
götürebilirdi? 

ldi.I Çoban kızı kıyafetine gir-
di. Necati de münasip bir kılığa bü
ründü. Gençlerin baloya gidit ki.
tiflerln bilinemez hangi uzak ve 
tehlikelerle dolu bir memleket ket 
fine çıkıtlanna benziyordu. Çün· 
kü Bayan Hesna tavıiye üstüne tav. 
siyelerde bulunuyordu. Çoban kızı 
ile amcazadesi, ananın arzusuna 
nazaran geceyarısından az sonra 
döneceklerdi. Çünkü bu vakitten 
sonra maskelerin boz,ulduğunu, kı
yafetlerin acaip tekiller aldığını 
duymuttu. 

Otelin elektrik ıtıkları içinde 
yüzen genit aalonlarmda ldal am
cazadeıile dansediyordu. Fakat 
Necatinin aklının, fikrinin batka 
yerde olduğu maskesine rağmen 
anlatılıyordu. iki danstan sonra 
idili büfeye ııötürdil. Limonata 
ısmarladı. Kızı limonatanın ve çe
pin önünde bırakarak dedi ki: 

- leli!, sen dur, ben timdi ge • 
lirim. 

Delikanlı kalktı ve az sonra ya
ntbatında hatka bir maskeli genç
le beraber geldi. Tam o sırada caz 
ba.tlayınca: 

- Haydi çocuklar, dedi, bira:ıı 
da siz dansedi~ 

Necati ldali yeni kavalyesine bı
rakarak kalabalığın arasında kay
boldu. Kimbilir o da kimin pefin • 
d~ dolıqıyordu. 

Birdenbire yalnız kalan çoban 
kızı, yeni kavalyesinin dereden te
peden sözlerine tek heceli cevap • 
!arla mukabele ediyordu. Fakat bir 
taraftan da maskesini hüsnü inti • 
babındaki zevkine dikkat etmitti. 
Sonra cok İyi dansediyordu. Daha 

sonra öyle titko, bodur delil, Tam 
bir genç kızın erkeklerde araya.bi
lecefi boylu, poslu, endamlı bir d~ 
likanlıydı. Maskesinin göz delikle
rinden gözlerinin öyle atetll ha • 
lafları vardı ki, ldal batım kal
dırıp bakmağa cesaret edemiyor • 
du. 

Fakat diltündil. Etrafta herkes eğ 
leniyor, herkes kahkahalarla gü • 
lüyor, en nihayet maskeli balo de
iil mi bu? Kendisini toplamak, ka
valyeaile konutmak, ona zeki gö • 
rünmek, hatta botuna gitmek isti
yordu. Fakat bütün bu arzularına 
rağmen, istediği gibi de yapamı • 
yordu. 

Gece yarısını yarım saat geçiyor
elu ki, Necati göründü. Daha çok 
ten, daha çok gevezeydi. Belli ki 
bir tarafta, kimbilir kimlerle içmit
ti 1 

- Haydi ldal, dedi, artık gidi
yoruz. 

Balodan çıktılar, eve döndüler. 
Fakat ldal bir türlü baloya kan • 
mamışh. Aklı fikri orada kalmıt • 
tı. Bir sırasını getirip Necatiden 
elbet tafsilat alır, belki de birgün 
beraber dansettiei o delikanlıyı 
maskesiz de görebilirdi. 

Ertesi gün saçlarını düzeltmek 
için berbere gitmek ihtiyacını his
setti. Caddede gördüğü asri pe· 
rukarlardan birine girdi. içeride 
fazla müfteri olmadığı için hemen 
kendisine yol gösterildi. 

tdal oturdu. Beyaz gömlekli 
berber kalfasinin elinde makas f&· 
kır takır ötmeğe başladı. Kalfada 
da amma çene varmıf. Havalardan 
batladı, nelerden, nelerden bah • 
aetmedi. En aonunda da dedi ki: 

- Şimdi de balo mevsimi ... Dün 
ak,am maskelisine gittik. Artık a· 
f&ğısına tenezzül etmiyoruz. Ka • 
labalık, eğlence, net' e... Orada 
dostlarımdan birinin mütteriıi ile 
taruftık. Bana dedi ki: 

- Şu çdban kızı ile saat bire ka. 
dar danaet, beri yanda ben şöyle 
biraz ıer4>eat kalmak istiyorum. 
Bu eziyetin için de lGtfen ve tenez. 
zülen dedi, elime on liralık tutut
turdu,· 

Eh, bu kadar angarye on liraya 
değer. Zaten burada günde ne ka
zanıyoruz ki. •• Çoban kızına takdim 
edildik. Hey hey, çobanın kızı o -
nun yanında prensestir be.. Kaz 
gibi ufacık bir kafa, koca ııövde, 
ya o paytak bacaklar ... Hele dan
arnı sormayın. Epeyce yorulduk am
ma, on lirayı da hak ettik. 

idil dona kaldı. Saçları.kesilip 
düzeldikten aonra eve giderken., 
kafaaı uğulduyordu. Bütün bir ge
ce kalbini, hissini, hayalini metgul 
eden gözleri &tefli kavalyesi me -
ğer kimmif. Meğer kendisi için ne
ler dütünüyormuf. 

SEM 

Bugünkü progralll 
1 S T A N B U Lı . del 
17,30: lnkilab dersleri: Onlversıt• 30 

nakil. Maniaa aaylavı Bay Hikmet·J!, 
Jjmnaıtik, ıBayan Azade. 18,501 ıjŞı 
muıitciıi plak. 19,30: Haberler. 19,,_., 
Seıhir tiaytroıundao Bayan Semiha n• 
Piyano ile 20: Maliye bakanlığı ""'S P 
konferall$, 20,30: Demircaz. 21,20ı B od· 
haberler. 21,30 Meb~ MiiıMr ve • a 
riye Raıim ıan. 22: radyo caz v• ıaııl 
orkeıtralan. 

223 Kbo. V A R Ş O V A, 1345 Ol• IC•"' 
16,45; Hafif musiki. - Sözler. ısı lkİ'ı 

koaı•rl. 18,25: Söıı:ler. 18,35: Salon ~u.:9,,sı 
18,50: S3zler. 19,15: Kuartet kon•er.ı. za)Dt 
Sözler. 20: Şarkılar. 20,20ı Aktüalite. J Jıı•ll' 
PiRie. - Sizler. 21: "Atk t•rlıtraı,. adlı , 00,ııt 
Strauııua opereti. 23: Reklimlar. 23,tS. 
- Koaferaoı. - Danı. 

175 Khz. M O 5 K O V A, 1724 "'' 1 t& 
17,30: Sözler. 18,30: Kızılordu proır•r·İı••" 

SS: Kızılordua konser. 19,30: Rornan t• ;
1 
_.. 

21: Senfonik konıer. 22: Almanca. ZJ; ' 
••~ca, 24: F elemeakçe, ,,. 

832 Khs. M O S K O V A, (Sı.li•) ~~' 
17: Konser. 18,20ı Bir opera tem•• 1 

Jel 
nakli. 22,JO ı Danı musikisi. 24: lıpaDf0 

neıriyat. 111' 
545 Khz. B U D A p E Ş T E, 550 sİ•I 
18: Opera orkeıtrası. 19: Derı. 19,~: ,,.,. 

kurina çiosene orlceıtrası. 20.30: JCoa ~i, 
21: Waanerin "Sieapried,, operasının zj.' 
ldımınrn operadan nakil . 22,05: Haberler· ı,.,· 
Caz. 24,15: Çinıene musikiıi. 1,05: SoP hl 
ler. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m. pJ;l-
18,05: Çocuk. 18,30: Sözler, 18,45: ,..,. 

19,45: Ders. 20..30: Sözler. 21t Kabar•. ıJı 
riyatı. - Edebiyat. 22,15: Koro kon•er'
Radyo tiyatroau. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 1><• 
18: Şarkılar. 19,25: Sözler. 19,30: 9~ 

ders. 20: Reklimlar, pli.klar. 20,15: ff!,.;f 
20.,30: Ulusal n•ıriyat, 2lı Konser. 22: J / 
orkestrası. 22,30: Şarkılar. 231 Hat>-.r ),, . 
Plak. 23,30: .1'ahTehane konseri. (Nakil· 

904Khz. HAMBURG.3320l· 11,JI 
20: Balıkçı danaları. 21: Kısa haberler~,~" 

Ulusal neıriyat. !.2ı Zabıta ake41I. "E.inb ,it•~ 
Sa..,oy,.. 23: Haberler. 23,25: MusikiU p•I 
24: Gece konseri. 

1 

950 Kbs. B R E S L A U, 31& . ,.,ıl 
19,20ı Şarkılar. 19.SO: Sözler. !Oı SiJr 1,,ı. 

•e b.alk ıarlolan. 211 Giinün kııa b.ab~ fi' 
21,15: Uluaal musikili neıriyat. (Rldı.a di' 
zin eıerlerinden.J 22: Leipzis panaytrıp.J 
23: Son haberler. 23,351 Dana. 

904 Khz. H A M B U R G. 332 ,.. 1ı 

19: Sözler. 20: "Fischertanz an Haff9,'ı; 
t•rkı ve danslc akeç. 21: Haberler. 21,t '•ıJlı 
luaaJ neıriyat, 22: "Einbruchin EaYO.~~r r" 
z.abıta akeçi. 23: Haberler. 23,25: MuaiP-1 

aram arası. 24: Gece konseri. 

BUKREŞ: -~·· 
13 - 15: Gündüz plik n .. riyatı, 1~· or 

fif ınu•iki, 19: Habel'ler, 191 15 Korıı••''İcol' 
•amı, 20: Konferans, 20,20: Pli.k 20,d tr',. 
ferana, 2lı Sözler, 21,05: Radyo ork:~ ~ 
2a: Konferans, 22,15: Konferanı, Z3: p• 
ler, 23,.25: Konser nakli. 

Yarınki program 
1 S T A N B U Lı .,;1ı. 
18: Fransızca derı. 18,30: J~~~ 

Bayan Azade. 18,50: Beethoven ü;:;ıll'· 
..,nfoni (Pastoral) p\ik. 19,30: H p.11 
19,40: Bayan Halide • Monoloi. 20: J•tl' 
arif bakanlıfı namına konferanı. G,'Jiı> 
aaray füei muıııll.imlerindeıi Nure<'")Oı 
20,30 Balalayka danı orkeotru. 2l Jet· 
Radyo orkeotruı. 21,30: Son balıet 
22: Radyo caz ve tanır;o orkestrat1• 

•tUiy~I 
.. ti'· 

Aarm umdui " MiLLiYET _./ 

ABONE OCRETLEJU ~ 
Tiirklre itlıl H.r1•~ 

ı.x. ...... 
larl•f< ·- .... 
• • 7 so 14 

iZ • 14- ~ 
- ···dd" C.Jen eTraJı serl Teriime~ ıo\I lıl fi 

•~-- atlsbalar 10 kuruıt-ar.- Ga•• ,,,, 
matbaa7a ait itler içia mldJriJ'et• ,,·~ 
raca.at edilir. G.uetemi.a U&nları• ., 
li:retini kabul etnıes. ı1 

ı' Yarın akşamdan itibaren MELEK sinemasında 
Unutulmıyacak bir filın ... Bir musiki ıiyafetl .. MAGDA SCHNE'DER ve WOLFF ALBACH-RET1'i 

Viyana Filarmonik orkestrasının iştirakile yarattıkları 

Viyana, Aşk Beldesi 
Musiki J OH A N N S T R A US S 

Yerlerinizi ••velde' te>11h edlaiıı:: T elefoıı 4186'J 

0 -.~e r'! voktu. 
Eziyete insım bir !<ere alıtmaya 

göı -·• .. !.J»rhal uyuyuvermitti. A
radan kimbilir ne kadar geçmi,ti ! 
Kapıyı açan gardiyanın şakrak 
kahkahalarile uyandı. O yırtık pır
tık kıyafetli bir adamı arkasından 
itmit, sonra; 

- Heeey efendi! - diye bağır· 
mı•tı - Al bakalım tunu! 

Ve ... pideye benzer bir feyi tutuf 
turmuftu eline.. -

- Bunu kendi elimle fırına ver
dim. Yumurtası bizim kümesten
dir, pastırmasını da Hacı Garibler 
gönderdi. 

Nazmi cevab vermedi. Pide he
nüz çok sıcaktı. Üşüyen ellerini bir 
müddet onunla ısıttı, sonra yavaf 
yavaş ıaırmağa 'başladı. 

Gece, galiba, dı,arıda da epey 
ayaz yapmıştı. Fakat o, adeta don· 
muttu. Durmadan titriyor ve öksü
rüyordu. Güneşin doğduğunu açı
lan kapının önünde gözüne iliten 
iki silahlı jandarmadan anladı; 

- Haydi arkada, .. 
Kasabanın küçücük çarfıaından 

geçerken, oturanlardan d'.l dolaşan 
• 

!ardan da, topallıyarak yürüyen 
bu ao1ı.,"'un benizli arkadata bir ba
kan o.madı. fleride, Hekimhanın 
son evini de arkada bırakınca göz
lerini ufkun mordağlarına daldırdı. 

Gemilerde kaptanlar, deniz tu· 
tan yolculara; 

- Enginlere bakınız ! ...::: der
ler-. 

Enginler, ç'lk uzaklarda olduk
ları için gözlerden kabaran ve çat· 
!ayan dalgalarını saklayabilirler. 
insan orada bir süt liman vardır 
zanneder ve bu vehme dalar dal
maz· yakınındaki dalgalar artık 
b~ döndürmez ve mide bulandır
maz olurlar. 

En azgın !efalet ve en öldürücü 
acılar içinde kıvrananları yatatan, 
ve velev bir an için olsun hayatı 
onlara tatlılattıran, akan yatlarını 
kurutub solgun yüzlerine cılız bir 
kahkaha konduran nikbinlik de bu
na benzer bir vehim değil midir? 
Bir vehim ki köpüren ve çatlayan 
dalgaları gözle ve akılla seçileme
yen istikbalin dütünülmesile do
ğar. istikbale dalan hayal, gözleri 
buğulandıracak öyle teselliler , öyle 
bitmek tükenmek bilmez ümiıUer 

------ . ~·· 
yaratabilir ki sefalet Cl'lzleriııe0sl~ 
dar yükselmit olsa bile, adeııı tıı'ııf 
artık nikbinliğin afyonunu ~ ,,ı· 
ve içinde bocaladığı felaketıll ~ 
!arını duymaz olmu,tur. "e r.-1•' 
o "yarınlar,, birer "bugün,, 01ıiı11 
da ve her "bugün,, hayatı. ıı•',J 
daha felaket, biraz daha ac:• af(J: 
da insan denilen mübarek lı~i pJ 

l• Z' k ..nirh ·•I na vız ge ır. ıra artı , - gıv 

sırlaıı.mıt ve tevekkül bir yıl•~ıif· 
bu nasırlı yüreğe çörekleıııı:ıı f ~I· 

itte, Nazminin, gözleri o~ tJ ;lif 
ki mordağlara, daldırmatr ş 
bir teydi ... bir tevekkül... ıeı'' 

tePe ı Mor dağların bulutlu ,.fıP 
ne baktıkça, gözleri, her tıır 

0 
s'' 

saran buğu ile kaplanıyor .,be 11JJ
1 

ta ıı ...,~ man topallıya topallıya, 
0
o 

nı patlatarak yürüyor, fak.at y ,d'~ı 
- durıı:ı ~ lugunu duymadan ve . d"rt ı 

yürüyebiliyordu. öyle kı, 0 ııl'r 
"ııe r• 

sonra Hasım Badrik köyu ııı'Ja 1 tıkları zaman eğer jandar 1 1ıiı' 
- Artık yorulduk yahu· 

din'.ene im hara® .. · J' / 
_ Citme 1 
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s~yyüz, ilhan Baykurd 
'ıi~~ hiç sarı kule hikayesini din· aşağısına indirecek kadar uzamıt· 
!lı; ıı iDİ? Eğer dinlemedinizse, tı. 
· Yıuıın en sabırlı ve en iyi kalp- * * * 
,1ııılnının kim olduğunu bilmiyor Gecelerden bir gece Prens ilhan 

1ll deınektir. ipi pencereye taktı ve kendisini ya-
a • * • vaş yavaş atağıya koyuverdi, Aya-
~ 11.rı kuleye Prenses Ayyüzü ka ğı toprağa basınca İpi kuvvetle çek 
lflardı. Kızcağız ıızlanır: ti ve yukardan kopardı. Çünkü sa-

~ ~abaının S!rayındaki güver- rı kuleye çıkıp Prensesi kurtarmak 
~· ~nı acab ne oldu? Apak adın- için bu İp lazımdı. 
~ ~ "llluma kimler yiyecek verir? Prenı Uban etrafa bakındı. u. 

,. ı.ı .~ha babamın sarayını, yük- zaklard'B. sarı kuleyi gördü. O za. 
i• ~ a 1 I<' ~ &'aç ı genit bahçelerini göre- man kalbi kuvvetle çarpmafa bat· 

pek ıniyim? !adı. Çünkü nihayet senelerden be-
,.ı ~tl~~se~ ilhan sarı kulede hep ri çektiği ıstırab sona eriyordu. Sev 

\ ınlıyor, ah ve keder ediyor- giliıine kavutacak ve onu kaçırıb 
.\r babasının sarayına götürecekti. O 
~ a llra: • kadar sabrın en sonunda mükafa-

!td taba nitanlım Prens ilhan nere tını görecekti . 
e? d' d d" ·· .. rd ' • • • p • ıye e utunuyo u. 
~tıses Ayyiizü kaçırıb bu sa

lıı; eye kapatan batka bir adam 
: \'ardı. Onun da adına Bay-

derlerdi. Baykurd her sabah 
ı~· ı'Ye çıkar, tangur tungur anah
~ "t~la demir kapıları açar ve en 

~"'1.et yukarıda Prenses Ayyüzün 
:i ile gelince, batından miğferini 

ı,ı• ·~ .. .;~ tr ve sorardı: 
·ı•' iıf" Prenses Ayyüz, bu.,~ün bir 
~aha soruyorum, benimle ev· 

" a ınisin ? 
«' ı,011ıııl da Prenses şöyle cevab ve-
'" rduı 

\" Evlenemem. Sen kötü adam-
~.~a burada çektirdiklerini 

•' \ Uyor musun? Ben dünyada 
.~ () ıılını Prens llbanı bırakamam. 
ı"' 'ti ıarnan Baykurd gene miğferi-

~d Yer, demir kapıları kızın üze
~·· · en tangır tungur kilitleyerek 
ır erdi. 
ol' * • • 
;; ;~!erden bir gün Prens ilhan 

\~ llrdun sarı kulesine geldi ve 
111lı 

-~111iiç bu civarlarda güzellerin 
.. • Ayyüzlü, albn saçlı nİf&Jllı· 

16'' i 0 rdünüz mü? Her yerde onu 
,v ; 0 rum, bulamıyorum. 
,tf 'Ykurd, sorulan kızı tanıma
~ "4 lj! gibi görününce, Prens ıı. 
Jel· . '- il.Ve etti 1 

ıe 4'dını da söyleyeyim. Ona 
ı;:ea Ayyüz derler. 

l~lla ~urd bunu itltince hemen 
~ k ilhanın üzerine abldı. Onu 
d1ttnızı kuleye Kapatb. Bu adam 

il. galiba inıanları hep kuleye 
~ 'lıı:ıak merakı vardı. 

'teııa ilhan böyle bir kuleye 
<" \ıı 'tıldığını görünce, buna çok 

, •ıluldı, mütemadiyen: 
~4 ı!çın, açın, diye bağırıyordu, 
' yle soğuk takalardan hot
t e.ın. 
~'kat kapıyı gelib açan kimse 
~ Aradan on sene geçmitti ki, 
~l\ taka bala devam ediyordu. 
'- ~ne sonra, Baykurd göründü. 1, ~ens, dedi, on sene düşün· 
h Şundl sana bazı teyler ifşa et. 
o lc.rar verdim. Buradan bir 

~. ~etre ileride bir sarı kule var· 
~nin aradığın nitanlın itt• 
~t kulededir. 
~~· ilhan hemen elini cebine 
.;ıtı.. • bir kese çıkarıb attı. Kese 
' itina zararı yok, gene temiz. 

lııt~•k Prens ilhan kırmızı kule-
Sı:~ııl kaçmak lazımgeldiğini 
~de. llYordu. Bunun için de ıaçla
'lı 

11 
fi bir İp örmeğe koyuldu. Saç· 

~ı· >\, 11~~drkça kesiyor, örüyor örü
n il~ ~il 0 Ylelikle kırmızı kuleden ka· 
•' ııl ~~ llıek için bir firar vastıası te
ııı' ~ıe':it olacaktı. On ıene de öyle 
,,ı· ~ u on sene içerisinde saçla. 
~rdüğü ip kendisini kulanın 

• 

Tam o 11rada ne oldu dersiniz ? 
Hiç birinizin aklınıza gelmez. Fa· 
kat ben söyleyeyim. Prens ilhan 
iki otomobil gördü. Bunlardan bi
l'İsinin motörü bozulmuştu, işlemi
yordu. Motörü işlemiyen otomobi
lin toförü dedi ki: 

- A11lzadem, hiç üzerinde ipe 
benzer bir tey yok mu? Motör bo
zuldu, i9lemiyor. ip varsa öteki oto
mobile bağlayacağım, böylece şeh
re varacağız. Başka ne yapayım? 

Prens ilhan hemen üzerini aradı 
ve saçlarından ördüğü ipi uzattı: 

- Buyursunlar bayi dedi. 

Öteden beriden •.. 
,,. Kediler karanlıkta İnsanlar -

dan kırk defa daha iyi görürler. 
,,. Dünyanın en büyük fil dişi 

dört metre uzunluğundadır ve 76 
kilo gelmektedir. Eski bir mamota 
ait olan bu filditi timdi Nevyork 
hayvanat bahçesinde bulunmakta
dır. Mamotlar buz devrinden evvel 
de mevcut bulunurlardı ve ancak 
insanlar yeryüzünde görülmeğe 
ba,ladıktan sonra, inkıraz bulmuş
lardır. Siberyada hala dişleri ve 
kemikleri bulunmaktadır. 

,,. Yaban ördeklerinin uçufu ha· 
zan saatte y\izelli kilometreyi bul
maktadır. 

,,. Amerikada Arizonada bir 
maden ocağı 36 seneden beri bila 
fasıla yanmaktadır. 

• Günette gaz halinde 50 mil
yon ton platin vardır. 

,,. Alaskada Kotzebue' de günef 
hiç bir zaman grup etmez. 

,,. Adi sabun dahi müzadı taaf
fündür. Difteri, enfloenza, zatür
ree, menenjit ve diğer bir çok has
talıkların mikroplarını adi ıabun 
öldürür. 

,,. Geçenlerde Avuıturyada bir 
İnek rekor kırmıştır. inek te rekor 
kırar mı, diyeceksiniz? Kırın. Çün 
kü bu hayvan geçen 1934 ıenesin
de 13543 litre süt vennittir. Ya
ni günde otuz yedi litre ... Otuz bu
çuk ton süt. 

--·--
Çalışmamak için mi? 

Hoca sınıfte anlatıyordu: 
- Çocuklar biz toprağın üze • 

rinde ancak çalı,mak için bulunu
yoruz. 

Sonra talebeden birisine sordu: 
- Cemil, sen ıöyle bakalım, bü

yüyünce ne olmak istersin? 
- Denizci efendim. 

Korku 
Annesi Memduha çıkıştı: 
- Ne o Memduh? Hiç kardeti

ni düfünmeden pastaları yedin mi? 
- Dü,ünmez olur muyum anne? 

Nerdeyse gelecek diye ödüm ko -
puyordu. 

l ~ıe uy~usuılu k ta n kı vranan sinirlılcrin bitmez mKcnmcz. d'11CK1Cn •• •, 

l.ıen ı lcn sala~ gelmez, her gün artın sinirlilikten gittikçe kuvvet ıın!ır, 
ertesi ~un in;.an yorgun argın, hiç bir ıey yapamamak hal slzllğlle kalkarı 

Bromurıl ·Kııoıı. 
bu leli.ketten kurtulmak için kullanılacak illçtır.·ı\sla l&rl.(' rolllıilı alıııa 

• 

teri yatııtırır ve dklıı ve dffin bfr ııyku •-t .... ., 
10 •• tO komprimeyi hıvl ı~ 
lerde cı;UIUlluıır.,t'cQCl• llt ı 

1(11 1ıU A..-0.. lcfmyevl maddeler fabr[~alar(ludwlg!fi'lfi·n tfflhfft. 

. & .... ·-

Ördek kard _ ana a u yı şaş ırt 1 

Evde halka oyunu 
On beş yirmi mukava 
halka ile eğ enceli oyun 

Dar ve yuvarlak kutulan, yahut 
bazı lüks kitap ve mecmuaların 
içlerine kondukları mukavva boru
ları resimde gördüğünüz gibi ke
serek on bet yirmi mukavva hal· 
ka elde edebilirsiniz. Mesela A 
teklindeki bir borudan O şeklinde 
bir çok halkalar çıkar~bilirsiniz. 
Diğer taraftan kalınca bir değne
ği keserek B gibi bir değnek vücu
de getiriniz. Bu değneğin resimde 
görüldüğü veçhile halkanın içine 
gayet kolaylıkla geçmesi lazımdır. 
Büyükçe müstatil veya dört köte 

1 bir masa intihap ederek onu oda
nın veya salonun • Ortasına koyu. 

1 
nuz. Masanın etrafına toplanan 
oyunculardan her biri R nokta-

E.:Ylenc~ i tecrübeler 
........................ --~ 

Su üstünde şarap 
Şarabın sudan hafif olduğunu 

bilirsiniz. Onun bu hassasından 
istifade ederek, eğlenceli bir tec
rübe yaparsınız. 

Bir kadehin içine ıu koyunuz. 
Ayrıca küçük bir eczane fİşeai da
ha alarak bu fİtenin içini tarap
la doldurunuz. Şiteyi yavafça au 
dolu kadehin dibine bırakınız. 

sından başlayarak S, L, M, N isti
kametlerine doğru elindeki değne
ği G teklinde göriildüğfi veçhile 
bütün mukavva halkaların içine so
karak hepsini toplamrya çalıp.
caktır. Dütenler tabii ıayılmıya
cak, değnekte kalanlar sahibine 
sayı yazılacaktır. Evvela kararlat
tırılan muayyen I>ir rakamda çı
kılmak üzre ıayı yapanlar birinci, 
ikinci, üçüncü ilah... oyunu biti
recekler, son kalan mağlup olacak 
ya galiplerin tayin edecekleri bir 
cezaya katlanacak, yahut onlara 
ıbirer hediye alacaktır. Bir parti 
bittik\en sonra tekrar bir ikinci, ü
çüncü, ilah ... partiler de ayni te· 
kilde oynanabilir. 

Ev etlencelerl 

Kagıdın 
Mukavemeti 

Suni salon çiçekleri 
Muhtelif renkte tüy _erden çok güzel 

O zaman küçük titeden suyun 
sathına doğru yavaş yavat ince 
bir tarap şeridini~ yükselmeğe 
batladığını görecekıiniz. Küçük 
titedeki bütün taraplar suyun sat
hına çıkıncaya kadar Jarap feridi
nin süzüle süzüle yükseldiğini gÖ· 
rec.ekainiz. 

Bu tecrübe Kriıtof Kolombun 
yumurta hikayesi gibi basittir. Bir 
masanın üzerine bir karış mesafe i. 
le iki bardak koyunuz. Bir buçuk 
karıt u~unluğunda o ende bir ka . 
ğıt alınız. Bu kağıdı iki bardağın 
üzerine koyunuz. Arkadatlarınıza 
teklifiniz fU olacak. Oçüncü bir bar · 
dağı kağİdm ortasına dütürmeden 
koyacaklar, 

Bittabi hiç biri muvaffak ola -
mıyacaktrr. Çünkü kağıt eğilince, 
bardak düşecektir. ç.içek_ler _y_~ pa bilirsiniz 

Bo.t :ııamanlarını:ıo;da elinize ma
kası aldığınız gfüi evinizin herban. 
gi bir odaaı için zarif çiçekler ya
pabilirsiniz. Tabii çiçeklerin ömrü 
kısa olur. Çok geçmez, solarlar. Fa 
kat yapacağınız sun'i çiçekler, u -
zun müddet koyacağınız kötenin 
nefesini arttırırlar. 

Size tarif edeceğimiz sun'i çiçek
lerin yapılmaları da pek kolaydır. 

1 - Tüyden çiçekler: Muhtelif 
renkte tüylerden bolca mikdarda 
seçiniz. Bunların güzelce kenarla· 

rını kesiniz.Reıimlerde , ördüğünüz 
veçhile bir taraflarından ayni renk· 
te bir kadife kurdeleyi dikiniz. Dir 
ğer taraflarını da birlettirip yeşil 

Dershanede 
Hoca - Bana dört ayaklı bir 

mahlUk ismi söyleyiniz. 
Talebe - Masa efendim. 
Hoca - Mantarlar rutubetli 

yerlerde biterler. 
Talebe - Onun için temsiye

ler gibidirler değil mi Bay hoca l 
Hoca - Bir avcı bir ağacın Ü· 

zerinde bet tane kut görüyor, he
men tüfeğini omuzladığı gibi, ate' ediyor. Kutlardan üçünü öldü
rüyor. Geriye kaç kut kı.lıyor? 

Talebe - Hiç efendi~. 
- Nasıl hiç? 
- Öteki ku,lar artık orada ka-

lırlar mı ya? 

4 
kağıttan yapacağınız saplara gü
zelce bağlayınız. 

2 - Tüyleri şekilde gördüğü -
nüz veçhile kesiniz. Sonra dörder 
dörder birleştirip ortalarına yuvar· 
lak birer mika parçası yahut inci 
taklidi bir düğme ilittiriniz. 

3 - Yine tüylerden ve ipek kap· 
lamalı tellerden vücude getirilmit 
bir çiçek. 

4 - Bu çiçek opalin kağıdın • 
dandır. Kağıtlar büyüklü küçüklü 
yuvarlak olarak kesilmlt ıonra yi
ne ipek kaplamalı ve nihayetinde 
bir inci taklidi düğme bulunan te. 
le geçirilmiştir. Bu dört çiçekteki 
bütün yapraklar mikadandır. 

Sıcaklık 
Ölçüsü 

Ekser memleketlerde soğuk ve 
aıcağrn derecesini bilmek için ıan· 
tigrad, yani yüze bölünmüf termo
metreler kullanırlar. Fakat bazı yer 
!erde de bir an'ane ve alıtkanlık 
neticesi fahranhayt veya reomür 
termometreleri de kullanılmakta -
dır. Reomür termometresi 100 ye
rine 80 dereceye taksim olunmut • 
tur. Fahranhayta gelince bunda 
evvela bilinecek tey, santigradın 
sıfırının fahranhaytin 32 derecesi 
olduğudur. 

Küçük kralın Üç arzusu 
Yugoslavya kralı timdi on bir 

yafındadır. Geçen yıl batında an
nesi kraliçe Mari 193Ş senesi için 
üç arzusunun neler olduğunu sor
muttur. 

Küçük kral bir müddet düşün
müt ve tu cevabı vermiştir: 

- Birinci defa pantalonumun 
iki tarafında birer cep isterim. 

Bunun sebebini aormutlar. O 
da demit ki: 

- Çünkü ne zaman mendilimi 
çeksem, cebimde ne varsa, bilet, 
ip, çakı hep yere dökülüyorlar. 

Kralın ikinci arzusu güzel hay 
van resimleri basan bir gazeteye 
abone olmak imit. 

Oçüncüıü de menfi: "1935 te 
bana katiyen lahana yedinneıin • 
ler.,. 

Halbuki ıiz kağıdı alır, yelpaze
vari büktükten sonra, iki barda • 
ğın üzerine gene koyarsınız. Bu 
şekilde kağıdın mukavemeti artar 
ve üzerine konacak bir bardağın 
ıikletine tahammül eder. 

Sıcak, soğuk 
Bir bardak sıcak ve bir bardak 

ta soğuk ıu alınız. Bir üçüncü bar
dak daha alarak ılık ıu yapınız ve 
b·ı ılık suyu diğer iki bardağın a -
rasına koyµnuz. Bundan sonra sol 
elinizin pa'rmağını sıcak suya, sağ 
elinizin bir parmağını da soğuk su 
ya batırınız. Bir dakika kadar bek. 
leyiniz. Ondan sonra her iki par • 
mağmız;ı birden çekip ılık barda. 
ğa babrınız. Bu ılık su parmakla· 
rınızda hem soğuk, hem 11cak karı
şık bir his hasıl edecektir. Eğlen • 
celidir. 

Bu haftaki sihirli resmimiz boy al.dır. 1 Numaraları ıiyah, 2 numa
raları yeşil, 3 numaraları pembe, 4 numaraları mavi, 5 numaraları kır
mızı, 6 numaraları sarı, 7 numara[ arı kahverengi olarak boyayınız. Nu
marası;z;ları da beyaz bırakın:ı, bakalım ne resim çıkacak? 
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M~çhul bir ..ıdam telefonda D:ıl'e 
Miminin mektubu ıu yazdırıyordu 

.aülAsa 
L Fantoma - Hırsız namilc n ruf o

lan Marten Dal hususi bır baloda ga
yet garip bir hmuzlık vakasının içine 
karışmıştır. Çalman şey ev sahibı Ma
dam Koverlıbin yeşil elmasıdır. Bunu 
Brına ısmınde bir genç kız aşırmıştır 

M ksad• şudur : Çünkü bu yeşıl el
mas Cimi Barinjer isminde bir ad:ımın 
katleuıldigi gece bunun ustunde ıdi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
duğu yerde bulunmuştu. Brina bu mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortadan esrarengiz bir şe
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Kovcrlib aşırmasın- Fakat neden 
bu adam böyle bir hırsulığı yapacak
tır? 

İşte Dal, timdi genç kıza bir yar
cbn olmak üxerc Kovcrlihin arkasını 
talrip etmiş ve onun _da bir gece Cimi 
Barinjer'in katledildiği dairede aynı ıe
kilde vurulduğunu görmüştür. 

Bir sürü ınaceralardan sonra yeşil 
mücevheri bulmuş bunu genç kıza tes
lim etmiştir. Şimdi katili bulmak içio 
Beranjerin masasına geçmiş. beklemeğe 
koyulmuştur. J 

- O kadar acele etmeyiniz. Çok 
dikkatfi olmam lazım. isminizi ta
nıyorum, fakat. .• (Ses tereddüd e
diyordu) fakat timdi ben telefonu 
kapıyacağım, sizi iki dakika sonra 
çağırırım. Elektriği yakınız sonra 
ben sizi tekrar çağmncaya kadar 
pencerenin önüne gidib ora:da duru 
nuz. 

Dal: 
- Niçin? diyecek oldu. 
Fakat telefon kapanmıttı bile. 

Verilen emre itaat etti ve pencere
nin önüne gitti. Kendi kendine 
"ah!.. evet! .. anladım! ..• ,, dedi. 

Kartısında, dar sokağın kar91 
kaldırımında bir evin duvarları 
yükseliyordu. Bütün pencereleri 
karanlıktı. Bu pencerelerin birin
den onun yüzünü görmek isteyen 
birisi mi bakıyordu? Abajurun büa· 
bütün hafiflettiği aydınlık çok az. 
dı. Sokakğın öbür tarafından onu 
görmeğe çalııan adam güçlükle 
kendisini seçebilecekti. Abajuru 
kaldırdı. Yüzünü cama yaklattırdı. 
ve orada epeyce durdu. Kartısın
dakı evin karanlık pencerelerin L İ· 
rinde hakikaten bir adam var mı 
idi yoksa ona mı var gibi gelmi,ti? 

Telefonun zili bir daha çalmağa 
ba,ladı. Dal elektriği söndürdü ve 
yazıhanenin önüne oturdu. 

Birkaç dakika evvel ititmit oldu
fu heyecanlı ses: 

- Sizi gördüm ve size itimadı~ 
var, dedi. 

-Fakat ben sizi görmedim. Ve 
biran geldi ki kendi kendime acaba 
bana bir kurtun mu atacaksınız 
diye ıordum. Öyle güzel bir nişan 
tahtası olmuttum ki. •• 

- ~lay etmeğe vaktimiz yok. 
Bir kalem bir de kiğıd alınız. Ay
dınlığa da ihtiyacınız var. Yazıha
nenin üzerinde küçük bir lamba 
vardır. Fakat evveli pencerenizin 
pancurlarını kapatın. 

Bütün bu uzun lakırdılar Dal'ın 
sabrını tüketiyordu. Fakat itaat et
ti. MeçhUI adamın her söylediğini 
yerine getirdikten sonra emirlerini 
beklemeğe h&fladı oı 

- Fransızca bilir misiniz? diye 
sordu. 

Dal titreyerek: 
- Evet, çok iyi diye cevab ver· 

di. 
- Bu işleri kolaylatbracak. Ne 

Barenjer, ne de Koverlih bu li
sanı bilmiyorlardı. Her kelimeyi 
teker teker hecelemek mecburiye
tinde kaldım. Ba,layahm: .'Benim 
&cvgili Mimiciğiın. 

Dal'ın başı dönmeğe batlamıftı. 
Gözleri kararıyordu, zayıf bir ses
le ve fikirlerini toplamağa çalıta
rak: 

- E tt dedi. Mimin;n mektubu 
mu? IJ.k kısımlarını söylemenize 
hacet yok. Ezbere biliyorum. 

- Hepaini baştan yazmak daha· 
doğru olur. Dosdoğru olmaaı lazım. 

Ses devam ediyordu. Dal'ın ta· 
kakları zonklamağa batlamıtlı. 
Barenjcrin yarım kalan cümlesine 
geldikleri vakit gözlerini önünii bir 
sis tabakası kaplamışh. Gözleri
ni kapıya dikn:ıitti. Ha timdı l:apı 
açılacak; ha ~imdi meçhul katil gö
zit!crcek diye bekliyordu. Ne yazdı
ğmı bilmiyorc!;.ı bile .. 

Mektub uzun değildi ve Baren
jer ile Koverlih yaztlıklarmdan baş 
Jm .:ıir iki cümlesi daha vardı. En 
sonunda: "Sen! çok se·;cn,, var .:ı 
ve Mi,el imzasını ta~ıyorJu. 

Ses: 

- Şimdi, bana hepsini b8'tan .o· 
kur musunuz? dedi. • 

Dal öksürdü ve okumağa hafla· 
dı: 

"Benim sevgili Mimiciğim, 
Mektubunun yazılı~ tarzına çok 

canım sıkıldı. Sana uzun boylu yaz 
mak İsterdim fakat kalam ıemalar
daki bir evden ve yeşil bir kapıdan 
dolayı çok karışık. Sana ne katlar 
çok söylemek istedim ki sen benim 
için her şeysin. ~ütün kal
bimle iztirabına İftİrak edi
yorum. Vapurum yarın ha
reket ediyor. Bir hafta sonra ara
mıza uzun kilometreler girecek fa. 
kat aynlığunızın ima olacağı tlü
fiincesile teselli buluyorum. Güzel· 
liğinin derecesi katlar da cesaretli 
olmağa çalıf. Birlefeceğimiz güne 
katlar hep saatleri sayacağım. 

Seni çok seven 
Mite! 

Dal son cümleyi ancak ititilir bir 
sesle okudu. Hiç sebebsiz sukutu 
hayale uğramıftı. O çok batka tey
ler bekliyordu. Y a;bancı ses: 

- Tamam, dedi. Anlayor mu SU· 

nuz? • 
- Neyi anhyacakmıpm? Bu 

mektubda bir cinayet yaptıracak 
hiçbir fey yok.. Mite! de kim? 

- Mi~I ehemmiyeti haiz değil. 
Miminin de hiç ehemmiyeti yok. 
Bunların cinayetle hiç alakaları 
yok. 

- Sema1ardaki ev ile ye~il kapı 
ne demek? 

- Bunlar büsbütün ehemmiyet
siz. Aalp dağlarında kain e5!.ı bır 
'atoda vukubulan acıklı bir hadiıe 
anlatılmak isteniyor. Zanne.Jerim. 

- Buradan çok uzakta olmayan 
bir evin anlatılmak istenilmesine 
emin misiniz? 

- Hayır hayır. Buna eminim. 
Mektub yalnız bafma hiç hır ma
na ifade etmez. Bambatka bir us
luble yazılan bir mektub da bunun 
gördüğü iti görebilirdi. 

- Sahi mi? 
Dal kendi kendisine "bu adam 

muhakkak deli,, diyordu. Peki a
ma bu adam deli ise bir kişiyi ölü
me götüren birisini de yaralayan 
kurşunlara ne demeli? •. 

öbür tarafta sea ıuamu~u. inil
tiye benzer bi~ ses ititildi. Ses kor
ku ile devam etmeğe batladı: 

- Hiç vakit geçirmeden kasayı 
açmak lazım, bu sırrın içyüzüne 
ermek 18.zım. Ben artık bütün bun
ları vicdanımın üzerinde ta'ıyamı
yorum. Bana yardım etmek ister mi 
siniz? 

- Size yardım etmek mi? Na
sıl?? .. 

- Kasayı açmakla. isi sonuna 
kadar yapmanız lazım. Siz de Ba
renjer ve Koverlih gibi kendinizi 
öldürtmeyin iz. 

- Onlan kim öldürdü? 
(Bitmedi ) 

Beyoğlu Dördüncü sulh hu
kuk mahkemesinden : 

Beyoilu'nda Tünelde eski Ruı kon -

aoloılujju yeni Narmanlı hanı altında 

388/3 No. lu mağazada kuyumculuk ve 
mücevherat ticareti etmek.le ve Beyoğ .. 
lu'nda Poata sokağında (4) No. lu Mey
menet apartıınanının ( 1) No. lu daire -

.inde oturmakta İl<en 22 - 1 • 935 de ö
len Yunan tebaasından Pavlo Polidor'· 

un terekeıine muhakemece el konmu.ı
tur. ilan gönünden başlamak üzere Bir 

ay içinde alacaklı ve vereceklilerin ve 

mağazauna tamir etmek ve sabnak üze
re mal bırakmıJ olanlarm icldialarmı İı· 

bat ede<:ek veaikalan ile birlikte Beyoğ. 

lu Dörcliincü Sulh Hukuk mahkemesine 
bat Yurmalan ilan olunur. (S523) 

lıtanbul Aıliye 6 mcı Hukuk Ha
kimliğinden: 

Muhittin tarafından Sultan Selim
de Tabakyunuata Çıkmaz türbe aoka
ğında 80 No. lu hanede mukim iken 
ikametgahının meçhuliyeti anla~ılan 

Nad;de aleyhine mahkememizin 934-
2294 No. lu doayaıile açılan teıcili ta
lak davaımın muhakeme günü 25.3. 
935 pazarteııi aaat 14 te tayin ve bu 
baptaki davetiye v.-akaaı mahkeme 
divanhane.ine talik k:ılınmı~ ve 15 
ırün müddetle ilanen tebligat icraaına 
karar verilmif olduğundan mezkiir 
ırün Ye aaatte latanbul Mahkemei Aı
liye Altıncı Hukuk daire•inde heyeti 
hi.kime huzunına gelmediği takdirde 
gıyabında muhakemenin icra kılına -
cağı tohliğ makamına kaim olmolt ü
zere ili.n olunur. ( 8525) 

MiLLiYET SALI 2' ŞUP.AT 1935 

l'urk- Fransız 
Ticaret muahede
sinin feshi 

(Başı 1 inci sahifede) 
gat, dün komisyonculara ve diğer a
lakadarlara bildirilmiıtir. Tacirl ... den 
bir kısımı, bazı noktalar etrafında te
reddüde dü:;erek baş.müdürlükten i • 
zahat al11ııJlardır. 

Denizlide alafranga konserler veriliyor! Çankırı umuıni 

Türk - Fransız ticaret anla§ma&ının 
feshi dolayrsile, Fransanuı 6 • 7 ınil
yon lira arasında blolke alacağı mev
cut .olduğu tahmin edamckledir. Bu
nun manacı, m~eketimize itlıal et -
tikleri mal miktannın bizim Fransa • 
ya olan itıracatmuzdan kot kat faz
la o!ınası deı:nektir ki, anlatmanın r es
hini icap ettiren en mühan acbcpler -
den birl bu olmuştur. 

Japon mallan hakkında bir karar 
Temmuza kadar gümrüklerimize 

ırelecek olan Japon erntiaaınm 148 nu: 
maralı kararnamenin K listesinde gös
terilen ~anın kontenjana bakılma
dan ithal edilmesi giiınrüklere teblii 
edi'miş ve dünden itibaren tatbikine 
batlamruşto-. 

Hedef belli deği ! 
(Başı 1 inci sahifede) 

NAPÔU, 2 5(A.A) - Conte Bi -
ancamano vapurunun hareektinden 
sonra, bugün Lombardiya'dan gelen 
Naaarn Sauro vapuru, mühimmat, er
zak ve amele ile hareket edeceği gibi, 
Leonardo de Vinci vapuru da amele 
nakledecektir. 

Bugünden itibaren muhtelif yer • 
lerden, muhtelif sınıflara mensup kı
talann Meainaya akın edecekleri ha
ber verilmektedir. 

Bay Mussolininin Mesinaya gele -
rek bunların hareketi eırıasında ha
zır bu!unrnas.ı muhtem.eJdir. 

Habeşistanm ümidi Cenevrede 
LONDRA, 25 (A.A.) - Daily eka· 

prea muhabirinin haber verdiğine gÖ· 
re, Adiaababa'daki ltalya sefiri, Af. 
dua ile Ado ara11nda, 6 kilometrelik 
bir .....baya teŞTilİI edilmek istenilen 
bitaraf mıntakayı geçmek üzere göçe
belere verilen müsaadeyi prensip iti
barile k"bul ebni§tİr. 

Ha.bef hükümeti, bu husustaki tek
lifi kabul ebnİf ve müzakerelere Bel
çika 1 ı ve laveçli zabitleri de i~tirak et
tirmek teklifinden de vazgeçtiğini i
ma eylemiştir. 

Zannedildiğine göre, ltalya hükii -
·meli, Ha.be~istanm, meseleyi hake:ne 
havale etmek hakkındaki notalanna 
cevap venned;ği takdirde Habeşiatan 
imparatoru, davanın hallini uluslar ku 
rwnuna bırakacaktır. 

Yeni ltuvuetler 
ROMA, 25 (A.A.) - Harbiye müa

teşa.n evvelki gÜn Kaian ve Si3rakü
xada ta·h&ffÜt etmiş olan aokerleri tef. 
ti~ ettikten sonra bu ıabah Mesinaya 
vannıf ve orada farki Afr:kaya git -
meğe amade • U:unan a<kcrleri de tef· 
tiş elı'TI ·r. 

Şehırde büyük bir faaliyet ve ha
reket vardır. içinde zabitler ve asker
ler ve harp mahkemeai olduğu halde 
dün akf8Dl Napoliden Meıinaya gel -
miı olan Kont Biye.nkamano vapunı 
bu aahah Mesi::laya gelmit ve oradan 
da bir çok asker ve malzeme almıttır. 
Bu ~emin!n i .... n..? ... l 00 kadar :zabitle 
2600 nefer ve üc; bin ton malzeme var 
dır. 

Muhtelif tchirlerden piyade ve top
cu, iatibki.m lutalarile mütehaaaı• a
meleler gelmektedir. 

Bunlar Leonardo ele Vinci vapuru
na bineceklerdir. 

1 Askeri tebliğler 1 
:;31 lO:jlılliıUlaful ijQ6-326 

ilıtirat e'.radını 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 

Askerlik çağına giren yerli yabancı 
331 doğumlularla beraber 306 dan 326 
ya (dahil) doğumlulara kadar yerli ih· 
tiyat efra<lınm yoklarnalarm'1 2 mart 
9J5 ten ıtibaren aşağıda yazılı günler 
zarfında başlanacaktır. EıJ J?:ünlerdr me.ı: 
kur doğumlu efradın ıubeye müracaat 
etınelerı ve hançu: L;. ......... "" ............. - .~ .. 4-

met adreslerini göstenr bir mektup gön 
dermeleri i.iin 01unur. 

2 Mart 935 cumartesi: Kaptan lbra
hlın ağa llmekçı.ba§ı Ali ağa. 3 pazar: 

Köyiçi, 4 pazartesi: köyiçi, 5 Salı: Atik 
Sinanpaşa, 6 çarşamba, Atık Sinanpaşa, 
7 perşembe Cedid Sinanpa'!&, 9 cuınarte
ai Dikilitaş, 10 pazar Şenlik dede, 11 
pazartesi : Şenlikdede, ı 2 salı Vi§ne 
zade, 13 ~arşamba : Vişnezade, 14 per
şembe Abbasağa, 16 cumartesi Türk Ali, 
17 pazar Cihannüma, 18 pazartC6i: Ci· 
hannüma, 19 salı Tcşvikiye, 20 çarşanı
ba Teşvikiye, 21 perşembe Muradi· 
ye, 23 cumartesi Ortaköy, 24 pazar Me· 
cidiye, 25 pazarte&i: Mecidiye, 26 sal: /u 
navutköy, 27 çarşamba: Arnavutköy, 28 
perşembe Kuruçeşmt, 30 cumartesi: Be
bek, 31 :ı:ı.azar Bebek Ortaköy darüley
tam Balmumcu darüleytam Dumlupınar 
yatı mektebi. 

:y. :(. :y. 

Beyoğlu Askerlik tubesinden: 1 -
Şubemizde kayıtlı yerli ve yabancı 331 
doğumluların ilk yoklamauna 2 . mart-
935 tarihinde ba,lanacaktır. 2 - Yokla
maya gelecek olan ınükellefin ( 4) adet 
veaika fotoğrafile yeni hüviyet cüzdan· 
larıru yani:::ır1nda gctirmelerı lizımdJr. 
3 - Şube her gün cumadan maada yok· 
lamaya devam edecektir. Beyoğlu k:ıxa
aına merbut nahiyelerden aıağıda gös
terilen ırünlerde mezkür dojjumluların 
ıubcde bulunmaları. 4 - Diğer nahiye
le"e mensup olan mükel!Jlerin de han
gi gün ıubeye müracaat edecekleri baı· 
kaca ilin edilecektir. Takıim nahiyesi: 
( 2 mart 935) ten ( 7 mart 935) kadar. 
Kasımpaşa nahiyeoi: (9 mart 935) ten 
tı7 mart 935) kadar. 

t , 

Denizli halkevi bandosu 

DENiZLi, (Milliyet) - Denizli 1 
de alafranga musiki zevki son gün
lerde artm<lktadır. Bu hususta çok 
çalıtan füıe musiki muallimi Bayan 
Mübeccel sık, wık Halkevi salonun
da konserler vermektedir. Civar vi· 
!ayetlerdeki musiki muallimlerini 
de davet ederek müştereken daha 
güzel konser vermeğe çalıtan Ba
yan Mübeccel bu defa. da Milas 

ortamektebi musiki muallimi Ih
san Atakurdu Denizliye davet ede
rek etbirliği ile bu hafta zengin 
programla bir konser verdiler. Sa
londa hiç OOf yer kalmamıtlı. 

Önümüzdeki hafta tekrar bir kon 
ser daha tertip etm:,}lerdir. Halk
vi bandosu bando tefi Bay 
Ha·kkımn çok çah,masile günden 
güne iyiletmektedir. 

eavburth yeni b~hdiye meclisi! Diyarbekirin 
BA YBURD, (Milliyet) - Beledi- 40 ll k d 
ye meclisi azası 'ubat liirini1en iti- yı 1 o ası 
haren on bet günlük içtimalarına 
ba,lamış' ardır. önde belediye bat
kam Tevfik Çaruh olmak üzere mü
nevver adamlardan sec;ilmit olan 
yeni meclis memleketin imarı için 
timdiden mühim kararlar vermek· 
te.Jirler. 

Etrafta fazla kar bulunması do
layısiyle; çalı~ml\ya ancak marttan 
sonra batlayacaktır. Yeni meclis 
bilhassa s~ yollarım muntazam bo
ru' arla şehre getirmek ve tehrin 
tanzifat, tenvirat itlerine ehemmi
yet vermektedirler. Şarkın yıldığı 
namını tatıyan kazamız belediye
nin gayretile bu sene bir kat daha 
parlayacaktır. Bayburd halkı bele· 
diyenin bu kararlarından çok mem 
nundurlar. 

Yeni 
Soy adı alan'ar 

:f. Beyoğhı Kalyoncuda 131 numa
ralı evde Muğlalı Bay Hüaeyin (Ke>
nuk) ooy adını almıştır. 

" Büyükderede Çeııme aokağında 
oturan bakkal Bay Hacr Yuauf eJi 
bayan Nakiye, kızı Huriye, oğlu Galip 
ııoy adı olarak (Göktt)i aknıtlardır. 

" Cihangirde Ege bahçesi müdürü 
Bay Mehmet Ali (Kuoın) aoy adını 
almıtbr. 

• Nunaoamaniyede, Tasvir sokak 
18 No. da Ali Aguş, refikaaı Aliye, <>
ğullan perükar O•man, Abdürrahman, 
Mehmet, lbrahim, kıxları Sitare, Sa • 
ime, Emine, yeğeni tuhafiyeci Oaman 
Nafi, karısı Hadiye, çoeuklan Hüsnü, 
Dürrii Saf, Necla eski aile ad:arı olan 
(Babacan)ı aoy adı olmı§lardır. 

Sot.ur'ler 
Yurdumuzu 
Terk ediyorlar 

(Ba§J 1 inci sayfada) 
ri üzeı-ine Katolik ve Rum papa.lan kı· 
yafetlerini deiitlirmek için hazırhk yap
maktadırlar. 

Ruhani te~kilat içinde yalnız sörler 
( soeur) kanuna itaat ehnemek .için mem
leketimizi terketmeğe ha:urlaıunakta • 
dırlar. SOrler ruhani elbioeyi çıkarmak 
k~nd.ılen için k..Oil olıruuıığuu ileriye 
•urmuıJer ve Fra!'l;\a ve ıtaıyada men .. 
sup oldukları Corı;:;regation ıara müra· 
caat ederek talimat istemişlerdir. htan· 
huıun muhtelif 1ten1tlerinde kız mekt,:p· 
leri idare etmekte olan sOrler mekteple
rini kapatmağa karar vermıılerdır. Bu 
meyanda KadJc.öyünddu f'jolre Daıne 
de Sıon, &ğ.,.kesen civarında Çukur • 
bo•tanda bulunan Fille• deı (.;harite• 
rahibeleri de idare etmekte oldukları 
mektep).,ri kapamak üzeredirler. 
Bunların Japonyaya gidecekleri haber 

verilmekte iıe de bu huıusta verilmiş 
bir karar yoktur. Dün gorüftüğümüz 
bazı rahibeler, menıup oldukları Congre
ıration'lardan emir beklemekte olduk -
!arını oöylemitlerdir. Dün bir rahibe bi
xe decli ki: 

- Japonyaya mı, yokıa Fan veya baı 
ka bir memlekete mi gideceğımizi lıe • 
nüx biz de bilmiyor\1%. Pariaten ııelec:ek 
emri bekliyorux. Bix aııker ıribiyiz. Emir 
kuluyuz. Ne derleroe İtaat eder ıve he· 
men yaparız. Fakat ırideceğimiz memle
ket hakkında timdiye kadar bize bir e
mir tebliğ edilmemittir.,, 
Buradan ıridecek aörlerin mekteplerinin 
hükumet tarafmdan satın alınacağı ve 
yerine yeni mektepler açılacaiı haber 
nrilmek.tedir. 

Mem!cket ticareti Üzerin 
de faydalı 

surette tes;rini gösteriyor 
DIY ARBEKIR (Milliyet) - Di

yarbekir ticaret oda&ı kırk yıla ya
kın bir zamandanberi tesis edilmit· 
tir. Dört yıl önce ticaret odası ken
di parasile, Diyarbekirin balıkçı· 
larbatı denilen en güzel bir mevki
inde bir bina almıt ve oraya tatın· 
mıtbr. Odamız, bütün tüccarları· 
mızı ticaret odasına bağlamak ve o
danın gayesi etrafında feyizli ve de 
vamlı bir hareket vücude getirmek 
için bütün kuvvetile çalıtmaktadır. 
Odamızın bu devamlı faaliyeti sa· 
yesinde, pek kısa bir zaman için
de odaya yazılı aza adedi iki misli· 
ni geçmit ve varidat eılt.iye nisbet· 
le epeyce çoğalmıttır. Oda ayni za
manda 9arımızın ticari ve ökonomi 
vaziyetinin ilerlemesi ve bilhassa 
tüccarlarımız arasında ticari ahla
km kökle~mesi için çok çalıtmakta
dır. 

Mıntakamızın be!Ji batlı ihraç 
maddeleri, buğday, arpa, pirinç, 
sadeyağ, badem, mazı, cevizdir. 
Bunlardan birkısmı dı, memleket
lere ihraç edilmektedir. Son zaman 
larda mıntakamızın ihracat ve itha
latı arasında büyük farklar görül
meye batlanmıt ve ihracat miktarı 
ithalat miktarını epeyce geçmiştir. 

Akşehirin eski hapishanesi 
yıktırıldı 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Yıllar
ca evvel yapılmıt olub bugünlerde 
yarm göçmüt ve kalan kumı da 
çökmek üzere bulunan hapishane 
binasından mahkfun ve mevkuflar 
batka mahalle çıkarıralarak bir 
yandan Afyon caddesi diğer yan
dan Konya caddesi üzerinde ve ta· 
nmızın en iyi yerinde kötü bir man 
zara alan. bu bina belediye üneyle
rimizin gayretlerile yıktırılmağa 
ba,Ianmıştır. 

Akşel irde ~czaneler 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Kenti

mizde yıllardanberi iki eczahane 
bulunmakta idi. Bunlardan Necmis
tikbal eczaahnesi bundan sekiz ay 
kadar önce kapanmış, bu suretle 
bir eczahane kalmıttı. Ahiren ecza
haneleri tahdid yaaasile eczahanesi 
ni kapayan Bay Mustafa Tuna Oa
küdardan tarımıza gelmi• ve (Yeni 
eczahane) isimli bir dükkan açarak 
işe ba.lamıştır. 

Gem'ik çevresinde seçim 
GEMLiK, - (Küçük Kumla) 

Köy idaresi kümesi şu türlü seçil
miştir: Muhtarlığa Nazım Töre, 
üyeliklere Hacer Parlak, Hüseyin 
Gürel, Halit Karaata, Emin Tay • 
lan, Ali Rıza, lsmail. 

Balıkesir Helkf.vinde 
kitab sıergisi 

BALIKESIR, (Milliyet) - Balı
kesir halkevinde muntazam toplan
tılar yapılmakta ve faydalı çalıt
malanna devam edilm~ktedir. Şu
batın 25 inde evin salonunda bir 
kitab ıergisi açılacak ve sergide 
Bahkesirde baaılmıt her nevi ki
tab ı-er alacakbr. 

Meclisinde 
Kadın üye 
Ba;an Atiye Said Qço~ 

neler yap-
mak istediğini anlatıY0~ 

ÇANKIRI, (Milliyet) çanJ-ıl'ıı' 
mumi meclisine Çerkef kat~~ 
dan seçilen Bayan Atiye V 

1 
t 

kutlulamak maksadile ziyare 
tim. ' 

uııeff 
Çankırının bu genç ve rn 

bayanına sözaraaı aordUIJ'::.. ıt 
- Umumi meclis üyeJığtııl' ~ı 

çilmenizden memnun rnusıJD 
Güldü ve: 

- Bu seçimden çok rnep!ll .() 
Şimdiye kadar ihmal edilell ,ıl.. 
kadınlığının yükselif yollarJJll. 
cumhuriyet idaremizin büyiilı ~ 
!erinden birini de kadınlığıe 
sal hakkın verilmesidir. tr 

• B~ meyanda be1;1 d.e ~lıJfl '1 
layeb umumi meclıs iıyelığl~ 
ket kazasından seçilC:lim. S 

_ .• ılnrı umumi meclisinde fı 
üye Bayan Attiye tfço 

evvelde Çankın ıpor ku)übiİ ~ 
heyeti azalığında bulunıııllf . it 

U • ı· :ı;ı - mumı mec ıate eıı ·~ 
Çankırı vilayetinin hangi 1 

alakadar olacaksınız ? 
- En çok sağlık itleriJe.~ 

mak buna bağlı olduğundaJl Jıl 
datlamnın aıhhatlerile aliık' 
lacağım. Köylülerimizin lı 
küçük çocukların sağlaJJJ . 
yetitmelerini çok arzu ed1 fi 

Bunların sık 11k muayell~ 
davilerinde ve aıhhi ifl~ 
killi.tında iyi verimli usulletl 
kine çal19acağım. 

Geçen sene bir kısmı 1" 
hastahanenin diğer kıstJlJllll' 
ması husulüne çalıtacağJlll• ıı9 

Çankırıda at aporculuiU~ 
kitafına gayret edeceğil1l• 
ler itinde de 1'öy çoC. · 
imkan ve müsaadesi 111 ı 
okutulması için büyük rn~~ 
değil bir köy ihtiyacları11a. 
çük ve modern mekteb)er 1 

isteyeceğim. ıt' 
Atiye Said Oc;ok notlar• 

narak eli!e itaret etti: . '/.,/. 
- Şunu hemen yaz kı: ı fi 

nu · Çankın yolunun 18
• 

mütemadi geliş ve gidit~ısı' 
edecek bir hale konulJll~ 
Çerket - yerede yolunun 
vel bitirilmesine ve bu ıı"~ 1 

bi hassa köy yollarına -~T f 
hemmiyet verilmesine ı;- 1 

Çankırı vilayetinin zi~ıı" . 
da ilerlemesini isteyeeelf

1
1 "ye 

kısımda en çok ehel1llflU j41if· 
cek "Kızılırmak:,, hava ı• ııJı , 
rada pirincçi'ik veya ~Jı611"' 
ziraatinin ilerlemesi ıçıll ,,., iPe ,. 
parasız tohum veriJıne• 
edeceğim. I• f 

Bayan Atiyeyi daha fl:jıı ÇI 
mak ve sözü uzatma.ınel' j~l'ı 
rının bu çok yerinde olaJl11,. ~ 
lannı sezen ve yapılJDll," ,.-eıı İ 
f&Cağını gönülden sÖrıejj,_d 
bir kadın umumi IJledı• c1eril1. 
bu değerli sözleri bende 11 jlt 
haz uyandırdı. Ona ,-"/ 
ıözleri sordum. ııeti~ 1 

- :Bunlar dedi. Meın1eeııi~~ 
yük ih~iyaclarındandır· tıil ıı:'' 
diğer arkadaşlarımda !ar 1.J; · 
düşünürler. Saygı . d;.ııt;e f ' 
Bay Uzgören bu .dıl~ Ôııııll 
tekli ve mütemayıldır~11• 
sk himmtlril çok itlr 
na inanım vardır. 
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liALI TASFiYEDE 

ISl'ANBUL RIHTIM DOK 

Ye Antrepo Türk Şirketi 

1
.. Birinci ilan 
l<aret kanununun 361 inci maddesi-

" •• dahili nizamname ahkamma tevfİ· 
~ !asliye halinde bıılunan I.tanbul 
ij, lıııı Dok n Antrepo Türk Şirketi 

.. ,.daranı 30 Mart 1935 cumartesi gÜ· 
ili ıaat 12 de latanlıul'da Galata'da Os· 
"tnlı Bankası merkezinde adiyen içti
~ •d0<:ek olan heyeti umumiyeye davet 
Qnurlar. 

Ruznamei müzakerat ı 
'1ecıisi idare raporu 
Murakıp ....,onı 
8ilin90 ve hes•bıl taıdikı 

tıyor "1ocli.ı idare izalarmın ibraları 
liiaaedaran dahili nizamnamenin 27 

~ "'•ddeainde yaulı ru... <1e11edi teY-

1) llııoaın...teleriai iıcar.t kananunun 
•1 İııci maddoaine te-rfikan içtima ııii· 

'""den 1iakaJ lair hafta enel icra ed• 
ti~ ~dir. Hi.....ı.ruw. szularma söre 

jjllt t' lıiı .. ....tab latanbul, Paria •• 
: , ıt ı._'l,ılra• da 0-11 Banka11N1 tevdi ffi• 
ğıJ!t 1 ~ 
,u~ııı· • 

la~l. 26 Şubat 1935 
~ Mecliai idare 

u;pıl ikinci ilin 
1

1'!. l'İcaret kanummıın 4SS iDc:i madcleD
~ iJ1 it leı.fikan taofiye halinde bulunan ı.. 

ıf ~tıl Rılıbm Dok n Antrepo Türk 
J8 1 keti hihedanım 30 Mart 1935 Cu· 

(1 ~··i aüııü: -t 12 1/2 da lstaıııbul'da 
ÇI ~ta' da Oımaıılı Bankası merkezinde 

jııt ıg ~•ti umumi re içtimaı na .!net olunur· 
)JıJll'r ~. 

R.uznamei müzakerat ı 
'falfiye Meclisinin raporu 

P.turaıop ............ 
l K.Uı ...... ..m 1935 te katedilen bi.
llnço " hesabatm tasdikı 
1 murakıp tayini. 
'faııfiye _,.ıanna ıirketl• mv. • 

'ı. yapmafa mezuniyet itaaı. 
lfiaaedaran clahili nizamnamenin 27 

iti 11\addeıinde yazılı hine ıenedi tevdü 
~eleıini Ticaret kanununun 371 in
~ llıılddeaine teriikan içtima gününden 
~ · al bir hafta ene! icra adecelderdir. 
l&a,,daranın arzularına göre iıbu bi11e 

._ atı hWıbul, Pw ,,eya Londra' • 

..._~•ınanlı Bankaıma tev.:li edilebile
-...qıt. 

·· latanbul, 26 Şubat 1935 
T asliye Meclisi 

KiLiMLi 

Kömür Madenleri 

'tiirk Anonim Şirketinden: 
bii İ ~eli.de heyeti umumiye içtimaıı 
\lftıı' ~ Şitılı:etimizin 1934 hesap aeneoine &• 

ıi ıı..'lelaae heyeti 11111umiye içtimaı 27 
iti l""'t 1935 tarihine mü.adif çarıam • 

' iiinü aat IS te latanbul<la Yeni
~de it hanmda dairei mahauaa • 
"'~ akdeclilecoldir. 

R.umamei müzakerat ı 
t l _ 1934 -...me ait aaeclisi idare 

~~akıp raporlaruım kıraat Ye tu 

h a - 1934 aenesi bili.nçoauııun Ye 
~ ıı:an.r ve faiz muhusaa hesapla· 
~ tetkik ye kabulü ile meclia icla• 
""ili ._ mun.kıplarm ibrau, 
, _ 1935 HDe•i murakıplarının ta.-

'4,.- 1935 &eftea.İ murakıp üc.-etlerinh 
•ti. huaularından ibarettir. 

~ 't-ıc.,.,,t kanununa ve es~ mukav.• 
~ &.>:;,."Dıize teriikan aahibı rey bi... 
'"."llrmıızm ualetmı veya vek&la • 

iıfıl•ıl ~ 'Çtİlnaa hazır bulull'!Dalan ve bun 
~ıPjı 1;.l'<laıı hamiline ait hiaoe ııahiplerinin 

Jı,fı ~etini la.kal bir hafta evvel tir
il j;;I ~ llledo:oaine tevdi ile mukabilinde 

~ Puauta11 .Jmalan lüzumu rica ve 
A olllJuar . .,,. . 

Meclisi idare 
............... ~~~~~~~-
~ I ~Öy ikinci Hukuk Hi.kim.li~ın· 
~: 

~ ~ıl<öyünde Moda cadd-~ 
bif' ~o. lu konakta ölea Genen1 Arif 
Jt"f' 

1 
'°ıs ~yteya ait menkul etYa _ ~'.'-3" 

ıl,, it 1 ~ ... raatcel- pazar aımu 1&• 

,.,. t. 1aahalli mezkiırda açık art. 

ıf Jı'.~ "ı.ı' IUretile n bedeli petİn olarak 
t' '/l~ \ı~ va m.ez'kiır günde salı§ bit

jJl!·l 'Ilı •ii aurette erteai pazartesi günü 
el, ~ 'lj 'iıt-ıı. •kf"m• kadar ve 26-3-935 
jJıf· ·~·· ~ u aaat - dörtten sonra satqa 
J:~lil- ~ o1111lacaiı •• yine ölüye ait 
JıO ı ~ • ~ beduteninda 3-3~35 tarihin
e f ~ ıtllı..,_. tethir olunacak mücev • 

~ ~ '1'.3.935 p....,_.be ıünü ıaat 14 

l~~~tı •e mezkiır günde aatı! 
~~ iiı aurette 9-3-935 cumarteM 
~~'it .._tııa denm olunacağı ilin u • 
"-.. (8528) 

'ı,~0il~ Dördiincü •Sulh Hukuk 
I> .... '>inci ... : 

1 
j)t "ı., ~altıda eski Bekçi yeni Zafer 

'ı..:•~ıt_ (37) No. lu hsnede otur· 
eti~ ~ ~en 1-1-935 te ölen Rober kı· 

· ,ıı I "ııı....,.,,,n terelceaine mahk .mcc• el 
e~1 ııJ· '......._.. ııa.. gününden ba§laınalı: 
b•

1 ,Ji~ b~ ııı;,.-1ııc.ı.ı. ..., vereceklileriıı bir llJ' 

t ~~. ~ .,,.d~laı-m üç ay içinde Beyoğlu 
·e 11 'i S,.ıı, Hukuk mahkemesine 
ıııl~ç1ı· ~lan lüzumu ilan olunur. 
.... (8548) 

MADEN KOMURU iŞLERi 
Türk Anonim Şirketinden: 

Alelade heyeti umumiye 
içtimaı 

Şirketimizin 1934 hesap aeneoine 
ait alelade heyeti umumiye içtimaı 
27 - 1935 tarihine miiaadif çartam· 
ba günü saat onda Ankarada tirketin 
merkezi olan Türkiye lı Bankıuıı bi • 
naarnda akdedilecektir. 

Ruznamei müzakerat ı 
1 - 1934 aeneoine ait meclisi idare ve 1 

murakıp naporlarmm kınat Ye luYİ- ı 
bi, 

2 - 1934 aeneai bilançosunun ve 
kiru zarar hesabı Ye faizi muhuaa. 
Ye lıiMei menfaat heaaplannın tetkik 
... kabulü ile mecli•i idarenin ve mu 

rakıplann ibruı ve tmnettüiin aııreti · 
tevzii, ' 

3 - Niz•mnamei ewin.iıı 12 nci ! 
maddeai mucibince müddeti bit- bu- f 
lan azaların yerine intihap icraar, ı 

4 - 1935 aeneııi murakıplarının ta- 1, 

~~ 1 
5 - 1935 hesap aeneai aleliıde heyeti 

umumiyesine kadar mutebar olmak 
üzere meclisi idare azalarının hakkı 
huzurlarile 1935 aen.,..; murakıp ÜC• 

retJerinin te.biti. 
Ticaret kanununa ve esıu mukave• 

lenamemiı:e tevfikan aahibi rey olan 
hi-.larl.u11111Zm asaleten veya ve
kileten içtimada hazır bulunmaları ve 
bunlarclan hamiline ait hiaae aa.hiple -
rinin hiaaelerini li.akal bir hafta eY • 

vol ıirket me11kezine tevdi ile mukabi· 
liıuı .. ~., puaulaaı almaiart liizmnu rİ· 
ca ve il&n olunur. 

Meclisi idare 

iKTiSADI VE SANAi 

TESiSAT 

ve işletme Türk A.Şirketinden: 
iLAN 

lktiaa.di - Sm.ai T esi.at •• Iıletme 
Türk A-Pn tirketinin 1934 aenesi 
muamelitı heaabiye Ye idariyesi hak· 
kında tetılôkat ve müzakeratta bu • 
lunmak üzere nizaınname.i dahilinin 
23 CÜ ve ticaret kanununun 361 nci 
maddelerine tevfikan hissedaranın ic; 
timaa davetine meclisi idarece karar 
verilmit ol<luğundan yerim Ye vakti i~ 
tima olarak kararlaıtmlan 1935 sene
si martmm 30 ncıı cumartesi gün ii Öf· 
leclen enel ııaat 10 da hiaaedaran ho
yeti umıım.iyesi ıirketin merkezi ida· 
resi olan Galatada Topçular caddcain· 
de 118 · - 120 numaralı dairei mahsu· 
sasmda içtimaa davet olunur. 

Rnmamei müzakerat ı 
1 - Mecliai idare .... mu,..Jap nll""" 

larının kraati, 
2 - Hoaabatm tasdiki •o meclisi 

idare zimmetinin ibrası ve he.oabat ne 
ticeai hakkında meclisi idarenin tek· 
lifi, 

3 - Mecliai idareye yeni intihap e
dilen azanın keyfiyeti intihabmm taa 
diki, 

4 - 1935 aenmi için bir murakıp 
tayini ile tabaj .. tımn te&biti ve bir 
muavin murakıbın tayini, 

S - Meclisi idare azasının haır.ln 
huzunı ile umuru ıirketi idareye me-
mur eclilen azumm ücreti miktarmm 
tayini, 

6 - Ticaret luuıww.nun 323 ncü 
maddesine tevfikan tiı'kotle mwune • 
ID.tı ticariycde bulunmak Üzere mec .. 
liai idare azalarına mezuniyet ita11, 

Asaleten ve ıerek vekaleten en az elli 
hiaae senedini hamil olan hissedaran 
içtimaı mezkürda hazır bulunalıile • 
ceklerdir. Mezkür içtimada hazır bu. 
lunmayı arzu eden hiaaedaran hamil 
alduklan hine ıenadtını ve yahut -
kür aenedatın bankalara mndn bulundu
ğuna mütedair olarak bankalar tara
fından ita olunacak ilmuhaher
leti yevmi içtimadaa liakal bir 
hafta evvel yani 23 mal't 1935 tarihi
ne müaadif cumarteai günü akıamına 
lı:aciar tirketiıı. merkezi idares.ine ema· 
nelen tevdi etmeğe mecburdurlar. 

Meclisi idare 

lat~ul icra hakimliğinden: 

Istanbul Çiçek pll2armda Fmdılr. • 
lrya h&DJ altında S4 No.. lu mağaza
da fanila ve ÇOl'ap ticaretile miqtegil 
Hüseyin Fehminin kongonlato için 
mühlet verilmesi talebile vuku bulan 
müracaatı üzerine icra kılman tetki. 
kat neticeainde Kongordato talebinin 
nazan itibara alınmımna va ic:n Ye if!ü 
K.n- 86, 2B7 inci -ddeleri mu· 
cibinca l>Qrçluya iki ay mühlet veril. 
meaine ve lıtanbulda Basiret hanında 
avııkat Abdülhak Kemalin komiaer ta 
yinina ve ifbu mühletin ili.Dile bera· 
ber icra ve ifli.a daireleri •• tapu ak
cil memurluklarına ve Hcaret mahke
melerine bildirilmMiae karar verilmiı 
olduğu ilin olunur. ( 8530) 

ZA Y\I. - Scltanaı.-et askerlik fU• 

besinden aldığım terhis tezkeremi zati 
eyledim. Yeniıini alacağımdan eıkiıinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Iatanbu) Balıkpazarında Lüleci sokak 
No. 2 de Al»diirrahman o~lu Mehmed 

ZA. 1. - Mutıor aildetimla 213 nıı.ma

ralı cılm11aı b)"bettim. V a&il Aagelidaa 

........ -............................................................................ .-.,_ , ........................... ~ 
lstanbul Oayrimüba iı er komi onun an: 

O. N. Semti ve mahallesi Scbğı No. ıu Cin Ye malıalleai Mıd:ı-men kıymeti 

Lira 1 

3564/15 Kadıköy 01manağa 

3564/16 
" " 

4258 

4372 

4386 

4419 

4567 

4678 

Beyoğlu Kamerhatun 

ı.tanhııl Eminönil 
Şeyh Mehmed Ceylanı 

Iatanbut Mabmutpllfa 
Daya Hatun 
Büyük Çarıı 

Beyoflıı Pangaltı 

Ualriidar Seliımsız 

Eski Hristo yergi Eski 4 Mü. 
yeni Retid el. yeni 62 

" ,, ,, Eıki 4 mükerrer 

Yeni 60 
Kalyoncu kulluğu Ealıi 10 

Yeni 12·14 
Arpacılar üld 20-30 Mükerrer 

Yeni 32-32/l 
Çncıılar 

Ağa 

Bayır 

Dibek 

E*iF19bWı 
Yeni Nilüter 
Kürkçll. 

Eol<i 13 
Yeni 11 

44 

69 

43 

19 

20 

119 metre ananın 4/6 hiaaeai 

119 buçuk metre arsanın 
4/6 hisaeai 
Kagir düldıiiıı ve depo "8 ü .. 
tünde odanın tMDMnl 

Şapcı bnı albnda kaıir dük· 
kan bili. hava 27 /240 hiıseci 
Kagir mağaza ve uma oda· 
nm 1/3 hiueıi 
Kagir dükkanın 1/3 bİaielİ 

Ki.gir hane ve bahçenin 
1/4 hU.ııeai 
164 metre ananın •-om· 

635 
Açık artırma 

638 
Açık-
24848 
Kapalı zarf 

1188 
Kapalı zarf 

258 
Açık ıııtınn• 

600 
Açık artaoma 

802 
Açdc-

154 
Açık aırtwma 

Kıaınen yıkılmıı lri.ırir hıma 73 
•• bahçenin 132/360 ~ Açık -a 
Kqir diikkin ... ü.tii iki luıtıa 170 
33/300 lıia...ı Açık a...tmna 

Y .......... evHiı yazdı emvali gayrin-.kUle on ciln<müddetle müzayedeye ç .... nlmıı 7-3-935 tarihine tesadüf 
eden Perteml>e günü saat 14 den itibaren ilıaleılerinin icrası mukaner bulunmuftur. 

Satıı münhas;ren Gayrimiibadil bo-u tledir. .................................................................................... 
DEGIRMENCILIK SEBAT j 

Türk Anonim Şirketi 
1

( 

HISSEDARANINA iLAN : 1 

Ticaret kanununun 361 inci ve ıir
ket aizamnameainin 47 ye 48 nci m.ad 
delerine tevfikan değinnencilik SE -
BAT Tfuık Anonim Şiıd<eti hissedar -
lar heyeti umumiy.,,.;ni &§ağıda gö .. 
terilen bmuaat hakkında müzakerede 
bulunmak üzere i!bu martın 27 n.cİ 
çar§amha günü aaat on dörtte Betik· 
tqta Ihlamur Dere caddesinde 64 nu
marada ki.in firketin merkezi idare
sinde ıureti adiyede içtimaa davet ey• 
(eriz. 

Ruznarneiınüzakerat ı 
l - Mecliai idare Ye murakıp ra • 

porlarmm kıraati, 
2 - 1934 senesi bili.nçoaunun •• 

lı:ir ve zarar hesabmm tudikila mec· 

lisi idare azaamm ibraaı, 
3 - Çıkan ve ölen meclisi Klare 

azalannm yerine yenilerinin intihabı, 

~ ............ u ...................................... . 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Türkiye Hililiahmer Cemiyeti Almanya' ya kadar gidib ge). 
me ve oradaki iaşe ve sair masrıı flan cemiyet tarafından deruhde 
edilmek üzre Berlin'deki Auer Fabrikasında bir müddet staj 
gördükten ııonra, Ankara'da tesiı edeceği gaz maskesi fabrika· 
aında kullanmak için vaufları af&ğıda yazdı: bir kadın ve iki er
kek uıstab&fı aramaktadır. Bun! ardan : 

BiR KADIN İŞÇi 
Maske dikim itleri Ye dikitlerin volkanizuyonu itlerinde, 

BfR ERKEK iŞÇi 
Preı ve madeni kısımların itlen me.inde ve madeni aksamın mon· 

tajmda, 

BiR ERKEK işçi 
Filtre kutularmuı doldurulmuı ve bunların montajında ltaj gör· 

mek üzre gönderilecekd ir. 

Den·zyol a ı 
Ace!Jl .E~ Ul..ı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzad• 

.. !1!111-• Han. Tel. 22740. ~--lllıiii. 
1ı:.RSIN "r OLlJ 

İNEBOLU vapuru 28 Şubat 
PERŞEMBE saat 11 de Pa
yas'a kadar. (1015) 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 27 Şu
bat ÇARŞAMBA saat 19 da 
Ayvalıia kadar. (1016) ---

TRABZON YOLU 
CUMHURiYET vapuru 28 
Şubat PERŞEMBE saat 20 
de Hopaya kadar. (1014) 

Kadıköy ikinci Hukuk Hakimli -
ğinden: 

Mahkememizce terekesine el konu. 
lan ölü Şevkete ait Kadıkö)'Ünde atik 
Osman qa cedid1 Raaim pqa ma -

halleainde atik Halid ala ced.id Ali 
kalfa aokaimd• eski 18 mükerrer Y• 
ni 3 numaralı bahçeli hane 27-3-93!1 
ç&rJBmb& günü aat 14 t- 16 da d
yaamda meYCUt fUbıameaİDde yazılı 
f<!rajt dairesinde açık arttırma aureti· 
le aablacağmdan talip oianlann tuy. 
meti malı -i olan 3620 liruua 
yüzde yedi buçuk a.Ubetinde pS .... 
c;eıini ve ye.hat milli bir bankanm ta
ahhüdünü luı•i mektubu ile yewn •• 
aaati mezkU..da mahkemede iabatı VÜ· 

cut etmeleri aleni müzayede netice • 
sinde kıymeti mu},ammeneain.ia yi1z • 

1 de yetmif betini bulcluiu takdirde -
fazla bedel ..._ aatm üatüna bıra. 

1 kılacafı .... bu parayı babaadıiı aa • 
rette en aon uttıraıım taahhüdü üze. 
rinde baki kalmak prtile müzayede 

1 15 gÜn temdit olunarak 11-4-935 per

teınbe günil ııaat 14 ten 16 da - faz. 
la bedel Terenin uhdeaina ihale kılına 

cağı ve İpotek sahibi alacaklılarla di· 
4 - Sene esnaauıda muvakkaten 

meclisi idare azalığına intihap olunan 
Bay Sarkis Gesaryanm keyfiyeti iııti· 
ha.bmm tıudiki, 

isteklilerin 25-35 Yilf araam da, •dıhi halleri iyi ve asgari orta 
tahsilini bitirmit biraz Almanca'ya n.kıf bulunması. Şimdiye 
kadar kadının dikitçilik ve erkeklerin demircilik veya buna ben
zer fabrika itlerinde çalqmıf olmalan, Almanya'dan avdette Ce
miyete asgari üç ııene hizmet etmeği taahhüd etmeleri ve cemi· 
yetin göstereceği yerde ikamet etmeleri farttır. Fabrikada çaflf" 
dıkları IJlÜddetçe kendilerine memleketimiz sanayi hayatında mu· 
tad aylık verilecekdir. Bundan batka erkek itçilerin ukerlikle 
alakaları olmamak laznndır. 

11 ğer alacaklılann gayri menkul he -
1 rindeki haldarmm hmuaile faiz Ye 

masrafa dair olan iddialannı evrakı 

5 - Lüzumu takdıiriınde meclisi i
dare aza adeclinin azami miktara İb· 
laiı için meclisi idareye mezuniyet ı. 
wı, 

6 - 1935 -e,,; İçin murakıp ta• 
yini ile Üc:retİniıl l:ell>iti, 

7 - Esaa mukaveleaameaiııin 39 
uncu madde3i mucibince Meclisi ide· 
re azalan hakkı huzurunun tayini, 

8 - Umuru firketi idareye memur 
meclisi idare azaaile miidürleri.n üc • J 

retleriniıı tayini için mecliai idareye 
mezuniyet itası, 

9 - Şid<etle yaptıkları veya yapa. 
bilecekleri muamelat lı.aldmıda tica • 
ret kanun.ıınnn 323 ncü maddesinin 
emrettiıfi müsaadenin mecliai idare a• 
zalanna itau, 

10 - 19:!3 aeneai meclui idare aza• 
!arının &immetJerinin lbraaı, 

11 - Geçen ....., teklif olunan iki 
nevi amortismandan sarfınazar edil • 

me&İ buauau, 
Laalı:ııl 2S hiue senedine malik o-

lup ~u toplantıda aaaleten veya ve • 
kileten hl\ZJT bulunmağ:ı istiyen hi .. 
aedarlar ticaret kanununun 371 nci 
maddeoi mucibince aalıip oklu.klan 
senetleri toplanb gününden en ll2 bir 
l.afotıı eVYel ,,.irket:n merkezine tevdi 
etmeleri İcap eder. 

MAJIK SiNEMA VE FiLiM 

Türk Anonim Şirketinden: 
Hiuedarlar •mumıi heyeti 1 7 mart 

93S tarihine müsadif pazar ırünü aa.
at ıs de Takaimde .... ki idare merk• 
ıı:inda toplan•caktır. En az yinni hia
aeya malik olan va ualeten veya ve
kaleten ittirak etmek &TZUsunda bu. 
lunan hiıaed.arlarm topluımadan..,. 
Yelki on ırün zarfmda 10 dan 12 ya 
kadar hiue senetlerini Banka Kame... 
çiyale ftalyananm latani>ul, Galata Ya 
Beyoğlu ıubelerine tevdi ile mukabi· 
!inde dühuliye varakalanru almalan 
lazımdır. ~ğıdaki ruznamede ya • 
ıı:ıh bilanço kir ve zarar hoaabile mu 
rakıplar raporu ıiri<etin merkezi ida· 
resinde salifüzzikir saatler<le hiue • 
darlar tarafından tetkik edilebilir. 

Ruzname 
l - lda"' Heyeti va murakıp ra • 

porlannm okunma ... 
2 - 934 aeneai bi!Ançosu ile kir •• 

ıı:arar heaabmm tudiki, 
3 - idare heyeti azaaınm ibrası 

•• yenilerinin intibahı, 
4 - Murakıplann intihabı, 

6 - idare azalarile muraluplarm 
934 senesine ait hakkı huzur ve üc
retl.,..ioin te.biti. 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
hmail Atirin 23-2-932 tarihinde ıan

clığunıza bıraktığı para lçh1 verilen 
16850 numaralı bonoyu kayb2ttiğini 
variı1eri söylemiştir. Yenisi verileceğin .. 
den eWiıinin hülunii olnuyacatı ilan o
lu-. 

1 

müobitelerile yirmi gün içinde mahke-
memize bildinneleri ve abi takclirda 
haklan tapu aicillerile sa.bit olmadık
ça satıt bedelinden hariç kalacakları 
ve bu mecburiyetin irtifak hak sahip
lerine de ıamil olacaiı ilin olunur. 

ı (8527) 
istekli olanların bir istid'a ile Ankara • Y enitehirde Emni

yet Meydanında Hilaliahmer Merkezi Umumisine müracaat 
etmeleri ve bu istidaya fotoğraflı bir tercümei hal varakası ve 
f hıil ve çalıtmalarma aid vesika suretlerini rahtederek timdiye 
kadar çal-.dıklan yerleri, ikame tgalılarını ve evli bulunub bulun. 
madıklarını gösterecekleri gibi bir sıhhat raporu da göndermeli· 
dirler. Lüzum görülürse sıhhi muayeneleri Cemiyet tarafından 
da yapdırdacakdır. 

l! 

Son müracaat günü 5 Mart 1935 dir. 
caatlar kabul edilmez. 

Ondan aonrakl müra· 

Dahiliye Vekaletinden: 
Y enişehirde yaphrılan. Vilayetler Evinin muhammen be· 

deli 13500 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni ve mali 

şartnamede yazdı olan halıları kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulmuştur. isteyenler bu husustaki şartnamesini An· 

karada Dahiliye vekaleti Eksiltme komisyonundan alabilirler. 

Eksiltme 21 mart 935 perşembe günü saat 15,30 da Dahili· 

ye Vekaleti Binasında toplanacak Eksiltme komisyonunda ya 

pılacaktır. Muvakkat teminat mıktan 1012,S "Bin On iki 
buçuk,, liradır. isteklilerin 21 Mart 935 perşembe günü 
saat 14,30 a kadar icabeden ve saikle birlikte teklif mektupla

rmı Dahiliye Vekaleti Eksiltme komisyonuna vermiş olma

lan lazundır. (1012) 
~ ~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Üniversite Arttırma ve Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundans 

Markası Muhammen be- Muvakkat te-
deli minatı 

Undala - Duplez aiatemi 880 lira 66 lira 
1 - Tıp Fakültesi Fiziko terapi Enstitüsü için yukarıda 

muhammen bedeli ve markası yazdı bir aded diatermi maki· 

nesi 14 Mart 1935 perşembe gÜnÜ saat 15 de Universitede 
ihale edilmek üzere kapalı zarf wulile eksilbneye konulmuş· 

tur. 
2- istekliler, bu alitm şartnamesini her gÜn Universite

de görebilirler. 
3 - Taliplerin kapalı zarflarını ihale gÜnÜ saat 14 de 

Universite Umumi Katipliğine vermiı olmaları 18.zımdır. 
(1017) 

1.tanbul Berberler Cemi1etind-• 
lstanbul Berberler <*Dİyatinin müddetleri biten idare heyeti aaçimi 26 tubat 

935 ..tı ııüzıü Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanının ilııinci katındaki cemiyet mer 
kezinde yapdacaı •• 10 elan _16 ya ka dar seçime deYam edileceği ali.kadarla· 
ra bildirilir. 

Beyoi'lu dördündl sulh hukuk 
mahkemeainden: 

Kıırtulıq caddesinde 208 • 1 No. lu 
Panorama a.,.-. kapu:n.ı iken 24-
1-935 te ölen Yorgi oğlu Pandelinin 
terekeaine mahkemece el konmuıtur. 
Uiın gününden baflamak üzere ala • 
ca.klı ve vereceklilerin bir ay ve mi • 
<a>cılo.rın üç ay İçinde Beyoğlu Dör· 
düncü Sulh Hukuk mahkemesine bat 
TUl'Dlalan ilin olunur. (8547) 

Beyoğlu Dördüncii 
Mahkemeainden: 

Sulh Hukuk 

Terekeaine mahkemece el konulan 
(Ratel binti Rober)e ait olarak: 1 -
Panıraltula eski Bekçi yeni Zafer ao
kağında (37) No. Iu hanede mevcut 
eıya açık arttırma auretile 28-2-935 
perşembe aaat 16 te satılacaktır. la • 
tekli olanlann gösterilen gün ve a&· 

atte mahallinde hazır bulunmalan İ· 
li.n olunur, (8549) 

Kadıköy ikinci Hukuk Hikimliğin-
d-: 

1 
Mahkememizce terekeaine el ko • 

nulan ölü Hüaeyin Hiianüye ait Uakü· 
1 darda Bulgurluda üç Pın'>r caddesin· 

de 11 atik 13, 15 cedit No. lu bet dö
nüm arazisi ile birlikte bir bap ahfap 
hane 27-3-935 cwnartesi günü saat 
14 ila 16 ya .kadar doayuında meY· 
cut ıartnamesinde yazılı terait ılaire
ainde açık arttırma auretile aatılaca -
ğmdan talip olanlann kıymeti muham 
meneai olan ( 1000) liranın yüzde ye
di buçuğu nisbetinde pey akçeaini ve 
yahut milli bir bankanm taahhüdünü 
Jı.m nıtıkt..., ile yevm n saat rr,02. 

kurda mahkemede iıbatı vücut etme
leri ve aleni müzayedesi neticeainde 
kıymeti muhaınmenesinin yüzde yel· 
mit bllfİnİ bul.ıuğu takdir.ıe en fazla 
bedel YerMl zatın üatüne birakılacağı 

ve bu parayı bulmadıiı aurette en aon 
arttıranın taahhüdü üzerinde baki kal 
mak ıartile müzayede 15 gün temdit 
olunarak 11-4-935 perıeınb~ gÜnÜ .,._ 
at 14 ili \6 y~ kadar en fazla bedel 
Terenin uhdesine ihale kı.macafı ve 
ipotek sahihi alacaklılarla diğer ala -

• kadarlarm ıayrİ menkuller uzerinde· 
ki haklarının huıusile faiz •e mur f11 
dair olan iddial~nnı CITl'Mt mAilbita 
ile birlikte (20) gÜn içinde mahke · 
memi:ı:e biklinneleri Ye akai ta.kdirda 
haklan tapu aicillerile aabit olmadık
ça satq bedelinden hariç kalacakları 
ve bu mecburiyetin irtifak hnk Nlhİp· 
!erine de tam!! ol.ocatı ilin olunur. 

( 8526) 

Ltaııbul Aaliye 6 ıncı Hukuk malı. 
kemeainden: 

Müyeaaer tarafından Davutpa~a 

kıtlaaı topçu alayı betinci bataryada 
Celiliyeli Hasan oflu Hüseyin hak -

kında aleyhine açılan b.,.anma dava
ıınm icrtlyi m'.ıhakemeıincJe davacı 

....ı..m Fethi Can celerek müddeial..,.b 
gelmediğinden ve yanımdan oonra 
müddeial.,.hine sıyap karan tebliğ e

dilmemiı olmaaına göre cereyanı mu
ameleden bahis.la bir müddetle ~· • 
yap kararmm ilineıı tebliğine karAr 
orerilmit ve muhakeme günü 2..f.935 
aalı aa.at on üç buçuk tayin kıhnmıı ol· 

duğundan mezkUr gün ve lllAtte müd. 
deialeyhin Y enipostanede lstanbul 
Asliye ınahkemeıi Altıncı Hukuk da· 
iresinde heyeti hakime huzuruna gel· 
mediği takuinle gıyabında muhake • 
menm icra kılmacağı teblii rruı.b.mı. 
na kaim olmak Üzere ili.n olunur. 

(8511) 
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DAIMON 
ILEKTRIK CEP 

FENERLEıtl 

Y ••I lcad olarak , .. 
ra•tl 400 metrelik me· 
eafeyi aydınlatır. Fena
rba boya 23 eantimal• 
redir. Atzmdaki btıynk 

caa JUvarlatı kriıtal· 
dendir. 

.. at•ş Yerlerla ANKARAı Sofu aada Mehmet Emin ı MERSiN ı Hakak ıade 
SAMSUN: Tunun Etref 

Ralıml 

lzM1R: Htııeyln HiiHl\ 

·-------------------·-----------------------·----------------------·· •.-------------------·-------------.. Şark Demiryollari lşleSöt veren annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 1 Ta'!~'A~::ı:-n~::·etl 
Ku1lanınız. Sltl\nlld arttmr. Çocuklana kemiklerini kunotlendlrlr. 888 DAVETNAME 

~R.PTEN KORUNUNUZ! 
Pastil Antiseptik Kanzuk 

Kanzuk paotilleri ı Teneffüı yolu 
ile geçen baıtahklarm koruyucu
ıudur. Grip, nezle ve öksürüğü 

tinler, teneffüıü kolaylaıtmr ve 
temizler. 

Kanzuk paıtilleri ı Y olcululrta 
kalabalık ve tozlu mııhitlerde 111-
fJD kapalı yerlerde bulunmakdan 
ıelen bulqık hıntalıklann önüne 
geçer. Ses kıuklarında ve boiaz 

eczanede bulunur. 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesiı 10.000.000 lngiliz lirası 
Türkiyenin baılıca ıehirlerile 

Paris, Marıilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, frak, lran1 Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 820 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

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

cak.dır. İsteklilerin İmtihan için istida ile Ankara'da Fişenk 
Fabrikasına, İstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, İz· 
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamirhanesine müracaat
ları. (526) 902 

Nafıa bakanlığından~ 
Enjekte edilmiş 160,000 adet normal ve 1600 adet makas 

kayın traversin Derinceden lzmirde Alsancak iskelesine deniz 
den vapur ile nakilleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Sigorta ücreti dat<l olmak üzere nakilleri için 32480 
lira bedel tahmin edilmiştı ·. Eksiltme 9 Mart 935 tarihine rast 
layan Cumartesi günü saat 15, 30da Ankarada Nafıa Bakanlığı 
Malzeme Müdürlüğü odasında yapılacaktır. İstekliler 2436 li
ralık muvakkat teminatlarının Ma1sandığına yatınldığına dair 
olan makbuz veya banka teminat mektubu ve Ticaret odası 
vesikası ile birlikte tekliflerini 9 Mart 935 Cumartesi günü sa
at 14,30 a kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne 
vermiş olmaları lazımdır. İstekliler bu husustaki şartname ve 
mukavelename projelerini Bak anlık Malzeme müdürlüğünden 
163 kuruş bedel ile sabn a1abi lirler. ( 8 ~ 7) 1339 

Üniveraite A~ttırma, Eksiltme ve 
Pazarlik Komisyonundanı 

1 - Üniverıite Tıb Fakültesi Farmakodinamı laburatu
varında yapdacak olan tamir ve ilave işleri 7 -3-935 perşem· 
be günü saat 15 de Üniversitede ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuşdu.-. 

2 - İsteklilerin yukarıda sözü geçen işe aid şartname ve 
planları her gün Üniversite Komisyonunda tetkik edebilirler. 

3 - Bu İşe aid yapılmış ol an 1634 lira 60 kuruşluk keş
fin yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını İsteklilerin ihale gunu 
öğleye kadar Üniversite Muhasebe Veznesine yatırmış olma-
rı lazımdır. (911) 1378 

Umumi Neşrıyat ve Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE 

IHaH tasfiyede bulunan 
Şark Demiryolları İf• 

ledici kumpanyası 
Türk Anonim Şirketi 

DAVETNAME 
lıtanlıul'da hali taıfiyede bulunan 

Şart. Demiryoll ... ı ltledici Kumpan• 
yuı Türk Anonim Şirl<eti hi11edarla.rı 
leıtaııbul' da Kumpanyanın ,.Sirkeci mev· 
kifuıcleki Müdüriyet binasında 1935 ae· 
.-i martının 27 inci günü sabahlayın 
saat 10 buçukta fevkal'aıd~ olarak içti· 
maı edecek olan bey' eti umumiyeye da· 
vet olunurlar. 

Ruzname! mü:zakerat 
1 - 1,., tıaıladıklan ıündeki Şirket 

vaziyeti haklwıda likidatörler koleji ta• 
ralından tanzim kılman rapor. 

2 - Likidaşyon hey' eti tarafından 
deruhte edilen hesapların tasdiki. 
Dahili nizamnamenin 25 nci maddesi 
ahkamına tevfikan bey'eti umumiye ge· 
rek ualeten gerek vek8leten aıgari 10 
hisseye malik olan izalardan mürekkep· 
t.ir. 

Hey'etl umumiyenin beher azası asa· 
leten gerekse vdUııleten amgari 10 biıse 
için bir reye malik bulunınak• : dır. Ma
mafi ticaret kanununun 365 inci madde
ıl ahk8mı mucibince 10 reyden fazla 
reyi nefsinde cemedemez. 

Reye hakkı olan h,issedarlardan ltfıu 
fevkal'ade içtimaa lttıirak etm""iııl arzu 
eden zevatın nihayet gelec,ek martın 17 
sine kadar hluelerinl aıağıda gösterilen 
yerlere tevdi etmefer:I IBzıındır ı 

Tüıi<iye'de.- lstanbul'da Kumpan
ya merkezine. 

Avusturya'da.- v;yana'da Osteray
hite Kredi Anştald Viner Bank Ferayn. 

Belçika'da.- Bürüksel'de Namur so
kağında 48 nwnarada Sosyete. Jeneral • 
dö Beljik. 

Frama'da.- Paris'te Bulvar Dezital
yen, 16 nuınaradaı Bank Naıryonal pur 
lö Komera e Lendüatri. , 

Holanda'da.- Amsterdam'da Tei· 
xeira dö Matoa biraderler nezdinde. 

l&viçre'de.- Bal'de Bank Komersiyal 
dö Bal. 

Zurih'teı Bal, Genev ve Sen-Gal de 
Kredi Süit. 

ŞARK DEMIRYOLLARI IŞLEDICl 
KUMPANYASI; 

LIKIDA TORLERI 

ltanbul'da Şark Demiryolları ltledicl 
Kumpanyası Türk Anonim Şirketi bU
sedarlan, 1..ıanbul' da Kumpanyanm Sir• 
keei mevkifindeki Müdüriyet binasında 
1935 aenesi maııtının 27 nci günü sa• 
bahlayın saat 1 O da alelade olarak içti• 
ma edecek olan hey'eti umumiyeye da· 
veı olunurlar. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 1934 eeneai ile 1935 sene! heaa

biyeıi kanunu saniainln birinden onbe
tine kadar olan müddet zarfındaki Kum
panynrun idareai hakkında Mecliıi ida
re raporu. 

2 - Mürakip Komiser ve hesap ko
miserinin raponı. 

3 - 1934 ııenmi heıaplarının tas
diki H medisİ idare azalarının İbrası, 

4 - 1935 senesi k. ıanisinin birin
den onbeşine kadar olan hesaplıınn tas• 
diki ve meclisi idare balarının ibrası. 

Dahili nizamnamenin 25 nci maddesi 
ahkamına tevfikan hey' eti umumiye ge
Tek aaaleten gerek vekaleten aagari 10 
hiueye malik olan hluedarlardan mil
rekkeptir. 

Hey' eti umumi yenin beher 82ası ıuıa
leten gerelase vekaleten asgari 1 O hi11e 
için bir reye malik bulunrnaktaıılır. Ma
mafi ticaret kanununun 365 inci madde
si mucibince 10 reyden farla reyi nel
ıinde cemedemez. 

Reye hakkı olan bi.Medarlardan iıbu 
..ı.aade i<;timaa i~tirak etmesini arzu 
eden zevatın nihayet gelecek martın 
17 sine kadar hisaelerini atağıda göste· 
rilen yerlere tevdi etmeleri laznndw ı 

Türkiyede : lıtaııhul'da Kl!lllpanya 
merkezine ; 

Avuıturyada.- Vlyanada: Ölteray• 
hiıe Kredi An§tald Viner Bank Ferayn. 

Belçika'da.- Bürüks8''de Namur so
kağında 48 numarada Sosyete Jeneral 
dö Beljik. 

Fransa'da:- Pariue, Bulvar Dezital
yen, 16 numarada: Bank Nıuyonal pur 
lö Komeı:I! e Lendüstrl. 

Holanda'da.- Amırterdam'da Teixei· 
ra dö Matoı biraderler nezdinde. 

lsviçre'de.- Bal'de Bank Komersiyal 
dö Bal. 

Zurih'te: Bal, Genev ve Sen-Gal'de 
Kredi Siiis. 

Heye'ti umumiyede gerek a.aleten 
ve gerek vekaleten temsil edilecek her 
hiaae senedi için bir lıviçre Frangı ve
ya tevdiat yapdan müeaseoıenin bulun
duğu memleket akçesi ile mukabili ol
mak üzere bir hakkı huzur verilecektir. 

ŞARK DEMIFYOLLARI 
IŞLEDICI KUMPANYASI 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlüğündenı 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Trahom mücade
lesi için defter, cedvel ve Trahom kartları namile 14 kalem ev
rakı matbua açık eksiltme usulile basdırılacakdır. ihale 935 
senesi Mart ayının onuncu pazar günü saat 15 dedir. Şartna· 
mesi bedelsiz olarak Müdürlüğümüz Mutemetliğinden her 
zaman alınabilir. isteklilerin muvakkat teminat akçesi olan 
135 lira ile beraber Mart aymm onuncu Pazar günü saat on 
beşte Müdürlüğümüze müracaatları. (949) 1407 

Diyarbekir 
Belediyesinden: 

1 - (73857) lira 93 kuru§ bedeli keşifli Diyarbekir 
şehri elektrik tesisatına aid su kanalı, baraj, Santıral ve üç 
muhavvile merkezi binaeı inşaatı şartnamesi mucibince ka
palı zarf usulile 31 lkincikanun 935 tarihinden itibaren otuz 
iki gün müddetle münakasaya konulmuşdur. 

1 1 

2 - Bu İnşaata aid pilb, model, şartname harita ve di
ğer evrak 20 lira bedel mukabilinde Diyarbekir Belediyesin 
den alınacakdır. 

3 - Münakasa 4 Mart 935 pazartesi günü saat on ikide 
Diyarbekir Belediye dairesinde yapılacakdır. 

4 - istekliler keşif bedelinin elli bin liraya kadar yüzde 
yedi buçuğu ve mütebakisinin yüzde beşi nisbetinde (Arttır
ma ve eksiltme ihale kanununun 17 nci maddesinde yazılı) 
muvakkat teminat verecekdir. 

. 5 - Teklif mektubları 4 Mart 935 pazartesi günü · saat 
on ikiye kadar Diyarbekit Belediye dairesinde Belediye 

ıne ile keli • 800 1265 

Zıd şeyler bir araya gelemezler, 
GRIPIN ile baş ağrıs1 gibi ... .,r tek ll•f• 

GRIPI N 
Hazan 

Bat. diş, sinir ve 
adalı! ağnlarını 

dindirerek gtlnönUztl 
kurtarır. 

Bazanda 

Nezle, bronşit, gripi 
geçirerek bun) arın 
doğuracağı büyüd 
hastalıkları önler ve 
hayatınızı kurtarır. 

GRiPiN i tecrübe 
ediniz! 

Buton eczanelerde bulunur. Fiyatı 7,5 kuruştur. 

G R ı P 1 N • Radyolin Diı macanu febrikuının mlitelaaı••1 
• kimyagerl.ri tarafından imal edilmektedir. 

1 .... 1 • - - -. • 

SEKSÜLİN 
Neler yapar? 

S E K S O L 1 N : Gevıemiı ainll'leri çelik slbl sertleıtlrfr. 

S E K S O L 1 N : Yorgun b•ylalerl zahmet vermeden çalıtbrır. 

S E K S O L 1 N : Kana iençlik hararetini iade eder. 

S E K S O L 1 N : Bel gavteklitinl, umumi zafiyeti ı!darlr. 
SEKS OL 1 N • Yorgunluk netlcaıl, seblrlenea aıviyeti aa 
-------· mllkemmel ıelr.ilde tamir eder, 

Kutuın 20() ku•uıtar 

BEŞ~R KEMAL - MAHMUT CEVAT ECZANESi, Sirkeci 

Gedikpaıada lıtanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Yedi cins saraç malzemesinin 20-2-935 çarşamba sU· 
nü yapılan açık eksiltmesinde cinı ve mikdarları ile tasarla· 
nan bahaları ve ille teminatları aşağıda yazılı saraç ipliği ile 
teyelti bezine verilen fiyatların yüksek olması ve köseleye i•~ 
tekli gelmemesi hasebile bu üç kalemin açık eksiltmesi " 
Mart 935 cumartesi günü saat on beşe bırakılmıştır. Hepsi• 
nin bir veya lıer cinsinin ayrı, ayrı isteklilere de ihalesi cai• 
olduğuna göre isteklilerin ilk teminat makbuzları ve hüviyet 
cüzdanları ile beraber yukarıda yazılı gün ve saatte Geclikpa• · 
şada Jandarma anban binasındaki komisyonumuza gelmeleri 
ve şart kağıdının parasız komisyonumuzdan alınabileceği. 

(1007) 
Cinsi Mikdarı Tasarlanan bahası ille temiııat• 

Uzengilik, tartılık ) 
ve dizgin kolu ve ) 
göğüslüklük sarı ) 
sabunlu kösele ) 

Saraç ipliği 
T eyeltilik Bez 

115 kilo 

20 kilo 
GOmetre 

Lira K. Lira K. 

322 

32 
51 

405 

00 

00 
00 

00 

24 

2 
3 

30 

ıs 

Nafıa Bakanlığından: 
Vel<i.let ihtiyacı için muhammen bedeli 2135 lira ol~" 

100 ton yerli Kok Kömürü Haydarpaşada vagonda teeUJJI 
şartile pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. , il 

Pazarlık 4 Mart 935 tarih İne ç.astlayan pazarteai gtlJJ 
saat 15 de yapılacaktır. 11• 

!eteklilerin ticaret odası vesikası ve 160, 13 liralık rrı şıı 
vakkat teminatlarının malsan dığına yatırıldığına dair 0!ı, 
makbuz veya nümunesine uygun banka teminat mekt'!b . 
birlikte aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmalan laıırrl 
dır. _.,,.. 

istekliler bu husustaki şar tnamelerl parasız olarak A) 
ra'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (79,.9" 
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Yüksek Mühendis Mektebi Arttırı;ıt9 

ve Eksiltme Komisyonundaos 
Tahmin bedeli Birinci Pey Tarih S:"t 

Muhtelif Kitap 2718 304 28-2-935 1 ·tt· 
Mektep kütüphanesi için muhtelif lisandan açık e~•• re 

me suretile kitap alınacaktır. isteklilerin liste almak .. uıe"' 
her gün ve eksiltmeye geleceklerin de yukarda yazılı gW rr 
saatte komisyona müracaatları ve !bu işle meşgul oldu " 
na dair vesaik ibraz etmeleri lüzumu ilan olunur. (692)11# 


