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'franıuay ıirketinin davası hakkındalıl kararını dün tefhim etlen :Şurayı Deulet mahkemesi 

l>evlet Şôrası kararını verdi 
~Ura, Tramvay Şirketinin Bayındırlık 
&akan lığı aleyhindeki davasını reddetti 
tramvay sirlfelinde birilfmi~ olan 

2 000 ÔOO lira geri alınacak 
ı ~KARA, 26 A.A- . _ - ~eği dütünüldü: . 
I · 24 26 l Y ardımh ve yardımsız, menafı ga· 

~~li lenunuz 
9 

ta- rantisini muhtevi veya bu garantiden 
ı1,la nnıkavelelerle ka- ari olarak bir imme hizmetinin, mas• 
ı, §!ırılan vecibeler • rafı kendisi tarafından yapılmak ve 
r ~ Yeni hatlar inta•ına kendisine, bu hizmette münferit alan· 
'1 1 f d . • 'I 0 an kıMDı tirket ta- lardan muayyen bir lari e aıres?' • 
fınd., • de bir üuet iatifası hak ve mezunıye· 

I,~ do: yapılmadıgın • ti verilmek sur~tile bir ~e!'de ~ey~ ~İT 
~I . ayı bu nıukave- firkete uzun hır devre ıçın gordürül· 
)j~"•n fe..hedildiği ve mesi ve anm bu hizmetle mükellef hı• 
''>~ı, bu muka~elele!'e tulması esasın~ müst"'!it bul.u~~ mG-
~iı an bu yükseltıl- kavelelere (amme hızmeti ımbyam 
''•ttı tarile mucibince mukaveleleri) denir. Bu nevi muka • 
-..ı.::y üereti olarak bu veleler, taraflara idare hukukundan 
\ 1 tla halktan alm· müttak mükellefiyetler larhetmek iti· 
~ 1?Jan iki ~iyon kü.- barile idari mukaveleleler mecmua.eı· 
'i . "anın gen verllmo na dahil olmakla beraber bunlar, a • 
l Çin ft -- > lık D. k•dl • o A hi •!..: •• ••--L •'.,,lı· oayınoır .. oa· ı erını amm.e zm.4:u.ua ~~, 
19~ tınca 1 aguetoı daimi ve muntazam bır halde ıtletmelr. 
~ilıı.. de 'irkete tebliğ .,. gayesini temin için Bnım.e kudreti 
l;k 't olan kararın, sa• haklarile de teçhiz ettiklerinden di-
~.~~et, şekil ve . eaa• fer idari mukavelelerden bir fark ar• 
~ htalarından kanuna 1:ederler. itte bu ayrılık icabıdır ki, 
~ a)jf olduğu iddiasile imtiyaz mukaveleleri hak~da bütİ;İ:" 
1 al; için 1 1 nbul T memleketlerde hukuku adıye reJı• 
1) t" ~ a ram minden müstakil ve Amme hukukundan 
\~a ı.ketı larafn~dan münbaia hususi bir hukuk sistemi inti-
~. h devlet nezdınde • bak ettirilmit ve bunlardan mütevel-
1 llıe olunan da- Bayındulık Bakanı Bay Ali Çetinkaya Jit her türlü ihtilaflar, idari kaza sa -

,' h~ltkında Şürayı Devlet heyeti u • TürA aluau adına imti;ya:ı:lı flreAt ııe 1 haama vazolu~uttu~. :"fli kaza~ 
•ı~ 1Yt>since verilen karar buırün sa- 8mme hizmeti yanı bat~da hır de ıdan ~":"~ mil• 5 le tebliğ edilmiıtir. ' Hüküm veren Şurayı devılet daavi ....,. oldugu yerlerde bugun >atıa.na • 
\._ l<.ararın metni ıudur: daireleri aenel heyeti tarafından ge- (Devamı 6 ıncı ııehifede) 
~~ ....................................................................................... . 
D }'dın 1 Avrupa barut fıçısı gibi 

seınir1°1u00° Con Simon mühim Avru-
atın aunması 

~tk~t murah~ı Loaraya pa merkezlerini dolaşacak 

Zlatef'in nutku 
Bulgarları .çok 
Sevindirdi 
Gazeteler, Türkiye 

<le ebedi dost 
olduklarını yazıyorlar 

SOFY A, 26. A.A. - Bulgar ajansı 
bildiriyor : Bütün gazet~ler dün Basv 
kil General Zılate' c 

tarafından oöy lenil 
mi1- olan ntrtuk hak· 
kında heyecanlı mi. 
taılea!ar serdetnıekd 
ve bu nutku - tarı 
hi nutuk - diye t: 
aif eylemektedirler. 

Bütün aazeteler ka 
binede son yapılan le 
beddülün eababın 
Baııvekilin dürüst v 
açık surette tedrik e! 
meaini takdire ıayan 
gönnekde ve yeni ka. Bay Ziatef 
bine'lin programını, Bu1gar efkin u
nıunııyeaini endi§eye düıüren bazı kor
kulara nihayet veren bir mahiyette te
lakki eylemekteılirler. ' 

Gazeteler, devletin üç rüknü olan 
Kral, millet ve ordu ara11nda fikir itiba· 
rile müıareket ve ic:raat itibarile vahdet 
ha11l olmasından dolayı fevkalade ıevinç 
izhar etmektedirler. 

Outro gazetesi, Başvekil Bay Zlatef 
in sii.küne kavuımu§ bir hava içinde sa
hayı temizlemi§ olduğunu ve Kralın, 
milletin ,ordunun ve münevver sınıfın, 
mukadde'I bir vahdet içiı • 'e, Bulgari da
nın istikbalini temin edecek olan yeni 
devleti teıkil edecıılderini yazmıılrladır-

N utkun harici siyasete taallilk eden 
kısmından bahseden Slovo aazeteıi 
Türk gazetıılerinin yazılvrının. Türk zi
maındalarmm takib etmekde oldukları 
ıiyasete zıd olduğunu yaz~kda ve ebe
di bir dostluk mioalunm Tfu.kiyeyi Bul
gttiıtana bağlamakda olduiunu batır
lııttmaktadır. Bu gazete eliyor ki : 

Bu misak, boı bir formül değildir. 
Biz, Türkler ile iyi dostluk ve iyi kom
tuluı. ınünaaebetleri idame etmeyi sami· 
mi aurette istiyoruz. 

Slovo gazetesi yazılarının sonunda 
Türkiye ile Bu1ııarlstan araaında çizil. 
mit siyasi yolu karartmamaları için Türlıı 
matlıuıı.ıına hitab ve müracaatta bulun
maktadır. 

------··-------
Ist nbulun planını 
Ergüç yapacak --Jüri heyeti kararını verdi 

htanbulun müstakbel planını yapa
cak mimar hakkında kjlrar verecek o· 
lan jüri heyeti, dün 
toplamru9tır. ..-~-----

Jüri heyetinin 
dünkü toplanması 
çok bttaretli olmuş, 
azadan üç profesör 
noktai nazarlarını i· 
za1ı ehniılerdir. 

Diinkü tıoplantı
da kat'i karar ve· 
rilın.iı, birinci ola
rak E~aüçün planı, 
ikinci olarak Aııa· 
fili, iiçüncii olarak ... ~"-..:....:.:..........ı. 
ta Umberin planı 
kabul edilmittir. Prof, Agache 

Bu mütehanııla-
ra muayyen m&tarda ikramiye veri
lecektir. Bu vamyete gÖre latanbulun 
pliını &aüçe yapbrllacaktır. 

ikramiye olarak Eıııüçe 10, Agaıa 
da bet bin lira müımiat veıilıne'Si uy• 
,gun aörülmekteclir. 

Yeni yapılacak (760) bin lira lıtilr,. 
razdan (110) bin liraaı lotanbulun plan 
itleri iGin 1arfedilecektir. Proleıöır Er• 
güç tehrimize davet edilecektir • 

Burada bir müddet daha tetk.ikatta 
bulunacak. bundan ..,nra, pliınını yap· 
mağa batlıyacaktır. 

Prcıfooörün önümüzdeki yazdan it!,. 
baren pl&nı yapnıağa baflama11 muh· 
temeldir, Pli.mn 3 )'llda yıııpılalıileceği 
anlaıılmaktadır. 

Memlekette 
Sağlık işleri 

-·-

A 
Milliyetin geni adıdır 

Tel: { Müdür: 24310. Yası itleri müdUrliı 
idare •• Matbaaı 24310 

34319 

Beşinci kurultay cuma 
günü saat 14 te açılıyor 
Toplantıyı en yaşlı aza olduğu için 

B. Abdülhak Hamid açacaktır 
ANKARA, 26 (A.A.) - Beşinci 

Büyük Millet Meclisi bir mart cuma 
gÜnij saat. on dörtte açrlacaktır. A· 

- çılma &iin ve saati Meclisni Umumi 
Katipliği neşredeceği bir davetname 
ile ilan edecektir. Meclisin bu toplan· 
tı11 en yaılı aza olduğu için Bay Ab· 
dülhak Ha!"İt tarafından bir nutukla 
açrlacaMır. tahlifi yapıldıktan sonra 
batkan seçimi yapılacak ve bunu ri
yaset divanı seçimi takip edecektir. 

Riya~e~· divanı teııekkiil ettik
ten soıwa Cumhurreisliği seçimi ya
pdacakıtır. Seçim neticelenince celse 
tatil edilecek ve ikinci celsede Cuın-

killeri huzurunda yemin edecek ve o 
günkü toplantıya nihayet verilecek -
·tir. 

Cuma günü öğteden evvel F ııica 
gurubunun bir toplantı yapması kuv
vetle muhtemeldir. Mecliı reiı vekil
lilclerinden birine bayan mebuslardan 
birinin seçilmesine ihtimal verlimek· 
tedir. 

Yeni saylavlarm mazbataları la· 
mamen gelmittir. itiraz yoktur. Yal
nız Kastamonudan ~eçilen ve orada 
mektep müdürü bulunan müstakil 
ıaylav hakkında bir itiraz vardır. Bu 
itiraz ma:ııbatalan tetkik encümenin-

Habeşi~ landa vaziyet 

Bir taraftan sevkiyat, bir 
· taraftan müzakere .•. 
Habeı hükumeti bitaraf mıntaka için 

verdiği notaya cevab bekliyor 
ROMA, 26 (A.A) -

Hava.o ajansı muhabirin· 
den: 

ltalya ile Habeti&taıi 
arasında daha hiç bir i
tilaf akdedilmemittir. ı. 
talyan hükfrmetinin, İ
talyan ve Habet kara
kolları arasında 6 kilo-
metre derinliğinde bita- L.----... :. 
raf bir mıntaka ta.isini 
teklif e ·il Uı...!ur. 
Habeıiıtan, ı.u t.klifi 
prensip itibarile kabul 
ebnit ve buna mukabil, 
bitaraf mınt8!kada ıu lw 
yuları bulunmasından do 
layı, bedevi kabilelerin, 
bu mıntakadan aerbeıtçe 
geçmelerini tart koy • 
mutlu. İtalya, bu ıam 
kabul etmiıti. 

Ayni zamanda Habet 
hüklimeti, bitaraf mm- Habeı imparatoru Haile 3cılasiyc'nin en aon ,... 
takayı tahdit edecek o- almlerlnden biri 
lan heyete, bir Belçikalı ve bir laveçll 1 haberlere aöre, Habethtanm bu -
zabitin iftirak etmelerini iıtiyOl'du. 1- fArtlan vazg~lli rivayet edilmekte-
talya bu teklifi reddetmitti. dir. Maamafih, Komada bu husuala 

Ecnebi memleketlerden gelen bası (Devamı 7 nci aayrfada) 

lnkilab kürsüsünde 

Galibler mütareke şartla
rını nasıl tatbik ettiler 

Eski maarif bakanı ~ 
Bay HiLnıet dün İnkılap 
enatitüaündeld derslerine 
devam etmlttir. 

Bay H:ilmıetin dünkü 
dersini yazıyoru:ıı ı 

«- Osmanlı ricali, 
knparatonuğun takıim " 
dUeceğini çok iyi bili
yorlardı. Bilhusa Rus 
inkilabınm llOll günlerin· 
de a.. gazeteleri gizli 
muahedeleri kim.ilen 
yazmqlardı. Bunu tüırk· 
ı;e ırazetelerde iı.tibaı 
etmitlerdi. . • 

· Oananlı padif&bı ve adamlan vazi-
felerini ılnlamıi ve yapmıt olıalardı 
milli mücadele dıalıa evvel bapnlabi • 
lirdi. 

Fakat 0-..Jı ricali dütmana ve 
padipba yaranmak maksadı ile bir teY 

l 
1 

Bay Hikmet 
yapmadılar. 

O aman yalnız Ydchnm orduları 
loumandanı Mumıla Kemalin -ı yük
aeldi. Fakat o anda ınu.valblı olama-
mııtı. 

(Devamı 6 mcı ııııhlfede). 

Felemenk bandıralı !tatentlam uapurile ıehrimlze gelmi' olan 350 
Amerikan .eyyahı dün gece ayni ua purla Akdenize gitmiflertlir. Sey
yahlar dün fehrimizde gezintiler yapmıflar, camileri, mineleri ue 

T nn'1ant .. l'llra. "''"' o~'Zrnİ•l,.,Jir. 
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Her hakkı mahludur. Ya.wn: Son Yemen ııaliai Mahmut NEDiM 

/ta!yanlar Yemendeki ldrisilere 
gardım ediyorlardı 

1 ••••••• 

Harbiye nazırı Yemendeki kumandanlığa 
şifre ile imam Yahyaya s[ah ve 

cephanenin idareli verilmesini bildiriyordu 
- T,ekkür ederim, dedim. aattan bilistifade fazla cephane 
Ancak biliyordum ki bu, bir ku- koparmak istediği istidlal edildi· 

ru sözden, batti bu ltalyan mebusu ğinden her talebe kartı hale ve cep 
p anıla samimi iae bile, tutamıya· hane mevcuduna göre tayin ve ıu· 
cağı yapamıyacaiı bir sözü ve•i- reti müna.sebede idarei umur husu-
tlnd~n, ibaretti. . aatmın delaleti!~ kuv~~ um:ıımiye 

Yanımıza gelen dığer ltalyan araamda takarrur ettırılmesı der· 
mebuslar da aöze katıldılar. Onlar meyan edilmit ve tU sureti hareket 
da bu ite mütehayyir görünüyor• münaaib görülmüt olduğundan ic-
lardı. Biraz aonra Seyid ldria bah· rayı icabı ... 
ai açıldı. Daha doğruau bunu ben 2 Nisan 329 
kaaden açtmı. Harbiye Nazın 

"Yemende ıükUn ve huzuru bir Mahmud ŞEVKET 
türlü tesis edemiyorsunuz. Neden Görülüyor ki biz, 329 seneşinde 
bu acziniz? biz bile bütün bir •a· bile ldria ile artık bir meaele kal
mimiyetle sizin orada muvaffak ol- madı dediğimiz zamanlar bile, 
manızı istiyoruz.,, diyenlerin, ay. ona kartı kendisini müdafaa ede-
ni Yemende bize mütemac.iyen bilmesi için imam Y ahyaya cep-
müşkülat çıkardıklarını bilmiyor hane vermek mecburiyetinde kalı-
görıinmek için, hiç olmazsa onla- yorduk. 
rın susmaları, bu bahsi açmamala- Peki, Seyid ldriı cephanesini, 
rı .a.zımd1. silahını ve parayı nereden bulu-

T rablusgarb harbinde başımıza yordu? Bunları ltalyadan aldığını 
be a ettikleri, para, silah, mühim- ileride vesaikle isbat edeleğim. 
mat ve bin bir vaidle aleyhimize Yemene vardığım zaman, San' a 
ayaklandudıkları Seyid ldriı hala da Mehmed Ali pata ile görüttüm. 
uslanmış deği ldi. Fakat bütün hüsnü niyetine rağ-

- O. dediler, zaten ayaklanmıt- men paşanın muvaffak olamıyaca
tı, ltalya, Osmanlı hüku:netine i- ğını da anladım. Çünkü Mehmed 
lamharb edince hali isyanda bulu- Ali pa,anın maiyetine bazı ittihat
nan bu adamdan istifade etmek is- çı zabitler verilmitti. Bunlar lstan· 
tedi. Fakat bu harb imtidadınca de- buldan, merkezi umumiden aldık
vam etmİf, sulhün akdile nihayete lan kuvvet ve salahiyetle pa9ayı 
ermişti'!". Bugün idris ile hiçbir ala- saymayorlar, istedikleri gibi hare
ka ve münasebetimiz olmadığını ket ediyorlar. Böylece Yemende 
açıkça söyleyebiliriz. bir değil, birçok bat hüküm sürü-

- Bunu, inanarak, samimiyetle yor, ve bunl;u- arasındaki anlata· 
söyleyebilir misiniz? mamazlık, nihayet bateızlığı do-

- Elbette. ğuruyordu. Bir anarfi vardı. Ve bu, 
- O halde, dedim, aiz, çok rica Yemen için bir felaket olabilirdi. 

ederim, varacağınız yerlerde, Bah- Mehmed Ali pafaya 2u endişemi 
riahmer vaziyetini, müstemlekele- aamimiyetle söyledimı 
rinizin ahvalini ve kartınızda kom- - Ne yapayım, dedi, batıma 
tunuzla olan münasebatını çok et· musalla ettikleri bazı zevat beni 
raflı, çok ciddi bir surette tetk'k e- saymayorlar, dinlemiyorlar keyfi 
diniz. mayep., hareket etmek istiyorlar, 

- Zaten onu yapmağa gidiyo- mani olmağa kalkıfSam büsbütün 
ruz. fena olacak. Ses çıkarmıyorum, bu 

- Faydalı bir seyahat olacak bu. da iyi değil, fakat çaresizlik içinde 
Çünkü görüyorum ki (Roma) dan kaldım. F ırkacılığın asker arasına 
bu tarafları görebilmek mümkün eokulmaıı itte bu neticeyi verir, fa. 
olamıyormUf. kat kime derd anlatabilirsin? 

ltalyan mebuslardan biri biraz Paşanın bu vaziyeti çok fena idi. 
aaabileterek; !Bizim orada bu ite bir çare bulabil-

- ltalyanın ldrisiye hila muave- memiz imkansızdı. latanbula avdet 
net ettiği, ve ldri•inin Oıına.r.lı hıl· edince icabına bakmak laı:ım geli-

;HARiCi HABE [ 

A vusturyanın istiklali bir 
kez daha pekleştirildi 

Londrada Habsburg meselesi, Avustur
ya ordusunun artırılması görüşülmedi 

LONDRA, 26. A.A. - Avusturya 
Cümhuriyetinin her huau&ta iatiklali te
mamile teyid olunmuftur. lngiltere ile 
Avusturya arasındaki mükalemeler, Pa
ri& mükiı.lemelerinin mevzuu bahsettiği 
ayni meselelere temas etmit ve hemen 
ayni neticelere de müncer olmuıtur. A· 
vu~turya nazırlarının, Sir John Siınon 
ve harici)·e nezareti daimi müıteıan 
Sir Robert Van Sittart ile vukubulan 
uzun miikilemeleri esnasında dahili it
lerine ademi müdalıe1e andlarması ınii
hin. bir mevki tutmuıtur. 

Ezcümle, bu andlaımaya imza koy• 
muı, koymamıı herhangi bir devletin u
luslar kurumu vuıtasile müdıdıele tale
bi aevkettiği takdirde Avuaturyanın her. 
halde reyine müracaat olunacağı tasrih 
o\unmuıtur. 

lıtihbari mahiyette telakki edilen bu 
miikiilarneler, çok mühimdir. Zira, 
Berlin'e azimeti arifesinde, Sir Jobn 
Simon'un, Avuaturyanın vaziyetine iyi. 
ce vakıf bulunmasını temin edecektir, 
Filhakika, Tuna andlatması, Berlin mü
zakerelerinin batlıca mevzularından biri 
olacaktır. 

Tazrihen beyan edildiğine göre, ıe
rek Habsburg hanedanının iadesi ve ge
rek Avusturya askeri kredileri veyalıud 
ki kuvvetlerinin arHınlma11 ihtimali ka· 
tiyen mevzuu bahsedilmemittir• 

Başvekil Şuınig ile lnıı:iliz maliye na. 
zırı Nevi! Çamberlayn arasında geçen, 
dünkü miil.'\kat esnaaında da, Baıveki
lin, Avusturya demiryollan techizatının 
modern bir ıekle ifrağ edilebilmesi için, 
bazı malzeme aatın alınmak üzere Avus
turya'ya kredi açıiıb açılamıyacağını öğ. 
renrnek istediği tahmin edilmektedir. 
Almanlar: "Bir plebiait yapılaın, 

görürüz ,, diyorlar 
PARIS, 26. A. A. - Bay Berger 

V aldeneggin beyanatı hakkında mutale
alarda bulunan Alman iıtihbarat büro
ıu, bu beyanatın Avusturya hükumeti. 
nin bir plebisit yapılmuından korlanak
da olduğunu gösterınekde bulunduğunu 
beyan etmektedir. 

Hitler bir kere 
Daha söyliyor 
On beş sene evvelki gibi 
Evet'ımiz daima Evet, 

H"'-wır'ımız daima Hayır 
MUNIH, 26 (A.A.) - Nasyonal 

Sosyalist fırkaımın bun<lan on beı ıe
ne evvel teıkilinin hatıruını teaio için 
yapılım muazzam bir niimayiıte bir 
nutuk söylmnit olan Bay Hitler ezcüm
le §Öyle demiıtir: 

O zaman bize kendimizi halka ar· 
zetmek ceaaretinl ba.hteden kuvvet, 
Almanyaya ve Alınan milletinin ez• 
li meziyetlerine olan itimadımız ol • 
mUltur. Bizi.,.. hareketimiz, karımn• 

1 

Avuıturyadaki nasyonal sosyalist ma• 
hafi!, bir plebrıit yapıldığı takdirde ken• 
dilerinin ekseriyeti kazanacaldan fikrin
de bulunı-ı.:dadıdar. 

lfııizler Şu,niğe karft bir nümayİf 
daha yaptılar 

LONDRA, 26.A..A. - Dün aktam ü
zeri itıizle.-, Avam kamaraamın önünde 
nümayİf yapmıılardır. 

PolİI kendilerini dağıtbğmdan, Avu .. 
turya Baıvekili Şuınig'in Londrada bu
lumnaamı protesto etmek istiyen iııiz
ler, misafirlerin oturdukları V eaten o
telinin önünde bağırrb çağınmtlardır. 

Tarta avdet meırelui yok 
LONDRA, 26.A.A. - Avusturya Ha· 

riciye Bakanı B. Berıı:er Valdenegg, 
Reuter ajansmuı bir mümessiline ver
diği mülakatta, Macar-Y uıaslav ihtilll
fmın katiyen balli lüzumunu, mevzuu• 
bahia Tuna misakının akdine bir baılan
gıç olarak kaydetmi,tir. 

Berger Valdeneg~. Hababurg baneda
nmm tahta rvdeti meselesine Muısolini 
ve Goeınboes'in muhalefet ettiklerini 
ve Avusturyanın bu iki devlet adamile 
münasebetlerinin ıayet dostane olduğu
nu ve bu vaziyette tahta avdet meselesi· 
nin dü~ünülenıiyeceğini ilive etıniıtir. 

Baıvekilin sözleri 
LONDRA, 26.A.A. - B. Şuşnig, ga· 

zetecileri kabul ederek Londrada gördii
ğü büsnükabulden dolayi minnetarlılmı 
söyled~en sonra, ıu beyanatta bulun
muştur: 

" Avmturyanm gayesi, dahilde ve 
hariçte barııın muhafazasıdll'. Müşkü
liıta rağmen, Avusturyayı yeni baştan 
tanzim edeceğiz. Bu da kırtiyen dikta· 
törlüğe doğru gitmek demek değildir. 
Dünyaya iktisaden bağlı olan Avusturya 
nıa,iktisaden yaşayabileceğine hiç ıüphe 
yoldur. Banım muhafazası için, ayni za
manda Avrupanın göbeğinde mutlaka bir 
Avu•turya devletinin mevcudiyeti lüzu
muna kani olanlar ,ayni zamanda bizlm 
politikamızın asıl hedefinin kendi mev· 
cudiyetimm muhafaza etmek olduğunu 
da anlmnalıdırlar. 

Milyonlarca dolar 
Amer ka Japonyaya karşı 

cephesiai 
yeniden kuvvetlendiriyor 

VAŞiNGTON, 26 (A.A.) - Me. 
bıısan meclisi deniz encümeni, bahriye 
nezaretinin, üsaühahrileri ve bilhaaaa 
Panama kanalı mıntakalarile garp aa· 
hillerini takviyede devam etmesini 
tuvip eylmoiıtir. 

38.000.000 dolar tahmin olunan 
masraf kaJ'fılığındıuı 15.000.000 u, 
Havai aclalarından Pearl Hamour de
nizaltı gemisi ve tayyare fulerine, 
10,000,000 uda bir havuz in§Uına tah 
&iı edilecektir. 

kıimetıne kartı harekette buiun- yor 1u. 
duğundan emin misinız, bu husus-
ta elinLde vesaik, deli.il var mı? 
dedi. 

(Bitmedi) 
ela bütün hrk•lan rakip olarak bul· 

ı mut ve fakat imanı ve iradesi MYO

ainde muvaffak olmuıtur. 

Silah kontrolu 
Cenevrede Amerikan, İn
giliz ve Sovyet görüşmesi - ldrisinin bize kartı hala ayak

ta olduğunu bilmiyen yoktur. Bu 
adamın ne silah fabrikaları ne de 
darbhaneleri var. Bir ihtimal kalı
yor: ldrisiye Fransız veya İngiliz· 
lerin yardım etmesi. Bunu böyle ol
madığını da biz elimizdeki delail 
ve vesaike İstinaden iddia ediyo- j 
ruz. 

Birarkad84; 
- Evet, bütün bu meseleleri iyi· 

ce tahkik ve tetkik etmeliyiz ••• di
yerek bahai kapadı. 

Şuracıkta söyleyeyim ki Seyid ld 
ria o zaman bilhassa Jtalyanlar· 
dan gördüğü muavenet ile daima 
bizi iz'ac etmif, batnnıza gaileler 
açmıttu. Hatta kendiai padiphm 
affına mazhar olduğu halde bile, 
sözde bize kartı ailah istimal etmez 
görünmek için, bizimle tefriki me
sai etmİf olan imam Y ahyaya kartı 
lıarbetmittir. 

Bu hususta 329 nisanında harbi
ye nezaretinden Yemen kuvayi U· 

mumiye kumandanlığına gelen tif· 
reli telgrafı okumak bile - ileri· 
de avdet edeceğimiz bu bahse fU· 
racıkta faada verirken - faydasız 
değildir. 

Erkanrharbiyeden: numara 8 
" Lüzum olmadığı halde imam 

Y ahyanm ealilıa, cephane metali. 
batı tevali etmekte olduğundan bu
nun tayini miktarı hakkında on dör 
düncü kolordu kumandanlığının it' 
an üzerine bu bahta b84kumandan· 
lık vekaletine aebkeden it' ara ceva· 
ben cephanece muavenet etmeklİ· 
ğimiz ldria aleyhine müttehiden 
harekatı askeriye icrası için akdo
lunıın mukavele iktizasmdan olub 
lidriı meselesinin hitamına kadar 
mer'i olduğu ve idris ile henüz iti
lfıf edil~iğinden ve imamın idris ile 
müsadematı kuilmediğinden cep· 
har.ece muavenetin kat'ı mugayiri 
ahid olacaih aı.c k imamın bu fır-

Giritte yıkılan 
Köy çok 

Zelzele tahribatı zanne
di:diğinden fazladır 

ATINA, 26 (Milliyet) - Girit u
mum valisinden iç bakanlığa ıelen 
re11Di telıraflar dün aabahleyin bü • 
tiin Girit adasını sanan tiddetli zelz• 
leler hakkında tafsilat vermektedir. 

Sanmtılardan en ziyade zarara uğ• 
nyan lraklion tehri ve civarıdır. ş .. 
hirdeki büyük binaların pek çoğu ile 
beraber ıehrin müze.i de hemen he
- harap olmuı bir hale ıelıniı Te 
müzedeki asan atikadıuı yılanların I· 
lehı dil§üp parçalamruıtır. 

lraklion'un civanndaki haaarat da 
ha büyüktür. Hemen bütün köylerin 
bir çok evleri yıkılmıı, on ölü ile bir 
çik yaralı bulUDmllfl:ur. Ahali paniğe 
tutularak kırlara koımuıtur. Köyle,,_ 
deki hasarat pek fazladır. imanca te
lefat ta ehemmiyetlidir. 

lraklion'un dahilindeki büyük bi
nalardan iki kiliae de elıenımiyetli ha· 
aara uğramııtır. Retimnoa vilayetin • 
de Rusika, EcodMa, Kamariati yan 
yarıya yıkılmıı ve Milopotamo köyü 
büabütün harap olmuftur. Laıitivu vi 
!ayetinde F urni köyünün de hasarı bü. 
yiiktür. Köyün kilisesi ve evleri otu • 
rulmaz bir hale gelmittir. 

Hanya vilayetinin Platanya, Suda 
köylerinde evlerinde oturulmaz bir 
hal almıflır. Diğer köylerde de hayli 
zararlar olmuftur. 

Hanya tehrinde bütün eaki evler 
çökmüşler ve yahut yıkılacak bir ba
le ıelmitlerdir. Bu eaki evlerde wnu
miyetle mübadil muhacirler is.kin e
dilmişti. 

Adanın muhtelif kasabalanndaki 
hapishanelerde zelzele esnaaında pek 
feci sahneler olmuştur. Tefessüh e • 
den bir cesedin kokusundan bir gar • 
divan ölmü~tür. 

' • mPt 7.e]zele fen mütee~~ir o-
'" ora ilk dım olarak JQ~ bi,, dı· 
l'~.oıni ıie Vl çok radır gon.termıştir. 

TINA, 25 ( A.J - 0Jn Cnit a
dası:ıı şn,6a"" zel7: 1,,. netjceıinde 10 
ki;i ölmüf, 50 kişi de yaralanmıştır. 

Enerjimiz iki aene hükiimet etmek
le tükenmit ve yıpranmtJ değildir. 

Bizim vazifemiz hakiki millet ca· 
miası fikrini her gÜn daha ziyade kuv• 
vetlenditm..k'ir. Gençliğimiz, Alman• 
yanın hulmk müaavabnm ki.filidır. 
Bundan on bet aene evvel olduğu gibi 
bugün de tekrar ediyorum ki, bizim 
ilk ıulh mevzuu bahiı olduğu zaman 
bir • evet • kelimeai ve Almanyanm 
ferefini tanımnktan imtina olunduğu 
zaman da bir • bayır • kelimeai, bizim 
• -et • imiz daima • evet • ve • hayır • 
muz da daima • hayır • olarak kala
caktır. 

Biz aert>eat ve müatakil bir milletin 
tttefile kabili telif olan her türlü t.,... 
riki mesaide bulunma.ya amadeyiz. Fa 
kırt bizim haldarDDJZm baıka milletle
rin haldarmın ölçüldüiünden ıayrİ 
bir surette ölçülmesini bir ıerefaizlik 
addederiz. 

Hiç bir milletin hürriyetini tahdit 
etmek iatemiyonız. Fakat Alman mil· 
(etinin hürriyetini elinden almak ioti· 
yenlere fUDU tekrar ediyoruz ki, OD • 

lar bu ıayretlerine ancak cebrÜ tid· 
detle eri§<>bilirler, Biz IH cebri! tid· 
dete karıı kendimizi müdafaa edec• 
fiz. 

Ne ben ne de bizim milli hareketi· 
mizden mU.hem olan müıtalııbel hü • 
kıimetler Almanyanm terefinden Ye 
hukuk müaavatmdan feragatini ta • 
zammun edecek bir vesikanm altına 
Alman milletinin imzaaını koym.ıya • 
cağız. 

Maamafib, bütün dünya kaıı.i olma• 
hdır ki, bir taahhüdü imza ettik mi o
nu tutarız. Şerefe münali olan veya 
iktidarlarmuzm fevkinde bulunan hi9 
bir taahhüdü imzalamayız. Yalnız bir 
feyi bir kere imzaladık mı onu körü 
körüne ve sadıkane yerine getiririz. 

lngiliz erkanı harbiye rei
.; · , y :thate çıkıyor 
LONDRA, 26 (A.A.) - Harbiye 

nez .... retinden bildirildiğine ıöre, im
paratorluk erkanı harbiye reisi Sir 
Arçibold Mongameri MeNİnglerd, bu 
cuma günü Mısır, Filistin ve Sudanda 
teftit seyahatinu çıkacaktır. 

CENEVRE, 26 (A.A.) - Sil.i.h ve 
mühimmat imal ve ticareli hakkında
ki müzakereler e&naaında, Bay Huda 
Vilaon, mühim beyanatta bulunarak 
Amerikan p\&nmı müdafaa ebnif, 11la 
fakat iz'aç etmiyec.ek bir kontrolim 
tatbikini iıtemittir. 

lagiliz heyeti mur.bha.aaı, ıil&h. 
lan bırakma mecliıiııin heyeti umu
miyeıi hakkında umumi bir mukavele 
akdedilmedik.çe, yerine bir kontrol t .. 
aisine imkan olm1Ta.caiı yolundaki nok 
tai nazannda muaınlır. 

içtima baılarken, Sovyet murahha
aı Vetzof, devletlerin, harbeclenlenı 
hiç bir ...,etle ail&h alım aatımmda b~ 
luımıamalarına ve tecavüze uğremlf 
olanlanlıuı maada hiç bir memlekete, 
kendi ülkelerinden tranait olarak si • 
li.Iı ıeçirilmeaine izin vermemelerine 
dair bir teklifte bulunmuttur. 

Venizelos'a 
Suikast davası 
Venizelosun muhafızını 
hangi kurıun ö:dürdü? 

ATlNA, 26 (Milliyet) - Venize. 
los ıuikaati muhakemesine dün de de
vam edilmiıtlr. Venizelosun tahsi mu• 
hafızlarından olup hadise aeceıi ayni 
otomobilde bulunan K.orfoyunaki tahit 
olarak dinlenmiıtir. 

S~luların vekilleri önce öldürülen 
Venizelosun diğer muhafızı Markalıiniıı 
bu tahidin attıiı kurıunlardan öldüğü. 
nü iddia etınitler ise de mahkeme bu 
iddiayı reddeylemittir. 

Bu tahide suçlulardan eski emniyet 
umumiye müdürü bir sual sormuıtur. 
Bunun Üzerine suçluların vekilleri ile 
davacının vekilleri arasında tiddetli bir 
münakata cereyan eylemit bunun üze
rine mahkemede davacı vekillerinden i
ki avukatın birer ay müddetle avukat. 
lıktan menine karar verilmit ise de, 
diğer avukatların hepsinin birden çeki
leceklerini söylemeleri üzerine bu ceza 
k«rarı bin drahmiye tebdil edilmjıtir. 

Bundan sonra muhakemenin devamı 
t.uıüne talik edilmi1tir. 

• 

Türk- Fransız ticaret anlaşması ha~ 
kında Dışişler Bakanlığının tebl~ğ,~ 

ANKARA, 26 ( A.A.) - Hariciye Vekuletinden tebliğ ediJmı~tı; 
Matbuatta Türk • Framıız ticaret anlarmasının tarafımızdan fes~~~ 
duğu hakkında münteşir haberler üzerine keyfiyetin tavzihine ""ı 
görüldü: "ııliJ 

Mezkur anlarmanın ikinci maddesi mucibince iki taraf 15 gu ylr 
bir ihbar müddetüe muayyen maddeler üzerinden birbirlerine bahse iP'· 
dikleri tarife tenzillerini kaldırmak hakkını haiz bulunm~tll;Jır B• 
Fransızlara Hariciye Vekuletinden ahiren bir tebliğ ila edilmıştı~, 
tebliğde 106 ab, 101 ab, 378 c, 378 d, 380 b, 381, 390 a. 390 b, __ .ı.ıJf1· 
numaralanna dahil mallara ait Gümrük re.imleri tenzülerinin :;J'" 
da bahse mevzu ahdi hakka istinaden kaldınldığını mutazammı ır· 

Eşya piyangosunda knzanan/ar ı 
ANKARA, 26 (Telefonla)- Çocuk Esirgeme Kurumu Ulu~t'. 

konomik Kurumunun ortaklama yapmış olduğu yerli malı epıa ~~ 
gosunun çekilmesine dün ve bugün devam edilmiftir. Şimdiye , 
çıkan numaralar içerisinde (50) liraya kadar olanları biı'diriyortıfll~, 

1000 lira: 97732, 500 lira'27411, yüz lira kazananlar: 5~. 
80266, 36760, 38,601, ll2099, ellifer lira kazananlar: 72759, 1 
61932, 141364, 17764, 1226~, 79418, 1466f!O, 85141, 1229.8. bii1' 

Dünkü ve bugünkü keşıdelerd e (5) bın ve (2500) lıralık 

~~~;~;:::r. kadar olacağı an/aşı/dl 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Maliye Bakanı ve Bakanlık er~ 

1935 bütçesi üzerinde bugün 1:ef vakte kadar çalıfmtş~dır: B~ 
nin ne kadar olacağı ;ııarı'! ~ellı ol? caktı~. Geçen sene. butçesıne ıeJ' 
ran bu seneki bütçenın 7 ila 12 mil yon lıra arasında bır fazlalık (il' 
ceği tahmin edilmektedir. 

SumerBank binası 
ANKARA, 26 (Telefonla? - Ye

rinde Sumer Bank merkez binaaı ya· 
pılacak olan Hükiiınet merkezinin 
meşhur Taı hanının yıktınlmaaına 
baılanılmııtır. 

Çubuk barajı 
ANKARA, 26 (Teelfonla) - Bu· 

gÜn öğleden sonra Meclis Batkanı K.a. 
zan Ozalp, Batbakan la.met lnönü ve 
Bayındırlık Bakanı Bay Ali Çetinka· 
ya Çubuk barajı in§aırtına ıiderek ya
pılan itleri gözden geçinniılerdir. 

Maliyede bir tayin 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Ma· 

liye Bakanlığı Takip ve Teftit müdür 
muavinliğine mezkür müdürlük tef • 
)erinden Bay Rüıtü tayin edilınittir. 

Damga resmi 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Ma· 

!iye Bakanlığı tüccar eıyaaına ait nav 
lun mukavelelerinin binde bir niabe
tinde damga reanıine tabi olduğunu 
valiliklere bildirmiftir. 

Tramvay Şir eti 
Mümessilleri 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Ba
)'lndırhk Bıclcanı Bay Ali Çetinkaya 
Tramvay ıirketi miimeeaillerini dün ve 
bugÜn kabul etmit ve kendilerile ıö
rüşmilıtür. 

Yugoslavya - Bulgaristan 
SOFYA, 26 (A.A.) - Bulıar • 

Yuıoalav k<ımiıyonu bugiinkü toplan• 
tı11nda nihai protokolun metnini ka. 
bul ..tmittir. Yann imza edilecek ve 
lwnferana kapanacaktır. 

Prens dö G ·l 
PARIS, 26 (A.A.) - Preın clö 

Gal, 13 te Mdnilıtea buraya ıelmiı· 
tır. 

Fasta işsizlerin aümayişi 
ORAN, 26 (A.A.) - Aralarında 

bir çok ta yerliler bulunan ipizler, 
MoıW..anem belediye dairesinin önün 
de nümayiı yapmıılanlır. 

Bıunlar, daireyi muhafaza eden si· 
li.Iılı kıtaatm üzerine tllJlar ve ti~ler 
atarak tecavüz ve dükkan cameki.n
larmı yağma ebniflerdir. 

Geç vakit ıükU.. İMie olunmu§tur. 

1940 olimpiyadı 
TOKYO, 26.A.A. - Tokyo tehir 

meciili 1940 aeneaincle yapılacak ulus
lar aruı 12 inci olimpiyadın Tokyoda 
yapddıit takdirde ecnebi atletlerinin se
yahat ma:sraflan kartılığr olarak bir mil· 
yon. yen krediyi daha timdiden kabul 
etmiftir. 

Yunanistan iki torpito 
ısmarla yor 

ATlcNA, 26 (Milliyet) - Yüksek 
deniz itleri mecliıi dün Deın Bakanı 
Haci K.iryat.oıun baıkanlığında topla • 
narak iki torpito muhribinin lnıili2 
Fairfild teszıihına iımarlamnasına ka· 
rar vermiıtir. 

Pangolosun taklib 
muhakemesi 

• 

ATINA, 26 (Milliyet) - Dört d• 
fa tebliğten sonra dlln Pire ağır ceza 
mahkemesinde (1930) da Pangalosun 
hiikUmeti taklip teıeAJbüsii davasına 
bakılacaktı. 

Suçlu olarak itham olunanlardan 
otuz kadar zabit avukatlarile mahkeme
ye ~lmiıler ise de, hastalık ıebebile 
l'eneral Pangalosun mahkemeye ıet.>
memesi üzerine dava ıeDAI talik edil· 
mittir. 

Ağaçları söken fırbna 
BERLIN, 26.A.A. - Vurtemberı i· 

le Bavyeranm bir kummdl\ çok tiddetll 
bir fırtına mühim hasarlara sebet.iyet 
vermittir. Ağaçlar kökünden çıkmı;tır, 
bir çok te!ıraf ve telefon telleri kırılrnıt· 
tır. 

l Pariste Türk , 
Tedkik merkez• 
Dün Sorbonda TüriJ1e 

hakkında 
konfranslar verildi /r 
PARIS, 26 (A.A.) - Ana.ıoJ~ 

jansının hususi muhabiri bildiriYo'~ 
Pariı üniveraiteıinde yeni ;Jf_ 

edilen Türk tetkik merkezinin h ;,;ı 
dığı konferanslar dün Sorbonda f 

meye baılanmııtır. • ri. 
Konferansların açına celse..,~ r 

büyük elçimiz Bay Suaclın, Atat,,~ 
Türk inkiliibını ve Türkiyede ~ 1 
ıalıasında varılan neticeleri ani• 
nutku ile yapılmııtır. 'fıt 

Bay, Suad nutkunu bitirirkeP / 
kiye ile Fransa arasında me~cıı~ ıit' 
manevi dostluğu tebarüz ettiJ1i!•I~ 

üniversite rektörü Bay Clıaı' ı 
Bay Suada cevap ver- nutkunÔ~
sal kalkınmamız ile ekonomi ..,. ~ 
aahaaında yaptığanız hamleleri tl;JI, 
mi§, tarihi Türk • Fransız do•. jjl 
İhyası lüzumundan hararetli l>JJ' 
la bahaeylemiıtir. ., fi 

Bv Charletery utanlıulda f 
riste açılan enstitiilerin, Türk • ~' 
milletleri "arasındaki dostluğıı fi" j 
bağlarile pekiıtiren yeni bir de o.t"'J 
tıiiını aöylemit. geçen yıl ~ot;? 
yaptıiı seyahırtte ıördiijiü iyı 
tiikranla kaydetmiıtir, 

Her iki nutuk ta konieran~ :;;'! 
nu oo\duran binlerce dinleY_İct _...1;_. 
dan fiddetli alkıılaı1a kartı[all"' ~' 

Bundan sonra dilci Bay DeP~, 
dili hakkında bir konferans ver ;,I 
Gabrielle Y ellik de tertip eclil~,i 
feransların proıramını izah ~ 

a " ı 

Hava vaziyet1.ı 
ANKARA, 26 (A.A.) - .~ı 

1935 de Türlciyede hava vaS~j ~ 
Ziraat Vek&leti meteoroiOJ.. 

tüsünclen alman malilmata I~ 
24 aaat içinde yurdun doğu ".'f 
lusu Karadeniz kıyılarile Srt~' f"' 
sinden maada yerleri tamanııl• j 
lı ıeçmiftir. ,,, 

En çok yaiıf 32 milimett8 11'°1 
Mersinde ölçülmüttiir. Diğet ~ ~ 
de yağıı 1 • 30 milimetre ar"~I 
iitiktir. Gece aühunetleri 'f"';lııl 
ıı:e ve orta Anadoluda dün! r1 
2 • 4 derece daha dütmüttUl'i~ 
karfıbk doiu Anadolusundlo ~ 
h~~eri 7 • 10 derece dal>" J 
mıftır. ,, ~ 

En dütük IÜhunetler 11fır1" Yıl 
da Karata 19, En:urumda ı; 

9 
.~ 

dir. En yiilaolc sühunet de l f" 
ol!"'~ Dörtyol ve Rizede 1"' /. 
mııtır. ,',J 

Bugün Ankarada ISğ!ed~." ıY 
14 te hava sühuneti ııfırın 11• 

derece kadar yükaelmiftir• 

Grip salgını 
Olan yerler ı1.· 

ANKARA, 26 (A.A.) -.!1.- ~ 
içtimai Muavenet V eık&JetP"" i 
dirilmiftirı . ı'ı 

Gribin yurt dahilinde ta.~ 
aeyrine nazaran son hafta d 1 
durı ~ 

Grip, Afyon, Antalya, ~I 
l&eair, Burdur, Bursa, Ç1oll l~I 
yarbekir, Isparta, htanbul, frl~ 
tamonu, Konya, Ma\atye, 4• :J 
Mardin, Seyhan, Siirt, Sı~ııv 
ziz, Erzincan, Erzurunı. .,il 
lçel, Muı, Trabzon, ve t!1" c!ir• I_ 
rinde tek tük yaJıalar halın0 ~ 11 

Hastalık Amaıya, AY 1 ~,.,ı'1. 
bekir, lzmir ve latanbuld• \İS~~ı 
yısını niabetle az olmak il""'~ 
ğer ve kulak ihtilatları y•P ,.ıı b, 1 

Bqka yerlerde dikkate. t•>' "'-d'J 
ber verilınemiıtir. Şimdı;fll<~iı.IJ 
lilere verilen talimata te ~ 
Aydın, Diyarbekir, Gire•11;JıP 
Sanmm vr Adanoda haata 1 

• • ecb • k 1 ~··tı1'· veriJ!aeu ın uı ı ı h••·"'Y 
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Gene terko• meselesi 
ı, aldı yürüdü. lstanbullular, 

6.uranmıya bayla.dılar. Dün terkos 
ldtlresinin Sıraservilerdeki merke
&iııe gittim. Müracaat mahalli mah 
fer gibi idi. Herkes ıikayetçi ve 

• "-erhes hayran. Çünkü bir kaç gün 
evvel yazıdığım gibi terkos idare
~ belediyeye bağlandıktan sonra 
ilk esaslı hareketi fazla su esmanı 
diye halktan, vaktinden evvel pa
fQ almak oldu. Zaten resmi mües
•eıelerin ticaret yapamamaları 
lıakkındaki fikir iıte hep böyle me 
lllurlctT elinde ticari rengini kay -
~en teJebbiUlerin zarar verme
j"dendir. Bu if oldu olalı lstanbııl 
~cırın gözü terkos idaresine daha 
ıiYade dikilmiftir. Biz Mösyö 
{Kactelno)nun idaresinde iken 
':_'!radan halkın ve ıehrin lehine 
"'S bir ıey bekliyemezdik. 

Sultan Hamit :uzmanında bir ta
~ tazyiklerle halkın aleyhine o
•ak tii 1889 tarihinde yapılmıp 
olcrıı bir mukavele ile Istanbula 
fııı1<1llat olan bu firket senelerce 
~i kasıp kavurmUJtU. Musluklar 
'111Va üflerken bizden para almfJ
fı. Yangın borularını boı bırakıp 
lıtanbulun kavrulmasına sebep ol
llı;uftu. Nihayet belediyeye g~ece
fırıl i,idince sevinmİflİk. Ne de ol
:.lt bir ulusal yere bağlanıyor; hal-
~ zararına olan kayıtlar kalkar 
dedik ••• Lakin 'lıala esli tas eski 'ta
'ak. Vstelik eski firket fazlanın 
~asını sene sonunda alırken pim
ı ' her iiç ayda bir fazla paralar a
tııacakmlf. 

Artık - nereye bağlı olursa ol -
~n - bu idarenin halk .zararına o
""' fakat makaveleye ba8lanmlf 
;ı1ırnan aykrn imtiyazlarını sayıp 
•ökmek liizımdır. 

1 - Elektrik, gaz gibi emekle 
"41e edilen peyler sar/edildikten 
lonra saatte ne miktar yazılı ise 
r"ırn parası veriliyor. Terkos sıryu 
,.__erkos gölünden geldiği halde biz 
v"llırn parasını: 

A) Vç aylık pepin veriyoruz. 
B) Asgari bir miktarın parası

llı - İster o miktar sar/edilsin İster 
e.lilmesin - vermiye mecbur olu -
)orırz. 

2 - Kadıköy •u Jirketi için 
llıetre mikabt bapna 14 buçuk ku
;"J konulduğu halde lstanbulda 
';"hos ıııyu 15 kuruıtıır. Neden bu 
~~para fark?. lf tersine olmalı. 
ıl iiııkii lıtanbulda abone miktarı 
~ çok. Umumi ma.raf metre 

llıihabı ba,ına daha azdır. 
3 - 45 ıenedenberi lazla su 

';'htwı aene sonunda alınırken: 1-
Qre~ıimdi: 

"Elendim! Ben size ne kadar su Oe • 
11• llrıem onun parasını alacağım.,, 
,:..~r. Mademki; böyledir, neden 
-,teriler aagari miktarın parası

'lı vermiye mecbur tutuluyor? Yal-4: bir taraflı bir mukavele bugiin
'lq lıcılk dÜfÜncelerine taban taba. 
tq zıddır. Biz de ne kadar su alır· 
'il~ onırn parasını verelim. Asgari 
ılıtar ortadan kalksın. 

Dıl Sultan Hamit zamanında ya -
~"''' olan bu mukavele bile ber
ri lıiına rağmen yine böyle üç ay
' Q bir fazla su paran alınmasına 
f 'tvcq vermiyor. lfte aize bu 
~ ıu parasına ait olan madde-
Jlazıyorum: 

~'Dördüncü madde - Şayet sarfo
~ 0 ıu abone 9Clledinde muayyen 

U ~ ycıvnıisi bülıesap (bir seneye 
,., t.. ~· eden mecmu miktarı tecavüz e

ı;:~) beher metre mikabı fazla.sının 
~.lini tarifedeki fiyat üzerinden der

i,. °'1<nıcye abone mecbur olacaktır.,, 

l":J ~Örüyorıunıız ya! Mukavele a
'-ı · ı.,:·lt. Bir abone bir senelik suyunu 

ııı.""flClnıen aarletmeden ondan fazla 
/;. ~llcrrac, iatenemez. Halbuki lstan· 
~ bel.ediyeıine bağlı terkoı suyu 
L7~i bu mukaveleyi ve halkın 
!;"'tını tammıyarak ıenelik mik
~ dörde yani üç aylık takritlerc 
~Yor ve her taksitte eğer yıllık 
I;~ flrın bir çeyreğinden fazla sar 
~. olmufıa onun paraıını isti -

~e, herkesin gözü önünde mu
~ ~esine riayet etmiyen imtiyaz
~ rtıüeuese. Bu parayı halk 
ı. i ezse suyunu keıiyor~ar. Böy
~' "'°"ı susuz bırakmakla tehdit 
~":;:r idarenin arzusıı önünde 
~/ ~yacak ve mukavele hü -
rlin 'llrıe hürmet eUirecek kim-

•. 4rıyorum. 

B.FELEK 

Sivil tayyarecilik 
~llbız malUınata söre, hükiimet• 
~ .. ~ bir ıi•il tayyarecilik ınekte- · 

.ı. -- - ......... vermİJtİr. • ~. &g """'•ta h&Zll'bklar yapılmakta- · 
~ söre, bu melıtmia · 

tlı:..~ layyareci Bııy Vecihi ta
\' ._ tir. Mektep tam tetlWitlı 

bç ı*Yi ihtiva edecek· ; 
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Ş EH 1 R HABERLERİ 
EKONOMi 

Yumurtacı far 
Şirket isteyor 

-o-

Böyl~ bir te~ekkül ihra
catı daha kolaylaştıracak 

Şehrimizdeki yumurta tacirleri, • 
Tiirkofiao müracaat ederek ihracatçılar · 
arasında bir ıirkct kur.ılmasmı teklif . 
etmiılcı..tir. 

Tiirkofiı bu meseleyi tetkik etmek- · 
tedir. Bu ıel<İlde bir teıekkül meyda- · 
na getirilmesi, yumurta ihracatımızı • 
daha kıolıı.ylaıbra<:ak ve inkiıahnı te
min edecektir. 

Diier taraftan, yumurtaların san
dıklanma11 lıindo çalıştırılan itçilerin • 
bir biı·lik albnda toplanmalan da düıü- · 
aülmektedir. 

Yükleme ve boşaltma tarifeleri 
Liman ve nhtrm umum müdürlüiii · 

tetkiJiıtıııın yükleme ve botltma ücret- · 
leri tarifeıi yana Deniz Ticaret mü
dürlüiünde toplanacak bir komi•yon la· · 
ralmdan tetkik edilecektir. 

ispanya için verilen klering 
1-.ıaaya için verilen klerinıı tlhıl- • 

aab latanbul süınrükleri bqmüdürlü- • 
jüne bıldirilmiftir. Tevziata buaünden • 
itibaren batlanacaktır. 

Yeni konlenjın 
Marttan itibaren tatbı"k edilecek o- • 

lan yeni kontenjan kararnamesi ıriim- · 
rüJcı.r.. tıılılit edilmiştir. 

T rabzonda fındık satışı 
Trabzonda.n bildirildiilne ıöre, iki 

ıiiııde boraada 74,200 kilo kabuklu 
tombul fmdık 22,11 dan, 20080 kilo ig 
fındık 47 kuruıtan oatılmııtır. Mev • 
cut ıtok çalı: u kalmıttır. 
------~ - ---
SIHHIEDE: 

Anneler çocukla
rını getirmiyorlar 
Difteri aııaı tatbikatında 

zorluk görülüyor 
Pifteri aıısı talfıiki denm etmekte· 

dir. Şehrin muayyen mmtakalarında te
alı edilen qı iıtuyonlarmda 2 - 8 
yaı ara11ndaki çocuklar aıılanmakta· 

dır. l 
Sıhhiye heyetleri de mektepleTi do

lapnakla ve 8 - 12 Yllf ara11adalı:i ço
culdan 8fılamaktadular. 

SrbLi.ye müdürü Bay Ali Rwı, dün 
deoniıtir ki: 

- Teıiı ettiğimiz aıı istasyonları 
maale..,l çok it yapmamaktadırlar. An
neler, babalar çocuklanru atılatmak Ü· 
zere ıretirmiyorlar. Bir &Ünde, bazı iı
tao;yonlar, ancak bir, iki çocuk .aplıyor
lar. Halbuki meaele mühlmdir. Bütün 
çocırklana aıılanm""ı lazımdır. Anne
lere, bal>alara çocuklarını aıılatmalarmı 
tavsiye ederim.,, 

Kok satışları 
Pahalı ıatmak için yeni 

kulplar bu'.unuyor 
Kal< ııa1ı§luı etrafm:la yari yeni 

bazı t'kiyetler yapılınaktadır. Kolı .a
tan müeaaeselerdea bir kı!!IDIDın mu
ayyen aatıı fiyatından ayn olarak a
ğır nakliye Ücreti aldıklan ve bu su • 
retle fiyatları yine e3kiai gibi yükselt· 
tikleri iddia edilmektedir. 

Diğet' taraftan, perakende satıı ya
pan bazı mağazalar ellerindeki k~ 
ku pahalı aldıklarını, narba göo:e ıat
tıkaln takdirde zarar &Öreceklerini a
l&kadanara bildinniılerdir. Bu iki 
nokta tetkik edilmektedir. 

1 ~OP"J\. 1 , ___ _ 
(lı Banka11ndan alman cetveldir) 
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AKŞAM FiYATLAR/ 

l!ITIKRAZL.\R I TAHViLAT 
l•tikrau dalııi'i t6.SO 
1S33 Erıani 9> Rıhtnn 10.75 
ku,,on•u~ 30,10 Aıa, mumff•iJ 53,25 

,, il 28,50 An. tahvili ~ JI 47,80 
• 111 29 An. t&Jıı•ili 111 

ESHAM 
lı Banka•• Nama 10 Reji lupon•a-a 2,211 
,, ,. Hamiline 10,15 T.Jefotl 14,10 
" ., Müeaıia 97 Terkoa 19,80 
Türkiye Cuıınlau. yimento 13,55 
rİTet Bankaıı 63 ttihat deJ. 10.50 
Tramvay 30.21! Şark doy. 0,lll! 
A•adolu hisse 25,70 llalya l,6S 
Sir. Ha1ri7e 16 Sark m. ecn 4.65 

ÇEK FJYATLARJ 
Franıı:ı F. 12,04 Prai 18,99 
Londra 612 Beltrat 35,11 
Miıli.no 11,37,54 Mo•ko't'a 10.86.50 
Nü1or 79,80 Berliu 1,97.98 
Ce.na•r• 2,-15,36 Madrit S,80,78 
Atlaa 84,61,75 Budap•ıt• 4,43 
Briik••I 3,311,81 Varıoya 4,20,37 
Amıt ... dam 1,17,54 Bükret 79,00,SO 
Sof1a 67,27.25 Vi1aaa 4,25,45 

NUKUT (s.ıtı,) 

Kurut Kurvı 

20 F. Fra.a••• 169 ıo 1. ···~·· 115 
1 Dolar 1211 1 Pu.eta 18 
l Kar. Cek 911 1 Mark 43 

1 r.•• A•. 23.llO 1 Zloti 22 
1 ıterlia 615 20 1 .• 7 17 

20 Liret 213 20 Dinar 55 
20 Lna 23 1 ç_..o•S. 
20 F. BeJ<;ı.a 115 Alba l.3l 
211 Drabl :.ı4 MKUlir• 41 

1 Florim 83 a • .am., 240 

MAARiFTE VILAYEITE 

Kültür bakanlı- Yeni nüfus 
ğında de~işiklikler I Sayımı h~zırlıkları 
Bay Macıt yüksek ted- Vilayete yeni bir 

risat müdürü oldu izahname geldi 
Kültür bakanlığı teftit heyeti reisi 

Bay Avni, yeni tayin edildiii Almanya 
talebe müfettitliği vuifesine başlamak 
üzere, dün ak?m ıehrimizden hareket 
etmiıtir. 

Vekalet, orta tedrisat umumi mü
dürlüğüne de vekaleten, umumi miifet
titlerden Bay Refik tayin cdilmiıtir. 

Bay Refikin bir müddet sonra asale
ten tayini beklenmektedir. 

Ankara Atatürk enıtitüıü müdür 
vekili Bay Macit te, yüksek tedriaat 
umwni müdürlüiüne tayin edilmişlit' •. 
Bu tayinler tasdiki aliye iktiran etmit
tir. Kültür Bakanlığı .. dtı, yakında da
ha bir kısım değiımeler beklenmekte
dir. 

Hepsi Guraba il .stanesinde 
toplaıtacak 

Oaiimiizdeki derı yılı batında Ba· • 
kırköyijndeki aldiya battaneıiade, bp • 
tiılebcırinin tatlıikat aöreceği ekliye lıD- • 
Diklerinin Gureba haataneıine ıuıldi • 
dütünülmektedir. 

F akillte talelıelerinia lttifade et- • 
tikleri, diğer hastane klinilderiain de • 
Gurebada toplanması uygun görülmek- · 
tedir. Bu huıusta tetkikat yapılmak- • 
tadır. 

T alel>e, her sün uzak oemüere tıi· · 
derek vakit kaybebııelrtedir. Fakülte · 
Haydarpaıada olduğu zamanki P,i, • 
talebeye ait kliniklfll' Gurelıada toplan- • 
mıı olacaktır. 

Tıb f aküiteıi Revüsü 
Tıp fakültesi, yo.kında ''Tıp fakül- • 

teıi revüıün ltmile bir ımcmua neıri- • 
.... baılıyacaktır. 

Mecmuaya ait lalimııQıame hazır- · 
lamnııtır. Mecmua ilç ki§iden mürek. • 
kep profesörler heyeti tarafmdan ida- · 
re edilecektir • 

• Tı:p fakültesine alınan yeni alet. • 
ler - Tıp fakültesi için Avnıpadan .. · 
lınan Aletler ıümriilı.tea ç•karılmıı ve • 
yerlerine konul:ınağa bıflamnııtır. Ya. • 
kıll'da, bir k11nn i.let d ... a ıelecektir. 

* Bay Suat Tahslnin doktorası - · 
Bay Suat Talııin, dün Hukuk fakülte- • 
ainde, jüri heyeti huzurunda (Türkiye 
cumhuriyeti) mevzulu doktora tezini • 
müdafaa etmiıtir. Jüri heyeti doktor. • 
luk ünvarunıa verilip verilmemesi için, • 
buırünlorde M karar verecektir. 

------···------

Bu yıl sonunda yapılacak genel nü
fus yazımı için vilayete yeni bir izah
name ırelmiıtir. BuD<la, bir takım yer• 
!erde yapılan tecrübe nüfuı yazımla· 
rında elde edilen neticelerde bazı yaıı
lı;hklar görüldüğü ve bunların kaldı· 
nlmaları u•ulleri &ayılmaktadır. Ay
ni zamanda ırenel aüfua yaz1111ına ha
zulık olmak Üze..e alınması gerekli 
olan nuınerotaj itlerine büyük emek 
verilme•i, her i§in yeril yerinde yapıl
maSJ bildirilmiftir. Vilayet, bu izah • 
nameyi belediyeye ve kaymakamlık
lara bildirilmiıtir. 

Genel nüfua 7azımı bazırlıklann
da iı verilen bütün memurlar, bu it· 
lerde büyük dikkatle çalıtacaklardır. 
Bu ifleri amirleri kontrol etmek mec· 
buriyetindedirle... 

* Aylık cumartesiye - Mart aylığı 
cumartesi ırünü verilecektir. Ucretli 
memurlar tubat aylıimı y19m alacak
lardır. 

* Y aaak edilen piyesler - Matbuat 
Genel Müdürlüğünce uluoal prenaip· 
!erimize uygun olmıyan bir takan pi
y.,. ve filmlerin yasak edildiğini yaz
m:ııtık. Bunlardan Namık Kemal'in 
(Vatan) ve (Kara bela) piyeeleri ya
aak edilmemi§, bu piyealerin bazı yer 
!erinde gerekli görülen değifiklikler 
yapılmıftır. 

• Maliye murakıpları, tahakkuk 
ve tahıil müdürleri düıı toplanarak 
versi iıleriai görüpnÜ§lerdir. l&tan • 
bulda verııi alımının yolunda gittiği 
aörülmüıtür. 

Ayasofya hafriyah ilerliyor 
Ayaııofyadaki hafriyat ilerlemekte, 

ilerledikçe ehemmiyet keabetmektedir. 
Hafriyat yerinde dün bulunan aakıtlı 
taılann en büyüğü çıkanlım~tır. 

Bu 16 ton ağırlıimda blr P•rçadır 
ve kapıma üst tarafuıın cephe kel'ar
lanadan biridir. Yenılığini muhafaza 
etmektedir. Pek ıanathirano olan iıle
melcrinde bir çizgi farla kadar bile 
bozukluk yoktur. 

Hafriyat mahallinde bulunan temel-
ler de ıayanı dikkat görülmüttiir. Bu 
temellerin Ayaııofyanm önünde hulu. 
nan patrikhane binasının temelleri ol
duğu tahmin edilmektedir. Tahminlere 
söre, buradaki patrildıane bir zaviye 
veya manaahr f"ldi,nde bulunuyor, bir 
ıaleri ile de Ayaoofyaya bailamyor
muı. 

Yapılan hafriy~tta zeminden itibaren 
3 - 4 metre ylilueklikte dolma oldu· 

CEM l YET LERD E 

Milli Talebe 
Blrllği gecesi 

1 iu ıörülmekte, bundan da Ayaoofy .. 
run avluıunun timdiki vaziyetinden 
3 - 4 metre daha tağıda olduğu iatid
lil edilmektedir. 

Milli Türk Talebe Birliği 1 7 mart
ta bir Birlik gecesi tertip edec.ektir. 
Bu aece için güzel bir program ha -
zulanmaktadır. Birlik geceaine bütün 
fakülteler ve yüksek mekteple!' tale
be cemiyetleri davet edilecektir. 

Birlik, önümüzdeki hafta sonunda 
bir brotür nep-edecektir. Birlik bun
dan sonra, bu brotürleri muntazanı 
b;r tekilde, muayyen vakitlerde net -
redecektir. Broıürde birliğe ait maka· 
leler bulunacaktır. Bundan bqka, Bir
lik, kapanan Birlik gazeteeini tekrar 
çıkarmak Üzere hazırlanmaktadır 

Bay Mahmud Esıdın konfaransı 
Tıp fakülteııi Talebe cemiyetinin 

tertip ettiği konferan&lardan birini, 
eski ıulliye bakam Bay Mahınut Esat 
Üzerine almııtır. Bay Mahmut Eat 
önümmdeki hafta içinde, latanbul 
Halkevi salonunda konfet'anaını vere • 
ce'ktir. 

Gümrüklerde 

Bay Mamburi hafriyat yerinin kro
kisini yapmaktadu. Krokiyi bitirdikten 
sm.ra kendi tetkikatile bir eıer neıret
meıi de muhtemeldir. 

--o--

Bir İn~iliz lordu geldi 
lnıiliz Lordlarından Abcrcornvay 

dün ""bahki ekspresle gezmek için la
tanbula gelınit ve camileri :ziyaret et· 
m~tir. Oğleden aonra bir gezinti yap
mııtu. Lord Ahercomvay buradan 
Mı&ıra gidecektir. 

Afyon müstakil saylav 
Afyon müstakil saylavlığına seçi

mi§ olan Bay Berç Keresteci Tür· 
ker dün akıamki trenle Ankaraya 
gitmiştir. 

Yeni bir Ermenice gazete 
Enr.e'>i ırazetecilerinden Bay Mar

diroo Kocunyan Türkiye adlı bir ırün
Jük gazete neşrine baılamıtlır. Mu • 
vaffakiyet dileriz. 

Fransız mallarına normal 
tarife tatbik ediliyor 

Anlaşma feshedildiği için fransız mal
ları tenzilattan istifade etmiyecek 

Türk - Fransız ticaret muahedeıine 
bağlı muvakkat anla;,ımanm feshi do
layııile, Franarz emti .. ından mühim 
bir kmrunm iıtifade elliği tenzili.ılı 
tarife yarm oabahtan itibaren tatbik 
sahasından kaldırılmıı olacaktır. Mo
düs, yeniden inızalanmcaya kadar 
mehuh hükümler tatbik olunmıya -
caktır. Bu karar, en fazla lUÜaaadeye 
mazhar memleketlerden ırelen ve ge· 
lecek emtiayı da alüadar etmekte· 
dir. 

Yapılan aon tebligata göre, Fran -
ıız ve diier akit memleketler menşei 
emtiaya, feshedilen Franaız ahdi mu
kaveleai hükiimle~i fU ıekilde tatbik 
edilecektir: 

13 f'lhattan evvel akit memleket· 
!erden biri tarafından yola çıkanlan 
Ye 27 tubat tarihine kıular &ümriiğe 
selen emtia ile ( 13 • 27) ıubat ara -
ımda yola çıkarılan ve bu müddet içe
risinde gümrüğe ırelon emtia, ancak 
bupa aktama kadar ıiimriikteD çı • 
lıanldıjı ı•ulirde llMlhub modüı bii-

kümlerinden istifade edeceklerdir. 13 
ıubattan önce yola çıkanlıp ta 27 fU• 
battan evvel gümrüğe selen ithalat eş 
ya11 da ayni tekilde bugün alqama 
kadar tenzilattan istifade edebilecek· 
tir. Yarından itibaren, bu ıekilde!ıi 
emtia için normal gümrük tarifesi tat
bik olunacaktır. 

Gümrük ve lnhiaarlar Bakanlıiının 
alakadarlara yapbğı son tebligatta, 
cbu formül, dekonaolide edildlii bil· 
dirilen tarife poziayoalanna ırirea 
Fran11z ve diğer iıkit memleketi.- et
yauna tatbik edileceii aibi, daha -
,,..ı F raıuıız ahdi tari.feainden dEkon
aolide edil- tarife poziıyoaalrına ıri· 
ren Franaıs ve diier memleketler mu
varidatına da tatbik edilecektir.,, de
nilmektedir. 

Dün, bir çok al&kadarlar Gümrük 
idareıine müracaat ederek yeniden İ· 
zah•~ almı,lar, bir luoım \ecirler de 
terzilattan l.tifade için mallarını aüm 
riiktea çık&nlllflardrr. 

MAHKEMELERDE 

Belediyenin 27 bin 
Liralık mahkumiyeti 

-·-
Nak:ıa uyulup uyulmıya
cağı kararlaıtırılftcak 

Umumi muharebe osnaıında beledi
ye Tünelbaıı caddesini aeniıletirken 
eıki Ruı aeiarethaneainin bir laımını 
da yıktırmıı, arsasını yola kalbetmit
ti. 

Mütarekeden sonra Rus konsoloı· 
luğu belediye aleyhine bir dava açmıt 
ve iıtimlik bedeli olarak belediyeden 
27 bin lira tazminat iıtemitti• Muhake
me neticesinde de belediye 27 bin lira. 
yı ödemeye ınahklim olmıııtu. 

Fakat temyiz mahkemesi bu kara
rı dava eden mümeuillerin Ruı hükii· 
meti namına davayı takibe ıalabiyetleri 
olup olmadığı noktasından nakzetmit
tir. 

Dün mıııbkeme bu nakız kararım tet· 
kik etmiı ve aakza uyulup uyulmama· 
a hakkında karar verilmesini 4 marta 
bırakmııtn. 

Belediye 38 bin lira istiyor 
latanbul belediyesi Büyükderede 

Çayırlı&flllda tuğla fabrikuı sahipleri 
Demirciyanlar aleyhine 38 bin liralık 
bir tazminat davall açmııtır. 

Beled>)'enin iddia11na göre, fabrika 
ıahipleri kendi arazilerinden toprak çı· 
kanrlarken Büyijkdere mezarlığının iı

tinad duvarlarını tahrip etmiıler ve du
varların çökmesıne, bınıleı~t:t! ue me .. 
zarhğıa yıkılmaıma ve harap olmasına 
sebep olmuılardır. 

Belediye ıimdi bunlardan iıtinad 
duvarlanru yaptırmak için 38 bin lira 
iıtemektcdir. Davaya yakmda dördün
cü hukuk mahkemesinde bakılacakbr. 

le ediye istımıak parası ıstiyor 
Bundan bir kaç aeae evvel T epeba. 

ıı caddesi aeniıletilmit. T epebafı bah
çoıinın bir kmru caddeye kalbedilmiı
tir. 

Caddelerin geni§letilmeıi usulünde 
iki taraftan müıavi milı.tarda ye.. alın
ması ve emlik veya arsa aahibinin ar· 
aasından dörtte biri için para iıtiyeme
meıi r.izamı vardır. 

Bu utulo ıöre, bir taraf diğer taraf
tan fazla yer verdiği, ve mğor taraf 
nizamen bedava verdiği yerden az ver
chği veya hiç vermediği takdirde fazla 
ve.ren tarafın parasını ödemeye mec
burdur. lıte belediye bu mecburiyete 
iıtinat ederek T epeba!lı caddesinde iı
timlik cdilmiyen binalanıı sahipleri a
leyhine bir bedeli istimlak dava11 aç
mırtır. 

Dava edileni« arasında batta hal. 
ya a.cfarethaneıri olduğu halde t ........ 
muıtafa zade Ahmet, kardeıi l .. ıtafa 
V creseai, Neaim ::'alaci, Sidcddn, Kre
pen vardır. 

Belediye bunların her birinden bin 
liradan bin bet yii:z 1 iraya 1 , <: <.lmak 
üzere cem'an 15 bin lira h .... i -eim .. 
lik iıtemektedir. Dün davaya "'°' .. un
cü hukuk mahkemesinde bakılmııtır. 

Duru§llla belediyeden takdiri kıy
met evrakı ile istikamet haritaıının ıe. 
lirtilmesi iç.in b"fka güne bualnlmıı
tır. 

Türk - Yunan matkemssinde 
davaıar 

Türk - Yunan muhtelit hakem mah
kcmes.inin İ§ler·ıru niıan sonuna kadar 
bitirmesi mukarrerdi. 

Fakat mahkeme, itlerin çokluğun -
dan o zamana kadar itlerini bitiremi -
yeceğind- faaliyetini ,haziran sonuna 
kad:ır uzatmeia kal'iır venniıtir • 

Atinadan dönmüı olan mahkeme 
baıJ<anı Bay Boeg dün mahkemeye gi
derek bugün görülecek dava evrakını 
gözden geçirmiıtir. 

Eroin 1 u.ltnaıı artist 
Eroin kullanırken suç üzeri yaka -

lanan ıinenıa artistlerinden Ferdi Tay
fur ihtiaaı mahkemesi müddeiumumili
ğine teslim eclilmiıti. Kendiıinin adli 
tıp tarafından yapdan müf'lhedelerde 
iptili dereceıinde eroin kullandığı sabit 
olmut ve hazırlanan rapor 8 İnci ihti -
sas mahkemeıine gönderilmiıtir. 

Tıp fakültesinin 
106 ıncı yılı 

Her yıl 12 mayısta kutlulanmakta 
olan Tııbbiyelilu bayramı, bu yıl 14 
mart perıembe ırünü kutlulaııacaktır. 
Çünkü 1827 yılında Tıp fakülteainla 
kurulU§'> bu tarihe isabet etmektedir. 
Aradan 108 yıl geçmif bulunmakta
du. Bu yıl 108 inci kurulut yılı çok 
parlak meruiınle teait edilecektir ... 

1827 aeneai 14 mart ç ............ a su· 
nü ikinci Mahmut zalllMUnda, Tıp 
fakulteııi Şehzadebaıında Vezneciler 
civannda, Tulumbacıbaıı konaimda 
tcaia edilmiıti. O vakit Tıp fakülteııİ· 
ne verilen isim, (Tıphanei i.mire) idi. 

Bu yıl 108 dönüm oeneal kutlula -
nımen UniYenite konferlllM •alonun• 
da merasim yapılacak, ~tuklar IÖy• 
Jenccektir. Gece de T okatliyanda bir 
balo verilecektir. Tıp Talebe cemiyeti, 
108 yıllık faaliyet hakkında bir bro
ıür ha:zırlamaktadu. 

Küçük haberler 

• Bir konloraao - Tıp fakülteal 
doçentlerinden Bay Şevket, bu. ~ 
halkevi salonunda, (çocukların ıyı bes • 
lenmeıi) mev:ııulu bir konferanı v.-e • 
cektir. 

• BaıJ.., N.ıôye aitti - Sa1la•lığa 
oeçilen Bayan Nakiye dün alı,_.ıü 
~· Aakar•,, .. cltmiı~. 

Polis.! 
Gazetelerde reportage yapan ar
kadaşfor canlı ve merak.; mevzular 
bulmak için kılı kırh yarıyorfor. 

Sahne artistlerinin hususi hayat-
ları, kaldırımda turşu satan mes'ut! 
Çerkeş/inin macerası, kiralık eııleri 
gezme bahanesüc vukit geçiren 
çiftlerin hikayesi, lalan filan ... Bur> 
lar tatlı tatlı görünüyor. Fakat İJİn 
bir de biraz ağır başlı olmakla be
raber gazetecilik noktaaından (en
teresan) görünen ciddi tarafları da 
vardır ki bunları da araştırmak pelı 
faydasız değildir. 

Acaba hir kimse bir ( poliı)in ne 
iıler gördüğünü merak etii mi? 
Belinde meçi ve tabancwıı ile gözü 
müze her yerde görünen bir polis 
ne yapar? 

Avrupa kafwıile düşünüraeniz 
polirin İfİ gayet baıittir. O kadar 
ki ona siUlü bir heykel, canlı bir 
manken, işsiz bir adam demek bile 
kabildir. Çünkü Avrupanın çok ye
rinde polis vazifesini hatta dudak
ları bile kıpırdamadtln, el ve göz i
pıreti ile yapar. 

Bize gelince öyle iddia edilebi
lir ki (memur) adı altında ve dev. 
let bütreıine bağlı olanlar arasın
da en ağır va:aile polisindir. 

Bizde polis ne if yapar? 
Bunu terrine revirib, polis ne if 

1 
yapmaz! diye sorulursa daha kola1 
cevab vermek kabildir. Denilebi
lir ki polis, kendi aali ztlbıta vazi
fesinden bafka bütün devlet daire
lerinin belediyelerinin icra ve takib 
ifini giren bir memurdur. 

Belediye daireleri, tahsil şubele
ri, nhhiye idaresi, icra dairesi, adli. 
ye kalemleri, tapu daireleri, hatta 
evkaf idareleri baf ları aıkılınca: 

- Polis! derler. 
Geren gün belediyenin bir çöp v, 

ışık vergisine aid muameleli bir 
dosyayı geceyarısı bana bir polis 
memuru getirdi. Düfünaüm. Bu if 
belediyenin bana göndereceği bir 
mektubla, yapacağı bir telefonla 
halledilebilecek kadar ehemmiyet· 
siz bir fey. Fakat i' muameleye 
giriyor ve tebliğ için de polut> !!Ön· 
deriliyor. Şehrin caayişine ml!rllar 
polis kofflp kovalamahla geçen yo
rucu bir l{ibıün saatlerinde bunu 
tebliğ için bir dakika bulamıyor Vf 

geceyaruı vazifesini yapıyor. 
Kırtaaiyecilikle mücadele eJile

.ceğine dair tatlı bir masal vardır. 
Bu masal galiba bu İfle uğrClfan
lari meıt etmif olacak ki ifler hala 
eski hamam eski tas gidiyor. 

Fakat bu işi biraz da insaf ve 
merhametle gözden geçirmeliyiz. 
Her işte polisi araya katmak onun 
asıl vazifesini ıakatlamak demek
tir. Sonra her İfe polisi vasıta yap.. 
mak biraz da medeni terbiyemiz 
hakkında kendi kendimizden fÜP· 
he ettirecek bir hareket olur sanı
rım. Değerli lçbakammız Bay Sük
rü Kayanın bunu takdir edece{;in 
de kııfkumıız yoktur. 

Burhan CAHir 

POLJSTE 

Bu'adamı 
Kim vurdu? 

Kendi de kimin vu·
duğunu iyi bi.meyo: 
Dün aece saat 23 te Usküdarda 

lnadiye mal.alleainde Liitfi adında fazla 
aarlıof ve batından yaralı bir adam gö
rülmüı ve ifadeıi alınmııtır. 

V erdiii cevaplarda evveli çöpçü 
Mustafa isminde birinin dostu Aytenin 
mne &ittiğini ve Mustafarun oraya ge 
lerek kencli&ini bıçaldadıiıru söylemiıtir. 

Polis kendisini Muıtafa iıe muv ... 
cebe etmit, Liitfi: 

- Hayır, bu adam değildir, demit
tir. 

T abklkata deYUD ediliyor. 
* Kaçak eıya - Gümrük mubafa. 

za memurlan tarafından iki kaçakçılık 
hadisesi meydana çıkarılmııtır. 

1 - Pireden plen Tevere va, • .ıru 
yolculanndan Matmazel Veranın uıc -
rinde arama yapılmıı, ipekli, yünlü bir 
çok ku1D8f bulUlllDll§tur. 

2 - Doyuran kua11nın Aıilhan kö
yÜ.nden çavuı Omerin evinde arama 
yapılnuı, 150 kilo kaçak 14rap bu_lun
muıtur. Her ikiıi hakkrnda da takibata 
baılammt tır. 

* Çekmeceyi karııtırıyordu - T ah
takalede oturan Mellmet Ali Tophan ... 
de benzinci Demirin dükkanına side • 
rek çekmeceden para çalart.en yaka
lanmııtır. 

• Bir kamarot denize düttil - Dün 
sabah 9,30 ıeferini yapmak üzere Uı
küdardan kallı:nıakta olan 63 numaralı 
Şirketi Hayriye vapurunun luımarotu 
Ahmet oilu Mehmet her aaaıloa denize 
düımüı, fakat derhal kurtarılmıım .. 

* Bakır çalmıı - Annal=e~ç•lt• 
oturan Saıt iaminde bir 1ah11 zehirlen
me alilıni ıöıtermit ve tedavi eclilmdı 
için Beyoğlu hutaaeıiae J..ıclınlmııtır. 
Saidin kalııyoıa halor -erede yemek 
.,.ı,..-elı s.ıı.irleadiii ınl .. ılnıım. 
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- ... ı .. •• • •• 
er ıeylmizde apaçı ız Sinemalarda aigara 
iç ve tI11 sıy,,.tııtla açık 11Bril1lü- yasatıl 

yü:z. Bitin ya11tıfuna iıler, ortatla Sinemada lilm uyrediyordum. 
duruyor. GiJi, lrapaklı çal1Jmalara Stıiımda, birisi, gizlice kibriti ya
yer vermiyoruz. BQfkalarımn da kıp, sigarasını tellendinli. Foııur 
bize Aıarr, piden gizli çalıımala- lasur içerken, birisi yaklQftı: 
rını, kale duvarı arkasına gizlen· - Bayım, sigaranızı söndürü-
ıeler 11lSrliyor, seziyor, blliyona. nüz! •• 
Onümihde /ılg lrinue prende atamı- - Peki! •. deyib s8ndürdil. Fakat 
yor. lfnenln tleliğinden bütün yer· biraz sonra, solumdaki seyirci; ha
yürüni ıılSrllyoruz. Yil:ı:e giilücü ile rekete ııeltli. Gibriti çakarak, avu
ıerçekten tlo.tu, kuyumuzu kazan· cu içinde tuttuğu sigarayı dumanı
la, koltu~umu:ı:a gireni, birlbirln- nı savura savura içmeğe bafladı. 
den kolayca ayırd edebiliyoruz.. Çok ııeçmeden; ayni adam, sıra-

Kendimiz; açık yürekli, açık dü- lann arasında göründü: 
fiinceli oldufumuz için karıımıı:tla- k Bayım, sigaranızı söndürünüz! 
kilertlen tle açık yürek, açık düıün- Bu öteki gibi yumuıak bQflılık 
ce iıtiyorp:ı:,. etmedi; 

Açık olmayanlardan, sok haklı - Neden söndüreyim ? 
olarak kUJkulanıyoruz. Saman al- - Yasaktır Bayım •.. 
tından srı yilrütmeği sevmediğimiz Tanı bu sırada beyaz perde üs-
için, birinin kaçamak yollardan yü- tünde iki delikanlı, bacak bacak 
rüdüğünü görsek kendi yürüyüşü- üstüne atmıı sigar9 fosurdatıyorlar 
mü:ı:ü, ona göre değiştiriyoruz.. De- dı. 
mir gibi sağlam, tunç gibi vurulan Seyirci elile bunları göstererek: 
yerden ses verir, altın gibi lekesiz - Bi:ı:e gelince yasak .. dedi, per-
varlı~mı:ı:a, to:ı: kondurmağa kal- dedekilerin sigarasını söndürtııe-
kışmak, güneşi, paçavra ile örtme· nize .•. 
ğe benzer. Herif güldü: 

içi, dışı bir, ö:ı:ü sözüne uygun, - Onlar, oyun oynuyorlar, Ba-
yaptığının, yapacağının birbir he
sabını veren bir ulus olduğumuz. 
için, bize el uz.atanla, bi:ı:e karşı 
yan çizeni göz.ünden tanını:. 

Herkes, bunu böyle bilmelidir. 
Sali.lıaddin GONGöR 

Bucünkü program 
l S TAN BU Lı 
18: Fr&Iisızca dera. 18,30: Jimnastik. 

Bayan Azade. 18,SOı Beethoven üçüncü 
aenfonl (Pastoral) plak. 19,30: Habeı-ler. 
19,40: Bayan Halide • Monoloğ. 20: Ma· 
arif hakanlıfı namına konferans. Galata· 
aaray lisei muailimlerlnden Nureddin. 
20,30 Balalayka elanı orkeat.raa. 21,20: 
Radyo orkestrası. 21,301 Son haberler. 
22: Radyo caz ve tanl'.O orkestrası. 

223 Kh• VA R Ş O V A. ı345 m. 
17: Soli•t konaeri. 18: Keman konıeri. 11 

25• Sözler. - Pli.k. 18150: Spor. 19: Sözler: 
19.15. Orkestra konıerl. 19,45: konferanı. 
20: Kuartet konseri:. 20.20: Aktüalite. 20,301 
Şarlıula.r. 20,"5: Sözleır. 21,30: lnsills: muıild
ıi ( ıenfonik.). 21,45: Haberler 22: Cbopinin 
eserlerinden lc:onıer. 22,30: i'Jıınferaoı. 22,4St 
Şarkıl•r. 23ı Rekll.mlar. -Da~-.. 

ı1s Kha M O S K O V A. ı7Z4 m. 
17,30~ S5zleır 18.55: Kızı1orduya ko.,ıer. 19, 

55: .Uluıal operalar6.. ıaluıeler-. 22. Çekçe 
n_•trı7at. 23,0S: lnıih;ıce. 24,05: Almanca net· 
rıyat. 

545Kba.BU IAPEŞTE,SSOnı. 
18,30: KIUinet lı:oaaer.i. l9ı 1talyanca derı. 

19~1 .Kuartet lı:oaıerJ. 20,.COı Sözler. 21,10: 
Fen\and1a ala nıuailıclıi. 22.10: Dıı duywnları. 
23,1(, Haherler. 23,301 Ca.ı: orkeıtraıı. 24: 
20: Çin .. na mıuilc.i•I • 

Kbs. S T O K H O L M, 42 6m. 
18,45: Plak. 19,46: Almanca der•. 20,30: 

86:ıler. 2lr Şarkılar. 21,30: Sö:ıler. 23: Yeai 
dan• aut•İkitl. 

886 Kbz. B E L G R A D. 437m. 
20: lt:ekl&.•lar. - Plik. 20,15• Haberler, 

20; •ı uıu • .ı ••ırl7at. 21: Jübliyanadan na. 
idi, 23ı Haberler. 23,11: Plik. 

9'M K~ •. H A M B U R G. 332 m. 
19~ PUk. 19.45: S&zler. 19,SSı Haberler. 

2~: Pır~•· 20,30ı Şen neıriyat_ 21,l f.: C.nç ne• 
•ıl neırıyab. 22: C•çelıı:ler •e •tir-. 23: Haberler 
23,25: P.futikili ittirahat. 24: Piyano • Keman 
sonatları. 

950 Kh<. B R E S L A U. 318 m. 

yım ... 
Seyirci kıı:tlı: 
- Onlar oyun oynuyorıa, ben 

de oyun seyrediyorum/ 
Kulakmisafiri 

TEPEBAŞI ŞEHiR 
rtv "TRQSUNDA 

27-2-935 çar
amba günü ak
.amından itiba
en T epebafı Şe
ıir Tiyatrosun
la saat 20 de 
MOFETTIŞ 
5 perde komedi 
Yazan N. Gogol 

* • 
Franaız Tiyatrosunda 

Bu alqam aaat 20 de 

DELlDOLU 
opereti oynayacaktır. 

Son hafta 
812 

20: Şulu1ı konter. 20,401 Hafta haberleri. 
21: Haberler. 21,1!$: Gençlere proıram. 22ı 
Çiçekle1" •e aık ( or&ceıtra ile.) 23: Son haber• 
le1". 23,25: Tiyatro haberleri. 2.3,40: Gece mu• 
ıikiai. 24,25: Orı muıiklıi (Bach.) 

904 Kh~. H A M B U R G. 332 m. 
ı9.30: Plik. ı9,45: Sö•lor. 19,55: Haberler • 

20,: .. Der Frende11 adlı ıkeç. 21: Haberler. 
21,lS: UluıaI neıriyat. 221 "Çiçekler .-e aılc:.,, 
adlı orke•trall piye•. 23: Haberler. 23,25: Mu· 
sikili preıram araıı, 24: J&ci •onat. 

BU KREŞ: 
13 - 15: Gündü.:ı pli.le neırifab 18ı Rad· 

yo orkeatraaı, 19: Sözler, 19,19 Radyo orkeı· 
lra•ı, 21: Pli.le, 20,45 Kon.feranı, 21: Sözler, 
21,0S: Piyano muıikiıi, 21,35: Romen ıarkıla· 
rı, 221 Konfe .. an•, 22,15: Radyo •alon orke•· 
tratr•ının devamı. 

Yarınki program 
1 S 1 A N B U Lı 
17,30: ln.lı.:ili.p dertleri Uni•ertltedea na · 

kil lımir N.yli.n E ıad. Bo.ck.urd. 18,30: Dan•. 
muaikİ•İ; pli.le. 19,30 Haberler. 19,35· Cayin 
kardeıler tao. 20: Keman •olo • Bayan Naat.. 
20,J~ı Stı.idyo •İ••n orkeıtr .. ı. 21,15: Son ha · 
berler. 21,30: Rad70 orkeıtra11. 22: Radyo 
tanw;o .-e ıu orke.tralt. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyaama bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınu. 

Telefon : 4.4888. 815 

l'liJit fffrila: 115 

Demeaelercıi, ötesinde ,berisinde 
saman ve batak yığmfarı arasında 
çifte öküz kotulu düvenlerin birer 
kanobot gibi dolattıkları bu köyde 
dinlenmek aklına gelmiyecekti. 
Halbuki o yaya a-idiyordu ve jan
darmaların ikide bir tahlanan 
kişneyen çok besili atları vardı. 

Endamı çok ııüzel, yefil gözlü, 
genç irisi bir köy kızı önüne bir 
toprak çanak brrak.Qğı zaman, ko
camaJl bir hıyarı aoymağa savatan 
hl\ncı; eordu: 

- Hemşerim ... - Nereden geli-
yor•ua? .. 

- Çok uzaklardan. •• 
- Nereye gidiyonuo! 
- Çok nMclara .... 
- "Y azıhan,.dan hiç ıeçtln mi 7 
- Ne Mrıit bu Y a:ı:ıb- dediğin 7 
- Nah u ova. .. ııördlln mü? 

~üe .. ıti: ~az ni Şehap 
- Eeey ..• ne olacak? 
- Tam dört saat sürer .•. Günet 

altında a-ideceeniz.. iki kuruş ver 
de aarıı. birkaç hıyar aldırayım .• 
Yolda su yoktur, dilin bir kant u
zar. 

Bu sırada güzel kız, hayvanlar
dan birinin terklsindeki torbaya 
uzun bir acuru parçalayıb tıkmağa 
sava,ıyordu. Hancının doğru söyle
diğini anladı; 

- Peki ... - diyecek oldu -
Fakat sonra birdenbire vazgeç

ti; ve elini ceketinin yan cebine te· 
lit1a daldırarak boğulur gibi; 

- Hayır hayır ... lüzumu yok ... -
dedi-

Hancı ısrar etti ı 
- Y azıhanm takaıı yoktur 90-

culc... Billilı çatl...ıın. 
- istemem dedim a.. hem IÖf-

Bir muhabbet kafi 
Zeki Macid için yaman çapkın

lardandır derler ama, öyle söylen· 
diği gibi uçarı çapkınlığı yoktur. 1 

Öyle daldan dala seksin, çiçekten 
çiçeğe uçıaun, bunu yapmaz. Çap
kınlığı da uslu akıllıdır. 

insanın birkaç karısı olmasının 
aleyhindedir, ama birkaç metresi 
olmaıına ses çıkarmaz. Kendine 
mahsus prenıibler icad eder ve bu 
prensiblerine sadıktır. Bu sebeb
den birkaç karısı yoktur ama, bir
kaç metresi vardır. 

Bir gün sorsanız: 
- Canım topu topu iki kadınla 

konutuyorum, der. 
Geçen gün böyle söylediği za

man, yalan söylememitti. Hakika
ten Zeki Macid o sıralarda iki ka· 
dınla konutuyordu. 

Bunlardan birinin adı Müberra 
idi. Güzel sesi olan bu kadın bir
gün Macidin kalbini çalmağa mu
vaffak olmuttu. 

ikincisi de Leyla .. Bu zavallı ev
vela birisine aldanıp gitmit. aşıkı
nın parasızlığını ve sonra da vefa· 
sızlığını görünce bir gün yoluna çı· 
kan Zeki Macide bağlanmıttı. 

Müberra ile Leyla ortak oldulc
larını biliyorlar, fakat biribirlerine 
göz yumuyorlardı. Müberra kendi 
kendine benim kademim var, diye 
öğünür, Leyla da Maddin ken· 
disini ötekine tercih ettiğini zanne
derek ses çrkarmazdı. 

Macide gelince, o da bu iki kadı· 
nı hakikaten üstadane bir tekilde 
idare ediyordu. Her ikıisini de her 
hususta müsavi tutuyor, her ikisi· 
nin hislerini, izzeti nefislerini ok· 
fA!Dasını biliyordu. Birine bir man· 
to yaptırsa, ötekine de botuna gi
decek bir tey yaptİrır, böylece ge
çinib giderlerdi. 

Fakat itin içyü:ı:ü böyle değildi. 
Maddin daha güzel, daha ateşli 
olduğu ve güzel tarkı söylediği için 
Müberrada gönlü daha fazlaydı. 

Metres hayatı deyib de geçme· 
meli. Evlilikten ne farkı var ki ... 
Üstelik, emniyetsizliği ve rclıataız· 
lığı ... netekim günün birinde met• 
reslerden biri hamile kaldı. Olur 
a, bunda büyük bir aksilik yok di
yeceksiniz. Hamile kalan Müberra 
olsaydı, belki dediğiniz doğru ola
bilirdi. Fakat aksi gibi Leyli. hami 
le kalmıttı. 

Macid: 
- Keşke olsaydı. da Müberra. 

dan olsaydı, buna hatti sevinirdim, 
diye dütünür, fa.kat iyi kalbli oldu
ğu için Leylaya bir tey söylemez., 
hatta onu her zamandan fazla se· 
vip oktıı.r, daha fazla timartırdı. 

itte Leyli böyle sevilib oktana
rak, timartılarak dokuz ayı geçir
di. Dokuz ay sonra da nur topu gi· 
bi bir oğlan doğurdu. 

Birdenbire oğlan babası olan 
Macid fatırdı. Öyle serseri, kendi
havasına, hevesine hayat sürmeğe 
ıılıtmıt, ömründe bir gece fafak 
sökmeden gözlerini kapamamıt o
lan Macid timdi ne yapacaktı? 

Bu~u da dütünmesi çok sürnedi. 
Bir hafta sonra kararını verdi. 

Oğlunun dünyaya geldiğinin se
kizinci günü idi ki bana rastgeldi: 

- Azizim, dedi, artık çocukluk, 
genelik de~di geçti. Kırka merdi
ven dayadık. Bu yattan sonra da 
doğrusu böyle yatamak her yiğitin 
karı değildir. Artık eski hayatı sür 

le kıza bunu kaldırsın, ben ayran 
içmem. 1 

- Ayol, az evvel çabulc bana ay- 1 
ran getirin diyen sen değil miydin? I 

- Evet ama, timdi istemiyorum. 
-Yoğurt! 1 

- Onu da istemeı;n ... Hiç ittibam 
yok... •, 

Hancı, "bu kadar naz lfık u-
sandırır., gibilerden ona hiddetli · 
bir bakıt attı. Sonra önünden ayran 
çanağını kapıb homurdana homur
dana uzaklaftı. 

O zaman, Nazmi ellerini telltla 
ceblerlne daldırdı. Ceketinin, pan
talonul'lun her cebini belki nar yir
miter defa aradı. Sonra can 111'ın
tısiyle l{alpağını kavrayıb yere 
vurdu. Sunturlu bir küfür savurdu. 

Kangal hapiıhaneıindeki uğur
suz suratlı gençten aldığı mecidi
yelerin yerinde yeller esiyordu. 

itte bunun için ayranı geriye vermit 
ve birdenbire fikrini değittirib hı
yar almaktan vazgeçmitti. Ne ol
muttu bu mecidiyelere? Dütünnüt 
olamazdı. Bunların Hekimhan ha
piahaneslne girdiği zaman cebinde 
olduğunu gayet iyi biliyordu. Ge
ceyi yanında geçiren o yırtık pır
tık elbiseli herifi hatırladı; 

- Mutlaka ... - dedi - mutlaka 

Ş EH 1 R 
Viyana auıiki motifleri üzerine yapılm17 olan filmlerin en mllkımm•li 

V i YANA ... AŞK BELDESi 
Şerıflae •erilecık V 1 Y A N A G A L A S 1 N A koıacaktır, 

Oyaıyanları 

MAGDA 
SCHNEIDER 

WOLFF LEO SLEZACK GEORG 
ALBACH - RETTY Viyanah tenor ALEKSANDER 

Ve ViYANA FiLARMONiK ORKESTRASILE OPERA KORO HEYETi 
Muıildı j O H N N S T R A U S 

izdihamdan sakınmak için yerlerlnl:ı:I önceden temin ediniz. Telefon 

Proıramda: Paramount dllnya haberleri 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oamanhca karıılıklarını 7udıiım1s kelime· 
lerin öz tiirkçe mukabillerini y•zarak ıeklimi· 
zin boı hanelerine yerleıtiriniz ve keterek 
"Milliyet Bilmece memurluğuna., ıönderiniz. 

Bilmecemizi doiru halledenler ara•ında kura 
çekiyor •• kazananlara hediyeler yeriyoruz : 

M ıı ddet r-erıemlı• S"fınil akıam.ına kadardır. 

Yeni tnmecemiz 
J 2 3 4 s 6 7 8 9 101\ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ll 
il 

1 1 • 1 ı t 

1 . , , .•. 1 1 • lill • ' 1 • ı• 1 • 

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

ı • i 1 1 • 1 1 1 

1 1 1 •• j I• 1 

ı•: 1 1 •• • 
ilı ... , • 1 1 

ı· · ll il • 1 ; 1 1 

1 Pli ' Pil "" 111!11 " - 50LOAN SACA 1 

1 .. Mt a.tuit 6 R•• d•iıJ 4l d.jd 3. 

li - Be~ l(lr Z. I .a.o.u 3. 
S - - Am c... 1,. Nut:A Z 
4 -· Veca 4, Al'•a 3, A11 -,u•atı 2. 

S - · • Bir teli, 4 ,r•t z. 
1 • ·• A..,.._..,. 1.. .2.ab.rıet 4 
1 -· Ş.....&ta bir dajrJ1UZ 4, Beyu: 2. 

eda.ta 2... 
1-A•i5. 
• - M.ı.ıt.M- e.d&t.ı 3. 

10 · - F ehınü ldr".ak 1. 
11 - Da.Jilet 3. 

YUKAIWAN AŞACI ı 

1 ·- Ehe.mmi,el:ni l..arbettrek 1. 

........ 

2 - AlaLu.rka bi.r ça'ı• 2.1 .. .,. 2. a.._eıe 3. 

3 - E•er 2,. me7an S. 
4 ·- Dak~lıt ~ L•nlu. $, 

1 - · Be1a:ı .1, lbtirar dei~i 4, 

6 -· Ze•ce, nl•a t.. 
T - 1C.uı ya1n\ 4 'taJet111ek 1. 
& ·- Nota 2 rama 2, Ka,ner 2. 
1 - E:ı.mekten em.\r Z. E"!l.me1'lee e:-nir Z. 

10 - lıt.lc, ar .. u 5. 

tl - Niba1et 3~ ET parau 1. 

meğe tahammülüm kalmadı. Bun
dan sonra hayatımı tanzim edece
ğim. Şimdi bir de çocuğum oldu. 
Onu yetittirib büyütmek lazım .•• 
lstikbalinl de temin ettim. Şimdi 
kendi istikbalim kaldı. Bunu da te
min etmeğe karar verdim. 

- Nasıl temin edeceksin 1 
- Evleneceğim. 
- Çok güzel, dedim, senin yega-

ne yapacağın tey Leyli. ile evlen
mektir. 

Gözlerini açtı ı 
- Amma da yaptın ha, dedi, çıl

dırdın mı yahu .. Leyla timdi anne 
oldu .. Oğlu var, bu muhabbet bir 
anneye kafidir. Onu sever, oktar, 
büyütür, bir anne için bundan tatlı 
ıaadet olur mu? Halbulci ötede za
vallı Müberra kimıeaiz ve yalnız .. 

- Eh, öyleyse ne yapacaksın? 
- Ne yapacağım, Müberra ile 

ile evleneceğim. 
SEM 

o hergele qrrmıfiır. 
Hiddetinden moımor kesilmitti. 

Hani o herif, ki yüzünü bile a-örme· 
mitti, timdi burada olaayilı •bu gen· 
cin gıcırdayan ditleri ve geri1erek 
kıvrılan pannıııklarını uçlarındaki 
bu içleri kirli tırnaklarile didik di
tlik edlverecekti. 

Garsonlara avuç avuç para ser
pen, metreıine banknotları deste i
le veren, halıları çalınan bir ihtiyar 
kadının evinden, onurunun bir sa
niye zedelenmemesi için cebinde 
ne varaa bırakıb çıkan hani nerede 
idi o Nazmi 1 Nazmi, turaları ıilik 
on mecidiye için adam öldürmeği 
dütünebilecek derecede deği,mitti. 

Evet, Nazmi Şebab değitmitti. 
lğildi, keçi deriıi kalpağını yerden 
aldı, ve; 

- Haydi efendi.. yetitir artık, 
çok dinlendik .•. 

Di ·en jandarmaların önüne dü
ter gibi biran aklını batına topar
lar gibi oldu. O zaman kendi ken
dinden içinin böyle bir gayz duya
bilmeıinden ürktü. Eğer bu sırada 
eline bir ayna geçirmit olsaydı. dı
•ının vahtetinden ve pisliiiinden 
de ürkecek, ve ... illrenecektl. 

Yaz.han ... 
Tela-raf direğinin birini reçince, 

Yarınki Perşembe günü matinelerden itibaren 

1 PEK ıln emaıı nıldiriyeti, sa yıı değer 
müıterile•lnln ealrlerine : 

LAUREL ve HAR D y DİD 
kahkaha tufanına botdukları 

ÇÖL ARKADAŞLARI 
fılmiı;de fazla gülmeden rahatsız olanların yardımına koşmak Uzer• 

IMDAD OTOMOBiLi, BiR KAÇ DOKTOR ve HASTA 
BAKICILARIN hazır bulunacıjını ilin eyler. 

ÜÇ 

I•----. Progran da Paraıııount dllnya haberlırl •----

FANTOMAS 
Esrar ve heyecm havası içinde cereyan ed< n ihtiraslı bir macera romanı 

FANTOMA S' ID 
Şabsiyetini hiçbir lclmsa ifşa edememiştir. 

Yarın akşamdan itibaren SARAY sinemasında 
Bu şayanı hayret maceraları göreceksiniz. Oynıyınlar: 

'rANIA FEDO " JEAN GALLAND - BOURDl':LLE- WORMS. ANlELKA 
ELTER - GASTON MODOT 

SAT 
Tenvirat ve muharrik kuvvet 
Tesisatını veresiye yapar. 

ILICA iSKELE 
PALAMUTLUK 

Demiryolu Türk Anonim 
Şirketi 

Ortaklarına ilan 
Tic=vet yaaaımın 361 inci mıi'lldesile 

iç nizamnamesinin 23 üncü madd .... ~i hü
kümlerine te..ribn ILICA • ISK.:'LL· 
PALAMUTLUK Demiryolu Türk A
nonim Şirketinin ortakları genel kurumu 
apğıdaki ifleri ırörüımıl< üzre Martın 
21 inci çartamba ııünü ıaat 15 de Şirke· 
lin Galata'da Merkez Rrhbm hanındaki 
merkezi idaresinde adi ıurette toplantı
ya çağırılır. 

1 - idare Mecliıi raporu ile ,murakıp 
raporunwn .dinlemneıi, 

2 - 1934 aenesi hesaplarının ıı ... çek
lendir.ilmesi, mezkGr ıene netayicine dair 
1 dare meclia.inin teklifi hakkında !<arar 
alınmaıı ve idare mecliıinin aklanduıl
maıı, 

3 - idare meclisine yapılan Üye ıe· 

çiminin gerçeklendirilmesi, 
4 - idare medisinden çrkan Üyelerin 

yerine diğerlerinin aeçilmeai yabud tek· 
rar kendilerinin aeçilmeei, 

5 - idare Meclisi Üyelerine verilecek 
Ön hııM<ı mıkdarının kestirilmesi 

6 - 1935 ıeneıi için bir murakıp la· 
yiıri ile v<rilecek ücretin biçilmeıl, 

En az onbeı ortaklık senedine malik 
olup ltbu toplantıda biliaele ve bilveki
le hazır bulunacaklar ticaret yasasının 
371 inci maddesi mucibince 5&Lip olduk
tan aenetlf>l'i toplantı ıününden en az 
bir hafta eve! latanbul'da Şirketin mer• 

gözü ISnünde beliren bir batka 
direğe dikiliyordu. Sonra o da, on
dan aonra ıelen birinci, betlnci. on 
betinci de arkada kalanlara katılı
yıordu, fakat gene gözü önünde ard 
arda beliren geliti güzel budan
mıt ve kısgın günet altında ka
la kala, kavrula kavrula kömüre 
dönmüt iğri büirü direkler bitmi
yor ve biteceğe de benzemiyordu, 
Yalnavakları her adımda. atet gibi 
yanan bir yolun tozlarına atık ke
miklerinin bir karıt üstüne kadar 
batıyor, turada burada, yakında u
zakta günetten tututmut veya tu
tutan kuru ova otlarının kah sağın· 
dan kah solundan gelen dumanlan 
gözlerini ve burnunun deliklerini 
yakıyordu. 
Arkasından gelen jandarma at

larının sıcak solukluı,kazanındaki 
tazyiki azaltan bir geminin ekzost 
ettiği aitim gibi ensesine vuruyor, 
ve o, sallana sallana, topallaya to
pallaya yürüyordu. 

Bu ceıhennem ovasının yedinci 
katındaki en son yatlıklar bile fU 
kızgın günete dayanamıyordu her 
hald>!!.. ki her taraftan i?,uğular çı
kıyordu ve bu buğular bir sis gibi 
ufku gözlerden gizliyordu. Artık 
Nazmi tepesi bulutlu bir Mor dağ 
görememeğe baf lamıttı. Ve müthit 

"J 1 F O ti l L 
Dr. lhaan Sami 

Tifo ve paratifo bastalıldanna tu· 
tulmamak için afızdan alınan tifo haP 
landır, Hiç ralıatsızlık vermez. Her· 
kes alabilir. Kutuıu 65 Kurut• 

9(1,. 

Akıl ve sinir hastalıkları mütehassıs< 

Dr. F AHRI CELAL 
ller gün saat 3 den sonra: Takslıııde 
Stadyum kapısı karşısında Altın AY 
apartımanı. Telefon 43450 

Iatanbul 7 inci icra memurfufuıufafl' 

Bir borçtan dolayi mahcuz olup ııar-· 
ya çevrilmesine karar verilen 131 kiJO 
muhtelif k;.ın,ııkta kösele ve'M •'!"' 
3 kart vidalı aiyah deri ve aaire 6-3-936 
tarihine tesadüf eden çarıamba aaal ı• 
den 14 de kadar Harbiyede Harbi)'• 
mektebini ıreçtikden aonra ..ı tarofC' 
köseleci dükkani önünde birinci aç• ,,.

tmna ile aatılacafından taliplerin ,a
ve aaatte mahallinde hazır buluna~ 
memuruna müracaatlan ilan olunlll'• 

(8S6D) 

kezine yatırılmaları lizımd1r. 

Oı<taklıiıc ıenedi yatırıldıiını ırı;aıari' 
müesseaatı mallye .tarafından verllosif ,

sikalar ortaklık ıaenedi ıibi kabul ,Jır" 
nur. 

yalpalar vuran l>ir gemide, den~ 
tutulmut ve enginlere bakmalı ,.. 
nedilmit bir yolcu gibi ba,ının dll~ı 
düğünü bi&aettl. Kafaaı kazaJI ,...
olmuftu. 

Bu sırada jandarmaların ~ 
halarla gülllftülaerinl duydu. d 
atının boynuna uzanarak onu °'" 
dubnuftu. Batını çevirdlı 

- Ne var? .,,.. 
- Kalpaiın düttll henıterı 

T eeee .•• bak nerede. . eti' 
Bir avucunu kirden çalı de~ 

ne dönen saçlarında gezdi~~ 
durdu. Jandarmalar doğru '°~,s· 
mitlerdi. Kalpağı dütmüttü de d ııı 
kına varamamıftı. Döndü oıı • 1 

t 
ötede duran kalpağını aldı. ft;. 
onu batına geçiremedi, daha 

0 
d•· 

rusu saçlP.-ı üstünde bile tut•ı:ıı• •• 
Kafasında tabla ta,ımağa alıto;ıbİ 
mıt acemi bir helvacı çırağı .. ~~clıJ 
burnunu havaya kaldırarak "k bir 
nu kah sağa ki.lı sola eğere ttiiİ 
iki dakika kadar canba:ı:lık e eılİ· 
halde gene bir muvazene v~.re0 ~Ve kalpak gene yere düflU·. tl•f' 
man onu elinde evirib çevird1·bui" 
ret! Kalpak ufalmıt limon k• 
gibi bir fey olmuştu. ··yacelı 

Atının yem torbasından bu kııtıı1' 
bir acur parçası çtkarıp katır • 
yemeğe bqlayan bir janda~~· 

~ BitmeJı 



Georg - Friedricb Haendel 

'-ı FrieJriclı Hunılel ln,.W:ıı A....ı. Birinci JorJ ile bir .anılal 6•%ÜttiainJe ... 

~ılı unatulmcıycn musikifin .. • tla elliye yakın opera eseri vücutla 
'ı lıı.l-, hahrltıhnalr raJyoların 11etirtli. Eserleri yalnız bununla hal-
'-l~ gayelerinden biriJir. 23 mayarak 23 oratlorio, bir mes solo-
~ ""'.' l9JI flinü tliinyaca tcnınmıı ne/., 200 tlen fazla kantat, muhtelif 
~~Alman mıuikipincslanrnlan tarzda yüzlerce kompozisyonlar ve 
li:~el'ln 250 nd tlofum yılının illtlükten sonra tla sağlıfıntla İfİtil-
~e tuaJül ettiiintlen bu miyen türlü, türlü muııiki parçala-
~ tq/ft ratlyo pro11ramlan 6u mu- n, Kilise için hczırldığı havalar 

ılelıaaıncn ucrrlerife JolutlUT, bu11ün en malrbul eııerlertlentlir, 
ıs:"nanya'nın Halle fehrintle /nflİltere Kralı birinci Jorj Ha. 
~S Yılıntla tlolan Haentlel ömrü- enclel'l yanınJcn a;yırmaz, tenez • 
~J lonanu ln11ilteretle Kral birin- :ııülı ve şantlal ıınintilerintle hep 
'tıı 0rj'ıın yanında 11eçirmip ve 1159 relalt.atincle bulııntlururdu. 
~~nele Lontlrada ölmüftür. Bu- R~imiz Haenclel ile birinci 
~ . Pelı fl""f ya:pta parlamıfhr. Jorj'u sanclaltla gösteriyor. 
~ 20 Y"flnl bitirmeden ilk o- Beıtelıiirın eııerleri her zaman 
e ~arı olan "Almira, reiJe de bütün radyo istasyonlannda ipitil-
ı:::ill•" ile "N eron,, operalarını mektetlir, 

elem;, bulunuyordu. 

~~~illt. Haentlel 13 ya,ında lken 
:ıı.-...tye harp gösterdili kabiliyet
~ ılolayı Berlin kiliselerinde far
lı 't!'_lemefe ve eserler besteleme
~,-..,lıımıftı. Sonra Hamburg'a 
~ ''•lr opera orkestrasına girmir
'!JıiOrkestrada parkıtlan ~yade mu
l~~alma ve bestelemetle daha 
('41 Q habiliyeti olclutu anlapldığın 
~ kentlini operaya vermiftİ. Bir 
~t ıldeı sonra bestektir ltalyaya 
~'r: oradaki zamanın en yüksek 
~'il k}fina.1arile temas etmifti. 
~lb-ıl~ine burada orkestra relliği 
~Q eaı ele öğretilmi,ıi. Buradan 
~erıdel cloiru Londraya gitmif ve 
~~~erine yeni intibalarla devam 
~ 1ftİr. Burada ilk hazırladığı o
·~ Q (Rinaltlo) idi. Bu yeni ope -
1 11fcla H aend el pek muvaffak ol
~rıclan lngilterecle daimi olarak 
& 'fmifti. 
l.{rıılan sonra Haentlel Lontlra-

Turgut BLEDA 

YeryUzUndeki bUtUn telsiz 
istasyonları 

Son yapılan resmi istatistiğe gö
re gerek muhabere ve gerek konser 
!ere tahaiı edilen gönderici istas -
yonlan artmaktadır. Resmi Alman 
menbamdan bildirilen rakkamlar 
funlardır: 

Hergün faaliyette bulunan bu posta 
!arın yekunu 35638 dir. Bunlardan 
27927 si vapur, tayyare ve liman -
!arda bunlarla muhabere eden tel. 
sizlerdir (karadakiler 7711 dir). 
20933 ü yalnız deniz muharebele· 
11ine mahsustur. Tayyarelere 2139 
telsiz monte edilmit ve faaliyette 
bulunuyor. 6831 tanesi de program 
dairesinde itliyen vapurlara konul
muftur. 

Konser veren radyoların yeryü
zündeki miktarı 1448 dir, 

Saar'ın Almanlara 
iadesi günü 

Martın birinci cwna pnü Saar 
'Almanlara iatle eclilecektir. Alman
yanın en çok ıevinclikleri bu ıen 
ıüne ait raclyo provamlcn sonra
tl1U1 bilJirilclifl için cryrıca yazıyo
ruz. 1 martta bütiln Alm1U1 istas -
yonhnvtda ayni proııram nerrecli
lecektlr. Şöyle iri.: Her bir yertle ve
rilecek bir lronlerans ve lronser bü
tün merlıezler tarafımlan müıştere· 
lren nakleclilecelrtir. Nerecle nasıl 
l>ir proıırcm olduiunu Clf"lıya ya· 
ıcıyoru:ıı: 

1.30: (Hamburıı) Günaydın, Sa-
• kantclıı. K.oro ve orlıutra kon
seri. 8.15: (Bertin) Sabah konse
ri. 10: (F'ranklurt) Şarkılı radyo 
orkutraı. 12: (Stuttgart) Eğlen
cel.i rarltılı konser. 14: (Brnlaıı) 
Şarkılı hali/ musiki. 16: (Münih) 
Schrammel musiki ve hallı Jarltıla
n. 11: (Leipzi11) Senfonik seçme 
orkestra mllSİkİsi. 18: (Kolonya) 
Küçük orlrutra ve faTlıılt solist 
konseri. l9: (Köni11sberg) Bando 
mızıka, 20: (Stutt(lart) Bir marta 
flİden yol. 21: (Franlrlurt) Saar -
brück'ten sözler. 22: (Bertin) Bil
yük ve küçük radyo orlrutralan ta
rafından akışam musilri.i. 23 ten a 
ye kadar: (Deutschlantlsentler) 
Gece konseri, yaylı sazlar orkes.tra
•ı ve Oskar Joo11t tlanı orlrestran. 

Holandada dinltyicilerdın 
Ucrat alınacak 

Holanda radyo idaresi radyo 
dinleyicilerinden abone ücreti al
mamakta idi. Radyo dinleyicileri 
timdiye kadar yarı mecburiyet tah
tında radyo kulübüne ha olurlar
dı. Fakat bu zevk uzun sürmemit
tir. Bundan .onra lambalı radyo a
matörlerinden senelik üç Florin a
bone ücreti alınacaktır. Lambasız 
galenli makinalar kullananlar bu 
ücretten muıı.ftır. Her radyo alan 
bir hafta içinde radyo idaresine se
nelik abone ücretini yatırmadığı 
takdirde kaçak muamelesi görür. 

lsviçre Amerikayı program 
,ıınderiyor 

laviçre radyoları. gece yarısından 
sonra Amerikada dinlenmek için 
program netretmektedirler. İngiliz 
dilile ve seçme musikili bu program 
milletler cemiyeti kısa dalgalı pos
tası vasıtasile "National Broadcas
ting Company" istasyonlarına ve -
rilmekte ve oradan tekrar netredi
lerek herkese dinletilmektedir. 

• HAFTALIK PROGRAM 1 • 
3 Mart Pazar 

l? lSTANBUL ı 
~ ,3() inkilip dereleri, iinlveraiteden 
~ 'ı Si1>op aaylavı Bay Yuıuf K ... 
' 8.30; Jimnaıtik, baylar için, Ba. 
~ ~~"· 19: Muhtelif muıiki eıerle
''~ ile. 19,20: Haberler. 19,401 
~lo~•tı.kitar, Zekeriya ve arkadaıları. 
.'.'!, •

2 
Zıraat bakanlığı namına. konEe-

1 0,30; Bayan Nimet Vabıt, ıan 
le. 21: Macar ve Süzan Bingöl 

.Jo. Plak ile. 21,20: Son haberler. 
'~dyo orkeıtraaı. 22: Radyo caz 
~ l\ orkeıtralan. 
11.ıo.••. VAR ŞOVA, 1345 m. tt Crı.. .. tra konseri. 17,40: Söztrr. 18: 
~~- ; Ha.fi• mu•iki. - Sözler. 20,10: Plak. 

\ "•. n.•frirat. 21,30: Dans pli.kları. - Ha
~'·ıı~.30: Senronik AYru,.a. konıeri. ,·ea(,.h 
\S: ·lc:rıerin eserlerinden.) 23: Reklimlar. 

1 l tı:ı. Orlı.eıtra konseri. 24: Sözler. 24,05: 
)g llailc.i.t. 

1 1.ıg~~ .. M O S K O V A, 1724 m. 
:o,~ Bizetnin ·cemile,, o,.erasnun adap 
~ tt,~ lS: Jı"eçc• ne,riyaL 1~15: Ço~·uk 
ı'•"-. ı:· 17.30: Parti n•triyaL 18.30: Kızılor 

.\I"' 0ttı••r. 19,.30: K.arıtı.k konser ve danı. 
b~ •tt. ... n•triyat. 23: lnıihzce. 24,05: 
~t .. 
~l, .\ '•· M O S K ll VA, (Sı.l;n) 3&1 m. 
~\ 111 

.. bot Alek•androvdan kraat. 18.,20: 
\ ' 0 Per ... ından nakil. 22: Dana muaiki 

ı''-"• .l'O, n· il E L C R A D, 437 m. 
~~l., •na muaikiai. Z0.10: SC:&Jer. 20,15: 
'\ ' -li. 20.30: lJluaal netri7aL 21: Şundan, 
~\ ~.os:30ı Reporta'. Zl: Kan'febane koıa· 
l> ~. p ·it Dana J:li.klars. 
~' ~... A G, 470 m. 
~~ ~t~ko radyo orkeatraaı. 18,30: S(>zler. 

~. ~ · 18,55: Almanca neariyat. 20: Ha .. 
~ ~l: J ıOS: Pop1..1ler ıarkılar. 20,30: Repor
'- 1.ss~"erni.aa radyo orlc.eatra11. 21 130: Siz· 
ki.ı:t,30.A•lcer• konaer. - Sözler. 23,20: • ıra lt.h · Orkeatra konuaeri. 

ı'•• lih:· R E N lif E S. 288 m. 
:'t ~·~ ,._ ro· 20~ Plik. 20,30: hal-erler. 21,45 

lltı "'•i)' ~ ıl_arı. 22,15: r a..-ıiyeler. 23: Dok· 
~"'ilc.ie •rı, 23.30: Tiyatro ~abialeri ve ha
la!_ L ·'E.Z4.lfJ: Haberi'• - ( az"'and. 

\ ""'' it 1 P i 1 C, 382 m. 'i' ~~dyo bilmeceai. 19,50: Spor. 20: SOx 
~-~: •uk netriyat. 22.30: Karnaval mu
~-~ Haberler. ve apor, 23,.30: Ha1if 

~ı, tb. 
C\ -30, t. l U D A P E Ş l E, 550 m. 
l~t~.Jg 1 S~lc.e(fl aktamı. 20: KOylü orkeat
~ l '-tr• tler. 21,10: Spor. 21,2-0: Çin,e• 
'I\ ,'ld.ilil\ •t. 22,20: Haber)~,.. 22,40: ·K~11n 
•1..ıı)~•tro.,. adla m\l•İL.ili bir re•U. 24,15: 
l~ t..4.PtŞ•j· 1.06: Sou habe-rler. 

..... ~rl E, (Kıaa dalıa) 19,52 m. 
~ ~l:ııtıto• erit. 15,20: Nandol Rckayın id.re
llt il\~ ar eatraaı. 

<\ı..t"-t· it E S L A l 1, 316 m. 
•le. 19.,30~ B etboven zamanına 

aid piyano bestelerinden. 201 Polonya hakkın· ı 
da kon~erana. 20,20: l arih. 23: rtaberler, .c::.s, 
30: Ski sporu. 23,30: Danı. 

4 Man t'azartesi 
lSTANBUL ı 

18: Franıızca dere. 18,30: Danı 
muıikiıi ve muhtelif parçalar. 19,30: 
Haberler. 19,40: Keman solo . Bayan 
Kazım. 20; Strobel ve Ali ve arkadaı
ları. iki piyano ve vokal Knvurtet. 
20,30: Senfoni numara 6 Bethoven. 
21,15: Son haberler. 21,30: Bayan Bed
riye Tüzün, radyo caz ve tango orkes
traları. 

223 Khz. V A R Ş U V A, 1345 m. 
18,46: Orkestra konaeri. - Derı 11eaaire. 

17,45: Pld.k. 18: l,,,ocuk ne4riyatr. 19,45: Dana. 
pli.kları. 20,35: Şarkılar (Brahma) 20,SO: Söz
ler. 21: Eıki tarkılar. - SC:zler. 22: Senfonik. 
konaer. 23: Rekı.;.m)ar. 23,15: Orkestra. 24: 
SOzler. 24,0Sı Daba. 

175 Kha. M O S K O V A, 1724 m. 
17,30: Sixler. 18,30: Kızılordu İ\İn ne,ri

yat. 19.30: Kolkoz pro,remı. 21: Schumannın 
eaerlerinden kon•er, 22: Almanca neıriyat. 
23,05: lnıillııı:ce ne,riyat. 24,05: J\.1acar neıri7a
b, 

832 Khz. M O S K O \ı A, (Stalin) 361 m. 
17: Oda muıilciai. 18: Sôııı:ler. ( Aalıı:erı net· 

riyal. 22,30: Danı mu ·ai. 
686 Khz. B E l C r: A D 437 m. 
18: Populer orkeatra konaeri. 19~: SOzler. 

19,30: Almanca der•. 20: Reklam. plü.. 20,15: 
Haberler. 20,30: liluaal netriyat. 21: Belırad 
operaaından nakil. 

Khz. P R A C, 4 7 O m. 
16.55: Ha•ir muaiki. 17,5S: (ocuk ne4rİ· 

Y•ll. 18,10: S"-zler. 18.20: Pli..k. - S<;zler. -
Pl&k. 18,45: Şarkıl•r. 19,10: Ziraat. 19,20: Al
manca netriyat. 19,55: Haberler. 20,10: Pli.k. 
20,J5: Rua~a d•r•. 20,30: Pli.k. - Sözler. 20,50 
Kuartet. 21: Aakerı ne4riyat. 22: Keman bir
liııile orkeatra kon•eri. 23: Haberler. 23,lS: 
Pli.k. 23.JO: Almanca haberler. 

1040 Kh:ıı:. R E N N E S 288 m. 
20,30: C.a:r.ete haberleri. 2J,4S: Karıtık kon

aer. 22: Spor haberleri. 22,15: Karıtdı: konaer. 
devamı. 22,45: Orkeatra (Operetlerden hava
lar. l - Dana muaikial. 

Khz. 1 E 1 P Z 1 C, 382 m'. 
18,30: Schumannın Karnaval eaerlerinden 

par\alar-. 19: Akh alile. 19.10: Ske°'. 19,40: 
Okonomi. 20: Harir musiki. 21: Haberler. 21, 
10: Neşeli aktam muıikiai. 23: Haberler, apor. 
23,30: Dana muaikiai • 

545 Khz. B l,; D A P E ~ f E, 550 m. 
18: Senfonik orkestra konaeri. 19,10: Dera. 

20,20: Pli.k. konseri. 20.20: "'Balkan manaıtı
rı., adlı temaıl. 21,05: Huda 4arkı heyeti tara 
fından 4arlular. 22,50: Habet"ler. 23,20: Bul-
11ar halk tarkılarr. (Piyano rerakatile.,, 23,50: 
Jn5li1İz:ce aylık baJıialr!-r. 1,05: Snn lıaberler. 

950 Khz. B R E S 1 A l, 3i6 m. 
19: Akti.ialita. - SO.zler. 20: Karnaval muıi· 

kiai. 21: G-ilnün lu•a lıaberleri. 21,10: "'Der 
Zauberer 1 epe., adlı ıke;. 22: 'Binbir aece., 
adlı musikili $koı,,. 23: Haberler. 23,30: Söz-

ler. 23,30: Dana. 

5 Mart Salı 
TM' AN BUL : 

17,30: Univeraiteden naklen inki • 
lap deni, Sinop saylavı Yuıuf Kemal. 
18,30: Jimnaıtik, bayan Azade. 18,50: 
Danı muıiki.i plak ile, 19,30: Haberler. 
19,40: Bayan Semiha (tehir !İyatroıu 
artiıtlerinden) şan piyano refakatile. 
20: Maliye bakanlriı namına konfe
rans. 20,30: Demir caz, fllll Bayan Ro
za. 21,15: Son haberler. 21,30: Radyo 
orkeıtrasr. 22; Radyo caz ve tango 
orkestrası. 

223 Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
17,45: Piyano birliıiile ıarkılar. 18: Sözler. 

18,15: Polonya muailı:i•i. 18,50: Sö:z:ler. 19: 
Salon musikisi. - Sözler. 19,45: Koro kon• 
•eri. 20,10: Söxler. 20,25: Spor. 20,50: Aktü
alite. 21: Orkeatra konseri. 21,45: Haberler. 
22: Köylü lıı:arnavalı. 2.3: Daoı ;arada aözler.) 

175 Khz. M O S KOV A, 1724 m. 
17,30: Parti proıramı. 18.JQ: Edebiyat. 

19,30: Konaer. 22: Almanca netriyat. (Marka) 
23,05: F'ransı-z:ca neıriyat. 24,-05: Felemnek'lıl•· 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17,25: Şiirl•r. 18,20: Moakova opera•ında 

•erilecek temai1i nakil. 22,30: Danı muaikiıi. 
24: lapanyolca neıriyaL 

686 Khz. 8 E 1 C R A D. 437 m. 
20.15: Haberler, 20,30: Uluaal netriyat, 21: 

Radyo piyeai. 21,40: Belaard filharmoniai 
tarafından aenfonik konser. Sözler. - Pli.k. 

K.bz. P R A G, 470 m. 
17,55: Pli.k. 18,15: Sözler. 18,25: Pli.k. 18,35 

AAlmanca der•. 18,50: Trio piyano - keman 
kon•eria 19,10: Ziraat. 19,.20: Almanca netri
yat. - Söııı:ler. 20,30: Prac operaaından na.kil. 
23: Son haberler. 23,15: Pli.k. 23,30: Jnıilizc• 
haberler. 

1040,\ R E N N E S. 288 m. 
20: Karrtık kon•er. 20,30: Haberler. 21,45: 

Karı,ık konser. 22: Sösle•. 22,15: Eaki ••· 
kerin aaati. 22,30: Spor kar~ ne,riyat. 

Khz. L E 1 P Z 1 C, 382 a.. 
18.,30: Siyasal masal. 18,50: Söx.l•r. 19,45: 

Hafif romantik m uaiki. 20,25: Alıı:tüalite. 20,40 
Konf~ana. 21: Haberler. 21,10: Karnaval net· 
riyali. 23: Haberler, spor, 23,20: Dana muaİ· 
lr.iai. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Dana muıikiai. 19,10: Ders, 19,40: 

'-inıene muaikiai. 20,30: Hikayeler. 21: Viyo· 
lo - Gamba - piyano konaeri. 21,40: Haber
ler. 22: Karnavl nefrİyat. 24: Haberler . 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
17,30: Şen notalar. 19: Muh.telif, Şiirler, 21: 

Güni..n kııa haberleri. 22,10: Ne,eli muaiki. 23: 
Haberler. 23,.25: Söx.ler. 23,35: ,- Ü\.Ük radyo 
orkeatraaı. 

6 M-.ırt Çarşamba 
ISTANBUL: 

13: Fransızca ders. 18,30: Jimnaotik 
(baylar i9in) Bayan Azade. 19: Danı 

Radyonun. Habibe Mollası 

Geçen lıaltaJan itibıwen monolaıılan
nı dinledilimi% Bayan HaliJe (Habibe 
Molla) aon monologunu ııöylerken .. 

lıtanbul radyosunun dinleyici· 
lerl çok sevdikleri Habibe Molla
larına geçen çartamba aqamın -
dan itibaren tekrar kavufmUf bulu
nuyorlar. Bu meveim stüdyoya ilk 
defa gelen Bayan Halide'yi orada 
gördük ve ıeyahati hakkında biraz 
bilgi almak istedik. Bizi her za -
manki netesile kartılayan kıymetli 
artiıt Anadolu turnesinden pek 
memnun kaldığını ve gittiği her 
yerde kendisine asıl adile hitap e
dilmiyerek daima radyodaki mono
loglarında kullandığı "Habibe 
Molla,. adile tanındığını ifade et -
mi,tir. 

Bayan Halide kendisinin az ta • 
nmdığı birçok yerlerde daima bu i 
ıimle kal'fılanıp hüsnü kabul gör. 
meainden lııtanbul radyosuna çok 
mütefekkir olduğunu ve ötedenbe
ri pek sevdiği rc.dyoyu bu defa bir 
kat daha takdir ettiğini sevinçle an
latmıttır. 

Bayan Halideye bir müddetten -
beri radyodaki monologlarına fası
la verdiğinden mikrofon kendisine 
yabancı gelip gelmiyeceğini sor • 
duk. Sanatkar mikrofonla arasın
da eskisine nazaran hiç bir fark ol
madığını ve belki de mikrofonu 
çok göreceği geldiğinden bu defa 
daha büyük hevesle monoloğunu i-

muıikiıi, plik ile. 19,30: Haberler. l 
19,40: dayan Halide monolog. 20: Kon· 
ieranı maarif bakanlığı namına Heybeli
ada orta mektep muallimlerinden Hay
rettin. 20,:iO: Balalyak orkertraaı, ko
ro. 21,20: Son haberler. 21,30: Radyo 
orkeıtrası. 22; Radyo """ ve ıa.,.o or
kestraları. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
16,45: Konser. 17,30: Konferana. - Pli.k. 

- Sö-ı:ler. 18,15: Şarkılı popuri. - Sözler. 19: 
PIAk. 19,16: Şen bir akeç. - Sözler. 19,45: 
Pl.iık. - Sö:ıler. 20.35: Piyano - Viola kon
•eri. - Sözler. 21: Operalardan aahneler. 21, 
15: Vilnaclan muaiki nakli. - Haberler. 21,55: 
Sözler. 22: C.hopİnin eaerlerinden konıer. 22,30 
Ecnebi dilde konferana. 22: Şarkılar. (piya
no birliaile.) 23,15: Salon muaikiai. 24: Söz:ler. 
- Plak. 

175 Kbz. M O S K O V A, 1724 m. 
18,.30: Büyük konser. 20.30: lhtili.l zamanı

na aid tarlalar. 22: Çekçe netriya.t. 23,0S: 
lı:ıııili:zce netriyat. 24,05: Almanca netriyat. 
832 Kbz. M O S K O V A, (StaHn) 361 m. 

19.J(): Senfonik konser. 22: Dana muaikiıi. 
686 Kbz. B E L C R A D, 437 m. 
18,: Pli..k. 19,25: Söz:ler. 19,30: Derı. 20: 

Reklim ve plak. 20,15: Haberler. 20.30: Ulu· 
ıal netriya.t. 21: Jübliyanadan nakil. .22r Söz
ler. 22.ZO: Radyo orkeıtraaı. 23: Haberler. 23, 
15: Pli.k. 23,.2!ı Kahvehane konaeri. 

Kbz. P R A G, 470 m. 
16,55: Hafif muaiki. 18: Sö2ler. 18,30: PJ."..k 

18,40: Sözler. 18.SO: Plak. - Sözler. Pli..k. 
19,10: Amele netri7ab. 19,20: Almanca netri
yat. - Haberler. 20,10: Plik. 20,15: Aktüa· 
lita. 20.25: '(eni Çek romanaları. 21: Çek fi). 
harmoniai ta.rafında.o konaer. 23: Haberler. 
ZJ,15: Eaperantoca netriyat. 

1040 Kba. R E N N E S, 288 m. 
20,lOı Haberler ve ıazete makaleleri. 21,45: 

Karıtık konaer. 22: Ticaret oJaaı haberleri. 
22,15: Konser. 22,30: °R.eporta · . 

Khz. L E 1 P l 1 C, 382 m. 

19,50: Halk muıikiai ve ıarlalan. 21: Ha
berler. 21,lSt Gene, neail nqriyatı. 21,45: 
Spor. 22,15: Beetbovenin eaerlerinden piya
no • keman konaeri, 23: Haberler. 23,23: Mü· 
nihten nakil. 24: Şarkılı ıece konaeri. 

545 Khz. 11 U D A P E Ş T E, 550 m. 

18: Karıtık neıriyat. 18,30: Pli.k konaeri. 
19,30: Ders. 19,50: Konferans. 20,30: Opera
da verilecek "MARTAHA,, operaarnı nakil. 
22,20: Haberler. 23,30: Salon orkealra•ı. 24,20 
Çinıene muıikiai. 1,05: Haberler. 

950 Khz. il R E S L A U , 316 m. 
19,.20: Mandolin orkeatraaı. - Sözler. 20: 

Halk muaikiai. 21.46: Ak4am muaikiıi. 23: 
Haberler. 23,30: Pli.k. 24: Dana muıikiai. 

7 Mart Perşembe 
lSTANBUL: 

17,30: lnkilap deroleri: Univers.i
teden nakil, C. H. F. genel yazıcısı. 
Recep Peker. 18,30: Dans muıikiıi, 
plak. 19,30: Habe .. ler. 19,40: Bayan 
Rita Mahmut, ıan piyano refakatile. 
20: Trovator operası, plak. 20,45: 
Stütyo Sigan orkeıtrası. 21,15: Son ha· 
herler. 21,30: Radyo orkeıtrasr. 22: 

dare edeceği cevabmı vermittir. 
Görülüyor ki radyo en sağlam 

ve emin bir propaganda ve reklam 
vasıtasıdır. 

Bununla Bayan Halidenin uluıu
muzun her yerinde tarunnuyan ve 
yalnız radyoda kendisini tanıtmıf 
bir artiıt olduğunu iddia etmiyo-
ruz. 

Fakat her tarafta Halideyi Habi
be Molla diyerek kartılıyanların 
çoklufuna bakılırsa lıtanbul dıtın-

. daki tehirlerde kendisini radyo ile 
takip edenlerin ne kadar çok oldu
ğunu ııörmek radyonun yaptığı rek 
lamın teıirini açıkça göıterir. Çün
kü radyo haricinde Bayan Halide 
hiç bir sahnede Habibe adını tafı
mamıfbr. 

Kıymetli arti.tin geçen çarf&JD
ba akfamı lıtanbul ıtüdyosunda 
ç~ktiğimiz ve radyoda verdiği soı 

aayan Halide'nin ikinci bir re.<mi 

monoloğa uygun rollerilP P.n 

bir kaç resmini de dercediyoruz, 

lngilizler Alman kıtı& daiQa
larına manı olmak istiyorlar 

Kısa dalgalar üzerinden netriyat 
yaparak Afrika ve Hindistandan i
titilen Alman kısa dalgalı istasyon 
!arının lngiliz dilile program gön
demıeleri ötedenberi lngilizleri 
memnun etmemektedir. Alman rad 
yolarında İngilizce netriyat yapıl· 
ma11nı İngilizler aleyhlerinde bir 
propaganda telakki etmektedirler. 

Bayan R. T. ıan ve radyo caz ve tan- 1 
go orkestrası. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
16,451 Viyana muıikiıi. 17,30: Söz:ler. (fran• 

11zca), 17,45: Keman muaik.iıi. 18: R•port&J. 
18,lSı Beethovenin ıon.atlanndan parfalar. -
Spor. 19: Piyan.o birli~ile 4arkılar. 19,15: E· 
d•biyat. 19,45: Plak.. - Sözler .21: Hafif or
keatra konaeri. 21,45: Haberler. 22: Stildyo 
tyatroıu. 22.30: Orkeatra. 23: Reklimlar. 
23,15: Lbarlea Kurpiıkinin eserlerinden kon
ser. 24: Sözler. 24,30: Dan• . 

175 Kha. M O S K O V A, 1724 m. 
18.30: Kıııı:ılordu i,,io muaikili netriyat. 19,30ı 

K.olkozlara ıiirler. 22: Almanca neviyat. 23,05: 
F ran11ııı:.ca netriyat. 24,05: lapanyolca netriyat. 

832 Kh.z. M O S K O V A, (Stalin; 361 m. 
17: Senfonik konsere dair bahisler. 18,.20: 

Moalco..-a opera•ından nııkil. 22 '0: Dana. 
686 Kbz. il E L G R AD, 437 m. 
18: Koro konaeri. 19,40: Söz:ler. 19,45: Rek• 

lim. 19.SS: Sözler. 20,15: Haberler. 20,30: U· 
luaal nqriyat. 21: Menfaate bir konMr. 23: 
Söxler. 23,15: Plak. 

Khz. P R A C, 470 m. 
17: Radyo ork•alraaı. 17,30: K.arıtık ne,rİ· 

yat, 17.55: Musikili çocuk ne4riyatı. 18,20: E
debiyaU 18,40: Plik. 18,45: 'iraat. 18,55: Mu· 
ıikili Almanca netriyat. 20, 10: Aakerı lıı:oo
ıer, 20,55: Sözler. 21,30: Gala ne4riyat. 23,15: 
Salon orkeatraaı. 

1040 Khz. R E N N E S, 288 m. 
19: Ork,talra konaeri. 20: Karı4ık muaiki. 

20.30: Haberler. 21,45: Kantık konaerin de•a
mı. 22: Söz:ler. 22,30: Oda muıik.İ•İ. 

Khz. L E 1 P l 1 G, 382 m . 
19,20: Hafif muaiki. 20,20: Sözler. 20,30: 

"Der Günallinır •• adlı opera temaili. 23: Haber• 
ler. Spor. 23,20: Sözler. 24: Gece konseri. 

545 Kbz. il U D A P E Ş T E. SSO m. 
18,35: Piyano • keman konaeri. 19,15: Söz

ler. 19,45: Şarkılar. 20,40: Sözler. 21,10: Bu· 
dapeıte senfonik orkeatraaı. 22,10: Dıt du· 
7umla.rı. 23,3-0: PJik. 24: Sözler. 

950 Kha. il R E S L A U, 318 m. 
17,30: Hafif musiki. - Sözler. 20,.20: Al

man kotu otomobilleri. 21,0S: Haberl•r. 21,10: 
Skeç. 2Zt Aaker mar,ları. 23: Haberler. 23,30: 
Oda muıikiai. 24,10: Pli.k. 

8 Mart Cuma 
223 Khz. V A R Ş O V A. 1345 m. 
18,15ı Kuartet konnri. 18,40: Sözler. 19,10: 

Muaiki parçaları. 19,30: ReklUnlar. 19,48: Pli.k 
- Söz:ler. 20~: Mandolin orkeıtraıı konseri. 
20,50: Sözler. 21 115: Senfonik konser. 23,30: 
Şiirler. 23,45: Konferans. 24: Sözler. 24,05: 
Danı muaikiai 

175 Khc. M O S KOVA, 1724 m. 
16,15: ~ocuk provamı. 17,30: Sözler. 18,30: 

Kızılordu için musikili n91riyat. 19,30: Kolkoz· 
lara ıöz ..-e muaiki. 21: Senfonik kona er. 22: 
Çekçe n•triyat. 23,05: Amele proıramı. 24,051 
Almanca ne,riyat. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Eıki Rua muai1c:iıi. 18,20: Bir opera tem· 

ailini nakil. 22,30: Dana muaiki•İ. 
686 Khz. B E L C R A D, 437 m. 
18,10: Çocuk ne,riyat, 19,25: Sözler. 19,30: 

Kuartet konseri. ZO: Reklim, pli.k .. 20,15: 
H"berler. 20,30: l·luıal netriyat. 21: Jübliya
nadan neklen senfonik koaıer. 23: Haberler. 
23,20: Radyo orkeıtraaı. 

Radyo haberleri / 

ltılyan köylUsU ve radyo 
dersleri 

1934 seneal batından beri ltalyan 
radyolarile köylü çocuklarına mek· 
tep programlarile ders tatbik edil
mektedir. Bu derslerin köylü tara. 
fmdan takip edilmesi için 3768 rad
yo makhıeai dağıblmıttır. Yüzde 
üç nisbetinde verilen aletlerden bir 
araya muntazaman toplanan köylü 
çocukları ders takip etmektedirler . 
Şimdiye kadar den alan talebenin 
miktan 900000 i bulmuttur. 

ltalyada abeııe Ucrıti }Ukseldi 
Sene bAfında ltalyan radyo ida· 

resi (E. l. A. R.) radyo abone pa
raaını arttırmı,tır. Eskiden 70 liret 
kadar tutan abone parası 81 lirete 
çıkarılmıtlır. iki takaitte vermek is
tiyenlerden 85 liret alınacaktır. Şim 
diye kadar müteaddit taksitlerle 
ve posta gitelerinde ödenebilen a
bone ücretleri artık doğrudan doğ
ruya radyo idaresine getirilmek 
mecburiyetindedir. 

Viyana radyosunun 1934 
istaf stif!: 

Geçen bir sen~ ,.~.-.ınc.a Viyana 
radyosu 4584 saatlik netriyatta bu
lunmuttur. Gece ve gündüzün da
hil olduğu bu faaliyet esnasında ya
pılan programı atağıya yazıyoruz: 

Netrlyatın yüzde 2,8 ini tutan ki
lise ve oda musikisi 128,5 saattir. 
Opera ve senfonik konserler 348 ıa 
at ve yüzde 7,6 sını tutuyor. Opera.. 
lardan ıahneler, klasik konserler ve 
karıtık musikili saatler 347 saat 
ve yüzde 7,6 sını te9kil etmektedir, 
Operetler, eğlenceli ve hafif musi
ki ve çocuk saatleri yüzde 18 ini 14! 
853,5 ıaati ifgal etmittir. Halk 
musikisi 123 saat ve netriyatın yüz
de 2,7 sini almıttır. Dans, musikisi 
164 saat devam etmekle yüzde 3,6 
aını tulmutlur. Plak 614 saat ve 
yüzde 13,5 unu itgal etmittir. Ti
yatrolar, skeçler ve edebi diğer ne' 
riyal 368 saat ve netriyatın yüz le 
sekizini ifgal etmittir. 

Teknik konferanslar 361 ıaat vtı 
yüzde 8 yer almıfbr. Ders ve kon
feranslar 503 saat ve yüzde 10,9 un 
da yer almıttır. 

Haberler tam 446 saat itgal ede· 
rek netriyatın 9, 7 sini alıkoymuş
tur. Aktüalite ile ıpor reportaj!ı..rı 
163 saatlik proiram İfgal ederek 
yüzde 3,6 sını tutmuftur. Program. 
lar arasındaki istirahatler 168 &aat. 
lik bir zaman itgal ederek progra· 
mın yüzde 3,7 ıini zaptelmittir. 

Kbz. P R A G, 470 m. 
18: Filharmoni tarafınclan aenfonik konıer. 

19: Sözler. 19,10: Amele netriyatr. 20,10: 
Plak. 20,15: Sözler. 20,30ı Karııık muaikili 
proırram. 21: Sözler. 221 Oatra•a radyo orkeat 
1'Uı. 23: Haberler. Zl,16: PU.k. 23.30: Ruıça 
haberler. 

1040 Khz. R E N N E S, 288 m. 
20,30: Ca.zete h.a~rleri. 21,45: K.arıtık kon

ser. 221 K.onferana. 22,30: Tiyatro. - Dana .• 
Kbz. L E I P Z 1 G. 382 m. 
19,45: Şarkllr dana m\laikiai. 21: Haberler, 

21.15: Ulusal ne,ri,-at. 22: "Wiprec.ht von 
Croitzıcb., ac1h piye•. 23: Haberler, •por. 
23,20: Koro konaeri. 24: Gece muaikiai. 

545 Kba. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,.30: Orkeatra kon•eri. 19,35: Spor h.ab~r· 

leri. 19,50: Stenoırafi derıl.. Z0,%0: Piyano kon 
aeri. 21: Tiyatro 22,45: Haberler. 23,0S:Danı 
muaikiai. 23,SOt Budapeıte konser orL..eatra ... 
1,0'.';: Son baberler. 

::;;rn., il R E S L A U, 316 m. 
20: Dana muaikiai. 21,15: Uluaal netrlyat. 

(Turandot oper••r--:-:1.a.n parçalar.) 22: r.-1ar,lar. 
23: Haberler. 23,30: Almanya - Çekoalovak 
ya fu.tbol maçi neticeai. 23,50: Dana muıikiai. 

9 Mır~ Cum:rtesi 
223 Kha. V A R Ş O V A. 1345 m. 
17,45: Piyano kon&eri. 18: Konferans. 18,lOı 

Pl8.k, 18,50: Sözler. 19: Şen ne.ri7at. 19130: 
Söııı:ler. J9,45: Marı plikları, 20,07, Sözler. 
20,15: Sözler. 20,25: Haberler. 20,35: Şa.rkılar. 
Halif ha.valar. 21: Viyanadan nakil. 21,45: Ha .. 
?>erler. 22: Valaler. 23: Re.kli.mlar. 23,15: Sö:m 
ler. 23,30: Le.mberıden neteli ne,riya.t. 21.051 
Dana muıikiai. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 
17,301 Parti netriyab. 18,30: Kızılordu için 

aÖz •• mu•İki. 19,30: Ork .. tra konaeri. 22: 
Alman~ netriyat. 23,05: Fransızca. 24,05: la
•eçç.e neıriyat. 

832 Kba. M O S K O V A, (Stalôn) 361 m. 
17: Karıtı1c. konser. - Şarkılar. 18,.25: Bir 

opera temsilini nakil. 22,30: Danı muaikiai. 
24: lapanyolca: Haberler ve spor. 

686 Khc. il E L C R A D, 437 m. 
19,30: Plik. 20: Rekl&m, plik. 20,l!: Habe"" 

ler. 20,30: Uluaa.1 n .. riyat. 21: Şundan, bun
dan. 22,lOı Sözler. 22,30: Radyo orke•traıı. 
23: Haberler. 23,15: Orkeatra birliii1le ,ar• 
kılar. 23,45: Danı. 

Kh:m. P R A C, 470 111. 

18,05: Piyano ınuaikiai. 18.25: Sözler. 18,35 
Pli.k. 18,55: Amele netriyab. 19,-05: Almanca 
n .. riyat. 20,15: Hafif musiki, 21: ''Madam An. 
•ot,, adlı Clairvillein eaerlerinden oper~ .. , 231 
Haberler. 23,15: Pl&k. 23,30: Dana muailuai. 

1040 Khz. R E N N E S. 288 m. 
21,45: YT"alc. 2Z: Konferans. 22,15: Karıtdr. 

konser. 22.45: Şarkılar. - Danı-muaikiai .• 
Kbz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19.45: Plik. 20,30: Sözler1 21: Haberler. 21, 

10: "Duı der Stadt der LieJ'°er., adlı Viyana 
musikili populi. 23: Haberler, apor. 23,201 
Dana muaikiıi. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
J8,4S: 8udape4te konaer orkaıtraaı. 20,lOı 

Haberler. 20,45: Piyano numaraları. 21,20: Söı 
ler. 21,50: Macar tarlaları. 23: Haberler. 23, 
201 Piyano refalcatile viyolonael konaeri. 24: 
Ca& orkeatr ... ı. 1,05: Son haberler. 

950 Khz. il R E S L A U 0 316 m. 
19: Aktüalite. - Sözler. 21: Haberler. 21,lOı 

Vardi ve W asnerin eaarlerinden kona•r. 23t 
Haberler. 23,30: Danı. 



r. ' MlLLlYET ÇARŞAMBA 'll ŞUBA'r 1935 

ev et Şurası kararı ı verdi lnkilab kürsüsünde yük devletlerin iste<lıklerini alınası J.i· 
zımdı. 

~·ı• 1 inci sahifede) den fHhine ne ticaret kanunu, ne de 
aız bir aure .. te cari olan iş,bu kaide, medeni kanun bakımlarmdan doğru 
Türkiyede T qkilatı Esaaiye kanununa olmadığmı iddia etmekte iae de, yuka-
müsteniden Şürayı Devlete vücut ver- rıda zikriitafail olunduğu üzere her 

muz 1926 l'ünlerneıçli iki n1nki1ve?ena -
me ile kararlaflırılan vecibele.·den, >eni 
hatlar intasına müteallik olan kıımr 
ıirket tarafından ifa edilmedijiinden 
Bakanlıkça bu mukavelelerin feahedil • 
diği ve bu muknelelere tevfikan yük • 
ıeltilmiş tarife mucibince tramvay üc
reti olarak halktan fazla alınan iki 
İnilyon küsılr liranın iadesi hakkında 
30 temmuz 934 ıünlemecinde ittihaz 
e:!ilip l ağuatoı 934 günlemecinde ken
dilerine tebliğ olunan karar salô.lıiyet, 
tekil ve esaı noktalarından kanuna mu
halif olduğu cihetle iptalini istedikleri, 
usul itibarile evveli ıürayi devlet ka • 
nununun idari davalara ait hüki'ınıle • 
rine göre bakanlığın bu mukaveleyi 
kendi kendine felhe aalahiyetli bulun • 
madığı, ve mahkemeye müracaatla ha
kime feshettirmek teşdıhüıünde bu
lurunaaı lazım ıeleceğj ve tramvay ıir
keti kazanç için teıekkül ebnİ§ bir ti
caret şirketi o"-aile hakkmda ticaret 
kanunu hükümleri dairesinde muamele 
yapılması mıııktui olduğu, velev dava 
olunanın müdafaalan mald>ul sayılarak 
borçlar kanunu hükümlerine gidihe bi
le evvelemirde firkete ibtaratta bulu
nulınaıı ve mühlet vCO'ilmesi lazım 
ıeldigi, halbuki ihtar yapıbnaıhğı ve 
mühlet le verilmedifi cihetJe ıirketin 
mütemerrit bir borçlu vaziyetinde ıa • 
yılamıyacağı, esaaen 1911 mukavelesi
nin mer'i bulunan 10 umıu maddesi mu
cibince feshin kabul edilmemİf olduğu, 
tirketin 926 mukavele4erile yapmasını 
taanbut e .. t.Jği yoJ.Jann yapılmaması, ev
velemirde latan.bul belediyea.ince güzer
giı:lıların iıtimlik ve teaviyesi işlerinin 
yapılmasına bağlı olup bu şart yerine 
ıetirilmediğinden baloaolığın iddia et
tiği gibi tirket zimmetinde muaecıceli • 
yet keııbetmiş bir borç tasavvur edile
miyecegı, iııkidler ara11nda müaavat 
bulunma11 hukuk esaılarından olup ba
kanlığın aldığı fesih karan bu rıa11 
da ihlal eylediği,feaih karariyfe 923 muka 
velesi hükümleri avdet edince tarife 
lezyidinden dolayı fazla alman para • 
ların bir kısmı 926 mulı:avelelerile taah
hüt edilip ve yerine getirilen vecibe • 
lerle Jıarıılapruf olduğundan bunun 
heyeti uınumiyeainin mütalebesi haksı;ı 
bulunduğu, 21 ve .24 temmuz 1926 mu
kaveleleri münlıaaıran yeni hat inşa -
una matuf olmayıp mukavelelerde bun
dan bqka maksatlann da mevcut bu
lunduğu, tirketçe yapılması taahhüt &
dilen hatlar için belediyece istimlak 
yaprlrnıı olan Fatih • Edimekapt battı
m prketin de hemen infll .,.ylediii, 
926 mukaveleleri mucibince hükUmetçe 
ıermayeıi hviçre frat11ıı olarak kabul 
edılmit olan ıirketin bi"edarlanntn bu 
mukavelenin feahi yü;r.ünden müktesep 
haldarnun ihlal edilmeaine imkıin ol -
maıhit, bu ~lerle Bakanlıkça yapo
lan feaih muaıneleıinin ne uıul ve ne de 
e1&1 itibarile kaınunlıını mütabakatı bu
lunmaıhimdan İptali, dileğindeo l!ıa -
rettir. 

Ga ibler mütareke şartla
(Manda) bundan çıkmııtır. 

1 
ol· 

Bu yerler Cemıyetı A:kva.mın ° a:aııı 
tır den1 ışlıı-. F oı1 ·at Cemıyetı A~ . " 
i~tediğı devlete bu yerlerin idaresını 
rır. . 1 

mit olan 1859 nwnaralı kanun ile hiç İmtiyazlı amme hizmeti mukavelffi-
bir tek ve tereddüde mahal vermiye- nin akdindeki gaye, i.mme hizmetinin 
cek auretle mütehakkik bulunmakta- muntazam ve daimi auretıe işlemeai 
dır. olmakla bu gaye, her ne sebeple olur-

lhtilôf çıkınca.. ıa ohun haaıl olmadığı t&kdirde mu-
Filhakika bu kanunun 19 uncu kavele zaten hiikiimsüz kalır. 

maddesinin bir fıkraaı, imme hizmet.. Mukavele hizmetin ilcuı için yapılır 
lerinden birini ifa maksadile akdolu- Hizmetin yapılmamış olmaaı için 
nan mukavelelerden dolayı &kitler a· ileri aüriilebilecck sebepler mukave-
raıunda tekevvün edecek ihtilaflarm lenin bu hükümsüzlüğünü izaleye mü-
iplidaen ve intihaen ŞilraVl Devletce eaair olmaz. Zira: Mukavele bizzat bu 
hükme ballanacağım nahkltr. 22 inci hizmetin ifası için vücude getirilmit 
maddenin ikinci fıkr~sı ıa • :. ve bulunmaktadır. Kaldı ki her mukave-
nafıa işleri imtiyazlan hak'nnd.~ a 'llİ le ıibi idari mukaveleler dahi taraf • 
hülcm.ü mutazammınd:ır. Şu halde her ların tevzini menafii esasına istinat 
hangi bir imtiyaz mukavelesinin feahi eder. Fesholunan mukavelede imtiyaz 
huamunda hükiimetçe tatbikata gi • aahibi olan tirkete tarife ve sair nok-
rifilmezden evvel hukuku hususiye re- ta-larda verilen menafi ise hüküm.etin 
jimile itliyen mahkemelerden bir ka- halk hesabına taahhüde bağlattığı me 
rar almak lazım geldiği yolunda da - nafie tekabül etmek lazım gelir. Bu 
Yacı tarafından ileri sürülen müddca.. menafiin de yeni hatlarm inıasmdan 
nın kabulüne imkan olmadığı zahir • ibaret olduğu ma.lüındur. Halbuki it-
dir. bu umumi menfaatların makul bir in-

Diğer taraftan Şürayı Devlet kaza· fa mudeti İÇ•nde tahakkuk elmemif 
aı, hükümetin ittihaz ettiği idari mua- olduğu m~ydandadır. Bu vaziyete rağ 
melelerden ve kararlardan dolayı hak men diğer tarafın kendine taalluk e-

, lannı veya menfaatlarını haleldar o!- den menafii almakta devam etmesi el 
muş görenler için müeaaestir. Şiirayı bette ki hakkaniyet kaidelerine mÜ• 
Devlet nezdinde açılac&k idari dava- nafidiL 
larda bükU:metin daima dava olunan Davacı tirketin, tarife tezyitlinin 
taraf mevkiinde bulunması lazım ıe- yeni mukavelelerle derpif edilen hat-
lir. Netekiın bu nokta, idari davalar- lann inşasına mukabil bir ivaz t.,.ı.il 
da fertlere dava haklun>n, iJnri b:r etmediği idiuı, bu tezyidin anc.Jc bu 
r:ıu:'lme1e veya kararın tefhim veya yeni mukavelelerle kabul edilmesi ve 
trol N; "'eya icraat yolile ali.kadarla • bu vakıanın batka hiç bir sebeple met 
nn ~tt'Jaına arzı tarjhinden b~layıp nı gÖs.terilmeainin mümkün bulunma-
aradan altmış gün geçtikten sonra ıa- ması it:barile pek açık olarak varit 
krt ol ~,ağını gösteren Şılrayı Devlet değildir. Kezalik sennayeainin tezyidi 
kanununun 25 inci maddeai1e de mü.s-- ve edti aermi\ye ile yeni sermayenin 
tedcldir. Kanunun vazıı, hükfımetin para cinai noktasından bir vahdet ha .. 
de Şürayı Devlette dava açabileceği- aıl etmek üzere laviçre frangına tah -
ni derpit ebnediğindendir ki madde- vili hususunda gÖ&terilen ve tatbikat. 
de yalnız fertler mcv,uu bahaedilmit ta aldığı tekil bilhaaaa tenkidi davet 
tir. Cerçi hükumetin de Şürayı dev - eden müaaadeleı-in de yeni hatların 
lctte dava açtığı vaki İae de bu hal, yapılmasına muktazi nakdi imkanı te 
yalnız Şürayı Devlet kanununun 20 in min etmekten ibaret oJmaıma ve bu 
ci nıaddeoinin (d) fıkrasında yazılı hatlann da aradan aekiz sene kadar 
ka~"i kararlara temyiz yolile itiraz bir zaman geçmit olduğu halde yapıl-
•~ded.n<le cereyan edebilir, yok•a ka- mamıt bulunmasına göre artık ademi 
nunun 19 uncu ve 22 inci maddelerin· cereyanı tabiidir. 
de va:ı:ılı ve kaza mercilerinin İptida- Belediye İcraatından Bayındırlık Ba-
c. , • ., intihaen Şürayı devletten ibaret kanlığı meaul olamaz; 
oldur'u r.ıuhr.rrer mesai! ve ihtililfat- Belediyenin mukavelede derpiş olu 
ta hükumet davacı mevküne geçemez. nen iatimlakleri yapmamasından do-

hmm.e h.:z;meti mukavelen niçin layı Bayındırlık Bakanlığına me•uli • 
yapılır? yet atfetıniye de imkan yoktur. Zira: 

Bıından başka İımme hizmet İmli- Cumhuriyet mevzuatına ıöre Türkiye 
vaz mukavelelerinin illeti teeiai, bu belediyeleri müıtakil birer hükmi tah 
hizmetin aörülmeeinden ibaret olma .. siye-ttir. Bunlar üzerindeki idari vili-
ıma nazaran bu türlü mukaveleler, YE:t, ancak kanunların tahaiı ettiği 
hı·~u~i ve ferdi bir teşebbüsün aureti mevzilere münhaaırdır. Kanun iae Ba .. 
İrraiyeai hakkmda taraflann müteka- yn•dırlrk Bakanlığının istimlakler bu-
bi! taahhü.lerini gösteren bir andlaş· •usunda belediyeler üzerinde bu yol-
ma mahiyeti arzedenıez. Bunlar ha- da bir vilayetine müsait bulunmamak-
kil.::atte imme hizmetinin teat§iyet tek tadır. 
l'ni ifade ederler. Biu .. enAleyh, hü u- Umumi hizmetleri teaia ve teıkilata 
metin bunlar karıısındalı:i vaziyeti a- raptetmek aalan hük\ımete aittir. Be-
ı .. ade bir taraf le.kil etmetı.- iba- lediyelerin bu kabil hukuka doinı -
ret kalmaıı zaruridir. Zira: Amme dan doğruya sahip edilmeai ancak ye 
.hizmetlerinin ifau esa~n hiikUınete ni belediye kanunu ile mahauı bir da-
miiretıip bir vazifedir. Bu hizmet, bir irede tecviz olunmuttur. 1926 muka-
başkıuına devir ve ta.lmıil edilmekle velelerinin akdi tarihinde iae beledi-
~ülnlme!, .aslan nzifedar olduğu bu yel.,..in böyle bir ıal&Jıiyeti gayri mev 
•vn h"kikı meıulü olmaktan kurtula- cot olup o zamanda ancak menafii be-
maz. T ahiri diğerle imtiyaza batlan- le<'iyelere ait olmak Üzere kanunen 
mış olan bir i.mme hizmeti hiç bir za- veımesi hükmü mevzu bulunmRkh i-
man bu mahiyrtten sıyrılmıı olmaz. di. Şu halde, kll'k seneden fazla bir 
Jş• c, imtiyaz mukavelelerinde hükü- imtiy•zı tazammun eden işbu mu ka-
metin sad ce bir fert hak Te iktida • veleleri Baymdırbk Bakanlıfmm be-
rile mücehhez bir taraf tefkil etme • ledi~·•ye niyabeten ve vekaleten ak-
yip kendiainin her yerde iıin hakiki detıiğini ve bu noktadan bunları:!aki 
ıahip "' hakimi olarak tanınmasında vec!bele_rin ifa olunmurndan dolayı be-
Ye bu nevi mukaveleler için onda o ledıyenın meıul tutulmaaı lazım ı:<>ldi-
kadnr hudutauz bir mürak..Oe ıalahi- fini id<ırei umwniyei vilayet kanunu • 
r.:inin kabul edilme.n.de'1 sebep ve nun 7<t inci maddeainin 3 üncü fık..a-
ıllet yukanda zikredilen eaa.da mün- sına ve borçlar kanununun 32 ve 415 
dcmiçtir. Hülı:iimetin vazifeai icaba • İnci maddelerine istinaden iddia et • 
batını takdir ve tatbik huausunda hiç mek mümkün olamaz. 
b!r ml\kamdan mezuniyet almam:ası da Şirketin diğer iddiası 
i.m31e hukukunun eaa.a.)ı ve umum·ı B d b -'- ( U'1 an a.,..a, mevcut m'1kavele 
prt:ns·plerinden biri•idir. Şu halde vi- ve tartname ve itilafnameler büküm-
layeti iımme hukukunu hai~ olan dev- lerile bunların ili.vat ve tadilatı işbu 
Jetin her hangi bir İmtiyaz mukave .. mukavf'lt.l!:ıme ile taaruz etmeclıkçe 
lesinde İmtiyaz •ahibinin vecibelerini meı·'i kalacağı) 21 temmuz 1926 mu-
yapmaınaamdan dolayı bizzat hare .. kavelena Tif'Sİnin sonuncu maddeaile 
kete gelerek yukarda aöyledinği üze- muayyen olduğu ve 21 kanunusani 191f 
re aa.lan if.ası. kendisine terettüp eden ı.ihli mukavelenin 10 uncu ınaddesi 
bu bızmetin ıtlemeaini temin için lü - iae ıirketin ~C'raaına mecbur hulundu4 
zumlu ıörd.lğii her tedbiri reaen itti- ğu tıu•hh :idat, ıehremanelinin istim-
hazda aerbestiıini kabul etmek zaru • lak kanıınu'la tevfikan yapma••le met 
ridir. Buna binaen müddeinin, imtiyaz rut .~up l_ll ı~ takdir~tt hükü.mi!:tl:ı ş:r .. 
mukavelelerinde hükümetin fertle mü keti •tbu •mtıyazdan müteve.:it huku
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aavi vaziyette olduğu ve bunlara mü- k~nd~.n İ•kaı ...:lenıiyeceği yo'.unıia bir 
leallik ihtilaflarda müstakilen hare- h~u ~ulazammın bufondufu be-
keıe mezun olmayıp bütün efalinin hu yanile fesih muamele.inin bu nokta-
kuku hıısuoiye kaidelerile bağlı bu - ~an da do~"". olmıyccağı id.iiaımn ge 
lunduğu neticeaine varan iddiaaı ka- lınce: Bu ıc.d·•nın dahi zik<olunan 
bule layık değildir. maddenir. ;'"lnız, taallük et'•·:i mu • 

T ramııay fİrketinin iddicuı kavdede muayyen ve mecburi hatla-
Davacı tirketin 21 ve 24 temmuz rın in~a ın:\•detlerine tema, f'!'lmf'sJ • 

!92.8 tarihinde istihaal etmiı olduğu ve 21 temmuz 1926 mukaveleai iıe 
ımtıyaz mukavelelerinin feahinde Ba- mecburi hatların gM'ek envaı ve ge-
yındırl.ık Baka~lıfının iatinat ettiği ıe r~ .?'üdd~ti intalaı:ı huıuıunCla batka 
be~lerın ~fl!ruıyet ve ademi meırui- hükümlen muhtevı bulunmasına gôre 
yelme gelınce: Valu:ı davacı ıirket bu varit ıörülmemiıtir. 
mukavelelerin feahinde kendiırinin ve- Karar 
cibelerini yapmamış olması illet tutul- Bü~~~ bu. sebe~ler karıısında ihıi-
makta olduğunu ve halbuki kendisi • va ~t!ı~ı v~cibe)erın yerine ıetirilınc· 
ne mukavelelerle tertip edilen veci- meıı ıtıbarıle hükümden dÜJınÜI olan 
beler 1 - Muayyen tramvay hatları- 21 ve 24 temuz 1926 tarihli mukave-
nı yapmak, ~ -. istimlakler için Is • lelerin Bayındırlık Bakanlıiınca fealıin-
ıanbul beledıyeaıne 200,000 lira ver • de ~e ~~. m~kavel .. ~n davacıya 
mek, 3 - Karakôy köpriıü kaldırım- tahmıl etlıgı aalı ve fer'ı vecibelerin 
!arını inta ve imtiyaz müddetinin IO· tamamen ve noksansız olarak yapıl • 
nuna kadar hüsnü halde idame et • maaı kartılıiı olan tarife farklarının 
mek, 4 - Muayyen yerlerde muayyen bu vecibeden ifa edilenlere tekabül e-
tarifeli otobüs itletmek, 5 - Beledi. den miktarı çakarılmak tartile dava. 
yeye veregeldiği kontrol aidatını 7200 cıdan ıeri iatemneıinde ne aaJ&hiyet, 
liraya iblağ eylemek noktalanndan i- n.~ tekkil ve ne de eeaa noktalardan bi. 
baret ve birinci fıkrada bah•etl: ı~n n.e anun ve nizama muhalefet gÖ-
tr~va.y hatlarını yapmak v .. -:hP··~in ..W....eJii'n~~n ikame edilmiı olan ela· 
de ımtıyaz mukavelesi mucibince bu vanın reddı ıle 400 kurut il&m harcının 
~a~lar!n gü:ı;ergihlannda belcdıyece d~vacıd~? ~·n~aı 28 tubat 1935 gü-
eıtnnlakler ıcra ve yollann tesviyesi· nunde sozbırlıgıle ke•tİri]di. 
le_m~~ruı bulunduğunu ve 2, 3, 4, ve Tezler 
t; tncı fıkralarda münderiç vecibelerin 
~~r~fınd~n. ta~amen yerine getirildi
rını ve bırıncı fıkrada i~aret edilen 
tramvay hatlarındQn gÜzergi.hının is-. 
!imli.ki belediyece twnam olen F aüh
E~trne!ıapı hattını in·:a edip İf~eltiği .. 
nı ve diirr hatları y"pamaması bun • 
lara ait iıtimlaklerin beled:""a ade
mi ifasından ileri eeldiğini ~bevan ile 
belt"...J; ... ~nin ihmalinden doğan ı,;r ~e· 
ciJ ?)..1...-:c.t , d .:ıy. llt:11 ı·,:nin t ~ .. 

ANKA '{.o\, 26 (.\.A.) - Iatanbul 
tramvay tirkeli tardfınclan Bayındırlık 
Bakanlığı aleyhinde ikame edilen ve 
tUrayi devJet deır.vi dairesi heyeti umu .. 
~iY~•inde hakkmJaki karar bugün ve
nlmıt olan ı!;Hada iki tarafın ileri •Jr
müt olclukla•·ı trL fu idi: 

Şirketin tui 
. B"'.yındırlık Bak•nlığı ile tramvay 

tırketı arasınd .. alıtedilen Zl n 24 lem-

BayındırW. Bakanlıimın te:.i 
Uıul itibarile, yapılan mukavelenin 

bir imme hizmeti rnubvelesi olması 
itibarile buna ademi riayetle vecibele
rini ifa etmemek yüzünden bakanlığın 
bu mukaveleyi feUh ebnektelô aalahi
yeti muıbakkek ve diiııyaıun her tara
fında devlet için bu aalibiyetin kabul 
edilmiı .;ıduiu, bakanlığın tqlôlat ka
nununun da bu harekete müıait bulun
duğu, tirket vecibelerini yerine ıretir -
memit olduğundan borçlar kanunu kar
tıaıncla kuwrlu sayılacair, 1926 mu -
kaveleleri ötedenberi her mukavelede 
zikredilinesine rafmen yapılrnamıı olan 
hatların intalarmt iıtihdaf edip prketin 
dava kiğrtlarınm da bu husnw göster
diği, ticaret kanunu hükümlerine git • 
meye mahal olmayıp imtiyazlı bir am
me hizmeti gören t'rketin tacir vazi • 
yetinde aayılamıyacağı, buna dair ti -
caret kanunu bir hükümde bulunma • 
dığı, amme hizmetine müteallik idari 
mukavelelerde hükümetle diğer akit ta· 
raf ara1tnda müaavat taaavvur oluna • 
mıyacağı, borçlar kanunu hükümleri -
ne ıöre bakanlığın tirkete ihtar yap
mtf ve mühlet le vermiı olduğuna 
1934 yılında aylarca ıüren müzakere -
lerin delil aayılacağı, tirketin bidayeti 
teıekkülündenberi kendine az menfaat· 
ler temin edecek hatları yapmamakta 
daimi bir temerrüdü bulunduiu, fArl -
lanndan velev birisinde dahi olsa ri"'Yet 
edilıniyen &mme hizmetine müteallik 
idari mukavelenin kendi kendine rMJ. 
ıub olacağı, hukuku imme icaplarında 
mücbir ııebepler bile kahul edilemiye
ceği, ı;.. ıebeplerle bakanlıkça alınan 
feıilı karannda bir kanunsuzluk olma -
ılığından davanın reddi lizım geldiiii 
yolundadır. 

Müddei umuminin mi.italeaaı 
Hacliıeyi beyan ile tarallarm iddia 

ve müdafaalannı telhis ettikten ııonra: 
Bakanlıfın, bir &mıne hizmeti ifa ettir
mek makaadile davacı ıirı.etle aktetti -
ği mukaveleyi iki fert arasında müna
kit hukuku huıulİye mukaveleleri ma· 
hiyetinde telakkiye bukukan imkan ol
madığı, esasen vazu kanunda bu gibi 
İlmme işlerine müteallik imtiyaz mu • 
kavelelerini adi mukavelelerden farklı 
ıönniit ve bunlara mütedair ibtiliila -
rın hallini tilra heyetine vennit bulun
duğu, meaeleyi feTdi ve imme hukuk -
ları cephelerinden tetkik ettifiınizde 
böyle bir amme hWııetini üstüne alan 
ıirketin hÜ•nÜ niyetle yapacaiı tef, 
her ne ba.haırna olursa ot.un i§inı taMı
hüdünü yerine getirmefe çabpnak: o
lup, halbuki tarihçeai tedtlk edilen da
vacı ıirketin ise 21 temmuz 926 muka
veleıini defil dalttı evvellrilerini de ye
rine getirmediğinin anlatılınıt bulun • 
doğu, üzerine aldığı itleri yapmadığı 
ve yapamıyacağı meydanda olan ıirke • 
tin akletlifi 1926 mukaveleleri amme 
hukukunu siyaneten bakanlıkça bozul -
duiu, amme hukukunu ıiyanete borçlu 
olan bakanlığın bu mukaveleleri boz • 
mak için hiç bir mercie müracaatma 
lüzum olmadığı gibi ıelameti ammeyi 
muhafaza için alman tedbirler meraıi
me mülıtaç ohnayıp hükümetin bu hu • 
suıla muhtariyetinin kabulü zaruri bu-

nasıl tatbik ettiler rını 
Bu vesile ile Türklük a'.eybıne y•P • 

lan propaganda vardır • . ki 
Türkler barbardır. ldarelcrınd• 

(Başı 1 inci sahifede) 
Düımanlarımıza gelince; onların is

tediği ıey ıri:ıli muahedelerle kararlaı
tırılnut olduğu gibi Türklüğü yok et
mek idi. Buna iki yoldan varabilmek 
imkanı vardı: 

l - Bllflak.i adamlan lu tarak. 
2 - Tül'klerle zahiren mütareke 

yapıp sila!ılannı bıraktırarak ve hüku
meti, ıeıkilatı bozarak. 

Bu daha kolay bir şekil oldu. Zira 
Türkler sililuız, onlar ıil8hlı olarak 
harbe devam etmek mecburiyeti hasıl 
oldu. 

30 teırinievvel 1918 Mondoroı mü
tarekesinin maddeleri tU idi: 

1 - Boğazların açılma11 ve torpil
lerden temizlenmeıi, düşmanl1mn aev
kulceyiıi itıal etmel.,..i. 

2 - 3 üncü maddelere göre boğaız 
ve denizdeki torpil tarlalanntn harita
larının düımanlara verilmesi. 

4 - 5 inci maddelere göre Türk 
ordusunun terhisi. 

7 - Dütman tarafından emniyeti 
bozacak vaziyette olursa dütmarun ia -
tediği yeri itıal edehilmeıi. 

10 - Toroı tünel ınanzumesırun 
d,.,ınan tarafından iıgali. Toroa Ana • 
dom için bir duvar gibidir • 

11 - Iran ve Kalkasyanın Tün.ler
ce tahliyesi. 

12 - Hükiımet muhat.eratı müsteı
na diğer telgrallarm kontrolu. 

13 - Şimendiferlerin loontrolu. 
16 - Hicaz, Aıir, Yemendeki gar

nizonlann müttefik ordulara teslimi. 
17 - Türk orduauna verilecek tec

bizabn düımanlarca vaz'iyeti. 
18 - Ermeniıtanda karıratalık çı -

karsa oranın itrali. 
Bu tam bir teslimiyetti. 
Her ıey düıman loonırolu altında 

bulunacak. 
Osmanlı orduıunda 19 bin kiti kal

mııtı. Cephaneler, ıiliilılar clüıınanlar 
tarahndan almınrtlı • 

7 inci madde ise dütmanlann ber 
istedikleri yeri itıali meseleai idi. 

Mütarekeyi nuıl tatbik ettila? 
Bu mütareke dütmanlar ne emir e

derae yapacaktır manaarnı ,.öateriyor -
du. O vakitki hükiırrıetin aczi ve zaafı 
her f"O'i kaybettinnittir. 

Mütareke olur olmaz dütmanlar 
her ıeyden İ•tifadeye bqlamıtlardrr. 
Onlar için en mühim olan fey latanbul 
ve boiazlara hakim olmaktı. Torpillerin 
l01>lanmasma cılıemmiyet verdiler. 

Bu 12 ıünlük bir itti. Baıassa Ça
nakkele battan 1iaıa torpil tarlau idi. 

Bu 12 gün içinde dütmanlar emri 
vaki yapmak iıtediler, fakat belki S.... 
bııilinin gözü açılır diye yapmadılar. 
Sonra dolu dizgin gittiler . 

llk hamleye mütare4<eden bir ıün 
IOnnl batladılar. 

1 - Muaul ıehrini işgal etmek iıti
yonrz, dediler. Ne için diyince 7 inci 
maddeye ıröreclir. Dediler. Zira bu va
ziyetimizi ı,.ı.diıt ediyor diye ilave et -
tiler • 

Biraz çekipne oldu. 15 teşrinisani
de Mu sulu inal ettiler. 

hkenderon için ayni Jeyi iılediler. 
Irak ve Suriyedeki ordulanmızın teali
mini istıediler. 

Garnizon bir kalede bulunan aske
re derler. Bunlar mütarekedeki tabir -
den iatifade ederek lr..ll ve Suriyede -
ki orduların teslimini i•tediler. Kabul 
edilmedi, ordular geriye çekildi!.,.., 

Boiazlardaki torpil temizleme iti 
bitsin diye urar etmediler. Siliblann 
bafluı yerlere taıırunamaaı için teıeb
büıte bulundular. Mustafa Kemal ıilih· 
ları Torosun o'bür tarafına çoktan taıı
mıttı. 

Boğazlar temizlendikten aonra itl&
re başladılar. Fakat Kalkaa cepbeain -
de bu iti yapamadılar. Zira Oımanlı 
orduw vaziyete hikimdi. Kara, Ardr
han mmtakumda mahalli Türk hükii -
metleri bıralmutlarıh. 

Bu Türk hükiımetler oranın ahali -
ıini Ermeni rnezal.imiııe karı• koymuf· 
!ardır. Buraya lngilizler, lngiliz kineai. 
ile Ermeniler de ıelrnitlerdir. 

Bu ıuretle Onnanlı hükumetinde 
inbilil alimeltleri görülmeğe batla-
ıh. Yalnız bir kitinin: 

lunduğu, bu esaslar J<arşıaında hadiae i
çin ticaret kanunu hükümleri mevzuu 
balıaolamıyacajı, belediyeler birer hük
mi taluı olduklarına göre Bakanlıfın 
bunların itine müdahale ve kendilerine 
emir venneai de kabul olunanuyacağı, 
belediyelere bazı ırUna imtiyazlar veril
mek husuunu derpiı eden idarei umu
miyei vilayat kanununun 78 inci ınad
desinin ve dii.,.. mevzwrtın dahi hadise 
ile bir alikaıı olmadığı ıibi dsvacı ıir
ketin Bayındırlık Bakanlığının latan -
bul belediyesini temsil ettiği iddiaaı • 
nın ela gllyri varit bulunduiu, 1926 
maka veleıerinin feahinden aonra 923 
mukaveleleri hükümlerinin avdeti tabii 
olup umumi hari>i müteakip taraflarca 
kabul edilmit olan bu mukavele hüküm
lerinin tatbikinde isabetsizlik bulun • 
madığı, ıirketin ivazuz olarak halktan 
aldığı paraların karıılıfı hatlan yap
mak hizmeti olup bu hizmet te yapıl -
mamıt bulunma11na göre, ücret farkının 
geri istenmesinde de kanuna mugaye .. 
ret görülmedifi gibi bakanlıkça hüanü 
niyet ,.öıterilerek bu miktar üzerin -
den tirketçe ıösterilen ınaaraflann ten
ziline muvafakat dahi edilmit olmaaı • 
na rağmen yeni hatlar yapılmamıt ol
duiu balde tirketin vaktile elde ettiği 
müıaadeyi immenin zararına temadi et· 
tirmek buıusundaki endiıe ve urannın 
hüsnü niyete hamledilmeaine imkan ol
ınadığı, binnetice izahatı vakıaya ve 
Bakanlığın kanuni defilerina ,.öre da • 
vacı tirketin hiç bir ıuretle varit ıö • 
rülmiyen idclialmın reddi icap edeceii 
m«kezindedir. 

- Nereye gidiyoruz. Bunun ıonu 
vahimdir, diyen ıesi yükseliyordu. 

damları yetiştirmezler, ezerler · ı1" 

Fakat o zaman bunun ıesi duyulına
mııtı. O da Mustafa Kemalin ıeıi i
di. 

Eskiden açıktan olan bu proı>•B;.,. 
dalar şimdi gene hafif hafif ,,.,,.ıe 
de ıörülür • 

T aribe bakarsak görürü:z. 
Türklerle Fransızları alalım: . ılı 
1- Cezayir Türklerin idare"r .. 

Bir adam, bir ordu, bir ulua yenil -
diğini içinden kabul etme.ne, o, yenil
memi~ demektir. Nitekim Türkler ye • 
nilmediğini ıçine koyduktan ıonra mu
zafferlere galebe çalmqlardır. 

Muatafa Kemalin muhaberelcrinden 
anlıyo~ ki bir tek adam yenilmeği 
kal>ul etmemitlir. O telkin ıayesinde 
bütün milleti canlandırmış ve blitün 
ıalipleri bizimle birlikle maglüp vazi • 
yelle aulh yapmağa mecbur etmiıtir. 

Kapitüliııyonlara göre, yeni Türki
ye o.manlı devletinden daha büyük 
fırsatlar elde ebniJtir. 30 teşrinievvel
de mütareke imza ediliyor. Bir ıün 
aonra tebliğ vuku bulunca Y ılıhrım or
dulan kumandanı Mustafa Kemal PaJll 
maiyetine bir tebliğ yapıyor ve: 

- T eınas edeceğiniz itiliıf kuvvet
lerine kafa tutunuz, diyor. 

htaubul ile olan mubaberelerde de 
bunu görüyoruz. 

Mütarekenin 10 uncu ınaddesi To
ros tünellerinin İ§galini gösteriyOTdu. 
Bu Anacloluya aerbestçe girilmek de • 
me4ctir. O zaman Mustafa Kemal Paşa 
bt ....... la soruyor: 

- lngilizler, ne kadar kuvvetle iı-
ga) edecektir? 

lstanbuldan ıu cevap geliyor: 
- lngiliz kuınandaru biliyor. 
Muıtafa Kemal Paşa buna derhal 

cevap veriyor: 
- Ya bu kuvvet bütün Anadoluyu 

iıtili edecek kuvvetle ise ne yapaca· 
ğız? 

Suriyede ve diğer yerlerdeki garni
zonların teslimine kartı diyor ki: 

- Bu maddenin lngilizler tarafın • 
dan iğfal için konmuş olduğuna ıüphe 
yoktu. lngilizlerin her dedi;ini kabul 
edersek lngilizlerin ihtiraıının önüne 
ıeçemeyiz. 

lngilizlerin lskenderona çıkmasına 

da: l 
- lngilizlerden l skenderona çıka

cak olana atqle mukabele edileceğine 
emrettim, diyor ve istifa ediyor. 

Muatafa Kemal Paşa 12 ikinciteı-
rinde ıene telgraf çekiyor ve diyor 
ki: 

- ıngilizlerle aktolunan mütareke
nin tekli Devleti Osmaniyenin hayatı
m kimi.! cleiildir. 

Bir atıaftan çıkan bir adam boyun 
eğıniyelim diyor. Buıün bura11nı, yann 
orasını, nihayet ıurasııu iatiyeceklCO'. 

Bunlar hakikaten ya.va§ yavaı hep 
olmuıtur. Bu hiç bir zaman unutulma
malıdır. 

- Yenilmek demek, yenildiğini ka-
bul etmek demektir. l 

Mütarekeden sonraki deoir 
13 tqriniıanide bofazlar temizlenir. 

Sonra Makedonyaclaki Franarz kuman • 
danı btaıi>ula biiyük bir muzaffer or
du kumandanı yaziyetinde geliT. 

O zaınan Türklere kartı hakaret 
batlar. Yavaı yav11f lnırilizler Urfa, 
Ayıntap, Adana, Menini itgal ederek 
T orosa dayanırlar. 

Orada halk tarafından cepheler tu -
tulur. Bu pek zaif teylerdir. Memle
ketimizi bırakıp öteki tarafta ne oldu
ğunu görel"ım. 

Düpnanlar ne yapıyor? 
Sulh konferansı Pariate toplanmıf -

br. ilk içtima 18 ikiıv..amnun 1918 dir. 
Amerikadan gelecek Vilaon beklenmit· 
tir. MOOim kararlar Amerika reiıicum· 
buru ile Franıız ve lngiliz, ltalyan bat· 
kumandanları araımda olmuıtur. 

Konferana toplanmadan muhtelif ta
raflardan, Amerikan, Avrupadan bazı 
temayüller göıterilmiıtir. 

- Y enilmit devletlerden alınacak 
yerler fetihedilmea.in. Bunlar Cemiyeti 
Akvama verilsin. Onun ınandaır altına 
konubun .Burada bir de Manda karıtı· 
yor. Manda nedir? 

lnaanlrğın bir çıok zaınandanbori 
görmemit olduğu bir felakettir. 4 ıene 
sürmiittür. 10 milyona yakın adam öl
müt ve heaapıız ıervet heder oJmuı • 
tur itltilmemiı ıefrı!et olı:mıfhır. 

Büyük haıt>in, feli.lı:etin bir daha 
ohnamuını hed<es iatiyordu. Bu itle 
en ziyade ileriye giden aoıyaliatlerdi. 
Bunlar Rusyada hükümeti ele alınrtlar
ıh. Bu gibi fikirleri ileriye ıürenler Le
nin ve Amerika cumhur başkanı Vilaon 
im. 

Artık inaanlar araıında muharebe ol
. maıın deniliyordu. Savatın önüne geç

mek demek buna amil olan vazi.yetleri 
ortadan kaldırmalıdır. 

Savatın sebebi müstemleke paylaı • 
ma11dır. Avrupada artık it bitmitti. Av
rupalı halk ile meskün vilayeti almak 
ba1ına beli almak ıibi bir teydi . 

Asıl paylaıılıu:ak yer müstemleke
lerdi. Bunun aleyhinde bulunmak esas 
obnutlu. 

Amerika bat kanı Vilaon demİJtİ ki: 
- Bundan aonra milletlerin dama ta

'' gibi becayiti uıulü durmalıdır. Mil
letler kendi mukadderatma hakim ol • 
malıdırlar. 

Sulh konferan11na oturulunca bu 
propaıandalan atmak imkim yoktu. Vil
aon, aoayaliıtler hep bunu ıöylüyorlar
dr. 

Amma hakikatle büyük devletler 
ne için harp etmiılerdir? 

- Adalet yel"letıin, halnızlık kıılk-
11n diye mi? 

MU!ıarebe esnaıında küçük milletle
rin haarolunmaaı, dofruluk için harp 
ettiklerini ııöylüyorlardı ıumm &izli 
muahedeler her teJİ ıöıteriyordu. 

Bu kadar kan döktükten aonra bu 
paylarından vazıeçemezlercli. ()yle bir 
t"Y blllmak liznn idi ki aclalet, dof
ruluk propagandalan yapanların ıua -• .. ..,.Jma., va sözlerinin bayanmaır, bü-

1830 a kadar kaldı. Tunua 1882 defiıfl 
idare•inden çıktı. Suriye 1918 de 
idaresinden çıktı. ır;i 

Fran•ız idareaine ıeçti. MadeJll f 
Cezayir Türk idaıeıinden çıkaraıc,..iı 
ıaya geçmiıtir. Binaenaleyh . gıo
halkı iıe Suriye halkı arasında bır 
kay ese yapmalıdır. "' 

Yani Cezair halkı daha ınüne•' 
daha okumuı olına11 Jizınıdır· arif' 

Halbuki it öyle değildir. S ,.ı· 
hepsinden daha uyanıktır. Sarih ·~ 
le görülür ki okumuıu, yazt111!1• '°:..ı" 
veri Suriyede T .. nuııten ve ~t" 
daha fa;ı.)adır. Bu sarih surette r 
rir ki Suriye daha ileridir • c1t•· 

Zira bir Suriyeli nazıı olur, ~ 
zam olur, her ıey olur. Fakat C 
bir ıey olmaz. 

Bir mukaye~e daha •· 
-...:ı:. Jf 

Ayni mukayeaeyi Türk 1og-

11ndan alalım' J>ııı" 
Hindiıtao• alalım. Timurlenk ~ 

danı ile lngilizleri diifünelim. ~ 
1857 de Hindiatan Türklerin ~ 
çıkmııtır. Mısır 1882 de Türk 
den lngiliz idareaine geçmiştir• B .J>~ 
makaat Mehmet Ali Paşa ve baJI 
idareıidir • 

Irak 1918 de ayrılıruıtır • 
Hindistan müstemlekedir. l'dı~,,ı 

dan daha münevver ve canlı ·~ 
halıiz olduğu halde ferahtır, z~fa!'. 
dahili işlerinde kendini daha "'d" 
idare eder. Irak iae bu ikiajnclen jııdi' 
ileridir. Irak Mısırdan, Mraır 1:1 ı;r- I· 
tandan daha ileriye ıeçmiJtir· •. ı...ıl 
rak Türk idarea.inde daha çok ır-;;. 
tır. Bu sırf bizim aleyhimizde P 
gandadır. pir 

Bunu muahedelerle de isbal 
)erdir. . .

0 
Cemiyeti Akvam rnuahedesİ"' 

İnci maddeainde denir ki: ıf 
- Osmanlı İmparalorluğuııdaJI 

nlan yerler Cemiyeti Akvııına .,eti 
olaa bir mandacıya verilecektir· 

Ancak Osmanlı imparatOl'Jgğııl' 
ayrtlmtf olan yerler uyanıktır• ~ 
müıtakil olarak yetiıd>ilirler- ııo1 
kua bir zaman bir manda al!JOI' 
mak gerektir. . 

Halbuki diğer memleketler içıO · 
le bir ıey düıünmüyorlar. ~ 1' 
aleyhimizde bu kadar propaıı~ .... ,.ı ı 
parken bir taraftan da bunu ıı
mektedir. 

Paria sulh konferaflfl 
Burada üç büyük kuvvet çarıııt 

ltr: 
1 - AmerikL 
2 - lngiltere. 
3 - Fransa. 
Jtalya bu kadar kuvvetli ~ 

dan, Japonya uzak olduğundaıı; 
kanpnamıttır. Amerikanın !'! a:J ~ 
devlet olmasına rağmen te~ ,-_ıı 
muıtur. Bunun ıebebi Am~8 ,;~· 
cumhuru Vilaonun haleti rubiY~ 

Vibon A vrupaya gefuıc:e, 
düıüniiyordu. y 

Cemiyeti Akvamı kurmak.~ 
arkadaşı olan mirallr)' Havz 
diyor ki: _wıı 

- Cemiyeti Akvam iti bar;-. . 
sonun aklı idi, bütün kabiJiyetİJl'J 
du. Orada onu tabnİn ~;ı, ol 
ve Fransızlar onu tabnin ı 
dan her f"Y kopardılar. 

Vilaonun 14 ınaddesini 

lar. "' 1of 
Bu 14 madde harp eana&JJI · 

lenmiıti. Adiline tartlara ria1"' 
cekti. ~· 

Cemiyeti Akvam merakı ~ııt' 
lnıiliz ve Fransızlar 14 maıl iJ;Ilı! 
çok fedakirlık yaptırttılar. j,,lı 
Oımanlı İmparatorluğn mevzd11 

)unca iki kuvvet çarpıtb • 
1 - lnailiz. 
2 - Framız:.. .s ~ 
lngiliz mütareke anında. b 1 

iini yaptrmufb. Musul, Surat" 
lerin elinde idi. -•er J 

Konferanıta bir çok talJ;i.r· . 
Yunanlılar pek çok l"Y iaıt ~ 
yarılım eden lngiltere idi. f ıııl~ 
miyerek Venizelosu tutmuf."': V' 
lar tiddetle mulıalefet etnııttJ..1ti-Atoorikalılar ela itiraz atı"' 
oon Venizelosa itiraz ediyor. t ~ 
da yer almağa haki<ımz yolı1~ ',.._,.,, 

Ancak Venizeloı CeıııiyetJ r-· 
komitesine aza oluyor. Bi~ t• 'tf 
baıkan Vilıonun gözüne ı~._.ı ..ı 

Bir ay aonra 9 kitilik bıt ııof"j 
V enizeloı ta giriyor. Vila<>1i"~ 
li zahir olduğu için Vilııon .,ı~;I 
nanlılara verilmesine r~~ı ii•~IC 

Venizelos mcınleke~. ;: ,.ttl9 
dare edecek bir adam degıl .

1
.;..., ı .A 

ketini idare ederken ecnebi ~I'' ·• 
mak istiyordu. Bu maksatla rıil'lııl 
du. Netekim Yunaniıtanın ~·~ 
aıyasası neticesinde bu ka~arP •' 
masmın sebebi de budur; . ti· 1 da Venizeloı Giride çekiJtu'!,.,:..ıı 

·· et JP"" Atinada bırakbğt muııı 'ı' 
dığı bir mektup vardır. b.,..., Çı 

O eınacla Yunaniatan he1'ıi 
cektir. Yeni bir bakanlar ~ı 
lacaktır. dıi' 

O zaman V enizeloı y~z _,,. · ı· nın ,_ ·ıtı" ta lnıiliz Fransız rıca 1 • edi 
ti alınmadan kabin• teıkıl jJİ 
<liyor. . ıd'Jl" 

lnıiliz ı::nıellicent •~ı~'.:ıif• 
bir çok vesıkal"." neı e1ıeııclf1~ </ 
göre de bu vazıyet kUVV • .ıe ~ . 

Franıız belc•nlar beyetıt',.eıli!i1"" 
nizeloıun YllPtıiı iıten balı 



' 

., 
---

idam kararı 
Muğlada iki kişi ölüm 

cezasına çarpıldı 
"1UGLA ı 26 .A.A. - geçen ağustoı 
~a Üzerinde bulunan çok miktar• 
ıı_ tahsilat paraamı almak için tahsil· 
,.:; .~Yarlayıp yanında korucu Hüıe-

oldÜren Muaa oğlu AH ve Rama• 
:ı o~lu Alinin yapılan durtı§tnalarm- . 

liııaeyini taamüden öldürdükleri , 
· llııılllfıidığından her ikiai da ölüm ce • 
~ malıkUm olmU§tur. Bunlardan 
.:• oğlu Alinin yqı küçük olduğun• 
.. ..._,aelüz sene dört ay ağır bapise 
--..:Unı edilmiıtir. 

it .. ~ afyon murahbasla· 
rına ziyafet 

~._.. Türk • YıagoslaY mitterelı 
\' •nl•pnuma ittiriki için Tim< • 
.""'1-v af,.. büroaila miizakerey. 
~t olan murabhaılan Bay AJi. 
- Nazu ve Bay Narman Mahmut ,.. 
~dün Türk. YugoılaY müıte • 

,"*1on bürolU tarafından Penpalu 
~ bir ziyafet nrilmittir• 
..._!ran murabbaılan, bu huıusta ce • 
Lf_AD adeD müzakereler geriye kalclıiı 
":;" bir kaç güne kadar memleketleri-

döneceklerdir. 

Şehir meclisi bugün 
toplanıyor 

lltanlıaJ gmıwni mec1iai bugün t• 
~-.ktır. Bucünkü tıoplantıda meclise 
~ reis .. ekili seçilecektir. 
-·~ugün meclise ittirik edec* yeni 
~ da takdim edilecektir. 

Trabzonda havalar 
ve ziraat 

'fRABZON, 26 (A.A.) - Bir ka9 
l!::'ür havalar rlık, güne~li ve ya:ıı 
tıı1ı"a11 gibi geçiyor. Ziraat Ye meyva• 
ttq, 'c faaliyeti bu yıl pek geniıtir. Zi· 
~ dairesi külliyetli portakal, maııı
hl na fidanı dağılmqbr. Fmıhk bah-

eriııde imar iıi hararetlidir. 

Manİ!!a fırka kongresi 
t MANiSA, 26. A.A. - C. H. F. viıa. 
~ lrongre.i çalqm:ıaıpı bitireli. Yeni j. 
...__ ~eyeti ile umumi kongreye gidecek 
-..raııhaslarmı seçerek dağıldL 

Dünyanın en büyük vapu· 
runun ilk ıeferi 

'1 SAJNT • NAZiRE, 26 (A.A.) -
"'~zum (Normandi) vapuru, Hav• 
t. n Nevyork'a ilk aeyahatini gele
ıtr.. \~.o .?iaıında yapacaktır. Dünyanın 
~yük vapurunun bu ilk seyahati 

sebetile tenlikler yapılacaktır. 

'Aydın Halkevinde kıy-
bıetli b·r armagaa 

~: YDIN, (~~lliyet) - Sayla't'llDIZ B. 
lıt~ Ertekının kansı Bayan Berin 
lliy elrin çok kıymetli ve yükaek markalı 
~ aııoaunu Aydın Halkevine armağan 
~.;; Bayanın küttür yuvası ve soysal 
~ ocağı olan Halkeviınize kartı 
ıı.; Yardun ve alakasmdan ötürü aaym 
~ bütün Halkevliler teteldriirlerini 

.. ar. 

Aydın genel meclisinin 
ikinci toplantısı 

~Y~_lt:l, ~Milliyet) - Vilayet genel 
ı;., 11 ikıncı toplant111nı valimiz Toke
~tlığında yaptL Bu toplantıda, 
~klerim"'-den gelen tel yazı karıı· 
""i okundu. Beymdırlık bakanlığı ı.;... 
'İ, olııra bütçeye yüzde ıs eldenme
tıı:ıVila?'et telefon hatlanna yardım 
~;u::ı, ıilma mücadeleıine 5000 lira 
' si, orta mekteb binasının yapı 
~ 1.~çin belediyeye olan 442ı linı bor
~bütçeye alınnuuı hakkındaki kiatlar 
~encümenine, bazı köylerin bağlan· 
!ı'il: nı değiıtirilme.i ve N112illiya 
~ . klavuzlar Ye Sultanhiur nahiye-
\ •"'n ayn idare edilmeai, Tireye bağ. 
lı... ~!atin köyünün Ayd•na alınması 
~dairi t.Wifler de mülkiye encüme
~ •erildi. Dalama nahiyesinin adının 
~tirilınesi bakkmdaki kiat üzerine 
-,; ~n üy ..... Ye bu arada Bozdoğan 
~ı Bayan Behice Özkanın Dalama 
ıL!"". alldda türkçe olduğu hakk ndaki 
~ Üzerine bu telı:lif abamlandı. 
·"Otlis salı gÜnli toplanacaktır. 

.\)dın Halkevinde konfe-
rans ve lronserler 

~\'DiN (Millr,at) - Dün aktam 
~~izde haftalık konferaaların Ü· 
~ belediye yazı iş.teri çevireni Ya 
~ idare heyetinden Asaf Gökbel 
ııı..:;•l>dan verildi. Konferansm menua 
~ arası n Cümurluk çağına kadar 
s:;!Yecilik tarihi idi. Asaf Cökbel kon
IL--:Olnda çok muvaffak oldu Ye çok 
lı.:"'andı. Konferanstan önce piyano ve 
~ Hüseyn ve Orhan bir konsv 
\; L.. -· • Halkevirnizde her hafta verilen 
'ı ı.::oıserler-, a1mal musikinin yayima• 
,--.....dan çolı: eyi tesirler yapmak• 

~ Askeri tebli~ler 

r kaç sene müracaat etmiyen 
~ ihtiyat z1Ntleri111 
~~lu aokeı4ik tub,tsinden ı 

' "ilu aolcerlik ıubeainde kayıtlan 
~'"i., olduğu halde son bir kaç sene S IRÜTacaat etmemeleri yüzünden 
~ ~vaziyetleri meçhul kalmıt bu
L""'ıı Yat zabitan ve aakeri memurST..., ~ehal 93S senesi Mart ni· 
~, ~ kedaı nufus biiviyet cüzdanı 
~ •eaikalan ve 4 adet veo.ika fo 
~6 !'( ile birlikte §ııbt'ye müracaatla. ı 
~o. lu karllt'Un latb;k:ıtına ait t:ı· 
~. S4 Üncü maddesine tevfikan ilan 

j Avrupa barut 
Fıçısı gibi 

(Bap 1 inci eayfada1 
hmmaktadır. 

Moakoua tlaııet etmif 
LONDRA, 26 (A.A.) - Sovyet hü

kumetinin, 3 ıubat tarihli Fransız • 
lngiliz beyannamesinden doğan me
seleleri müzakere etmek üzere, lngi. 
liz nazırlarından bir veya bir kaçını 
reamen Moşkovaya davet ettiği zan • 
nad.iliyor. 

Con Simon perı<mıhe:y• Pamı. 

PARIS, 26 (A.A.) - Lava! bugün 
kabineye Avuıturya nazırlarile ge • 
çen mülakatlar hakkında izahat v
cektir. 

Ayni zamanda, mumaileyh Londra 
uzlapalan münuebetile Parla, Lon· 
dra ve Berlin araunda diplom&1İ yo
lu ile devam eden konllflllalann da 
neticesini arkadatlarma bildirecektir, 

Kabine ,perfelftbe siiDii ihtimaldir 
ki tayyare ile Parise gelmeoıi beklen.i
len Sir Con Simcm'un bu ziyareti ;ı. 
de m"fCUI olacaktır. 

Jqoi)tere aefarethanesinde verile • 
c<ik hususi bir öğle yemeği esnasm • 
ela, Bay Lava! ile Sir Con Simon'un 
buh1fup, devam eden müzakereler 
Daklunda doğrudan dojruya göriif • 
meleri mümkün olacaktır. Akfam. Ü• 
zeri, Sir Cooa Simon, seyahatinin ae • 
hepleri baklanda bir konferans vere
cek Ya sonra müttefiki... kulübünün 
kabul ..-inde hazır bulunacaktır. 
lnııifuı gauteleri seyahati )'aiııde 

buluyorlar 

LONDRA, 26 (A.A.) - IBDel ga
zeteai yazıyorı cSir Con Simon'un 
Berlinden Moakovaya ve belki de Va.r
fOvaya ve Prag'a vaki olacak aeyaha· 
ti, 3 ıubat tarihli Fransız • lngiliz be
yanname.inin tebarüz ettirdiği plan 
etrafında bütün devletleri birleıtir • 
mek busuıunda lngiliz nüfuzunun ka• 
ti bir rol oynryacak mevkide bulun • 
duğu, Avrupa tarihinin bu istiınai 1&• 

atinde tamamile yerindedir • ., 

Sai cephe muhafaza.kir partiaine 
menaup (Morning Post) Sir Con Si • 
mon'un Moakovaya azimeti fikrine 
yatıyor gibi görünerek: cHakika.ti gö 
ren hiç bir adam yoktur ki, ıarkta zu. 
huru muhtemel bir harbin netayicin· 
den garbi Avrupayı korumak imkA • 
nmı tM&vvur edebilain. lngiltere, Ber
lin ile Moakova araaında tavasııut et
mek makıadile, oralara devlet adam· 
ı.,.. gömlenneğe satalıiyettar yegane 
memlekettir . ., diyor. 

Diğer taraftan, münferit muhafa· 
zakar Daily Ekapres de Berlin va 
Moıkova seyahatlerine muanuhr. 

LONDRA, 26.A.A. - Sir Jolın Si· 
mon'un ı?elecek halta sonunda Berlin'e 
hareket etmesi çok muhtemeldir. 

Habeşistan da 
Vaziyet 

{Başı 1 inci eahifede )' 
hiç bir malı'.imat yoktur. 

Adiaababa'da bu mesele üzerinde 
cereyan eden müzakerelerden bir neti• 
ce alındığı meçhuldür. 

Yine ecnebi memleketlerden gelen 
haberlerden anlatıldığına göre, ItaJ. 
ya bükı'.imeti, meselenin hakeme ha • 
valesi hakkında Hahetiıtan tarafın • 
dan gönderilen notaya cevap verme • 
mittir. 

Habeyiatanın notası Romaya 23 fU• 
bat tarihinde gelmittir. Şimdi buna 
cevap yazılmaktadır. 

Habetistanm teklifleri, evveli. dol· 
rudan doğruya müzakereyi, itilafı vo 
nihayet hakeme havaleyi ihtiva et • 
mektedir. ltalyan cevabı, daha yazıl· 
mamıftır. 

Adisababa'da doğrudan doğruya 
müzakereye batfaıımqtır. 

Yurda çok seyyah 
Getirmek için 

(B&§I 1 inci sahifede) 
re böyle bir komisyonun top!anacağım 
turuzmin devlet kontrolu altına alınıp 
muslakil bir ofiı va.srtaırylc idare edile
ceğini haber ..... yabancı seyyah acen. 
teleri ve büyük Hyabat kurumlan Türko. 
file bafvurarak anlatmak iıteğinde bu· 
lunmuflardır. 

Ayrıca Balkan andl&§Dlall Atina kon. 
seyinde turizm için verilmiı bir karar 
vardır. Protolı:olun döl'düncü maddeıİn· 
de Balkan andlapna11na dahil ülkeı ... 
uluslarının birbirilerile daha yakın te
maı etmeleri ve turİD'nin ekonomik a
lan;la temin edeceği faydalar tebaruz et. 
tirilmektedir .Bunun için de güzel yer
lerin prop~o:andaaı, cümrük Yeya pa· 
aaport muamelelerinin aadeleştirilme.i 
bazı p'ropavanda efyasınm gümrükten 
muafiveli. nakil tarifelerinde, otellerde 
karttlıklı tenzilat, turist> burolan kurul-
ması ;1 , ~; ... ürülmüıtür 

Niaacı ... rnda toİıl....;,cak Balkan and-
faıımıHt ekononUk konseyinde bu mese
leler uzun boylu görüşülecek Ye bir ka. 
rara bRğlanacalctır. Simdi.len de.-1.-tler 
araıında ~öriinnelere v'e fikir teatisine 
batlanmı.-t-r. Komiıyon~ okunacak olan 
rapordn birtün bu meseleler etraAıca an
lattlmaktadır, lromiıyon meaaisina devam 
etmektedir. 

Memlekette 
Sağlık işleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
bir ~': ~tına _alınmır:;., olduğun. 
d~n !"°unu aıhhırtı muhafa ,a için böyle 
bn· i'\yrha hazırltınm~s · na lii':.um wörül-
ın t ür. -> ... 

&undan bafka !:ava harbinden lrorua
mada ailıhat itferi hakkında bir talimat· 
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MEMUR ARANIYOR ~ 
Elektrik cihazlannı mü!terilerin evine giderek satacak memurlare ihti

yaç vardır. 

Bu iti İsteyenlerin abla1u temi~, ticarette ehliyetli olma11 .,. hakkında 

tohadet edenlaria iyi kimselerd<"n bul unma11 l&zımdır. 

Bu meziyette cılmıyanlann müraca alına lüzum yoktur. 

Bu memurlar komisyonla İ•tihdam edilecelı: ve ehil oluriaroa .kendilerine 

İyi bir gelir temin edebileceklerdir. 
l~en bütün izahatı yazı ile vererek merinde " Propaganda daireıi,. 

yazılı bır mektupla 106ı numaralı poı ta kutuıuna gönderihneai. 

latanbul aıliye befinci hukuk mahke
meıinden ı 

htanbul belediyesinin tahte kalede ce- I 
dit hanında kömür mütebatliiila mq
gul V aleaemaki aleyhine ikame eylediği 
alacak davasından dolayi mümaileyb 
V aletemııkinin tkmnatır&hı meçhul oldu· 
fundan ilanen tebliğat icr- karar ve
rilmiı Ye emri mııhdmne 3().3.935 tari· 
hine miiaaclif cumartesi sünü aut on 
dörde tayin krlmmıt elduiwıdan yeftDİ 
ve vakit mezkılrde mahkemede hazır 

bul11111DM1 ve yahut tarafmdan musaddak 
senetle bir vekil göndennooi lüzumu be
yan ve abi halde hakkında aiyıılıen 

muamele icra olunac:atı teblii mW&ml• 

na kaim olmak Ü-. iliD olunur. ( 8517) 

la. asliye mahkmneoi ı ci ı.-..ı. daire
sinden ı 

Müddei Laıgopolo F ettel va ıürekau 
velcili avukat K. Lulcaridia ef. tarafın. 

dan Pangaltıda Bilezikçi. eolıaimda 34 
No. ~mukim Karnik Melkonyan efen· 
di aleyhine ikame olunan if1is davam· 
elan dolayı tımir kılman davetiyenin ı. 

kametg&h.ı bazın meçhul bulunan miimai 
leyh Karniiı: Melkonyan ef. ya H. U. M. 
K. n ı 4 ı ci maddeai mucibince ilanen teb.. 
liğine ve emri talıkik•tın 26-3-935 ıah 
günü s· at ı3 buçukta İcrasına karar ve
rilmit olduğundan mümaileyh yevm Ya 

vakti me2lkı'.irda mahkemeye gelmediği 
•cya bir vdci.I göndermediği takdirde 
hakkında gıyaben tahkikata deYam o
lunacağı mahkeme divanhanesine talik e
dilen davetiyenin tebliği maiamına kaim 
olmak üzere ilin olunur .(8573) 

htanbul 4 üncü icra memurluğun. 
dan : 

2280 numerolu kanun muciôınce ye

minli üç ehli vukuf tarafından beyeti 
umumiyeainin temamına ( 46S5) dört bin 
altı yüz elli beJ lira kıymet taktir ofu. 
D3n Beyoğlunda Katip Muatafa çelebi 
mılhalleainde kayden kuyu ıokağında es· 
ki ve yeni ıo numerolu ve mahallen AD
dullah ıokağında ıs No. ve arka c'iiıet 
Kuyu sokağında ıo numeroyu taııyan ve 
iki sokağa cebheıi bulunan k.argir evin 
Kalyopiye ait yan hineoi ikinci açıl< ar· 
brmaya .konmuı olup 26·2·93S günün· 
den itibo.ren tartn"a.nesinin dairemizde 
herkes tarafından ııörülebileceği ve 
21..J-93S tarihine rastlryan per§embe 
günü ıaat ı4 d .... 16 ,a kndar dairaniz· 
de ikinci açık artınna ile sablacaktır. 
Birinci açık artırmasında (ıOOO) liraya 
talip çıkımı olup yapdacak olan bu ilUn· 
ci açık artırmaaından en çok artıran İİ· 
zerinde.I bırakılacak ve ancak muham
men kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı 

taktirde 2280 No, liı kanun ıhkilmı tat· 
bikan •atıf geri bırakılacaktır. Artır

mayr. ittirak için satılan hisseye muıip 
muhammen kıymetin yÜzde 7,S ğu nia
petind<: pey akça11 ve ya bu miktar üze
rinden milli bir bankanrn teminat mek
tubunu venneleri lizımdır. Müterakim 
vergilerle belediye reWnleri, vakıf icare

s.i ı.Ni,teririne aittir. ı424 No. lu icra va 
iflas kanunun 119 cu maddesine tevfikan 
hakları tapu aicilleriyle sabit olmıyan j,. 

pote!;li alacaklılarla diğer alakadaranın 
ve irtifak hakin sah.iplerinin bu haklan· 
nı ve hususiyle faiz ve masarifa dair o
lan Mldealanm ili.o tarihinden itibaren 
20 ciin içinde evrakı müıpiteleriyle biJ. 
dınneleri aksi taktirde satış bedelinin 
paylaımaaından hariç kalacaklan cihetle 
a!akadaramn bu maddei kanuniyeye gö
re hareket ebneleri ve daha f1121a ma· 
lı'.imat almak iıtiyenlerin satıf gününden 
evvel 934-61 dosya No. suyle dairemize 
müracaatla istedikleri tafsilatı almıf 

bulunmalan ili.n olunar. (8SS4t 

htanbul 6 mcı icra manurluğundan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz muhtelif 

cins ev eıyaaı zo.3.935 tarihinde Fmdık· 

hda, Dere içinde, Y ağhan~ sokağında, 1 

No. lı hanede ilk açık artrnna suretiyfe 

•atılacağından hııliplerin saat 9 buçuk· 

tan; 10 buçuğa kadar mahallinde bulu

nacak memuruna müracaatları ilan olu· 

nur. (8869) 

name layihası k-uıulacııılrtır. Tababet 
ve ıubeleri sanadanrun icra11na dair ka-· 
nunun 75 inci maddesi mucibince toaba· 
bet ve tubelerine aid sanatların yapıl
masından doğan ıuçlarda mahkemeler 
tarafından yükselı: sihhat ıuraaının reyi
ne müracaat olunmak medıurildir. Bu 
defaki içtimada da böyle üç hadiseye aid 
evriılr: tetkik olunacaktır. Bunlar dışında 
bazı ıebirlerimizde görülen difteri, ~İp 
aalğmları ve bunlar hakkında ittihaz e

dilen ve edilmesi l&znn gelen tedbirler 
konutulacııktır. 

................... 
VAPURCULUK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, T elelonı 22925. 

KARABIGA YOLU 
BARTIN vapuru 27 Şubat 
ÇARŞAMBA 1&a.t 20 de KA
RAIBIGA'ya kadar . 

Sancılarınızla 
Mücadele etmelisiniz 
Romatizmadan muatarib misi· 

niz 7 Vücüdünüzcle lunklık mı 

hiuediyıoraunuz 7 Kemldanamıya. 
cak bir halde misiniz 7 Hemen 
gayet basit ve pratik bir tedavi 
metodu olan delildi Allcock ya

kıunı kullanınız. 

Allcock yakıll, tevlid ettiği ha
raret aayeainde hemen kanı te
hacüm ettirir. Bir Allcock yakısı 
tebahhur eden ve çamqırı kirle

ten mayilerin mazarratından ari 
olarak ağrıyan mahallin etrafına 

kanı tehcüm ettirmekte müte· 
harrit asabı teskin, adelatı fU• 

ınutatır. Bel' eder. Allcock'un te
ıiri mütemadi, nüfuz ve teskin 
eder. Eczanelerde 40 kuruta satılır. 

Mü]ı1m ı Taklitlerinden sakın

mak için Kartal markah ve kır
mızı daireli Allcock yakılarmı 

:ınuaırran isteyiniz. 

Beykoz ıulh hakimliğinden : 
1- Açık arttımıa .uretile satılarak ortar 
lığın kaldı:nlmasma karar verilmİf olan 
Anadolu Hiurmda Otak°'.epe caddesinde 
20 No. lu ahıap bir kattan ibaret bir 

uf.ı-1< sofa ile iki biiyiik ve bir küçiik o
dan ve bir beli ile matbahı ve yine 
bahçe içerisinde bir ufak odayı ve iki 
yüz elli artın bahçeyi miijtemil ev kıy· 
meti mulıamminesi 800 liradır. Ve yine 
o caddede 22 kapı No. lu ve 400 lira kıy· 

meti muhammineli tahtani ufak oda ve 
bir matbabı ve bir belayı ve ikinci katta 
;ki oda ve bir ufak •ofa Ye bir de tavan 
arasını tamil ve bahçesi ve suyu bulun• 
mayan ev ile yine 20 No. lu ev içinde ve 

22 No. lu evin arka tarafına tesa i•J 
eden mahalde mevcut ve yüz lira loyme
ti mubammineli ve ı 7S zira ana açık 
artınna ıuretile paraya çevrilıneaine ka· 

rar verilmi,ıir.2-- Arttmna ıartnamesi 25 
ıubat 1935 gününden itibaren 6 dosya 
No. ıila mahkememizde açılıru,ıu-. Faz. 
la bilği meyenlerin daireden öğrenmele· 
n laznndır.3 - Birinci arttırma 2S mart 
ı935 pazartesi günü saat 11 de yapılacak 
tır. O gün taktir edilen kıymetin yüzde 
7S ni bulmuaa satıt ikinci arttırmaya 
bırakılacübr. ikinci arttnma 8 Nisan 
1935 pazarteoi günü saat 11 dedir. 
4- Arttırmaya iftirak etmek İlteyenler 
taktir olunan loymetinin yüzde yedi bu

çuğu nisbetinde pq alr.ie.ini veya mitli 
bir bankanın teminat mektubunu ar.1...,. 
dan evvel venneleri lizımdır. 5- Diier 
alacaklarla irtifak bakla sahipleri iWı ta· 
rihinden itibaren yinni gün içerioinda 
evrakı müabitelerile müracaat etmelidir· 
ler Hei<lan T-.»u ııicillile sabit Ôlmayan
lar aatıt bedelinin paylaftırdmaaıncian 

hariç kalırlar. TeHiliye veaair resim· 
ler alıcıya ait olduğu il&n olunur. (8557) 

htanbut aıliye mahkemeleri birinci ye. 

nileme büroıu : 4 birinci kanun ı934 ta· 

ribinden ev el ikame olunup 1 ataııbul -
!iye ikinci ticaret mahkemeainde dercı-

ti ruyet ve Kom Lala ve §eriki ile Yor· 

gi madam Mıııtildi ve Mustafa arasında 

ınüt•evvin dava d01yuinin yenilen .. 

mesi İçin verilen beyanname ve gönderi· 

len davetiy~nin Mustafa ikametgahının 

meçhul olduğu beyanili. mubatirt tarafın 

dan bil& tebliğ iade edilmİf Ya bir ay 
müddetle ilanen tebliğat ifa11na ve 

8-4-93S tarihine musaddif pazartesi gÜ· 

nü ıaat ı4 de yenileme muamelesine 

başlanılmasına karar verilmit olduğun· 

dan mezkur günde yeni Postahane bina· 

sında kain birinci yenileme bürosuna 
1-elmediği taktirde 2367 numaralı kanun 
ahkamına tevfikan yenilemenin giyabın· 
da yapılacağı ilan olunur. (8567) 

Dr. l H SA N SA M 1 .._. 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kartı 

pek tesirli ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. ı89 • .., 

~~~~~~~~~~~ı1os 

MAADIN \VE CEV AHIR 
ve Mevaddı Madeniye 

Türk Anonim Şirketinden : 
Ticaret kanununun 36ı inci maddesüe 

nizamaamei dehilinin olbaptaki ahkimı 
mucibince p.iı:etimiz hissedaran heyeti U· 

mumiyeai mevaddı atiyenin müzakeresi 
zımnmda 30 Mart ı93S cumarteıi günü 
saat 10 da Şirketin merkezi idareai olan 
Galata Merkez Rıhtım Hanında ikinci 
katta 25 numarada adiyen .içtimaa d .. 
vet olunur. 

Müzakerat ruznameai 
1 - Meclisi lclanı ve Murakıp rapor. 

lan kıraati, 
2 - 1933 .. neli b-baıtının kabul H 

tasdikı Mediai Tctare heyetinin telıriyei 
zimmeti Ya ı934 senesi beaabatı neticesi 
bakkmda Meclisi idare tarafından vaki 
olen teldif için karar ittihazı. 

3- 1935 ıenesi için bir mıwalup ta• 
yinile kendiıine nrilecek ücretin teabitl. 

4 - Kiralmna mukanlesinde tacliii.t 
i.cr .. ı. 

S- Mecliıl idareye aza intihabı n ab
Yali iktisadiye aebebile ı935 senesi için· 
de Meclisi idare azalannın hak huzur· 
larmm kat'L 

6 - Ticaret kanuQunun 323 ~e 324 
üncü maddeleri mucibince meclisi idare 
azalarına aeliıhiyet ve mezuniyet itaıı, 

Akali 6 hisseye sahip olub da içti· 
mada hazır bulunmak iıteyen bisaedwan 
malik olduklan senedatı yffmİ içtima· 
dan akalli bir hafta evel ıirt.et merkez 
ldareaina veya berlıangi bir muteber 
Bankaya Yeya müeueseye teslim eyleme
leri l&zımd ... 

TORKIYE MiLLi 
Sigorta Şirketi 

Niumnamenin 25 inci maddeıine gö
re, TURKIYE MiLLi SiGORTA ŞIR· 
KETi binedarlan, 193S ıeneo.i Martının 

27 inci çarıımıba. günü ıaat ıs de Şirl<e
tin merkezi olan Calata'da Voyvoda cad 
desinde Türkiye Milli hanında alelade 
umumr heyet toplantmna çağırılırlar. 

Müzakerat ruznamesi 
ı - ldare Meclisi r aporunun okuruna· 

•ı. 
2 - Murakıp rapcwunun okunma11, 
3 - ı934 sene.i bilançoou ile kir ve 

zarar hesaplarının kabul ve taodikı, idare 
meclisinin ibrası ve hesaplar üzerinde i
dare mecllsinin teklifleri, 

4 - idare meclisi •elerinin aidat ve 
huzur halolarile Müdürlük tahıiaatınm 

tayini iç.in idare meclisine izin veritm. 

si 
5 - idare Mecliıi üyelerinin ıeçitme

ıi, 
6 - Murakıp seçilmesi ye tabıisabnm 

tayini 
7 - Ticaret kanunan 323 üncü mad· 

deıine göre ister kendi adlanna İllt ... 
bafka prketin müdür veya idare medi· 
si üyeleri ııfatile ıirketle ticari muame
lede bulunmak için idare meclİli üyele
rine aelilıiyet verılmeıi. 

Bundan batka teklifler, ıirket senna• 
yesinin en az yüzde yinniıine malik hiı· 
ıedaiClann imzalarile, toplantıdan ancak 
on gİİn evvel tirketin merkezine bildiri!· 
mit olmalıdır. 

hter kendi adına ister vekil olarak en 
az on hissesi olapda bu toplantıda 

bulunmak isteyen hissedarların ticaret 
kanununun 371 inci maddesine göre 
toplantı gününden yedi gün eTveline 
kadar Mnetlerini ıirketin idare merke
zine emanet olarak bu-akma11 gerektir. 

idare Meclisi 

Kadıköy ikinci ıuHı hukuk hakimli· 
ğinden : 

Gazetenizin 26-2-935 tarihli niisbası· 
mn 7 inci aabifeıi 6 mcı sü.tünunda 
(Uç Pınar mevkiindeki nin 27-3-35 
çarıamba gÜnÜ satılacağına dair) yazıtı ı 
il&nda günü ( Cumarte.i) yazılmıt İle de 
çarşamba olduğu taslıihen ilan olunur. 

Uslriidm- Tapu id&r<!$ind- : lhaaniye 

mahaUeai ve caddesinde eski 33 kapı No. 
lu karakol anMmm senetsiz tasarruf e
dilmit olmak baael>ile bu kerre hazine 

namına teıaçili Jstanbul milli emlak mü· 
dürlüiünden ı.ı.935 tarih ve 89ı No.. 

lu t..ı.ere ile İstenilmekte olJuğundan 

seneni. t.oarrufata tevfikan tahkikat 
icraoı ;Çın 12 Mart 93S inci salı günü 

ıaat ıo da mahaHine tapu memuru gön· 

derileceğinden bu yerde tasarruf iddia· 

11 olantarm bu baptaki vesaiki mııtebera 

lerile birlikte Uaküdarda Doğancılarda 
tapu idaresine veya o ıün ve saatte tna• 

hallinde tapu memuruna müracaat eyle
meleri bildirilir. ( 8S63) 

lstanbul 4 cü icra memurluJundan ı 

Satılmuına karar verilen altın gümilt 

ve pilatin kadın saatleri 28-2-935 per

ıembe günü ıaat 14 den itibaren latan· 

bul ıandal bedest ninde ikln~i açık art· 

tınnll ile satılacağı 34.4ıo2 sayıh dcıaya 

ile il&n olunur. (8576) 

- -~ S 

BALYA-KARAYDIN 
Madenleri Türk Anonim Şirketi 

Ortaklarına ilan 
Ticaret yasasınm 361 nci maddesi ve 

iç Nizamnamenin 24 ncü maddeıile sono 
raki maddeleri hükümlerine uyarak 
BALYA • KARAYDIN MADENLERi 
Türk Anonim Şiri<etinin Ortaklar Genel 
Kurumu ap.ğıda yazılı itlerin görüşü!. 

me.i için Martın 27 nci çarf8mha günü 
oat ıS,30 da Şirketin· Ga1atada Merk1!2 
Rıhtım hanındaki merkezi idaresine adi 
surette toplantıya ç&ğmlır • 

1 - idare Mecliıi rıiporu ile murakıp 
nporunun dinlen-ı, 

2 - 1934 senesi h.-plafinın gerçek. 
leoclirilmeai, mezkı'.ir •ene netayicino 
dair idare DMCl>sinin teklifi b•kfnada ka 
rar verilmesi Ye icl-. mecliıi üyeleriniıı 
aldandmlmaaı, 

3 - I.ı.. MMliııindee çokan üyeleri& 
yerine diğerlerinin ıeçimi ,.ahud tsaı 
kendilerinin oeçil.-si, 

4 - 1 dare medisine verilecek öa. 
bmıkı mikdannm kesıtirilmeai, 

S - ı935 senesi için bir murakıp -
~ ... nrilecelı: ücretin biçilmmi, 

6 - Şirketin genel idareıini çevir
melde miilı:ellef idar. meclisi üyelerile 
çevirgene nrilecek iicntin keatirilmt..ı 
için idare mı '"ine aelilıiyet verilmes~ 

7 - Gerek phaen kendi namlarile ve 
aerd< sair ıirketlerin idare Meclisi Üy& 
ai yab~ çevirgeni ııfatile ıirl<ette akdi 
muamele hususunda idare mecliai üye
lerine miisaade verifmeıi. 

IP,u toplantıda bizzat ve bilnkale 
hazır bulunmağı isteyen ortaklar Ticaret 
yaaaımın 371 inci maddeoi mucibince sa· 
hip olduldan aenetleri toplantı gününden 
en aıaiı bir hafta evvel 1 ıotanbul' da tirke
tin merkezi idaresine ve Paria'te d' An· 
tin solı:ağnıda 3 numarada ( Banque de 
Paria ~t des Pays-Baı) banka11na yatır• 
malan lhand ... 

Balya • Karaydm ıirketi genel ku· 
rum için ortaW..a airme veıikalan ve
recek ve toplantıda bazJP bulunamıya. 

caklara dahi icabeden vekaletname nÜ· 
münelerini istediklerinde emirlerine ha· 
zır bulunduracaktır. 

Orlaldardan her biri genel kuruma 
giren diğer bir zırtı t.\,vkil edebilir. Or
taklık .enetlerinin yatırılmıt olduğuna 
dair müeas-ı maliye tarafından vet'İI· 
mit yeduJar genel kurumda hazır bu
lunmak ü:ıre yatırrlımı ortaklık senetle 
ri gibi kabul olunacaklıır. 

lıotanbul, 2S Şubat 1935 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketinden: 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirke

ti hi.sedaılan umumi toplantısı nlcliide 
olarak 30 Mart 1935 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 4 de Ankarad:ı T ÜI' 
kiye it Bankasında içtima edeceğinden 
itbu İçtİmaa iftirak etmek için en aşa· 
ğı ıo hiue senedine ıahip olan h.iued&I' 
!arın mezkıir hisse ıenetlerini toplantı 

gününden bir hafta evvel Şirket idare 
merkezine teYcli ederek dühuliye varaka. 
almalan ~caret kanununun 370 inci ma4 
des.i mucibince il&n olunur. 

Müzakerat ruznameai 
1 - 1 d- mecliai ,,. murakıp ,..,,.,.... 

larnun olı:unması. 
2 - Bilinçonun Ye kir Ye zarar b• 

aaplamım kabul ye tasvibi ile temettÜI• 
rin dağrtılmasına karar \-erilmesi ve id .. 
re meclisinin tebriesi, 

3 - Müddetleri hitam bulan lclare 
Meclisi azalanmn yerine yenilerinin '"' 
çilmeai, ' 

4 - Muraloplerin intihabı ,,. tahıinl · 

!arının tayftıi. 
5 - idare mecliMne aid huauaalı.ıı te' 

biti. 
6 - Şirketle muamele yapmal< ıçm ı -

Gare Meclisi az-- -~ ..ı niyet •uil~ 

mest. 

~re l\tJec ij 

Hali tasfiyede bulunan 

B~ZAR &.Ilı Lt:.VAN 
ANONiM ŞiRKETiNDEN ILAl'I 
f.icaret kanununun 361 Jnci mad .. eJ.1.I• 

ıirket mukavelenamesi ahkiimına wv.i. 
kan, Hali tasfiyede bulunan Bazar dü 
Levan Anonim Şirketi hiaaedararu 31 
Mart 193S tarihine müsadif pazar gÜ· 
nü saat 14 de Galata'da Unyon hanın
da betinci katta S7 numaralı odada ıu· 
reti adiyede inikat edecek olan heyeti 
mnumiye İ9limaına davet olunurlar. 

Müzakerat ruznamesi 
l - Tasfiye memur!arile murakıp n 

ponmun kıraati. 
2 - 3ı Kanunen .. 1934 taribife tan

zim olunan bilançonun kıraat ve kabu
lü, 

Liakal 20 biıse senedine malilr. olup 
da içtimai mezlı:ı'.inla hazır bulunmak İ&
teyen hi11edaran nc:aret kanununun 371 
inci maddesine tenıkan yevmi içtimtı
a.n bir balta evel hiıse $0netlerini Ca· 
lata'da Unyon hanında betinci katta S7 
numaralı odaya teYdi etmelidir4er. 

Bankalara tevdi edilecıek b>soe sene
d.tı makpuzlan mezkür S7 nınnarab 

odaya tevdiat mahiyetinde olarak kahul 
olunacalctır. 

lstanbul, 26 Şuha•; 1935 
imza 

Tasfiye mmnurları 



MIU.IYET ÇARŞAMBA 2/ ŞUBAT 1935 '! 

•• 
asli ile • 

1 .. .. k suru 
öksUrUk, nezle, bronşit, boğaz ve gögUs 

Hastalıklarile sesi kısılanlara şifai tesirleri çoktur. 30 kuruıtur. Hasan Ecza Deposu 

Ueniz yolları 
Ace!t~_!- ,E.!!1, E~befı 

T. ı. 42362 - Sirkeci Mülıiirdanad• 

.. --•Hu. Tel 227404m-~i! 

hı .. RSiN YOLu 
İNEBOLU vapuru 28 Şubat 
PERŞEMBE saat 11 de Pa· 
yas'a kadar. (1015) 1506 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 27 Şu
bat ÇARŞAMBA aaat 19 da 
Ayvalığa kadar. (1016) 15507 

TRABZON YOLU 
COMHURİYET vapuru 28 
: ubat PERŞEMBE saat 20 

q o"l!ya kadar. (1014) 1505 

Grip, 
nazla, 
sojuk 
algınlıOı 

va 
blJtün 

a!Jrılara 

kar••· 

1252 

Doktor 

,QRHORUNi 
Eıni'lönü V al de kıraathaneıi yanında 

Tal: 24131 
923 

ISTANBUL TELEFON 
Türk Anonim Şirketi 

l.otanbul Telefon Türle Anonim Şirke· 
\i t.>uedarları af'liıda yazılı ruznameyi 
müzakere ..,.,.. üzre 31 Mart, 1935 pa• 

zar ııünü - 10,30 da Tllhtakalede 
kain tin.et idare meri<ezinde inikat ede
cek 18 inci heyeti umumlyeye davet o
lunurlar ı 

1 - 1934 ıeneaine mülee.Jlik MecU.i 
idare r_.., ile murakıplerin raporu, 

2 - •• Birinci Kinun, 1934 ırünleme

cinde hitama eren aeneye mllteallik he
aaplann taıdilu ve itbu aene netayicine 
müted&ir idare Meclisinin tekllfleri. 

3 - idare Mecliıi azalarının intihabı 
4 - ııı..e Meclisi azalarımn 1934 ve 

1935 seneleri için ücretlerinin teobiti. 
5 - Şirketin idarei umumiyeoile mü

ltellef idare Meclisi azalarile MüJürleri
nin ücretlerinin tayini zımnında Meclisi 
idareye aelalıiyet ita11, 

6 - Murakıplerin intihabı ve tazmi
natların tayini. 

7 - Ticaret kanununun 323 ÜN Ü İnad 

deai mucibince, icaıbı takdirinde, bilva11-
ta veya bila vasıta menfaati« tem.in e
dilebilecek tirket ve müe-la, tirlıet 
namıne muamelata ııiritımtc üzn idare 
medUlne aelilıiyet verilmeli. 

Heyeti umumiyeye dahil cıiınM için 
nizamMmeyi DUıilinin 25 inci madde.ile 
tic.et lıanununun 371 inci maddeıi mu
cibince hiaaedartarın hiMe aenetlerini 
veya bunlanı mutasarrıf olduiunu mÜı· 
bit veoikaları -1ıda ııösterilen mah Ue
re tevdi ebneleri ve keyfiyeti içtima 
ııünl-inden en ataiı 7 ııün eve) Şir· 
kete iabat etmeler! lazımdır. 

htanbul'de, Şiri<et idarei merkeziye
ıine. 

Londra'da Throırmorton Street, 26, 
E. C. 2. Oomanlı Banb11, 204, Dub. 
wood Houoe, 69, Old Broad Street, E. 
c. 2. 

Pariı'de: Boulevard Hauasmann, 173, 
Tbomıon • Hou.ton Franıız tirketine. 

lsan bul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastanesi için lazım olan 
20,000 Yirmi Bin kase Yoğurt açık eksiltmeye konmuştur . 

1 - ihalesi 19-3-935 salı günü saat 15 de Cağolğlunda 
Sıhhat Müdürlüğü Binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiatı: beher kasesi 5 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 75 liradır. 
4 - Şartnameler Akliye hastahanesinden bedelsiz veri· 

lir. isteklilerin belli güİı ve saatten evvel teminat makbuzla· 
riyle komisyona gelmeleri. (1045) 

İstanbul Milli EmlAk Müdürlüğünden: 

GEDIKPAŞA ı Divanıali ına
hallesinin Neviye sokağın-
da eski 15 mükerrer ve ye
ni 16 No. lu evin tamamı. · 

GEDIKPAŞA: Divanıali ma· 
hallesinin Neviye sokağın-
da 14 No. lu dükkan müşte-
mil yeni Yeni sokakta eski 
15 mükerrer ve yeni 28 No. 
lu evin tamamı. 

GEDIKPAŞA: Divanıali ma· 
hallesinin Gedikpaşa cad-
desi yeni Yeni sokakta es-
ki 15 mükerrer ve yeni 
26 No. lu evin tamamı 

GEDIKPAŞA: Divanıali ma· 
hallesinin Gedikpaşa cad.' 
desi yeni Yeni sokakta es· 
ki 15 mükerrer ve yeni 

24 No. lu evin tamamı. 
GEDIKPAŞA: Divanıali ma

hallesinin Gedikpll§a cad-
desi yeni Yeni sokakta es-. 
ki 15 mli!.:errer ve yeni· 

Muhammen bedeli 
Lirtt 

3000 mübadil bonosile 

3500 .. .. ,, 

2500 
" .. .. 

2500 .. .. " 

22 No. lu evin tamamı. 2500 ,, ,, ,, 
Yukardaki mallar 10-3-935 tarihinde pazar günü saat 

12,30 da açık arttırma suretile satılacaktır. isteklilerin mu
hammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçeleri
le müracaatlan. (B) (898) 

1 1 S T A N B U L BE LE D 1 YE S 1 1 LA N LA R ıl 
~Karaağaç mümesıesesi milıtemilatından 115 No. lu 

Bagırsak Fabrikası iki sene müddetle kiraya verilmek üzere 
açık arttın_naya konulmuştur. Senelik kirası 3 Bin liradır. 
Şartnamesı parasız Levazım Müdürlüğünden alınır. Temi
nat akçesi 455 liradır. Artırma 4-3-935 pazartesi günü olup 
2490 No. lı kanunda yazılı vesikalarla beraber saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (807) 

Alit ve kitap satın alınacak 
lktiıat VekAleti Tahlilatı Ticariye 

Laboratuvarı Müdürlüğündenı 
Cinsi Tahmin bedeli ihale günü Saat 

Yabancı dillerde kitap ve 827 20-3-935 çarşamba 14 
ve mecmua 
Laboratuvar aleti 404 20 
Pulfrih fotometresl 1081 20 " " ~: 

Ticaret laboratuvarı için yukarıda y~d. kitab alet ve 
fotometre. aç~k eksiltme ile be ili gün ve saatte ihal~ olunacak 
tır. Iste}<lılenn §artna~esini görmek için her gün Sultanah-
mette laboratuvara ve ıhale günü .vaktinde yuz" d edi b 
uk t • akb ') b' li e y U• ç emınat m ~~~ ~ ır kt e ~mdıklıda kain Yüksek Mek 

tepler Muhasebecıligınde Komısyona müracaat etmeleri. 
(1028) 

lstanbul Levazım Amirliği satınalma komisyonu ilanları 

öğleden evvel ve eksiltmeye 
gireceklerin 1215 lira ilk temi 
natlariyle teklif mektuplarını 
belli saatten bir saat evvel 
Tophanede 1atınalma komis
yonuna vermeleri. (806) 

(701) 1168 

Devredilecek ihtira beratı 

ÖKSÜRENLERE 

KANZUK 
Öksürük Şurubu 

Göğüs nezlelerile had ve müz
min kıuabat iltihaplarında, Za
türree, Zatülcenp ve boğmaca ök
sürüklerinde çok faydalı bir ilaç· 1 

tır. Göğü•leri zayıf olanlara ay- 1 

rıca tavsiye olunur. ,Bir çok profe- 'I 

sörlerin takdirlerine mazhar ol
muttur. Kanzuk öksürük turubu \ 
nıaruf eczanelerde bulunr. 1175 

lstanbul Haricı Askeri 
Kıtaat ilanları. 

1 - Bir tanesinin tahmin 1 

edilen fiatı 125 kuruş olan iki
yüz bin tane yerli veya Avrupa 
mamfilatından olmak üzere 
çıplak aleminyom matra ka
palı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur . 

2 - İhalesi 30-3-935 cu
martesi günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat on 
üç bin yediyüz elli liradır. 

4 - Şartnamesini 1.2 lira 
50 kuruşa almak ve örneğini 
görmek için isteyenler her gün 
öğleden sonra Komisyona uğ
rayabilirler. 

5 - İstekliler eksiltmeye 
girebilmek için kanunun tari
rifatı dairesinde muvakkat 
teminat ve arttırma eksiltme 
kanununun 3 cü maddesindeki 
vesikalarla birlikte teklif mek· 
tuplarını en az ihale saatin· 
den bir saat evvel Ankara M. 
M. Vekaleti Satmalma Ko
misyonuna vermiı bulunınala-
n. (791) (715) 

1142 
•• * 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

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

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Eksiltme şart· 
namesi Ankara' da Banka Levazım Müdürlüğünden ve 1stan· 
bul' da Ziraat Bankası Şubesinden alınabilir. 

Teklif mektupları ve temi nal, eksiltme §artnamesinde· 
ki İzahat dairesinde 28 Şuha t 935 akşamına kadar Ankara· 
da Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne verilmi§ olmalıdır. 

Tekliflerden her hangi birini tercih etmekte Banka teına· 
men serbesttir. (754) 1212 

-

BÜYUK ' 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertip S inci Çekit 

11 Mart 1935 de dir. 

Büyüt itramiye: 30,000 Liradu 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami• 

yeler ve 20.000 liralık mükAfat vardır. 
1241 

Sıhhi müesseseler satın 
alma komisyonundan: 
Haydarpa§~ Nürnune haı tahaneıi için alınacak 32 kaleJJ'I 

madeni e§Ya ve levazım kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

1 - İhale günü 5 mart 93 5 ıalı günü saat 14 dür. 
2 - Muhammen bedel 98041iradır. 
3 - Muvakkat teminat 7 35 lira 30 kuruıtur. 
4 - Şartnameler haıtaha neden bedelsiz olarak alınabilir• 
6 - Eksiltmeye gİrecekle rin bu gibi madeni e§ya imali1e 

me§gu} olduklarına ve cari sen eye ait Ticaret odası vesikılları· 
nı ve e§ya verdikleri müeHese lerden taahhütlerini mükemıne· 
len yaptıklarına dair §ehadetn amelerin asıl veya noterlikteJI 
lastikli örneklerini teklif mekt uplarile vereceklerdir. 

6 - lhale muamelesi Cağ aloğlu Sıhhat müdürlüğü birııı· 
sındaki komisyonda yapılacaktır. 

7 - İsteklilerin belli vaktinden evvel gelmeleri. 
831 ı290 

Ankara Emniyet işleri umum 
MüdüFlüğündens 

1 - Zabita memurlarına yaptırılacak -*Sfi0-6000 taıaıı: 
resmi elbise ve 4550-6000 kas ket ve 1500-1550 aded kaP) 
ile 291-400 takım sivil elbise §artnamede bazı tadifat yaP!,j 
mak suretile tekrar 22-2-935 tarihinden itibaren 20 gÜn ptıl 
detle ve kapalı zarf usulu ile münakasaya konmu§dur. Jhd. 
le 13 Mart 935 tarihine müsadif çar§amba günü saat 15 e 
Ankarada Emniyet işleri Um um Müdürlüğünde yapılaca~·l 
dır. T aliblerin bu müddet hit amından evvel teklifnamelerııı 
ve kapalı zarflarını Umum Müdürlüğe tevdi etmeleri ve i•t.~: 
yenlerin §artnameyi merkezde Emniyet işleri U. Müdür'.~~ 
ğünde ve lstanbulda İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görıl 
birer nüshasının da alabilecekleri ilan olunur. (966) 

Kırıkkalede San'atlar Mek· 
tebi binası yeni tediye §artla· 
rma göre kapalı zarfla ihalesi 
yapılmak üzere eksiltmeye 
konmuşdur. Keşif bedeli ı 
67589 lira 35 kuruşdur. Şart
name ve keşif evrakı 338 ku
ruşluk Maliye vezne ml\kbuzu 
mukabilinde Vekalet İnşaat 
Şubesinden verilecekdir. İha
lesi ı 6-3-935 çarşamba günü 
saat on birde Komisyonumuz
da yapılacakdır. Muvakkat te 
minatı ı 4629 lira 47 kuruı Devlet Matbaası MüdürlüğündeJI' 
luk banka mektubu veya ma- . • - içİI' 
liye vezne makbuzudur. Ek- Açık eksı!~.esı .~apdacak 4,000 met~e sırt bez~ ;ta· 
siltmeye girecekler 2490 nu- 24-2-1935 gunu muracaat eden olmadıgmdan evvelki • 
maralı kanunla prtnamede iı- nımızdaki .. ı~~ait dairesinde ~e~siltm«:ni?w~c~~ı 6-3-1935 ~e;, 
tenen bedelleri teminat ve tek- ıaınba gunu saat on be§e talık edildigı ilan olUllur. (10_...... 
lif mektublarile birlikde ihale 
günü en ıon saat 1 O a kadar 
Komisyonumuz Reisliğine ve
rilmiş bulunacakdır. (793) 
(810) 1256 

••• 

lstanbul icra Hakimliğin den ı ~ • 
Mahmutpaşada Mahmutp aşa D\ahalleıi Kemerli sok~. 

da eıki 3 yeni 16, 18 numaralı hanede mukim ve haleJ1 1 

metgahı me-&hul bulunan Mehmet Hulii!i Beye. . te1' 

Tophane fırını için 300 ton 
Un 3 Mart 935 pazar günü 
saat 15 de kapalı zarfla alına· 
caktır. Tahmin bedeli 30 bin 
liradır. Şartnamesi parasız o
larak Tophanede ıatınalma 
komisyonundan almır. tlk te
minatı 2250 liradır. İsteklile
rin belli saatten bir saat evvel 
teI.liflerini komisyona verme-
leri. (804) (700) 

Eılahal nariye i\in mayii! ııeri 1ıu1o Alpulludaki Kıtaat için 135 

1167 • * • 
Kuma§ı Ciheti Askeriye

den verilip diğer malzemesi 
müteahhide ait olmak üzere 
maa şapka 1350 takım harici 
elbise diktirilecektir. Kapalı 
zarfı 3 Mart 935 pazar günü 

Elli biaae senedinden az biaseye ma
lik olan bİMedar aralannda içtima ede· 
rek mezkur adedi teıkil ettikden oonra 
i']"lerin ·!~n birini veya heyeti umumiye a
znından biı- zatı mümeısil tayin edebi
lirler. 

Mecwi idare emri 
Katibi un1umi 

P. MAHONY / 

saat 15,30 da yapılacaktır. 
T aQmin bedeli 16200 liradır. 
İsteklilerin ~artname ve nümu 
nesini görmek Üzere her gün 

tertiMıtı,, lıaldnnclald ihtira için lıalih..ı ton unun 3.3.935 tarihinde a· 
edilmlt olan 16 Şubat 1933 tarih "• 1587 lmmasından sarfı nazar edile
numaralı ihtira beratının lhtlve ettiji rek 13-3-935 çar§amba gü. 
hukuk bu kere batkauna devir veyahut nü saat 16 da kapalı zarfla a• 
icare verileceji teklif edôlmel<te olmalda lmacakdır. Tahmin bedeli 
bu huıuata fazla malumat edinmek ı.te- 16200 liradır. Sartnamesi her 
yenlerin Galatada Pert-.be pazannda gün Komisyonda görülebilir. 
Aslan hanında 5 inci kat 1-4 numaralarla ilk teminatı 1215 lira olup 
mürakkam idarehaneye müracaat eyleme isteklilerin belli saattan bir 
leri ilan olunur. 1476 saat evvel teminatları ile teklif 

Umumi Nefriyat ve Yazı ipleri 
MiidiUü Etem izzet BENiCE 

mektublarmm Lüleburgazda 
Askeri Satınalma Komisyonu
na vermeleri. (799) (1041) 

Emniyet Sandığına (3200) liray:o. birinci derecede ıpJi ,o• 
olan MahmuJpa,ada Mahmut paşa mahallesinde Keıner fet• 
kağmda eski 3 yeni 16, 18 numaralı bir evin tamamı. 21 (29) 
rinisani 933 tarihine kadar borç baliği olan (4267) }ıra c1ıJte• 
kuruşun ödenmemesi dolayisi le lstanbul 3 Uncü icra ı11dıı 
ıinde 934-192 numarasile yap dan takibatı icraiye esna• rihli 
vaki itiru üzerine yapılan 4-12-934 ve 18-2-~~5. taedil• 
mürafaaları için gönderilen davetiyeler bila teblıg ıa~~ afııll 
miş olduğu görüldüğünden ve yine 18-2-935 tarihli ınur ..,e· 
celsesinde bir ay müddetle ilan ve tebligat ifasına ~~~a~et· 
rilıniıtir .Tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında yenı 1 a jhifl' 
gahınızı bildirmediğ.iniz ~eyahut 11-~-93~ saa! 10,30 !~;:,e(li• 
deki mürafaa celsesıne ~ızzat vey.a bıl~.ekale ~~abet kaııı•"' 
ğiniz takdirde gıyaben karar verılecegı teblig ına 
kaim olmak üzere ila~en ~e~ i o_lunu~. ( ~34) 


