
Milliyet bu adı alıyor 

P!.4,.'fI 5 KURUŞTUR. 

'f ramvay şirketi 
Dilevi bitti 

-·-1' raınvay Şirketinin devlet tôra-
1111da Bayındırlık Bakanlığına kar
lı açtı;;, dilev (dava) bitti. Dün 
R~zett, _,rde çıkan kesime (karar) 
Rore, devlet tôrası bu dilevde Ba
)ıııdırlık Bakanlığını haklı gör
llıektedir. Bir vakittenberi Türk 
f~neloyunun (efkarı qm~~ye) 
I Qyijk bir ilitiklik gösterdıgı dı
ey •u idi : 

1926 yılında Tramvay Şirketi 
~Ptığı bir mukavele ile lstanbul-

bir takım yollardan tramvay 
ar.abaları itletmeği taaıhhüt et
llıı•ti. Belediye istimlak yapa
~· Yol açacak. Şirket ~e bu. yQl
arda tramvay itletecektı. Şırket 
Yapacağı bu hatlar için aynı 1926 
llıQkavelesi ile bilet tarifelerine 
~llılar yapmıt ve iki milyondan 
~k Para toplanmıttır. Bununla 

ra.·ber Şirket tramvay .hatlarını 
~allrııaınıftır. Bunun için Bayın-
11rlık Bakanı Bay Ali Çetinkaya, 

1
926 mukavelesini bozmut ve top
~tıan paranın geri verilmesini is
i llıiftir. Şirket, Belediyenin yol
hrı Şirkete teslim etmediğini ve 
b~t.arı da bunun için yapmadığını 
•ldirerek, Bayındırlık Bakanlığı-
~ kartı devlet turasında bir di
ey açmıttır. Şi11ketin bakımına gö
~· andlatma iki taraflıdır, ve ferd
i r arasında imzalanan andlllfma
ıİrdan ayrı değildir. Bunun için 
~Y•ndırlık Bakanlığı anlatmayı 
Zanıaz. 

d Bayındırlık Bakanlığına göre 
e hu ferdler arasında imzalan

~1! bir mukavele değil, genel 
1Ztııet iti~ir. Devlet genel hiz
~t itlerini kendi üzerine almıt
tr " · ' b' d" k d • oıma ıyı ır uzen verme 
b~\'letin en ileri yükümlerinden 
~İdir. Bunun için mukaveleyi 
. ~ıya ve toplanan paraları ge

ti ıatenıeğe hakkı vardır. 
811 durumda devlet t\lraıının kar• 

ttaftığı ıorum fU idi ı Bayındırlık 
akanlığı 1926 mukavele.ini bo

~tıp Paraları geri isteyebilir mi, 
)1teyeınez mi? Bozabilirse Bakan
~k haklı çıkacak; bozamazsa Şir-
et hak kazanacaktı. 

Ilı Şirket avukatları, yabancı tilke 
1 ıı.hkeınelerinin buna benzer dl
~'klerdeki kesimlerini ileri süre
le mukavelenin bozulamıyaca
~1111 bildirdiler. Bunda dikkata de
l er olan nokta 9udur ki, bu di
:~.l~rin hepsi de lngiltere gibi ka
~1 l~are olmıyan ül~elerde ~ö~ 
~ ~U,tür. Eğer lngıltere gıbı 
k \ tık sistemi bize uymıyan ül
t' er Yerine F ranıa gibi bize uy
)~ıı olan ülkelere baksalardı, Ba
d~dırlık Bakanlığının haklı ol
)ı !!Unu anlarlardı. Nasıl ki, Ba
)~kdır.lık Bakanlığının dilevini bü
~ hılgi ile müdafaa eden Bay 
llı~lırnut Esad, bunu açık belirt
~i~tir. Gerçek imtiyazlı bir kamu 
'a ~illeti gören Şirketin alışverişçi 
tıaYıl~ıyacağı ve ti~et kanunu
dil !htnıeye yer olmadığı mey-
1itı~da idi. Tramvay Şirketi dile
~~ ık <loğuran anlatamamazlrk, 
~r iye'de yaıbancı ıennayeye 
q~~tı her hangi bir duygudan 
tı~ ll'tııuş değildir. Türk geneloyu
'li~.~tnparatorluk zamanlarındaki 
t11 llrrne (istismar) siyasaaı kar
d~ 111da bu sermayeye kartı kötü 
~:ııu beslese yersiz sayılamaz. 
~.tak 'u da doğrudur ki yabancı 
d~~"aYeye karşı Türkiye kadar 
~'~il ve dürüst davranan bir ül
'iıı~0ktur. Acunun hiç bir ülke
~'dıı ':.Yabancı sermaye Türkiye' de 
llı,n ııu kadar özenle korunma
li d tr · Ve bunun en büyük örne
>,1.\altm olarak koyduğu ıerma
)~I~ ala altın olarak tutmanın 
~'tıd~u. bulan Tramvay Şirketinin 
~~tıı lsıdir. Bunun içindir ki, son 
ltıd ltıun yabancı sermaye hak

~'ld:':.~e.r hangi bir auygudan ileri 
'<tt~~ını söylemek varsanlık ve 
" •hira oiur. 

, Ue J 
t~tiy: et ·~ras~n:n ~ötd~.ğü dil ev, 
·~ıııet)lı hır Şırket ıle yonet (hü
rıııa arasında dogan bir anla
b~ı,.:;ıa:dıktır. Bu dil ev batka ül
I 1~, be de çıkar, hukuk sistemi 
t'I\ 'i'ı enziyen yerlerde bunu dev
~.r. 'a•aıı görür ve aynı kesime va-

1• ro~nda yerlilik yabancılık hiç 
I} 0Ynamamı,tır. 

~. eylet s. k . . 
''te, lı . ur asının esımıne ge. 

' er btanbul yurd daşının 

Sahip ve Başmuharriri ı Siirt Meb'usu Mahmut SOYDAN 
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/talyn ı~uduf/11.rın, takv;qe ediqor ı' 
ıı • · • "4tatürk dün ak-
Jcabederse 8 milyon asker şam Ankaraya 

k b·ı "" • • b•td• • ' döndüler Çl ara ı ecegınl ı ırıyor İstanbul, 27(A.A)-

Yeniden iki fırka teşkıl edildi, bunlardan 
biri Napolide tahıid olunacaktır 

ltalya • Avusturya hududunu ve 

ROMA, 27 (A.A.) - Havaa mu-' 
ha birinden: Resmi bir tebliğe göre, 1911 
den önceki doğumlardan hiçbir sınıf 
silah altına çağırılmıyacaktır. Sefer -
bertik ilan edileceğine, a&ker toplan
makta olduğuna ve timali ltalyaya 

Brenner geçidini gösterir hqrita 

ıevkiyat yapıldığına dair dönen riva -
yetler illerine endiıeye dii§en efkarı 
umumiyeyi bu t®liğ, tahnin etmiıtir. 

Diğer taraftan, yüce müdafaa ko· 
mitesinin AOn tebliğinde, ltalyanın bir 

(Dev anır 5 inci sahifede) 

Büfcl! 194.800.000 lira -
Yeni yıl bütçe ... i denk 
olarak tesbit edilmiştir 

, 
Maliııe Bakanı B. Fuat 1935 senesi 

bütcesinin esaslarını anlatıyor 
.... 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Ma-
11 liye Vekili Bay Fuad bütçe hakkında 
' gazetecilere ıu beyanatta bulun.mı§ • 

tur: 

J 
Maliye Bakanı Bay Fuad 

- 1935 yılı bütçeai icra Vekilleri 
Heyetinde denk olaralf teabit edilmiı, 
Tefkilatı esasiye kanununun tayin et
tiği günde Büyük Millet Meelimne tak 
dim ol •ot1ır •. alc: Üz Ke hazJl".!Mnmı§tır. 

~luraf bütçetJ 194 milyoR 800 bin 
liradır. Varidat bütçeai de bu masra
fı tamamen karıılayacak mikdardadtt. 
1934 bütçesi 184 milyon olduğuna gö
re 1935 yılı bütç.,,,inin buna nazaran 
1 O milyon 800 bin liralık bir fazlalığı 
vardır. Bu fazlanın 6 buçuk milyon li
ralık kısmı varidatımızın bu sene için· 
de gördüğümiiz tabii inı..i1afındandı11 
2 milyon lira raddesindeki kısmı da 
bütçe haricinde cereyan etmekte o • 
lan bazı irat ve mas.raf mahiyetindeki 
muamelelerin bütçeye alınmasından .. 
dır. Mütebaki 2 milyon lira da bazı 
nevi varidatımızda yapılacak J&lahat 
ve tadillerden tahassül edecek farktır. 
1935 yılı bütçesi de Cümhuriyetin ta
kip ettiği demiryolu programının ta -
mamen derpİ§ı ettiği sanayi programı 
için de 3 milyon liralık bir tah&isat ay-

(Devamı 5 inci sahifede) 

YuJ!oslavyad·1 intihabat hazırlığı 

Hükumetin intihap be-1 
yannamesi neşredildi 

Beyannamede Yugoslavyanın takaim kabul 
etmez bir bütün olarak kalacatı teyit ediliyor 

Yugoslavy•da ıimdilri halde günün 
meselesini 5 may1&ta yapılacak olan 
parlimento intihabatı letlril etmekte -
dir. Hatırlardadır ki, Bay Y evtiç hüki'ı· 
met ba~kanlığına geldikten sonra Yu • 
goslavyanın siyasi hayalında yeni bi• 
devre başlangıç almak üzere parlamen
toyu dağıtarak yeni intihabat ile altı • .,. 
nedenberi siyasi faaliyette uzak kalmıt 
olan fırkalara tekra.· siyasi hayata dön
meleri için veıile vermiıti. 

Belgrattan gelen soın haberler, yeni 
intihabata daha iki aya yakın bir za • 
man olduğu halde bütün fırkalar maha
filinde İntihabat mücadelesi için hüm -
malı bir faaliyet görüldüğünü bildir • 
mektedir. 

Bazı fırkalar daha şimdiden listele· r 
rini hazırlamıı ve ait olduğu makam -
lara vermiştir. Şimdik] halde biri Bay 
Yevtiçin diğeri de Yugoslavya Halk 
f~rkaıının oJmak üzere iki liste verilmi~ 
lı~ . • . 

Eıki Başbakan Bay Uzun<>viç'in l 
(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

bundan ötiirü sevinç duymasını 1 
yerinde görmek gerektir. Çünkü 
iki milyon lira gibi büyük bir pa
raları kurtarılmış demektir.Bunun 
kurtanlmasınd~ önayak 9lan Ba-

yındırhk Bakanı Bay Ali Çetinka
ya'ya da bundan ötürü şükran 
d~ygularını bildirmek, kamu için 
hır borç olmu.lur. 

A. Şükrü ESMER 

Atatürk, Ankaraya mü
teveccihan 18.40 da hu
susi trenle İstanbuldan 
careket buyurrnuşlardı·. ............................ 

Kurultay 
Orman ve iş 
Kanunları 

General Kazım Ôzalp'ın 
gazetemize beyanatı 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Ku
rultay Başkanı Kazım Özalp gazete
mize şu beyanatta bulunmuştur: 

- Bildiğiniz gibi kurultay ıeçimi ye 
nileme kararını verirken yeni devrenin 
Mart 1 de başlamaaını da karar altına 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
o 

Bütün saylavlar 
Dün gittiler 
Demiryollar idaresi ayrı 

bir katar hazırladı 
lstanbulda bulunan bütün saylavlar 

dün akşam Ankaraya gitmiılerdir. Ka
radeniz vç civarındaki vilayetler say .. 
lavları da lstanbulda toplanmıı oldu -
ğundan Devlet Demiryolları saylavlar 
için ayrıca bir katar hazır!oınıthr• Say
lavlar b11 katarla Anl<ara)'11 gİbni~Je,.. 
dir. 

Bay Kenan 
Adliyeden ayrıldı 

Bay Kenan Ore1 
27 senedenberl btanbul adliyesinde 

vazife gÖl'<!n, 8 sene de bilfiil btanbul 
müddei umumiliğini idare ettikten son
ra Manisa aaylavlığına &eçilen Bay Ke
nan Orer ulusal vazifeıine başlamak ü
zere bugün Ankaraya gidecektir. 

Kıymetli mesaisi, iyi ve vakıfane j .. 
daresi ile htanbul adliyesinde • adliye
nin tamamen yanmasına, bir çok m·Ü -
him vekayi zuhur etmesine rağmen -
biç bir aksaklığa meydan vermeden mu
vaffakiyetle çalışan Kenan Orer'in ıay-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

-~~----··-------

Karışık bir ölüm 

Metresi mi 
Öldürdü? 

iki metreıli bir adamca
ğn: vuruldu öldü, 

Cin.ayet mi, kaza mı? 
Evvelki gece Şehremininde mahiyeti 

itibarile pek esrarlı görünen bir vaka 
ohnuttur. Şehremi· 
ninin tanınmış ;:;:. 
malarından inek\ 

Bay Hamit bir ta· 
banca kuruıunu ile t 

beğinden yaralanmış 
ve kaldırıldığı Gura 
ba hastahanesind< 
ölmüştür. Bay H• 
mit Şehremini Vt. 

Topkapı muhitind 
çok ıevilmiı •ima 
Jardandı. Olümünüı. 
bir kaza eseri oldu-
ğu SÖylendİği gibi .t..o...ı..)' 1. a dJuH. 

bir cinayet eseri ol-
ması ihtimalinden de ba.hsedilmelıtedir. 

Bay Hamit Mevlevihanede otur • 
maktadır. Ahırları da vardır. Söyledik
lerine göı·e evvelki ak,am biraz çakır 

keyif olduğu halde tabancasını karış 
(Devaını 5 inci sahifede) 

iıf illiyetin yeni adıdır 

24319 -... Tel. { Müdü:r: 24310. Ya:ıı itlıe_ri müdürü: 
• idare ve Matbaa: 24310 

· ' Başbakrtn lnönii'nün bir ııazısı 

Milletler birbirlerine sal
dırış fikrinden vazgeçmeli 

Avrupa Ciddi Buhran Geçiriyor 
Vu mecmuasının Türkiyeye tahsis ettlti 

nüshasında Başbakan; "Türkiye 
kendi emni7etı için çok hassasdır,, diyor 
PARIS, 27 (A.A.) - Anadolu A· r 

jansmın hususi muhabiri bildiriyor : j' t 1 •• - t •• b ' Evrensel değeriyle tanınmış olan haf sme nonu nun aş• 
talık (Yu) mecmuuı, .bu!!'ün. çıkan sa kanlığının OnUDCU yılı 
yısını baştan başa yenı Turkıyeye tah 
sis etmiıtir. Bunda Başbakan lamet ANKARA, 27 (Telefonla) - 4 
lnönünün bir yazı•ı vardır. Ehemmi . Mart pazartesi günü Başbakan ismet 1-
yetli olan bu yazıyı aynen aşağıda bil nönü'nün Başbakanlığı 10 seneyi dol· 
diriyonım. durae<ıktır. Bu meaut Jıaaise münase • 

Ayrıca, Fransız mebuslarından betile o gec:e Ankara palasta büyük bir 
Rouatan ve methur Fransız muharrir süvare verilecektir. 
)erinden Boplan, Ravaj, Lökaş, Den -
ni, Lapnat, Röne Marıan gibi şahsi • 
yetlerin de yurdumuz ve inkılabımız 
hakkında çok değerli yazıları bulun
maktadır. 

Geçenlerde Sorbonda yeni Türki -
ye hakkmda bir konferans v ı·miş <>
lan Bayan Van den Bergh, de Türk 
kadını hakkında bir yazı yazmı!j,l:ır. 

Mecmua, yurdumuzu ve inkılahı -
mızı canlandıran bol ve çok güzel re-

simlerle aüslenmittir. 
Bu mecmuada çıkan bafhakaii la -

met lnönünün yazr;::ı aynen ıudur: 
Avrupa ciddi bir siyasi buhran ge

çiriyor. Büyük harp .,onundan beri a
plan sulh ve uluslararası birlikte ça
lıınıa fikirleri bu son senelerde teme
linden sarsılmış görünmektedir. Her 
tr rfla , ..ı , ,'1.İrler1 ,. ; OZarİyatfan İba 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Uluslar arası kadınlar kon 
gresine hazırlıklar başladı 

Bir Türk kadını sergisi açılıyor 
Bayanlarımız kongre için ayrı ayrı 
mevzularda konferanslar hazırlıyorlar 

18 Nisanda Yıldız aa• 
rayında toplanacak o • 
lan ulualararaaı femİ• 
aizm k.mgreal hazırlık
larma devam edilmek r 

tedir. Kongrede müza -
kere edilecek meaele .. 
ler halııkmda Türk Ka
dınlar Birliği azau ken
di ihthaaları dahilinde 
tezler hazırlamaktadır
lar. Ruznamede mevcut 
mesele!.,.. arasında sulh 
meıelesi, kadınların İ§ 
sahaaında va hukukta 
müaavatı, evli kadınla -
nn ti.biiyeti, ahlak.ta 
müsavat gibi meseleler 
vardır. Sulh meselesi ve 
kadınların i~ sahasında 
ve hukukta miUavatı 
hakkında Bayan Safiye B S f' H.. · 
H .. . b' h 1 ayan a ıye useyın 
use-yın ır tez azır a-

maktadır. Bayan Lamia Refik te ah- )erini müdafaa edecekler ve Türk ka.-
lakta müsavat hakkında bir tez ha- dınlıiının noktai nazarını müdafaa e-
zırlamaktadır. Ruznamede mevcut deceklerdir. 
meıeleler hakkında uluslar arası ka- Türk kadınlığı hakkında bir sergi 
dınlar birliği tarafından birer komi•· Ulualararaaı feminizm kongresinin 
yon teJkil edilmiş olduğundan umumi lstanbulda toplanmaSJ tnünasebetile, 
konıırede raportörle" raporlarını oku - Türk kac~hnmın ııoyaal sahadaki faali-
duktıan sonra Türk murahhasları tez- (Devamı S inci sahifede) 

Fener bahçe - Galatasaray 
Yarınki maçı lıangisi kazanacak? 
Mantık hesaplarına göre, yarınki maçı 
Fenerbahçenin kazanması lazımdır 
Bu aene şampitonluk düğümünün 

çözülmeıi, yine, y8.rın yapılacak o]an 
F enerbahçe - Galatasaray maçına da
yandı. 

ilk it olarak okuyucJlarımıza lik 
maç]arı Vaziyetini hulasa edelim: 

Birinci kümede ·yedi takım lıulun
duğuna ve lik maçları iki devre Üze
rine kurulu olduğuna göre her takım 
on iki maç yapacak demektir. 

Fen.rbahçe §İmdiye kadar on bir 
maç yapını§ ve lik maçlarını bitinnek 
için bir tek maçı kalmııtır. Bu da, ya
rınki Galatasarayla olan maçıdır .. 

On bir maçtan dokuzunu kazaaan, 
birini (ilk devrede Vefa maçını) kay
b.,den ve birind"' (ilk devrede Gala-

1 

tasarayla) berabere kalan Fenerbah
çenin puvan adedi 30 dur. 

Yine on bir maç oynamı§ ve ilk 
maçlarını bitinnek için latanbul&por. 
la bir maçı kalmıı olan Beşiktaşın iki 
mağlubiyeti (ikis. ide Fenerbahçeye) 
ve bir beraberliği ( Silleymaniye ile) 
vardır, puvan adedi de 28 dir. 

Galatasaraya gelince, ·o· da on bir 
maç yapmıttır. Ve Fenerbahçe ile ya
rınki son maçı kalmıştır. Bu kulüp le. 
Beşiktaı vaziyetindedir, ya.U onun 
da iki mağlubiyeti (Beşikt14a kar~•) 
ve bir beraberliği (Fenerbahçe ile) 
vardır. Binaenaleyh puvun adedi de 
28 dir. 

(Devamı S inci oahifeda) 
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Her halılrı mahfıudur. Yazan: Son Yemen uali•i Mahmut NEDiM 

I mam Y ahga gücendiriliyor 
zabitler ikiye agrılıgor 

ve 

lHARtc· HABERLERi 
Atlas denizinde 

Müthiş fırtınalar oldu 
bir çok vapur battı 

•••••••• 

••••••• 1 

Yemen meclisi için yapılan bütün teşebhü ;ler 
ya kulakta, yahut ta kağıt üstünde kalı}'or u 

Bir seyyah vapuru alabura oldu, den-z<len 
6 c1esed çıkarıldı, diğer eri bulunamadı 

Fakat, çok geçmeden, daha biz ğini ihsas ettirecek kadar cuz'i 
Yemende iken, bu anartinin doğur- bir t.ıhavvülat icra edilmedi. 
duğu bir fenalığa şahid olmak mu- Şu dakikaya kacl.:ı.r Yemen ve 
kaddermit: Y emenlilerce hal gene eski 

Evvelce kaydettiğim gibi imam haldir. Devri menhusu istip-
Yahya ile bir itilaf akdedememit- dadın yadigarlarından olan me-
lik. imam San' adan uzakta Hatid- murlar hi.li. en mutena memuriyet· 
de oturuyor, Mehmed Ali pata da !eri itıal etmekte olduklarından es-
San'ada bulunuyordu. Haşid ile ki mezalim daha dehşetli bir suret-
San'a arasında Kevkeban kazasın- te icra edilmektedir. 
da ukeri kaymakam Ragıb Bey is- Bu hal ahalinin metrutiyetten 
minde bir zat vardı. Bu zat orada sevindikleri kadar duçarı yeis ve 
bulunan imamın zahire kuyulannı keder olmalarını mucib olmut ve 
durub durmken zapt ve imama vilayeti de büyük bir uçuruma doğ-
menıub adamlan bapaetmif. imam ru ıürükleyib götürmekte bulun-
bu haberi alınca bittabi fena hald~ muştur. Binaenaleyh bu vilayeti o 
ıinirleıunİf. O ina ·kadar - itilaf dehtetli istikbalden kurtarmak ve 
akdedilmemit olmakla beraber - ahaıiyi de devri metrutiyete girmek 
l°"m Yahya aeNİz aaduaz oturu- gibi bir saadete nail olduklarını bil. 
yor, hiçbir harefı:ette buluomayor, fiil anlatmak için zirde tadad olu-
vaziyetin inkipfını bekliyordu. nan mevaddın icrasına müaareat 
Hatta San' adan kendisine ya:z · 1- elyevm vücubu kat'i ve mecburiyeti 
ğrm mektiıblara verdiği cevablar- mübreme tahtındadır ki onlar da 
da: "Kijlmmetten adalet bekliyo- tımlardan ibarettir: 
rum. Ben daima bükUmetime aadı- Birinci madde: - 322 tarihinde 

NEVYORK, 27 (A.A.) - Atlas de
nizinde çok şiddet~i bir fırtına vardır. 
Sentlüıi adaıı civarında bir ıeyyah va
puru alabura olmuıtuT. Denizden altı 
ce•et çıkarılml§tır. Yolculardan, mü
tebaki 22 kitinin boğuldukları veya. 
hut ki köpek balıklanna yem olduk • 
ları zannediliyor. 

Avrupa ve Amerika sularında, en 
az, 15 tane ,ilep zahmet!e ıeyTetmek
tedirler. Dalgalar bir ok gemicileri a
lıp götürmüştür. 

LONDRA, 27 {A.A.) - Svan•ea· 
dan Bostona &'İtmekte olan lngiliz 
bandıralı 3259 tonluk Blairgovrie va
purunun akibeti hakkında büyük bir 
endişe hissedilmektedir. Dün imdat i-
şaretleri vermiş olan bu vapurun ta .. 
yin ett: ği mahalde bu sabah birçok va 
purlar dolaıımı§'la da, hi!<bir ize tesa
düf edilememiıtir. Blairgovrie vapu • 
ru içinde 26 kiti vardı, Son dakikada 
bütün ümitlerin mahvolduğu ve ara~
tırmalara da nihayet verildiği bildiri! 
mektedir. 

36 saatlik bir gecikme ile bu sabah 
Cebelittarık'a gelmit olan Serbol va
puru, mülhit surette kabarmıf bir de
niz ile mücadele etm.iıtir. Mürette -
batın anlattığına &"öre, dalgalar dağ • 
lar gibi yiikselmekte idi. 

Serbol vapuru, aeyaha esnasında İlnn. Bu hareketim de onu gösterir, ve San'arun hini tesliminde akdo
pek yakında tarafeyni memnun ve lıman mukavelename mucibince 
mes'ud edecek bir itilafa vaıd ota- imamı mütarünileyhe testim olu- r Silahsızlanma 
bilmemizi Cenabı haktan gece gün- nan top, tüfonk ve cephane vesair __ 
düz niyaz ediyor ve bu emniyetle mühimmat " : ı.,u!d~r .nı ı.~aliden C d h 
ıükun •e huzur içinde bekliyorum., ' rüe»ayı m~fı...ht.en ahr..ım ve en evre e mu te-
diyordu.. elyevm imamın nezdinde bulunan ' J J 

itte tam bu sırada bu hadise ol- bet r1z refer kad..r rehine kıtai ' if noktai nazar ar 
du. Y emaniyede 280 tarih nden hüku- ı --o--
Melımed Ali pata imama kartı meti Osmaniyenin San'ayı tarihi İS· ç· hL d uı 1 

hiç te lüzumu yokken yapılan bu tilii.sına kadar hükumetleri imtidad lD m ura .ı.ası a us ar 
taarruzun, dunıb dururken bir ha- eden imamların nazarı ahalide za- arası bir kontrol iateyor 
disc ıloğuracağıru anlayarak, bir- ten haiz O•dı.:ldarı ehemmiyeti bir CENEVRE, 26 {A.A.) - Silalmz
~reaine bakmak, imamı tatyib e- kat d.ıh'\ takviye ve tahakküm etti. lan.n nokhi nnannd,. Amerika nok. 
deı-ek önüne geçmeği dütünürken, ğinden u . ..ifarünileyh ile itilafkarane tai nazarın• iltihak eden Çin murahha-
ltt hatç.ı zabitan Raııb beyi müda- lıir halde bulunmak ümuru zaruri· " ~.a~~t,e,. demiıtir _ki: . . . 
t • . ediyorlar onun hareketı'nı' tas- ı .. "I .. 1 b . Sıla._ ımal ve tıcaretını nımm al • 

Y~ ~· g~ru mu~ 0 ması~.a me. nı tına alac>< olan mukavele, ulualar ara-
vib ed ... ..k imama kafa tutulması- , hu.tumetır. tens1L edecegı vechıle 1- 11 sıkı bir kontrol tesis edilmedikçe mü. 
Dl istiyorlardı Vakii Mebmed Ali ! mau Seyid Yahya ile behemehal essir olamaz. Taaavvı.;r edilen mukiıve-
1>&9&YI tUCU\ zabitler de vardı, fa. j bi· ittifak akdi ve bu ittifakın bu- I~, Çinin emniyetini zaman altına alır ve 
kat birkaç kiti de olsa, bu aynlık rad •D tayin olunacak memurlar ile ""1lıca dcvlctıerle kom§u devletler la· 
fena bir netice v_erebilirdi. Nitekim il San'a s~dat, ülema ve me.,.yihin- raf~dan _kabul edilir•~. _buna Çin hük\i. 
b · k d M h d · 'lı b J k · metı de utı<r.k edecektır. u vazıyet arfıa • a e med Ali I en ıııtı a o unaca memurların B 

1 
· 1<' 'd ı" F 

• · k Jd El k J b d• . . .. AY ~:ı ıe en evve, ransız pıu .. 
pap acız a ı. İ o u ağlı bir ırayet ve kıyasetlerıne tevdıı ve .-ahhHoı Bay Aubert, uluslar arası bir 
hal aldı. bu memurların hihakkm ahvali kontml tesisini teklif eden Amerik~ nok 

Bunu gören imam da ufaktan mahalliyenin vekayiine tamamile tai nazarı lehine idarei kelim etmifl.İr. 
batlayarak harekete geçti, taarruz- vü!..uflarmdan, dirayet ve iktidarla- Bay Aubc,·t, bu kontrolun •İlih "° 
larda, mukabelede bulunmag· a kalk rından emin clduğumuz zevattan harp !e~azıınırun baılıca nevilerin~en 

l k 
, . . her bırıne uygun olmasını ve otomatik 

tı. Tam vaziyet nlah edilirken, ye- 0 ma tartıle ıntıhab edilmeleri. bir tanda icra edilmesini teme.,ni et • 
tııiden atef batlayordu. (Bitmedi) mi1t.,. 

Alelacele latanbula döndüm. Za. lngiliz murahhası Lord Stanınope, 
ten Meclisi mebusan da açılıyordu, ( 1) Şimdi Aydın mebusu Halil B. bilakia proje,.;,, aleyhinde bulunmuı ve 

lstanbula gelince fırkaya müra- o tasavvur edilen kontrolun ulusal bir tef· 
k P ti§ mahiyetini geçmemesi ve nihayet bu 

caat ettım, eyfıyeti uzun uzadıya aris ünıversitesinde teftiıin zamanında ve tam olarak ya • 
1lnlattım. Yemend-4 yeni bir isyanın -o- pılıp yapılmadığım takdir edecek ulu•· 
liaşlamak üzere olduğunu, derhal Tu"rk tetkı•k lar ıırası bir kurumun teıiı olunması 
linüne geçilmezse batımıza yeni bir fik"inde hulunmuftur. 
gaile çıkac•ğım adeta bağıra bağt• M k So\·yet murabbaaı general Vantzof, 
fa hattakilere SÖy}edim, 1 er ez inin tasavvur edilen kontTol sistemi, başlı • 

Sonra Me'1tete m:ıbusu Halil be- ca bütün devletler ve Ruayanın komşu - A J devletleri tarafından kabul edilmek şartİ 
yı buldum, keyfiyeti ayrıca ona da Çl maSJ le Sovyet hükumetince de kabul edile-
izah ettim. ( \' Bir taraftan da Ye- ceğini teyit etmiıtir. 
men mebuslarını toplayarak, Ye- A • ---
mende yapı ma11 •• beden ıslahat çuma celses ne büyük 
hakkında b,r layiha hazırladık ta- ı e.çimiz başkanlık etti 
bettirerek meb•"'' ara dajıttık ;e PARIS, 27 (A.A.) - Havaı ajan-
mecliae verdik. aı bildiriyorı Türkiye Büvük ~lçiıi r 

Bu layiha mecliı encümeninde Suat, Paris Un.iver 
tetkik eclaldikten sonra heyeti VÜ· sitesi tarafından teş 
\:eli.ya gönderildi. Bilahare Ye- kil edilen ve 1935 yı-
men imamı ile yapılan itilafa da e- ~"";'.~~.':ye dUl 
aaa olan bu ııılabat layihası tarihi ve Türk aanati hak
kıymetine binaen buraya aynen alı- kında loonferanılar 
yorum: verecek olan Türk 

un....__ .. d d Tetkik merkezinin a-v•- uç sene evam e en me-
zalimi istipdııdiyenin en tiddetli çılma celseaine Baı. 
aadematile sanıla sarsıla büsbütün kanlık etmiftir. Uni
mab 1 ak veraite rektörü Bay 

vo maaına ram kalmıt olan ş •. ti . Cha<lety • 
Yemen vilayeti ahalisi metrutiyetin tara<ından karıılP-
lla- nı'le '·- 1 

• h 1 
• t"' al' · · f'""""ct:., o. .. VJ l• i..;l... ıa.ızı nan B*'Y S~at. Ata .. 

tehdid edcaı bir f,41Jik! ın ıhakkak- türk'iin bütün saha· 
Bay Suat 

tan kurtulduk diyerek yüzleri gül- ~arda meydana &'Ctirdiği eaeri aitayiıle 
n eğ•!, ~evin.,,•,ğe hatti yek ligv eriol ızah ve Fransa • Türk doatluğunu te&it 

b "k b eylemiıtir. 
te n e atladıla,., imam Yahya da- Ba;r Şarleti Türkiye teceddüt hare • 
hi seYindi. Zab t ·e efraddan ketini gözden ge~irmiıtir. 
nezdinde bulunan u.erayı tahliye Nihayet doğu diller'. mektebinde Türk 
etti. Ve Babıilinin talebi üzerine dili profe 'ıü Bay Deny 17 inci aaır • 
en ileri adamlarından mürekkeb danberi Türk dili tetkik tından bahıey. 
buraya bir heyet gönderdi. Yemen lemiıtir. 
ıslahab için buraca bir komisyon -------0-------
letkil olundu. Komisyonun yaptığı Cezayirdtı 

Grevci liman amelcsiniD 
Yaptığı tahribat 

Sar' daki askerler 
Son yabancı askerler Sar 

h vzasından çekildiler 
SARBRUK, 27. A.A. - Son yabancı 

kuvvetler Sar havza11ndan çekilmiılerdir 
PARIS, 27.A.A. - Sar'dan dönmek· 

le olan lngi!iz ve ltalyan kıtaları Fran• 
sadan geçerlerken burada durul>, ıehir
leri ve büyük barb cephelerini gezmek· 
tedirler. Bunlar, Fransız • askeri tara
fından pek d . ctcasına karşılaıuyorlat. 

Muvakkaten Paris'te bulunan çok mÜ• 
him bir lngiliz heyeıi de Versay'ı &'•Z· 
miş, Paris askeri vali•inin huzuru ile 
Belediye konakında, ıehir meclisi izası 
tarafından kabul edilm;ıtir. 

Y akın~a Pa,.~'o b•r lıalyan müfreze· 
ıi gelecektir. 

Zehiı·li gaz --Paraguyay ordusu zehirli 
gaz kuilanacakmış 

LA PAZ. rt.A.A. - Harbiye nazın, 
Par&&'U•Y ordusunun &"elecek taarruzla• 
nnda boğucu ıazlar kullanacağına dair 
haı.. •dığuu hildinniıtir. Şimdiden 
cepheye az nuktarda pirid &'Ömlerildii'i 
söyleniyor. 

Bolivya erkanı harbiyesi, dütman 
&'az krulandığ ıtokairde tayyarecilerin 
derhal mukabele bilmiailde 6ulunmala· 
rını emretmiştir. 

14 defa imdat i~areti almış, yolu Üze
rinde Finistere burnu cıvarında batan 
bir ltalyan vapuruna ve ter1 .. cJ.Imit 
bir batka vapura tesadüf etm · ttir. 

LONDRA, 27 (A.A.) - Blaigov
rie vapuru tarafından gönderJlen son 
tebiz, devrilmekte olduğunu bildiri • 
yordu. Gaakonya körfezi ile Yigo ara 
sında seyreden vapurlardan 15 imdat 
işareti gönderildiği Lizbondan bildi • 
rilmektedir. 

imdat istiyen vapur 

MADRIT, 27 (A.A.) - Dün sa • 
bah telsizle imdat işareti vertnİ§ olan 
{Eur<>ııa) adındaki Alman vapuru, 
gene bir Alman romöl'körünün yede • 
ğinde {Ferol) limanına gelebilmiştir. 
Europa, ayni iıimdeki büyük transat
lantik olmayıp, 5,600 tonluk bir ge • 
midir. Bu gemi ayın 17 ainde Tunua
dan Rot-erdam'a hareket etmit ve Vil
lane burnu açtklarında bacaları uç -
muı ve makineleri sakatlanmııtır. 

LIZBON, Z7 {A.A.) - Günler • 
.!enberi hüküm cüren fiddetli fsrtına, 
büyük gemilerin Leixoea limanına gir 
melerine m&ni ohnut ve dalga kıranın 

. bir "-nmı harap e1miftir. Limanm 
ağızda batmıt olan Oranya vapuru -
nun ankazıt limanın bir kınnını tıka· 
mıştır. Ba&'e iımindeki Brezilya vapu 
ru Leixoeı'e uğramamJfbr. 

Tuna misakı 

B. Şuşnig Bay 
Grandi ile konuştu 

---·--
Avusturya bakanları Lon

dradan ayrıldılar 
LONDRA, 27 (A.A.) - Avuıturya 

başvekili ile hariciye anzırı 16,..10 ua ha
reket etmişlerdir, 

LONDRA, 27 (A.A.) - Avusturya 
baıvekili Şuşniıı, l.ondrodan müfaraka
tindcn evvel, ltalyan sefil'İ Grandi ile 
uz·ın b:r mülakatta bulumnuılardır. A· 
vusturya n&Drlarının hareketi eınaıın
da, her han&'i loir Iıadi.eye meydan ver
memek için -ahim emniyet tedbirleri 
alınmııtır. Nuırlar, 'eolonya'ya çıktıktan 
oonra, BaUe • Viyana ekıpreıine bin • 
mitlerdir. Hareketten aonra ııali.hiyet -
tar ma!lıaEillerce, Tuna misalana, Habı
burg hanedanının tahta avdetini mene
den bir madde iliveaiuin, Avuaturyada 
Viyana hükumetinin kati mulıafeeftine 
maruz kalacağı ihsas edilmektedir. 

Buna mukabil gazeteler tarafından 
sorulan bir suale "1>vaben Bay Şuınig, 
bugün yeniden teıiıi icap eden fe}'in 
ancak iktisadi vaziyet olduğunu beyan 
etmiftir. 

Habsburğlardan &ir arfidük 
LO BURJE, 27 {A,A) - Arıidük 

Antuvan dö Haboburg, yanında doktor · 
Zviling olduiu halele, Romanya pren • 
seai lleana'ya ait bir tayyare ile ve 
Starrburg yolu ile Romanyaya ııihniı· 
tir. 
(Saltanat) kelimesi ağza alınmadı 

Viyana, 27 {A.A.) - "Neue Freie 
Presse,. gazetesine beyanatta bulunan 
Bafbakan Bay Şuınig, Pariı ve Lon • 
dra görüımeleri esnasında {saltanat) ke 
limeıinin ağza alımnaınıı olduğunu ıöy
lemit ve Avuoturya hükumetinin şekil 
meselesinin tamamen dahili aiyaaeti a • 
likadar eden bir mesele olduğunu ilave 
ettikten aonra ıöyle demittir: 

Avusturyada iktidar mevkiinde bu • 
lunan inıan1ar, merkezi Avrupanın ve 
yahut bütün Avrupanın aulhünii boza • 
bilecek bir değitikliğe meydan vermİ· 
yecek derecede mnuliyetlerini müdrik
tirler. 

İngiltere bankasının n c
betçisi öldürüldü 

LONDRA, 27. A.A. - lngiltere ban· 
kasının nöbetçi neferi bu sabah başın• 
dan kurşunla ölmüt olan b .. lunmuşlur. 
Alakadarlar bu h ... usta tafsilat vermek
ten çekiniyorlar. Belki bir asrrdnn bCTi 
deva.,. eden bir ananeyfl göre, lngiltere 
Banl·aaı asker tarafından muhafaza edil
mektedir. 

ikramiye kazanan 
numaralar 

H. Fırkası Meclis grupu 
bugün 15 te toplanıyor 

---t--........ •• •. -
Geçen meclise nazaran encünıenler-

de esas)ı değişiklikler olacaktır 
ANKARA, 27 (Telefonfo) - Cümhuriyet Halk Fırkası GruP..11

' 

rın saat onbeşte toplanmağa davet edifmiştir. Bu toplanhda Meclık 111 
yaset Divanı ve encümen azalıkları için namzetler tesbit edı~ec~ ,. 
grup idare heyeti seçilecektir. Encümenler seçimi Martın yedınc!. ~ 
şembc günkü toplantıda yapılacaktır. Geçen Meclise nazaran en~~ 
!erde esaslı değişiklikler olacakw. Milli Müdafaa Encümeni. R~·~··~ 
General Şükrü Nailinin seçilme~i kuvvetle muhtemeldir. Beşıncı ~~ 
Millet Meclisinin açılma merasimin de bulunmak üzere şehrimize bıt 
ecnebi gazetelerin muhabirleri gelmiştir. . t:Ptı' 

Açılma celsesinde samiin ol,.,•a h bulıınmak için Meclis iJot yak 
pek çok müracaatlar varsa ela bu sene mebus acleclinin fazlai'ıi' .Jotıf' 
sek mihdarcla duhuliye kartı dağılmasına mani olmuftur. Zira toı:..,,. 
salonunun arka tarafım bu sene samiine tahsis etmeğe imhan ol~;.;. 
tır. Yeni say/avların büyük bir kıa mı şehrimize gelmİf bulun ~ __.:.. 
Bayan •ay/avlar Meclise geleı·eh toplantı salonundaki yerlerine ..,~ 
rını koymuşlar, saylav arkaclaflaril e t(lltışmıflarclır. 

Matbııat Umum Müdürlüğü Bayan aaylavlar ecnebi ııe yerli I' • 
zeteciler şerefine bir çay ziyafeti verecektir. 

Yüksek sıhhat şurasının çalışma/il~' 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Yüksek Sıhhat Şiir- bugün~~,,,, 

lıfmalanna devam etmiftir. Şıira y ann mesaisini bitireçelı ııe niJJ 
sını Bakanlığa verecektir. .. 
Almanya ile ticaret anlaşması tn1l" 

znkereleri Berlinde yapılacak' 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Hariciye Bakanlığı Umumi tG 

Bay Numan Rilat gazetemize fU beyanatta bulunm"1tur: ıtJlf' 
- Almanya ile hükumetimiz arasında ahcleclilecek Ticaret tf'' 

ması etrafında Berlinde yapdacak müzakereler önümüzcleki ay_ıtı. 0 ıJ • 
larında başlıyacahlır. Müzakereleri hükumetimiz namına reis~~ 
tında ôhonomi Bakanlığından iki ve Merkez Bankasından "!' . ,,, 
mürekkep bir heyet yapacaklır. Martın ilk haftasında hareket•"''.:'# 
karrerdir. lngilizlerle yapılacak ticaret uzlaşması etrafındaki mu 
reler devam etmektedir. 

I stanbul ve I zmir liman idare
lerinin 5 aylık biitçeleri pi 

ANKARA, 27 (Telefn:ıla) - Maliye Bakanlığı lstanbııl ııtı ~r 
lima nişleri umum müdürlüklerinin bq aylık bütçe kadroları Ü~ ;ı. 
ki tetkikatını bitirmiş, Bakanlaı h eyetine sevheclilmek üzere bııtÇI rJ· 
kadroda umum müdürlüklerin mevcut kadroları aynen bırakıl:::,:~ 
nız bazı memuriyetlerin ücretleri, bugünkü ücretler esaı tutul ~ 
tile bir mikdar çoğaltılmıştır. lstanbul kadrosuna bir müdürü ,, """ 
muavinliği ilave edilmiştir. Umumn üd'i•lükle•ir la-ulnlan 193~ 
çeleri gözclen geçirilirken esaslı su rette tetkik ve tadil editecelıtıt· 

Tenzilatsız tarife tatbik edilece/l, 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar B~"ttlil 

gümrüklere bir tamim yaparak F r an.;ıır mocliicüre mt'rbut ı~nzıl C /}• 
leden yünlü ve pamuklu mensucata ait 106 A.B., 107 A. B., 378 kİıı1" 
380 B., 381 A. B. C. D., 390 A. tarife pozisyonlarına maddeler ha 
da yarından itibaren tenzilatsız ta rile tatbik edilecektir. ,,.J!!, 

17 Şubat 27 Şubat arasında ve ya daha evve.' yola çıkarı/mı~ -;'11 
2

M~a;k;;~bd;eıbf;
1

f~b;~k:
1

d~;.~f~İf f1Jk 
oldu 29 kişi öldü . vl' 

MOSKOV A, 27 ( A.A.) - Bir kurşun kalemi labrikasındalı• :-.ıtJ 
lak, 29 kişinin ölümüne sebep olmuJtur. infilaktan sonra çıkan~ 
bastırmak için şehrin bütün itfaiye kuvvetleri çalışmatkaclır. l"';;J• 
ve yangın kurbanlarının ailesine yarclımcla bulunulmak ma~" 
bir komisyon teşkil edilmiştir. , 

lngiltere lta(l}agı protesto ettı~ 
LONDRA, 27.A.A. - Romad ahi lngiliz sefiri, ecnebi mııttı' .,,.. 

lcrinclen ita/yaya yapılmakta olan ithalatın tahdidine karft Rorrı' 
humeti nezclincle protestoda bulun mufUr. Jıli'• 

ltalyı:ın clış işleri Bakanı. bu aıcs eleyi yeni baştan tetkik edeci 

Romanya ordusunun techizi içi~ 
.. BOKREŞ,. 27.A:_.A. -. B._ ! ataı· esko, .~omanyö'!'1ın muhtelil tf&~ 

muesseselerının mumeuiller• ,/ bu muesseselcrın ordunun 6ifll' 
proğramını tatbik meselesinde hükumetle yapacakları çalıfnta 
ğinin esasını kararlaftırnııştır. 

Evkaf umum müdürlüğ.i 
ANKARA, Z7 (Telefonla) - Evkaf 

umwn müdürlüğ'1 huiraM kadat vcki
leton Baı,bakanlık müıteıarı Bıq Kemal 
idare edecektir. 

İmar bankası 
ANKARA, 27 (Telelonla) - lstan• 

butcla Türkiye imar banka11nın 750 bin 
liraya kadar devlet dairelerine hitaben 
teminat verebileceği Malyie Bakanlığın• 
ca alakadarlara tebliğ edilmiıtir. 

An kar ada su harası 
ANKARA, rt (Telefonla) - Çubuk 

barajında ıu toplanmağa baılanmııtır, 
Bendin tamamile ikmalini mütealup 
tutacağı ıu 13.S milyon metre mikabı 
dır. Bir taraftan ıarfedilen au ayni zıa.. 
manda relen aularla kıamen telafi edi
leceği cihetle barajımızın nafi bale k«>
yııbileceii auyun miktarı 18 milyona 
baliğ olacağı yapılan rasada! ve teıki· 
kat neticesinde anlqılınıtlır. 

Hususi idareler 
Islah edilecek 
İçeri işler Bakaob~: 

viiayetlere bir ta~~: 
ANKARA, 27 (Telelonl•~~ 

diye kadar yapılan teftit v•. ~; 
lere nazaran viliyet huaull ,..- r~ 
ait bazı işlerde intizam•~ jııcle' ..ıJI" 
mıı ve bunun baılıca &milleri" _.,......-111' 
vo belki en mühimmi de . 111 ~ııll!'"t 
monuata H bilhaıaa ınah pıı jl.ıt 
bihakkuı vakıf olmamaların 
d••. 1 lım . _...ı " ııı an •fi fbr. ~ f 

mazbata vükelaca taıvib olunduk
~n .sonra meclisi mebuaana gönde
nldı. Encümeni mahsuaunda dahi 
ta~dik olun~rak tab ve heyeti umu
mıyeye tevzı ve ııazetelerle de ilan 
olundu. J?ahiliye Nıı.zırı beyefendi 
hazretlen Yemen vilayeti ıslahatı
nın kendi reyine terkedilmeşini 
teklif ederek mezkur meclisi me- . 
busanca kabul olundu ise de el. ' 
yevm o bedbaht vilayetin devri 
menhıı•u istipdaddan hurulub 
devri mes'udu m<!Şl''-<tiyete girdi-

PARIS, 27.A.A. - Tan &'Uetesine 
&'Öre, Cezair limanındaki 1.000 kacla.r 
grevci doklar amelesi, bir sarnıç &'emi
ıini çözmütler ve benzin fıçılaruıı deni:ı:e 
atmıtlRrdır. Bazı yerliler, bu karıtıkl•r· 
dnn istifa~e ederek, limandaki eşynyı 

yağma ettuiıl- Jiı· Uı.rnmi vali, askeri 
kıtaat celb.,lerrk ıüküneti iade ellirmi~
tir. 

Girit 
·---o--

felaketzedelerine 

ANKARA, 27 {Telefonla) - «i · 
mayeietfal ve lktı.sat ve Tasarruf ce
mi.1etlM ulİ• mütterr.k pİyanıoılAnun 

çekilmesine buıriin de devam edilmiı
tir. 96853 numaraya {5) bin 10013 
numaraya 2500, 89314 numaraya 500 
lira iaabot eb;Üttir. 61939, S&\!64 numa
ralar yüzer, 50957, 41141, 122198, 
78037, 126108, 3474, 77323, 20842, 
14962 numaralar elliter, 132451, 
81131, 62075, 130039, 68605, 113553 
85104, 119021, 68565 numaralar yir 
mi beşer lira kazanmışlardır. 

Adapazarı araba fabrikası 

Huıuıi idarelerimizin v iF~ f1 
lah ve itlerin bir intUam ~ıtl' ~ 
rWneıini temin için b"' 1 ~;.
c:ak memur evsafının talıııil ~~_;,, 
ehemmiyetle tel!kiki ic:aı> ..,; ~ 
mevcııt memurlenn ~ "'!'°_. iıtl": !il' 
rinin tedricer, yialueltıl~ 
lendirilmeai içeri itler b~-~ 
zumlu &'Örülmüı, her aen_e.nİ" ~ 
ha.oeobe memurlarından b~.,ı,,..,. 
meslek mektebine ?'°Uıın 'unaıı ~ ~0r 
min için içtima halınde bu• ;s#I ,. 

yardım 
ATINA, Z7. A.A. - Kandiya ve Reı· 

mo'da vukua ı:elen zel-.ele dolayi•ivle 
hiıkiımet bir mil:ro~ drahmi ile çadırlar 
ve yiyecek göııderınittir, 

Müsteşarlar komisyonu 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Müste

ıarLtr komiayonu bııgün de toplanm•t· 
tır. 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Ada
pazarı ara!ba fabrikasının daha faydaı 
bir ıekilde çalışabılmeai için etütler ya
pılmaktadır. Bu fabrikada aönıi kok ya
kahil...,k yerli, zarif ve ucuE oabalar 
yapdmuı da dütünülüyor. 

• 1- 1S : • .A .. 
rn..c!al.:re 935 blitç••"" a·yelJO" 
masının teklif edilme•• v • 
mim eclilmiıtir. 



Numara 

~
Bu numara denilen şey ne be -
ır yarabbi! insan numara önün
daimi lıüviyetini kaybetmiştir. 

ti rocukluğumuzda mektepteki 
lıiıviyetimizi numaramız bulmuş -
~:Ben rüfdiyede 143, idadide 
...,.,, Hukukta 665 idim. Ömrümü -
~en çok kemiren şey de gene ra
~dır. Her yıl o bir tane artar, 
""'riimüz bir tane eksilir. 
ıl l' akalıktan çoraba, çoraptan kun 
1._ııraya kadar lıer yerde onun ze -
"flllayUz. Numarayı söyleyemez -
~~ başımızın kılıfını, ayağımızın 
"'IOını bulamayız. Numara yalnız 
lıııonlara değil evlere de dertakıl 
ıılıııııştur. Binaların alnının kara 
l'ıqıarJ ır. 
• lfitiyoruz ki; belediyem iz felı • 

l'iıı İntizamı namına yeni bir nu -
llıttrotaj yapacak; evlere numara, 
lıılwdara od levlıalan koyacakmış. 

llatmn.Ja kaldığına göre sanı
'ıııı brawlan 4 - 5 yıl evvelm bir 
~e dalıa evlere numara kondu ve 
.._ llamara için bizden bir lira mı, 
~en kurUf mu, bir para alındıy
~di dört, beş sene sonra bir 

11eden numara koymaya lü • 
~ı llaT demeyiniz. Evvelce konu-
1_ namaralar artık olnmmaz ha· 
~ ıeldi. Minaları döküldü, sokak 
'Wfliıtdan birer kara ~tan ibaret 
~dı. Doğn#u hangi fabrika yap
~,.. var olsun. Rengi solmaya kal
~cm sırı tlökültlü. Mina ima • 
"llını himaye için bundan iyi bir 
N bulun<Mtaz. Dört senede dökü
'tıı namar~r yaptırıp, lıer dört 
"'ıecle bir yenilemek. Hem evlerin 
~alan eskimez, hem fabrika
~ İfsbı kalmaz, lıem tle belediye 
., rörmüf olur. 
4ncalı bilmek istediğim nokta 

flıılar: Bu seferki nwnaratajın pa
)!"rrıı tla gene biz mi vereceğiz? 
Oksa bcı feteften mahrum mu ka
~z?. Herhalde belediyemizin 
~bu ferelten mahrum etmiyece
"'nden eminim .•. Geçen seferki nu 
llıQ,otaJtla Vskütlartla oturduğu• 
~ lrö,kümüzde de nwnara koy -
~ar. Yalnız Jıör1rün numarası 
,!___iken 41 koydular. Kimi bulup 
-ıte fiiluedelim? Belediye namı· t lııriltatla bir tlela fÖMÜ, senede 

O 
dela tla tahsildar geliyordu. 

rılar tla bize: 
, -- Dvlwı ne iatİyo18unıu.? 14 ye
~ 41 vermifler. Z7 numara fazla. 
~etsenize! tletliler. O gün bu • 
lliııdür, bizim köpkün numarası 41 
tlda. 

Baraya iratlar latife. Şimdi bir 
4lı citltli konafalım. Birkaç sene 
~el-~apılan numarotaj ne oldu? 
~ara o zaman takılmış olan 
~er fimdi gene tleğİftİrilecek -
~· Acaba belediye köşesine lev-

talrJığı sokağın o yeni isimle 
"'ııldığını ve arandığını mı sanı -
~·Bu kanaatte olanlar yanılırlar. 
linltü o sokaklar hep eski ismile 
~lıyor. lstanbulJa sokak isimleri 
~defterhane kaydı, bir halk dili, 
ıı.. belediye tesmiyesi olmak üzere 
., fekilde itli. Şimdi bir de eıki i
~erdeki yabancı kelimeler ahla
"" Öz türkçe yapılmak fikri var
~ Zannediyorum ki; bu son mü
ı, zatla biraz mübalağa var. Çün 
~ •okalı isimlerinde mana aran -
-"<ı. Alem aranır. 
lcj lley, Elendi ve Papa sözlerinin 

1 ltcıp olarak kullanılmaması ka -
;:tcı,hktan sonra da birtakım gay 
'4lf kimseler Mahmutpa:;a, Mus • 
il Q!'"fa, Hocapaşa gibi semtler • 
ı:._lti. paşa sözlerinin kaldırlıması 
~an~ ileri sürmüflertli. Guya 
t:~~Uen söylemek yasalı olmuf 
'Bereket, lçipler Bakanlığı bir 
'lııl m yazarak bu isimlere doku -
ıw1""-naaını tenbih etti de semtler 
ı.~nı kaybetmediler. Bir mahal 
tı' ~ır ıokak ismi bir say hane ad 1 

il lıi. lıergün değiştirilebilen birfey 
'fildir. Ve olmamalıdır değil mi? 

B.FELEK 
"•ı~ .---------
~ 
liususi idare ve bele
diyeler kefalet sandığı 

~"-uai idare ve belediyeler kefalet 
~· nizamnameai dün Yİliyele bil
~"'ittir. Huaıui idare ve belediye • 
~ Para ve menkul kıymetleri ve 
~~ alıp veren ve elinde tutan 
'il ~r ve müstahdemler için müteael
:-.ılı., •let naulünü tatbik etmek mak
ı.;j111 (buauai idareler w belediyeler 

, et aandığı) kurulmutlur. 
~ '?1-rlu ikramiyeleri - Ordu ikra· 
S~izamnam"".ine bir mad.d~ ili.
~'-'rlundaki nızamname vılayete 
~tir. Bir ıalirn yılı içinde do-
~ top Te torp:do atı•larını •n 
~ ll>tıvaffakıyetile bataran ve bu 
' ~r!:'an":'anın tı..ç v Oa ,,.>ı~ :
!lılıi...~i1derıni lıaz.aaan ıennlerm 
~ IDÜrettebatJna iftihar alıt 
~•,.erilir. 
~ }' erıi ı~nler - ilkbahar ve 
'~inde Balkanlardan rele • 

.. y~ pç-ı. içinde teh· 
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EKONOMi 

Alman yada 
Türk malları 

-o-

Türkofis Berlin şubesi 
bir rapor neşretti 

T ürkoiis Berlin ıubesi, Alman piya
aslanndaki ihracat mallarımızın son va
ziyetlerini gösteren "'yanı dikkat bir 
rapor neıretmiıtir. 

Tacirlerimizin karıılaıtıklan bazı 
güçlükleri izah eden bu raporda aynen 
deniliyor ki: 

"- Türkiye ithalit için müsaade çı
karılmasındaki ıiiçliikleri kaldırmak ü
zeTe Berlin Türk resmi makamları, ala· 
kadar Alman daireleri ile görüşmeler
de bulunmuftur. Müsaadelerin çrkanl
masmda duyulur derecede bir kolaylll< 
da baılamıttır. Gelecek haftadan itilıa
ren bugünkü güçlüklerin kaldırılınıt o
lacağı kuvvetle ümit edilmektedir. 

Şunu kaydedelim ki, Türkiyeden it
halat için müsaade verilmeai hiç bir z.a. 
man büsbütün durmuı değildir. iki haf
tadanberi görülen ıüçlü!k daha ziyade 
hazı konıin>I dairlerince muayyen mal
larmuz için iıtenen ödeme müsaadele
rinin biraz geç çıkarılma11cbr. Sırf bun
dan dolayıcbr ki rapor haftası içinde da
hi· pek çok iıler yapılamamııtır. Şu ka
dar ki, İf yapdamaınası Almanyada az 
ihtiyaç bulunma11 veya mallammza is
tek olmaması ıibi sebeplerden doğmamak 
tadır. Bilakis kleringtd<i yavaılama kal 
dmhr kaldırılmaz Türkiye ile itleTin ye 
niden canlı bir surette büyüyeceği kat'i 
sayılmaktadır. 

Yeni takas lomisyonu 
Tai<ao müaaadelerini veren k<ımis -

yonun liğveclildikini yazmııtık. Yeni
den teıkil edilecek komis10n için emir 
beklenmektedir. Yeni koınİ9yon, vali 
muavininin reisliğinde toplanacak, Tür
kolH ıubesi, ihracat gümrüğü, Merkez 
Bankaıı, Borsa ve kambiyo müdürleri
le Ticaret odaıı mümesıillerinden mü

rekkep olaaktJr. 

Tütüncüler bugün 
toplanacaklar 

Şehrimizdeki tütün tacirleri bugün 
Ticaret odasında bir toplantı yapacak • 
lar, kendi aralarında bazı gürÜ§ıaelerde 
bulunacaklardır. 

Yükleme ve bo,altma tarifesi 
Liman ve Rıhtım Umum müdürlü -

ğünün yükleme ve boıaltma ıarifeaini 
teshil edecek olan komisyon bııgün de
niz ticareti müdürlüğünde ilk toplantı
sını yapacaktır. 

Fransızlarra muvakkat an
laşma bugün kalkıyor 

Türk - Fransız ticaret muahedesine 
ddi bulunan mu•nıkkat ahdi tarifenin 

feshi kararı, bugünden itibaffn filen 
tatbik edilmeğe baılanılacalıtır. Tenzi -
litlı tarifeden iıtifade eden Fransız ve 
diğer akit memleketler men§eli mallar· 
dan bir çoğu dün ak§ama kadar güm -
rükten çrkarılmııt1r. Çıkarılamıyanlar i· 
çin bu sabahtan itibaren gümrüklerde 

normal tarife tatbik edilecektir. 

En ziyade mazlıan müıaade eaaıına 

dayanan ve ahdi tarifenin feshi kara • 
rında alakadar olan memleketler ara· 
sında lngiltere, Almanya, ltalya, Çe -
luıolovakya Te ispanya vardır. 

lzmirde inc;r satışı 
durıunleşlı 

lzmirde incir mevsimi geçmiş, pi -
yasa durgunlatını§lır. Son on bet gün 
zarfında lzmi borsasında satılan incir
lerin miktarı 96 çuvalı bulmuftur. Fi • 
yatların 4,50 - 12 kuruı arasında de -
ğişmiştir. Bundan baıka 4,50 kuru§tan 
50 çuval da hurda incir sablnvfbr. 

1 1 
(lı Bankaaından alınan cetveldir) 

27 ŞUBAT 935 
AKŞAM F/YATLARI 

ISTIKRA2l,\R 1 TAHViLAT 
latikrax.ı c\aiııPi 98,50 
1933 Erıaai 91 llJJ.tnn 10.75 
Kuponau.% 30,10 An. mümessil SJ,35 

J I 28,SO An. tah•iliı J, ] 1 47 ,90 
" 111 29 An. tah•iJi 111 • 

ESHAM 
Reji kupoaaus 
Telefon 
Ter•o• 
Çimento 

it Ban&caaa Nama 10 
., ,, Hamili- J0,15 
" " Mii•••İ• 97 
Türkiye Cumlau· 
riyet, Bankası 
Tramvay 

63 ittihat tle7. 
J0,2JJ Şark dey. 

Anatlolu l•.İ••• 25,70 ts..ı,.. 
Şir. Hayriye 16 Şark m. ecza 

2.25 
14,10 
17,-
13,60 
ıo.ao 

0,97.SO 
ı.ss 
4.65 

ÇEK FiYATLAR/ 
Franuz F. 
Londra 
MiJi.ao 
Narork 
Cenevra 
Atina 
Brüksel 

12,04 
609,50 

9,37 
79,92,75 

Z,45,40 
M,61,75 

3,39,75 
Am•terdam 1,17 ,57 
Sof ya ff1;J.7,2JJ 

NUKUT 
Kurut 

30 F. Fran•ıs 1119 
1 Dolu 12S 
1 Kar. Çn 18 
1 r.:• A•. 23.SO 
l •tulia ••• 

20 Liret 213 
20 L .. a Z3 
20 F. a.lcölıa 115 
20 Dralıaml 24 

Pr•i 
Belsnt 
Mo•lr.o•a 
Berlia 
M..lrit 
Bud.Pett• 
Varto•• 
Bülı:reı 

Vi1ana 

<Satıt> 

20 1. Jn;v• 
l Pneta 
ı Mark 
1 ZJoli 

20 ı..,. 

20 Diılar 
1 C-OYiç 

Altno 
M•Wip 

19,05 
35,12,75 
10,91,50 

1.118 
5,81 

4,43,20 
4,20,50 

79,03 
4,26.75 

Karuı 

115 
18 

il 
43 
22 
17 
55 

-.-
t.32 

41 

11ELEDIYEDE 

Ölçü 
Ve ayarlar 

Müddetin tonunda ıruplar 
l:ontrola başhyacaklar 

Olçüler ve &yarlar nlzamnameaine 
göre ölçü ve iyarların muayeneleri i
çin muayyen bir müddet konmu§tu. 

Dün Ekonomi Bakanlığından gelen 
emirde müddetin 31-5-9JS tarihine ka 
dar uzatıldığı bildirilmi§tİr. Jstanbul 
belediyesi bütün esrıafa ve müesseıa
ta bu emri tebliğ etmiştir. Oğrendiği· 
mize göre ölçüler ve ayarlar müfet
lifliği eanaf ve müeueselerde bulunan 
kantar terazi ve ölçülerin muayeneai .. 
ne ve yeniden kontrolüne b~layacak
tır. Bu maksatla Eminönü, Beyoğlu, 
Fatih, Kadıköy semtler:nde birer kan· 
tar ırupları ayrılacaktır. Bu gruplar 
en kısa zaman içinde ölçülerin &yar
larına bakacaklar ve kootrolü bitire
celderdir. Bu auretle hiç bir esnafm 
vakit kaybetmeden ölçüleri kontrol e
dilmit olacaktd'. 

Kasımpaşıya reni ağaçlar 
dikildi 

Sehrin muhtelif yerlerine olduğu 
gibi, Kasımpaıaya da ağa~ar dikil
miıtir. Şif)ıane yokllfu baımdan itiba· 
ren iakele batına, bahriye kıılasına, 
caddeyi takiben Dörtkapı polia nokta
sına kadar olan iki kilometroluk saba
ya 500 ü mütecaviz ağaç dikilmiıtir. 
Ağaçların dikilınesine belediye mü • 
hendislerinden Bay Recai, Ku- Pa
tanın çalııkan nahiye müdürü Bay 
Fuad, nezaret etmitelrdir. Bilhaua 
KaannpafaDJD dereboyu caddesini iki 
taraflı ağaçların dikihn.,.i balkın mem 
nuniyetini mucip olmuştur. 

Esnaf Bankası 
Dün tehir meclisi ha

zırlanan 

mazbatayı kabul etti 

Banka tasfiye edilecektir 
ViJayet umumi mecliıi dün toplan

mııtır. ilk tedrisat müfettiılerile yatı 
ve ilk mektep mualliımelrine verile • 
cek meaken bedeli hakkını:\pki hesap 
işleri müdürlüğünden gelmit olan tez· 
kere bütçe encümenine havale edil .. 
mittir. 

Bundan aonra ufak bir iki m-le 
görüıülm~ ve Esnaf Bankasının taa
fiyeaine dair lktıaat ve Kavanin ene~ 
menlerinden gelen mÜfterek mazba
ta okunmuştur. Mazbata muharriri 
Bay mazbatayı izah etıniı ve azadan 
kimse söz almadığı için mazbata ay .. 
nen kabnl edilmiıtir. Geçen celsede 
bankanın idare heyeti viliyete bir tez
kere Y&ZJDlf ve bankanın mukadclera· 
tı hakkında karar verilmesini iatemit
tir. Bunda bankanın ya taafiyeai veya 
devamı için tetbir alınması iıteniyor
du. Vali bu lezkereyi Şehir Meclisine 
havale etmit ve kendi mütaleasmı da 
ilave etmiıti. Bu mütaleada (mülkiye 
müfetlİ§lerince yapılan tetkikatta ban 
kanın taafiyesi lüzumu ileriye sürül -
mÜ§ olduğundan o yolda muaınele ya· 
pılmasının müreccah olduğu) bildiri · 
liyordu. 

Encüınenlerde bu noktai nazar üze· 
rinde vaziyet teikik edilmit ve tasfi
yesinin muvaf•k olduğu teabit edilın.it
tir. Ancak Eanaf bankaa. bir Anonim 
§irketi olduğundan bunun taafiyeaine 
ancak Banka heyeti umtın\İyeıinin ka
rar verebileceği anlaıılmıtfır. 

Maamafih belediye bankanın bü • 
yük bi'8edarlarmdan o1duğu için he • 
yeti umumiye topalntnımda belediye 
mümessilelri de bulunacaktır. 

Bu toplantıda belediye müme .. il · 
]erinin bankanın ta•fİyesini iatemeai 
kararlapnıttır. Bundan aonra ioplan · 
tıya nihayet verilmiş.tir. 
Banlıa umumi heyeti busün topl-k. 

Viliyet umumi mecliıinin; banka 
heyeti umumiyesinde belediye mümeı
ıillerinin tasfiye istemesine karar ver· 
meei üzerine bugün öğleden e""el Ü.. 
naf Bank- umumi heyeti ioplan!Jya 
davet edilmittir. 

Bu toplantıda bankanın la.ıfiyesine 
karar verilecektir. 

Nav:un tarife!eri 
_.,._ 

Komisyon yeni toplantısın 
da hayli tenzi"at yapacak 

Vapurların navlun Ücretleri tarİ

feıini teabit eden llomıiıyon'1D, mar
tın 20 sinde içtima etmesi kararlaıtınl
mıt ve alakadarlara tebligat yapılmıt
br. Komisyon, deniz müsl"f"n Bay Sa
dullah Güney'in reisliğinde kıplana • 
caktır. Kabotaj müdürü Bay Ayet, De
niz Ticaret Müdürü Bay Müfit Necdtt, 
Vapurculuk ıirk9ti umumi müdürü Bay 
Mustııfa da t.a.ii aza sıf•tile buluna -
cııldardır. 

Ticaret ve Sanayi odaaı namına ko
misyonun çalıımalarına iıtirak etmek 
<&zere Bay Suat Karaosman ve Anıalya 
nıılı:liyat ambarından Bay Ziya seçil • 
miflcırdir. 

Bu -defaki ıöriitmelerde, nnlun ta
rifelerinin bir ltayli ebaı.Wyetli deii -
tikliklere urratılacaiı eö,1-ı.tedir. 
Bilhaaaa, bazı sınai ve iptidai madde -
!erden nakil ücretlerinden yan yanya 

iN HiSARLARDA 

İranlılarla 
Afyon müzakeresi 

-o-

Kendilerine yapılacak 
teklif hazırlanıyor 

Türk - Yugoslav müıterek afyon 
bürosuna, Iranın da iıtiraki için lıtan
bulda açılan müzakerelere lran hüküme 
ti namına ittirak ebnit olan hanın sa
bık afyon ve tülün umum müdürü Bay 
Khan Sait Nasr ve Maliye Bakanlığı 
iktisat phesi müdürü Bay Nariman 
bır haftaya kadar Irana dönecektir. 

Iran muralıhaslarile cereyan eden 
müzakereler henüz bitmemiıtir. Mu • 
rahhaslar memleketlerinde talimat al -
mağa lüzum gönnüılerdir. 

han murahhasları diyorlar ki: 
- lran da Türkiye ve YugoalayYa 

ıibi afyon istihsal eden bir memleket
tir. Bu sebeple afyon satııına dair Tür
kiye ile Yugoslavya arasında mevcut 
müperek büroya ittirake davet edildi. 
Türkiye ile iktisadi ve ticari münaae
batmuz iyidir. Biz de bu münasebatın 
in!<iıafını daha ziyade iatediğiıniz için 
bu daveti memnuniyetle kabul ettik. Bu
rada cereyan eden müzakerelerde her 
ıeyclen evvel bize üç ııeneclentıeri faali
yette bulunan büronun tetl<iJiıtı hak • 
kında malümat verildi. Sonra müıterek 
afyon aatııına lramn da iıtiraki için 
bazı t<.'klifler yazılı olarak hazırlanmak 
tadır. 

Bu teklifleri alıp hükumetimize ve
receğiz. 

Bu tekliflerin esasını henüz biz de 
bilmiyoruz. Bununla beraber Türkiye I
ran ve Yugoslavya arasında. ııfyon aa
lı§ında bir teıriki mesai vücude gelme 
ıini temin ede<:ek mahiyette olacağmı 
ümit ediyoruz. 

Iran, afyonlarını alıcı memleketlere 
aatmaktadır. Tütün ve tömbeki de ayni 
ıurette satılmaktadır. Türk - Yugoslav 

müıterek bürosunun hazırlamakta ol -
duğu teklifler bir haftaya kadar tamam 
)anacaktır. Bu teklifleri hül.ümetimize 
verip lazım ıelen talima!J ald.ırtan son 
ra tekrar görüımek üzere htanbula ge
leceğimizi ümit ediyoruz.,, 

MAARiFTE 

Tramvaylara 
Asılan talebe 
Polis yakalayıp iımioi 
mekteblerine bildirecek 

Mektep talebelerinin tramvaylara 
asıldıklan ve bu sel>epten bir çok ka • 
zalara sebebiyet verildiği anlaıılmıştır. 

Maarif müdürlüğünün tqebbüsü ile 
htanbulun büyük -.e itlek caddelerine 
polis memurları konulmuıtur. Polis 
memurları tramvaya ası!ımı olan tale
be:~ri tutarak en yakın karakola geti • 
recek ve bu çocuğun İımini alarak ma -
arif müdürlüğüne bildirecektir. 

Bundan batka çocuğun velisine de 
m•ktup yazarak keyfiyeti bildirecektir. 
Tramvaya asılan çocuklara tiddetli ce
za verilecektir. 

Fen taı u ttsi kim:;a profesörü 
Fen fakülte•İ kimya profesörlüğüne 

tayin edilmiş olan Oert Bran'ın Al -
manyadan harekei ettiği dün Univeraite 
rekför.ügünden bildirilmiJtİr. 

ün.\ers ta 193t kadrosu 
Univeraiterıin 1935 kadrosunda bazı 

tadila.t yapılması ve idare memurlarınm 
çoğaltılması karar1aşmqotır. Ka<lro gel
cııkten sonra yeni vaziyet anlaşılmıı o
lacaktır. 

N~b-t.it Y3 hayvanat 
enst.tihU 

Univerıite meydanında yapılmasına 

karar verilen nebatat, hayvanat ensti -
tüsünün inıaıına bir kaç güne kadar 

baı•anacaktır. 

Bu binada bir de hayvanat müzesi 
yapdacaktır. 

Bunlardan bafka Fen fakültesinin 
ı•ii müzeleri de kiıfi olmadığından bu 
kısımlara iliiveler yapılacaktır. 

Y eoı Japon elçisi 
bek.eniyor 

Japonyanm Ankara elçiliğine tayin 
edilınit olan Bay T ogupva'nın martın 
ikinci cumartesi rünü Lonclraclan ım· 
rimize rel_,.i beldeımıektedir. 

Çekoslovak koaso;os
luğunda resmi kabul 
Çekoslovak Reisicumhuru Bay T. 

G. Mazaryk'in 84 üncü yddönümü ol -
duğundan martın 7 inci perıeınbe gü
nü Çekoelovak koneoloataaneaincle bir 
resmi kabul yapılacakbr. 

Çocu!t eairgeme kurumu 
kaza kongreleri 

Çocuk Esirreme Kurumu kaza kon· 
rre•ine bqlaıtmJflır. Bu cuma Fatih ka
z.a ı..a.ren ,_)ııcaktır. Koqre Şelo -
zadebaıında Letafet apartmanında Fırka 
kaz.a DMrlr•'nılei W-da saat 14 de 
ıaplanacaktır. Eminönü kaza kolunun 
konıreai de 7 mart peifG ..... rünü ... 
at 20 de Caialoilundalü Yiliyet - -

MAHKEMELERDE 

Muhtarın 
Vur .. emri 
Muhtar Kadri ve arka
daşları mahkum oldular 

Çatalçada Hüsmen ve Akif adlı iki 
ki§İYİ öldürtmekten ıuçlu muhtar Kad· 
ri ile bunları öldürmekten suçTu bekçi 
Halit ve muhtar Kadriyi döğmekten 
suçlu köylü Elemin duruımalan dün bi
tirilmiıtir. 

Bu cinayet bir harman bitimi yü -
zünden vukua gelmiıtir. Harmanlan bi
tenler bu miinaaelıetle bir eğlenti ter
tip etmiılercliT. Bu eğlenti esnasında 
davul ve :zurna çalınırken korucu bun
ları menetmek i.temiı, davul zurnayı 
çaldıranlar ela bu memnuiyete kulak 
aamamıılardır. Arada çıkan gürültüye 
muhtar Kadri yelifmit ve iddiaya göre 
korucuya: 

- Kim dinlemezse vur .•. demiıtir. 
Bu arada da ortadaki lamba sönmiiı 

ve o karıafabkta Etem muhtar Kadri
yi döğmeğe batlamıt. hıbuw:a)ar patla
mıf, Hüsmenle Akil vurularak ölmüı • 
!erdir. 

Bitirilen davada üç suçlunun da auç
lan ayrı ayrı sabit olmutlur. Muhtar 
Kadri Hüsmenin öliimünclen meaul gö
rülmüt. 7,6 aene ağır bapise ve H~s • 
menin veresesine bet yü:z lira tazmınat 
vermeğe malıkiim e•fümittir. 

Bekçi Halit Hiismenin ölümünden 15, 
Akifin ölümünden de 15 sene olmak Ü· 
:zere 30 sene hapı mabküm edilmit. iki 
cürüm birleıtiği için cezası 22,S sene· 
ye indirilmİ§tir. Ayrıca da Akifi~ ve • 
resesine bin Hüımenin veresıne de 
500 lira ohn~k üzere 1500 lira tazminat 
vermeğe mahküın edilmiıtir. 

Eleme gelince ölenlerden biri Ete • 
min kardqidir, buna rağmen Eıemin 
bu ölümle neticelenen kaV1faya ittirak 
ettiği, bu arada muhtar Kadriyi döğ • 
düğü sabit olınu§, onun da iki ay hapai
ne karar verilmiıtir. 

0.1 sena tapis yatacak 
Çemberlitatta Salibi öldürmekten 

suçlu Sadetti~. cluruşma.11 ağır c~
da neticelemmtlir. Sadetbn •uçu aal>ıt 
olduğu için 15 sene ağır bapise mah -
küm edilmİf, fakat MJÇ af kanWM1nun 
nqrinden enel itlenildiğindeıı ~ .... 
.-i affa tabi tırtulmıııtur. Sadettın 10 
sene hapis yatacak, Salibin veresesine 
bin lira tazminM verecdltir. 

Kokain müptelası 
Artist 
F ,rdi ve arkadaşlan düa 

muha"eme edi.d.l~r 
Dün 8 inci lhtiua mahkemuinde 

ipek Film stüdyosu artial)erinden Fer
di Tayfut, terzi Ni ı 

.ı1at, Artin, Leon, 

.~urullah. Remzi 
ve Şükrünün durut 
.nalan yapılmııtır. 
ı>iinkü durupnada 
day Ferdi Tayfu • 
run kansı Bayan 
• .telek, kahveci Nec 
mi ,,e Çolak Hayri 
,ahit olarak din • 
.enmiılerdir. Ba • 
1an Melek Ferdi 
.le 27 Tetrinievvel 

F ERDJ • ı1.!3 de nif&Dlan • 
dıimı aöyliyerek, 

kocaaınm eroin kuUandığlDI ve N iba
dın da eroin kullandıimı bildiğini 
aöylemittir. 

Kahveci Necmi de auçlulardan yal
nız Nibadı tanıclığm1, dığer auçlula • 
rı hiç tannnadığnu oöyliyerek demiıtir 
ki' 

- Ben üç sene kadar evvel Beyoğ-
lunda bir kahve tutuyordum. O z:a -
man esrar da aatıyordum. Nihat ta 
benden hazan ıelir, earar alırdı. Ken· 
dUini o münaıebetJe tanırım. Eroin 
aattığım bilmem, dedi. 

Eakiden eroin ıatıcııı olup halen ı 
mahkU... olan Çolak Hayri de buna 
benzer tekilde §abadet ederek, dedi 
ki: 

- Niıha<lın eroin kullandığım bili • 
yorum. Evvelce ben mahkı'.im olmadan 
evvel benden de alırdL Fakat aattJiı· 
nı bilmem. L iğer auçlulan da taDllDI· 
yorana..,, 
Tıbbı Adliden gelen raporlar okun

du. Bu raporlara -z:aran Ferdi Tay
furun eroine olan bağlılığı iptila de • 
r-i11<. .4ir. Fak.at Nundlaluıa deiil· 
dir. "1Lnıf1D11Ya gelrniyen iç f&lıiclin ele 
celbi için 1 O mart Pazar gijniiae ltı • 
rakılmıtlır. 

• Bir I.,.;llz 1-du ,...nm;z.ıe -
Inriliz Lardlarınclmı Lord E...ıdeıa hıJ
yare ile f411ıriınize relmittir· ı-.1 E • 
velden tenezziiılı maluadile seyahat et
mektedir. 

* Verem Mücadele Kurumu seııelilıı 
konııresini cuma ıünü saat 10 ela Hal
kevinde yııpaeakbr. 

* Türk Kadınlar Birliii beyMi ida
reai dün cemi,.ı -tlezinde tıopt.n • 
mıt. niaada yapdacak ""'4te haldunda 
görüımüftiir. ı 

* Erzurum liaeainden yetifanler kw
ruınu cuma rünü ... t 10 da H ........ 

ı"- k---'-' ı p rrektır. 
.. - -~ iT -- ~ ..... , L-1~1..~ .. * Marmara adaı.- - .. • 
renJere yardaD ....._ Bqoila 12 inci 
mektep ıaı.loeai aralarmcla topLııhldan 
33 lira 48 kuruıu HMLI - nrmi1-

Alameriken bir karar 
Küçük Lindbergin katili olarak 

tanılan Hauptman, Taranton ha. 
pishanesintl e elektrikli sandalye • 
nin balunduğıı odanın hemen biti
fİ.ğindeki bir höcreye nakledildi. 
Mahkum 2000 voltluk elektrik ce
reyanı ile hemen hemen kapı kom
şu oturuyor... Hauptman'ın öbür 
dünyayı boylaması için birkas a • 
ılım atması kiili gelecek ..• 

Fakat her nedense, Lindberg'in 
çocuğıı öldüğü zaman fevkalade 
müteessir olan ve katilin linç edil
mesine bile nza gösteren efkarı 
umumiye, muhakemenin cereyan 
tarzı ve verilen karar karfısında 
Haaptman'a acıyor_. Ve bu acır 
hükmü adalet terazisinde müvaze
nelendirecek delail göremiyor.Çün
kü dava hiç bir yerde emsaline te
sadüf edilemiyecek plWde alame
riken görülmiif, ve en münasebet• 
siz 1eyler delil olarak gösteriln.i~
tir. Bir iki tanesini zikredelim: 

Mahkeme kereste mütehassısı o
larak bir adamı dinlemiştir. Bu a
dam, Lintlberg'in çocuğıınu kaçır
mak için kullanılan merdiveni mu
ayerıe etmif tl emiştir ki: 

- Bu merdivenin kerestelerini 
ancak Hauptman'ın evinde bula. 
nan tlestereler kesmiffir. Başka bır 
desterenin bunları bu fekilde tloğ
r.ırmasının imkanı yoktur ••• 

Sanki Jest ere dünyada nev'i pah 
sına münhanr bir mahluk imif gi
bi, ve sanki Hauptman ku~landı!ı 
tlestereyi bizzat yapmış ve diğer -
lerintlen ayrılmasına itina etmiş 
gibi bu f'lhadet te idam kararı le
hine tesir etmiftİr. 
Diğer taraftan Lindberg mesele

sine isimlerinin lıanf'"asını bir ne· 
vi feref teliikki eden bazı meraklı
lar akıllarına eseni uydurmaktan 
kendilerini alamamışlardır. 

Bunlar içinde bir güzellik ens
titüsünün sahibesi olan genç bir 
kadın tla vardır. Bu kadın Haupt -
man'ın karısının başına bir kere 
ondiilmyon yaptığı için Hauptma
nın kalası üzerinde aöz söylemeğe 
kentlisini salahiyettar zannetmif 
ve suçlunun başına bir çorap ör • 
meie yeltenmiştir. 

Hatta o iratlar ki, birgün miies
seseainde kendi kemli.ini sıkıca 
bağlamlf ve eteklerini oir gazete 
ile tutuşturup söndürdükten sonra 
11elen polia memurlarına: 

- Beni haydutlar bu hale koy • 
da. Sır/ ,a'-let etmiyeyim diye 
öldürmek istediler. Fakat ne olarsa 
olsun kat'iyyen şahaılette buluna-
cağım ... Bildiklerimi mahkeme hu
zurumla söyliyeceğim ••. 

lfte bu türlü f'lhatletler, vak'a. 
:ar üzerine, zaten Lindberg'in ismi 
dolayısile büyük bir aliika ile ta -
lıip edilen bu dava, dava olmaktan 
çıkm~ ve bir panayir eğlencesi ha-
lini almıştır. Muhakemenin görül -
düğü Flemington fehri, Amerika -
nın her tarafından akın akın sey-
yah celbetmiştir. 
Hauptman'ın bQfı üzerine iddia

lar başlamış, kumar oynanmlflır. 
Mahkeme salonu elli kişiden f-.. 
la almadıiından dlf'l"tla biriken 
hc.":--;,a, davadan sonra huauri kıla· 
vuzlar mariletile salon gezdiril
mif, ve hattii pazar günleri Ameri· 
kanın her taralından Flemington'a 
T uri.stler gelmif ve para mukabi
linde kılavuzların verdikleri iza#w:. 
tı tlinl mıİfleıdir. 

Kitle halindeki bu ziyaretler es
nasında herkes gizlice çakumı sı -
karmıf ve Hauptman'ın oturduğıı 
iıkemleleri, hakim~erin sıralarını 
yontarak birer hatıra edinmeğe ça
lıpnıfhr. 

Flemington' tla otel kiralan ııe 
hatta gıda motltlelerinin liyatları 
bile yiikselmiftİr. Tasmıvar edin ki 
bu davayı takip etmek üzere iii.n
yamn her taralınJ- barcıya 1100 
gazeteci gelmİftİr. Bu katlar gaze
teci bolluğıı hiç bir zaman, hatta 
Versailles muahedesinin miizake -
resi esnasında tla görülmemiştir. 

Velhasılı kelam Flemington ba 
dava esnasında tıpkı bir panayrr 
ı .1anzarasını almıflır. F alıat ne ya
zılı ki panayınn sonu leci oı,,.,., ııe 
Haaptman idama malılıam alil • 
mİflİr. 

Muhakemenin gitl;,atil• ba citl-
tli karar arasında bir~ 
var mı? l,ıe onun irin herkes, Lind 
~in rocufaııa crettlığı War 
H•ptman'a tla acıyor veba• 
mmlren kararr lıayretle, enılife a~ 
ltarplıyor. 

Miimtmı FAJl/t. 

Dil ceml1eti bürosu 
Ankaraya gitti 

Mınakbtm Do' t ;e ... rmm 
çalı....,lrta olu Tiirlı: elli tedıik cmıl • 
79ti .. ,.ı ....... AıııluuW)• ıit. 
nıiftir. C.mi7• - ... AM J 
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Zehirli Kucak Sev al • Al sev! -ö-ı--b·-1 -.-.-d-v ___. 
1 lzmlrde çok seııi,tiğimi:ıı ahbab- Z U 1 gının ege• 

Şehir tiyatroıunda (Zehirli kucak) iı· larılan komisyoncu Bay Hasan Feh rİnİ vermeliyiz! 
mile W.- oyun verildltlnl gazetelerde o- miden geçen gün bir mektub al- Bugünkü bütünlüğümüzü ile top-
kuyonnn. Pireaı görmedim, ne ııibi rol· dım. Bay HCl8an Fehmi diyor ki: luluğumuzu buluncaya kadar, ül-
ler vıw, bibnıyorum. Fakat her tiyatro- kemizJe yer yer kopan büyük ve 
eıeri hayattan abmnıı bir parça olduğu· - "Ben ve karım Huriye, kendl-
na göre, bu oyunda da neler gösterlldifi. Y,ıkıcı fırtınalar, bizi öyle derman-
ni t.ılımin etmek rıilç bir it olmayaoak. mize soyadı olarak "Seııal,,ı seçtik. sız düşürdü, ulusal benliğimizi öyle 
Bu belki yeni bir plyestir. Likin mevzu- Ncuıl, sev · al'ı sen de beğendim sarsıntılara uğrattı ki, bir aralık 
un hayatta asırlardanberi cereyan eden mi?,. kendi varlığımızdan bile kuşkuya 
bir facia oldufunu pekall biliyoruz. Pi· Mektuba gönderdiğim karşılık- dül!tük. 
yes kaç perdedir? onu da bilmem. Fakat 
bayatta ekseriya üç perde üzerine cere• ta; fU sözleri yazdım: Ancak acı ve kanlı birçok dene. 
yan ederı - Seval .. bundan daha uygun meler geçirdikten so,;ra ayağa kai-

l) Geceleyin rıirilen gizli bir oda. ad olamaz. Adınız, size ııe ailenİ%e kabüJik. 
2) Gündüz 'irilen, fakat her nedenoe kutlu olsun. Yurdumuz, bucak bucak yıkıl. 

gene gizlene gizlene ıokunulan bir mu· mıftı. Öyle yerlerimiz vardı ki, taf 
ayenehane • Sevib almak, çok iyi şeydir ... an-

3) Kalabalık ve nümaylıle ıevkedilen cak aldıktan ııonra sevmek ve sev- üstünde ta,, omuz üstünde baş kal. 
bir bmuhane. mamtftr. Köylü, elindeki. son altı. 

Acaba eflıaı kimler? Tiyatroya ııitme· giyi ömrün ıııonuna kadar sürdür- nını da, elinden çıkarmış, tarla. 
ye h8"Cet yok. O da malıluı: Ademle Hav mek her yiğitin karı değildir. ıını sürdüğü tek öküzünü de satıb 
va ve aralarmdfra b": 1~11 ~!" yılan gi· Adınız, ilene (Seval) olsun. ;yemifti. 
bi kıvmn bir enrıı mııa ...... : F k < d b Ne mübalağa! Bu hınzır mlkrob her a at ırana Rar efçe ir öğüd ve- Büyük savaşın bozgunu umduğu. 
yerde mi var! reyim: muzdan büyüktü. Her-şeyden önce 

Hem şimdiki gençler açık göz, titiz ve Seval .. ve mademki sevib aldın. ulusda, yarına karşı inanç kalma-
malfunatlıdırlar: Şık ve temiz olmayana O halde ,,al sev,, .. g°;;zlerinden öpe· mıştı .. Bir çöl ortasında yolunu şa-
sokulmayorlar. rim. şırmış, gezgincilere benziyorduk. 

Y alruz bilmiyorlar ki zehir de billur K l d k • 
kadehle sunulur, yahud ipekler atlaslar Kulak misafiri urlu uş savaşın an çı tıgımız 
içinde saklanılır! gün; aoluğumuzu bile güçlük.le ala-

Şıklığı ve temi:ı:liği yalnız erkek mi YENi NESRlYAT cak kadar düskündük. Yanık ııe bo-
arar? Kadın da bittabi zeki, zarif erkeği şalmış bir yu~dun ortasında elleri-
tercih eder. Ve binnetice kazaya uğra- H k k v d miz, bög"rümüzde kalakalmıştık. 

· · l.ı ı o u u ugıun a savac yanlar da hep bu nntıyaz ar 0 ur. st V' Bu şaşkınlık, Tanrı korudu da 
tarafı hayatta sevke de, felakete de se- l&tanbul Beşinci icra dairesi tefi, ' d D d 
Yl.rcı· kalırlar. Fakat tadılan zevkle, ug". uzun sürme i. üştüğümüz yer en Hukuk fakültsi mezunlarından Rasih 
ranılan felaket arasında ne elim bir nis- y eğengil methur hukukçu Yon lhe • 1 çabucak kalkınmanın yolunu tut-
betsizlik var! ring'in (Hukuk uğrunda savaı) isi:m- tuk. O gün, bugün, kendimizi bul• 

Maamafih bu titiz beyler tıbbiyeli bir li eserini türkçeye çevirmiştir. Bu ki- mak için çalışıyoruz. 
ark-.d•Ş,M'ln.dan kadının nasıl muayene tap son senele~de netredilen hukuk e- Başbakan General ismet ln~nü' 
edildiğini öğrenmi~lerdir. Hatta fazla ıer!erinden en kıyınetliıidir. Güzel bir nün de geçen günkü söylevinde par 
olarak ceplerinde bir pomat meçnikof türkçe ile lisanımıza çevrilen bu kita· • l • 
k .tu.u oa haz<> i• ·uyor. Artık kor- bı hukuçulan, talebeye, alakadar rr"l7ğını koyduğu gibi, bütün ış erı-
kuya mahal var mı?. Ancak bü- herkese tavaiye ederiz. mfz başarılmış, bütün eksikleri. 
tün ihtiyatlara roğmen ,.aıa. bir miz, bütünleşmiş, bütün yaraları. 
çok hastaltkların, birçok anıa,•bnaz dert· Parmak izi mecmu .. sı r.:ız kapanmı, değildir. 
!erin altından frengi çıkıyor. Hem de İn· Meraklı olduğu kadar ahlaki ve ibret Hele aksaklıklarımızın başında 
ıanm kalb gibi, damar gibi en kıymetli verici vakalardan bahıeden bu meraklı l b "l • ' l' • l ka d 
uzuvlarına musallat olarak, insanın en a· ge en 1 gısrz ıge u usca rfl UT· 

maoeraJar mecmuasmın 4 üncü sayısı ç&:.. kl'l'ği h · d ··sıu··n 
ıil cevherini, beynini, ruhunu ifsad ede- R manın gere ı ı ' epınn en u • tı. enkli resimler, 16 sayıfa, bol ikra-
rek! miyeli bilmeceler, mündericatı arasın- dür. 

Bakırköy tımarhanesinde deli adedinin dadır. Bilgi bizde, satılık mala ben-
1800 olduğunu söyliiyorlar. Bunlardan zerd'İ. Kim onu, iyi satmasını bilir-
kaçı frengi delilidir, bilmem. Fakat bil- Yarı may se, o kazanırdı. 
diğim şey, oraya her giren ha.stada en· Birinci sayuile neıriyat aleminde G k b"l • k fal 
evvel kan ve belkeını"g· i suyunun mııaye- erçe ten ı gın i en ka arın. 

büyük alaka uyandıran bu mecmuanın d d '-l [ ne edildig"idir. Demek ki her deli frengi· "k" · a biriktir fo erini satamayan ara ı ıncı ııaym bugün çıkmtftır. 
li olmak ıüpheıiyle karşılanmaktadır.!.. karşı öteyanda, yarım yamalak, ŞU· 
Öyle ya! Tnnarbaneleri dolduran, hekl· radan buradan belledig" i ür beş, 

· · · k ı h talık! ""talı ZA Yl - Galata Girit Gümrüuiıııe .. mı sınır ve a ı aı atı mu assı· ~ derme ratma ~ey7e, ortaya ntılan 
sı yapan del't:lerln batında ve sonunda ait 2636 No. ve 31 • 7 • 934 tarihli be- .- r ... 
frengi gelir. (Furniye)nln bir istatisti- yannamenin birinci nüshası zayi edilmiı şarlatanlar daha çok göze çarpar-
ğine nazaran 5700 frengiliden 1851 İn· olup yeniıi tanzim olunacağından kay • lardı. 
de dimağ ve ıinir ;htilatlan görülmüş, bolarun hükmü olmadığı ilan olunur. Gizli kalan bu bilginleri; •aklan-
cilde aid yaralar 1600, dil, boğaz gibi gı- M. Malhasyan dıkları yerden çıkarmak için el</ en 
ıayı muhati arazı ite 915 olarak teıbit l edil.mittir. ge en yapılmalıdır. 

Sokakta biı deli gördük mü, evveli. damarın geçliği dima.ğ parçası da. besle- ismet lnönü'niin en büyük.eltifk-
belki sevki tecesoüıle biran bakar, son- nemez, muatital kalır, Bu knınıdan sı· lerimizden birini açığa llUJ'an ie· 
ra istikrah ve iıtihfafla gözlerimizi çe· kan sinirler de vazifeımi ifa edememeye ğim/i sözlerini, çok yerinde bul,,.. 
viririz. Fakat ihtimalki o da bi~kaç ıe • baılar, ıröz gönnez kulak itilmez olur. ruz. Yeter ki., yaralarımız, böyh! ; 
ne <>vvel temiz ve dürüst, hCFimi:ı:in Eğer frenei daha ziyade ilerler, dima- b' b" d ·ı • l .,. d 

d h 1 be her 
uın cevherine de nu""fuz ederse, o ~aman trer ırer l!fl .sın. On an iyı e e-

arasın a, epimiz e ra yürüyor ve • ~ k h l l b l 
h · · · · (felci umum·ı) dedig"un" ız" cı"nnetle kar•ı· ce mer em eri nasıl o sa u uruz. İç birırımızin nazarı dikkatinı celbetmi· • 
yordu; etse bile belki temizliğiyle, veka- laıırız. Kudretinden, •ervetinden, ki.ina· Salahaddin GONGöR 
riyle celbediyordu. Fakat burıün delidir, tı ihya- eden ernoalsiz ihsanlarından, hah- . 

SPOR 

Kaçırılmıyacak 
Fırsat 

-·-
Sporcular, yarın göıterile

ı.. ek •por tekniğine ait fil
mi cnutJaka görmelidirler 

Türkiye idman Cemiyetleri ittifakı, 
Almanyada çevrilıniı muhtelif tporla • 
rın tekniğine ait bir filmi memleketimi· 
ze getirtti. 

Bu film, yarın sabah saat onda Bey 
oğlun.da Elhamra sinemasında, hüviyet 
varakasile veya klüplerinden musad • 
dak bir listeyi ibraz edecek sporcula • 
ra mahsuı olmak üzere bedava göste • 
rilecektir. 

Atletizm, denizcilik, futbol, teniı ve 
diğer birçok sporların tekniğine ait o
larak en maruf f8mpiyonların iıtirakile 
çevrilmit olan bu film, hiç bir oporcu • 
nun kaçırmaması laznngelen 9"k fay • 
dalı ve öğretici bir filmdir. 

Hususile, (Ranti • ağırlaşma) ter<ti
batile alınan kısımları her sporun en 
mühim ve en baflı hareketlerini bü· 
tiın teferruatile tetkikine imkin ver -
mektedir. 

'fürkiye idman cemiyetleri ittifakı 
böyle bir filmi getirmekle nasıl en ha
yırlı ve miirJbet bir it görmüşse, spor .. 
cular da bu filmi seyretmekle en fay· 
dalı bir harekette bulunmuı ola,aklar· 
dır. 

Sporcu~ara filim 
gösterilecek 

T. 1. C. 1. f,stanbul mıntaka11 batkanlı
ğından : 

Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 
tarafından "'lmanyadan getirtıi1en ıpor 
filmi 1 Maı<t 1935 cuma günü ııabahı 
ıaat 10 da Beyoğlunda Elhamra sinema
$mda sporculara bedava gösterilecektir. 

Sporcular Kufübleri hüviyet varakala
n veya kuliilııleri tarafından verilecek mu 
saddak bir liste ile sinemaya ııirebile
ceklerdir. 

Bu fihn beden terbiyesi §ekillerini, at· 
letizim, yü:zme, kürek, futbol, güref, 
bol.s, kayak sporu, eıkirHrı, dafcılık hıı,
reketlerini bütün inceliklerile göstermek
tedir. 

.Su f.ilimde Love, Pelıtzer, Ladoume
ge, Hiıısohfeıld, Mardl, Körnig, Rade
macher, Küppes g:İbİ meşhur ıampiyon• 
!ar görülmekdedir. 

Kongreye da\ e . 
Beylerbeyi Spor kulübü reisliğinden: 

Senelik kongremiz 8 mart cuma günü 
toplanacağından üyelerimizin o rün 
'ıaat 10 da kulübe ge1meleri. .. ' 

lstanbul Mıntaka11 Futbol heyetin
den: 

1-3·935 cwna günü yapılacak resmi 
lik maçları: 

1 - Taksim alanında alan gözcüsü 
Kemal Uçer. 

' 

sefildir, muhakkar.tır. çankü in•ım bir •eden bir deli ekseriya bir felci u:numı , Dün aktam ~ ... 
duvar rıibi birdenbire gürültü ile yıkıl- müıabıdır. içinde yattıkları hastahane ' ' 
maz kil E~vel küçiik bir ıankr . oonra bet kovuıunun bir cülus odası olduğunu •Öy· SUME R • f'in 

EyÜp • Beyle.beyi A takanları saat 
13,30, hakem Hain lhrahim. 

on l'OZeol, arka11ndaa biraz bat ağ . .. ., bi leyen, kendiıini orada hükümdar ve dok- ı 1 sınemasınlkJ 
rıız sinir, biraz tenbellik, biraz Jikaydi, tarlarla ha&tabakıcıları emekdar bendele- i 

Beıiktaı • Istanbulspor A takımlan 
15,15 hakem Saim TurguL Yan hakem
leri Talat Ozııdc ve Feridun. dilde bir rekaket, yürümekte bir oarsak· ri telakki eden, hatt.i peyrıamber olan, 1 

!ık ... derken tablo tamamlanrverir. üluhiyet iddia eden bile vardır. Fakat J 

Dimağın kan damarlarında mühim bir bu beyanat sırasında birdenbire mesela 1 

hususiyet vardır: diğer uzvvlann içda- kunduracılıkla, eskicilikle meıgul oldu-
marları biribirile birleıerek, birinin ğunu ili.ve edecek kadar tezadda dÜ§et"· 
kusurunu, ziyarnı diierinln cereyanı ler, zıyki mai"°ten, mahrumiyetten sefil 

olduklarını söyleyenler de bulunur. Biraz teli.fi edebildiği halde, dimağın damar-
lannda bu iıtirak yoktur. Binaenaleyh evvel dünyalara sıf""1ayan o azamet, 
dimağda küçük bir kan damarının cere- lah:ı:ada melankolik, mıızliim bir :nvallı 

olur~ yanı kesilmekle, onun muhtas. bulundu .. 
ğu nahiye .kanıcz, gıdasız kaJır, temev.. Bunu karşısında evveli güler, sonra 
vüt eder. Cümlei asahiyede Le ber nahiye biraz acınırız. Nihayet aramıze layık de. 
ayrı ayrı vezaif ifa etıneldte oldug" undan, iildir deyib tmıarlıanede gÜnÜnnü dol- 1 

duıımaya ıevkederiz! Ve (Z"1ıirli kucak) 
böyle mahdud bir kısmın temevvütile, piyesinin de son per.deai kapanmıı olur! 
onun idare ettifi muhitte, faraza elde, a· Fakat bu perde yalnız bizim için, hu-
yırkta, dilde de bir felç huıule gelir. Hal- günkü neıil için kapanmıftır. Eğer mu- 1 
buki f:renrıi de cünJei asabiyenin bilhas- kadderoe yarınki ahfadda hastalığın inen 
sa kan damarlarını afetzede eden bir has- müntekil safahatını, bizim gibi aynı 
talıktır. Mikrop bu damarlan evvela il- havfü hayıyetle tekrar seyrÖlCJJlfa e
tihablandırır, ıonra yavaı yavaş tlkar ve der!! 
kanın müruruna mini olur. Binnetice bu 

~. i ' 1f f ( f ril a: 116 

- Güneften •.• - dedi - o zakı 
çarık gününden yapılmıf... ıılar
san gene açılır. 

Günef ... 
Ve bu günet her telcraf dire· 

ğini yordalarken Nazmiyi biraz 
daha. terletmif, biraz daha ausat· 
mıştı. Nihayet biran geldi ki genç 
artık terleyemedi de ... 

Dili damağına ve dudaklart bi· 
ribirine yapışıverdi. Burnunun de· 
liklerinden çıkan kendi solukları 
üst dudağını kızgın demirle dağ
lanmışa döndürmüştü. Her tarafı 
yatıp kavruruyordu. 
Sağa bak. .. 011a. Sola bak .. ova. 

ön ova, arka ova, aaah bu Yazı
han pek berbad bir ova idi. 

Bir.fen, başında bir ağırlık his
. •etti. Sonra atlı karıncaya binmiş 
'gibi oldu. Telgraf direkleri, jandar 
lmalar ve atlar etrafında fırdöıı.dü
{er. Ve ... çok havalanmıt bir sa-

Muhib Nureddin 

ft.üe.ııti: La~ .ıi Şehap 

lıncağın İpi kopmut da yere düşü
yormut gibi bir korku ile avazı 
çıktığı kadar bağırarak iki kolunu 
ileriye uzattı. Gözleri analarından 
fırlamışt,J. Dudaklarını yalayarak 
ve her birinde sanki yüz okka ağır
lığında birer çizme varıqış gibi ba
caklarını güçlükle kaldırarak üç 
beş adım attı, ııonra... gözleri ka· 
rardı, bir fey göremez oldu ve ... 
Yüzü koyun yere yuvarlandı. 

Kol kalınlığında bir su, şarşarrr 
akıyordu. 

Bir mermer yalağın kenarı bir 
kiyotinin alt satırı gibi gırtlağına 
dayanmıftı. Bir el ensesinden bas
tırdı. Yüzü kulaklarına kadar suya 
dalıb çıktı. Bir sesin homurdandı
jiını duyduı 

- Canım susadığını sllyleıeydl 
ya ... heybem yemitle dolu idi.. 

Kafasını bir daha suya daldırır-

Yeni sinema artisti, Macar yıld121 

dilber ve sebhar 

İRENE DE. ZİLAH:v'yi 
EN CILGIN GECESİ 
nam filminde görenler; oond~e 

memnun kalmıılar ve candan alkqfa· 

mıılardır. ( 

IRENE DE ZILAHY, bu filmde feJ'· 

tani bir cazibe ile fllrkı •Öyliyor 
ve dans ediyor. 

, 
Caz ve musikisi : Profesör NicderbeJ--

ger'in... ve FOX JURNAL ' 

11 - Şeref alanında alan gözcüıü 
H. G. Ergü. 

Hilal • Anadolu A takmıları saat 
11,15, hakem l. M. Apak, Vefa Beykoz 
A takımlan saat 13 hakem Suphi, yan 
hakemleri: Samim ve Abdullah Rıza. 

Vefa • Beykoz B takımları oaat 14,46 
hakem H. G. Ezgü. 

il 1 - F enerbılhçe alanında alan ıröz· 
cüıü N ii21het. 

Galataoaray • F eneribahçe genç ta • 
knnları saat 10. Hakem Ali Rıdvan. Ga· 
lırtasaray • F enerbahçe Genç to:kımlan 

ıaat 11, 15 hakem Adnan Akın, T opka
pı • Altınordu A takımları ıaat 13. Ha· 
kem Sait Saliilıaddin, Galatasaray • F e
ner'baçe A takımları 15,30 Hakem Şazi 
Tezcan, yan hakemleri: Adnan Akıa ve 
Ali Rıdvan. 

!arken ı - Yuuu .. yuuuha! Yuul Yuuul 
- Eh eh .•. yetitir aııtık ! - de· Diye •bağırarak, ayakları üstün· 

di - de güçlükle dura.bilen ve bir elile 
Bir aırtın üstünde oturmuşlardı. J duvarlara, bir elile kalınca bir ki· 

Gözka.eaklan kızgın bir saf gibi raz dalına dayanarak yürümeğe ça· 
gözlerini ya.kıyordu. Atağıda genit hpn bu topalı çürük kaysı yağmu
bir nehir, çok gözlü bir köprünün runa tutmutlardı. Heı- köteyi dön
altında.n geçiyordu. Bu nehrin öbür dükçe bu yaramaz çocuk kafileıi 
kıyısından ilerilere doğru bakınca, artıyordu. Nereden buluyorlardı. 
ba,ını ürkerek sola çevirdi. O za· bu kadar kaysıyı canım? Arkaaın· 
man bir jandarma kara.koluntm Ö· da •mekkare meldı:are cephane taft· 
nünde bulunduğunu ahladı ve bir yan bir tabur, doğrusu ya, •bu ka-
el omuzuna dokanırken az evvel c;lar mermi atamazdı. Ama, çocuk· 
bomul'danan ani tekrar işittl,ken· Tarın da hani pek hakları yok de· 
diıini getiren jandarmalardan bi· ğildi. Böyle maskara bir ·kıyafet 
ri; tata tutulmağa bile layıktı. 

- Be birader ... - diyordu -. - Gözleri çukurlarına batmıt ve öy 
hepimizi korkuttun... yere dÜ9il.n· le zayıflamıttı ki ... 
ce, öldü sandık seni.. Ben kucağı- Cenesinde bir Hazreti Muham· 
ma aldım ve dolu dizgin geldik bu· med aaıkalı sallanıyordu. Sıtmaya 
raya •. Hay topal hay.. 

1 
mı tutTmuştu ne? tirtir titriyordu. 

Kımıldanacak hali yoktu. Orada Ceketinin yakasını kaldırmıştı. Ya. 
gecelediler. Artık ismi unutı.ıl· lağın içinde bütün liir gece suda 
muştu. Efendi denecek yerini bu- kaldığı için adam akıllı genişle-
lamıyorlardı ve galiba. memleket· yen garib kalpak timdi de, sanki 
leriiıde buna benzer bir sefil gör· lnad ediyormuş glbı kulaklarına 
medikleri için olacak hemşeri de- kadar geçmitti. Çalı gibi sert ve 
meğe de ağızları varmıyordu. T o- yağdan .;;:arlayan ıaçları omuzları-
pal deyivermişti adamcağız itte.. na kadar inmişti. Yemenilerin biri-

Topal... nl bir cebine birini öbür cebine 
Ertesi gün Malatyanın temiz, be- ııokmuştu. Y ırbk pantalonundan 

yaz badanalı evleri~iil arasında dizleri görülüyordu. 
kıvrılan dar yollarda·· mahalle ço- Ve o düşe kalka, inleye puflaya 

·-cukları hep bir ağızdan; yürüyor, arkasından ayrılmamak· 

B u _a k şam 
Bugllne kadar 

S A R A Y sinemasında 
çevrllmiı en esrarengiz macera filmi 

F A NTOMAS 
filmi başlıyor. Se 

TANlA FEDOR · GASTON 
yirclleri cezbedecek ve heyecanlandıracaktır. 
MODOT · BOURDELLf<: ·WORı'dS . .JEAN GALLA. 
i bu cins tilmlerde mtltohassts 6 arfüt tarahndan 

ERT KRALl renkli ve cazip SILLY SENFONi 
ANlf<:LKA ELTER ~ib 

l!Aveten: DAGOB • 

ı•, F OX JURNAL._ ___ .... 

....................... .., 
Kahkaha tedaTil ı ... 
Navraata11iya kar ıı mllcadela .... 

Bug 6 mati•elarden itibaren 

ı p E K sinemasında başlıyor 
Tedavi edenler: 

LAU RE L ve HAR D Y 
illet 

ÇÖL ARKADAŞLARI 
Franstzcı sözlü filmi 

Pro~ra mda Paramount dünva haberleri 

• •• 

Oz Türkçe il e 
Bilmecemiz 
Oama.nlıca karıılıklarını yazdığ 

lerin Öz türkçe mukabillerin.i yaz 

ım1z kelime• 

arak ıekli.mi

•e keıe.relt 

ıriSnderiniz. 

r••tnda kura 

zin boı hanelerine yerleıtiriniz 

"Milliyet Bilmece memurluiuna,, 

Bilmecemizi doğru halledenler a 

çekiyor ..-e ka.zananl11ra hediyeler ..-eri.roruz ı 

Müddet: Bugün akıanıa kadardır. 

Yeni tilmecemi z 
1 '] 3 4 5 6 7 s ' 101\ 

J 1 1 1 ili 1 1 

2 ' • I ı • ı • ı 1 1 ı• ı 
3 ı • ı ı • ı ' 1 I• ' ı • ı 
4 1 1 1 ı • ı 1 1 

5 l••I 1 1 
1 

ı • ' ı • 
6 ı • ı 1 1 1 l• ı 1 1 
7 1 1 1 ı ••I i l•I 
a ı • : 1 1 1 1 

,. •: 
9 ., ı •• ı ı • ı 1 
il •I ,. 1 ' 1 ' 1 1 ı .-

1•~ 11 
1 ' • '" ı .. - SOLDAN SACA , 

ı -- ML\ıtaait 6, Hen deiil n doiU 3. 

1 - Bel ııi'r .Z, 7 aııı11 3 .. 

S - • Amı:.. S. N vh. I , 

4 -· Veca 4. Arlı• l~ Aıı y11• 

5 -·- Bir re~ 4 .reıt &,, 

6 • •• A"" ;;&f\, .4.. Z..b. ,nct 4.. 

1 -- Ş&..-&t.a !Mr dair.ı:nl'I' ..... B• yu a. ,.hıt 

edat\ .ı.. 

8 - Asi 5. 

t - M.t.sta..r ed .. 1r 3. 

10 • ·- FehmU idr.a.k 1~ 
11 - Dali.1 et 3. 

YUKARDAN AfAel • 
1 -- Eh,.,mmi1ellni l..a,hetırıek il. 

Z - AlaL-urka blr .... , •• a, eı• r .. ac:.el• 1. 

3 - Eaer 2. me)'an ~. 

4 ·- Dak.!.lr. 2,. tenha S. 

5 - . Be1az ~ İblitar deiH 4 
~ 

6 -· Zevce, n.lıa 4-. 

7 --· Kuı .rami 4. Jadetmek 1 

a -- Nota 2 . ram.a 2, K..amer 2 

9 - f.:ı.mek.ten emir 2. Emme ı.. ten. emiı> 2. 

10 - latek, ar..:.u 5, 

11 - Niha)•l ~~ E"V parası f. 

lstanbul Aıliye Uçüncü Hukuk 
Mahkemeıinden: 

Madanı l\(akruhinin ma 

müracaatla Toroı aleyhine 9 
ihkememi:ııe 

34 • 1604 
ak.tin feshi 
n 28 mart 
ir. Yevmü 

numaralı mukayyet açtığı 
dava11nın tahkikat günü ola 
935 saat 10 na talik edilmitt 
ve vakti mezkiirda mumail 
veya rıöndereoeği bir vekilin 

eyfı Torosun 
mahkeme
tebliğ ma· 
in olunur. 

de hazır bulunması lüzumu 
karnına kaim olmak Üzere il 

(8608) 

ta ısrar eden çocuklar attıkları kay-
11ları tekrar topluyorlar ve bom· 
bardımanın 9iddetini ar'ltırdıkça ar 
tırıyorlardı. 

-Yuuu yuha .. yuuu! Yuuuu! 
Ça111da yaşlı hazinedar kalfalar 

gibi ipekli entarilerile dolaşan 9e· 
hirliler bu hale hayretle baka ka.I· 
mışlardı. içlerinde, ilk bakışta bu 
seyyar sefaletten iğrenenler de ol
du. F ak&.t sonra hepsi birden ço
cukların merhametsizliğine iıyan 
ettiler: 

Kaysı yağmuru kesildi .. 

.Birkaç dakika sonra Malatya 
bölük kumandanının kap111 önün· 
deki taşlıkta bağdaş kurmu' oturu
yordu. Yüz'b8Jının seıi gürledi: 

- Bey nerede? 
Yol a?1kad89lığı eden Jandarma

lar onu kollarından tutarak oda
ya 11<>ktular. O zaman yüzbaşının 
kaşları çatıldı: 

- Çıkarın bunu dı9arıya ..• Ge
tirdiğiniz gazeteci beyi görmek is
tiyorum •. Hem bu topalın evrakı 
nerede? 

Jandarmalar 9aşırarak bakıştı
lar. Nazmi acı acı güldü: 

- Affedersiniz yüzbaşı bey .• -
dedi - Hakikat gazetesinin muha
biri Nazmi Şehaıb benim ••• 

-Ne? 

Bugünkü 
1S1 AN BU Lı 
17 ,SO: lnkili.p dersleri Universitedell 

kil lrmir aaylivı e .. d Bo.ı:kv..rd. ts,JO:G 
musikisi; plak. ıg,30 Haberler, 19,36: 
kardeılet tan. 20:. Keman alllo .. Bayan 
Z0,35: Stüdyo aiga.n orkeatraaı. 21,tS: So 
herler, 21,30: Radyo orkeatr•aı. 22: R• 
tanao ve tu orkeıtraıı. 

223 Kh•. V A R Ş O V A, 1345 nı. 
17: Hafif muıiki, 17,4&: Derı vetair•· 

Şarkılı dü.o konıer. 20,20: sa.xler. 20,30: 
li pilmlerden par9ala1'. 20,45ı Sözler. ztı 
ıam konaeri. 21.45: Sösler. Z21 Beeth0" 
eserlerinden sonatlar. 22,45: Konferan•· 
ReklAmlar. Z3,1Sı Danı. 

175 Khz. M O S K O V A, 17:U m. 
17,30: Sözler. 18,301 Kııulordu için ptO 

18,55: Konser. 19,30: Sıl.zler. 21: Siı• 
"Cemile,, operasırun radyo için adapta•f 
22: Almanca oeıriyat. 23,05: Fran11zc•0 

panyolca, 
832 IChz. M O S IC O V A, (Stalin) :ıll, 
17: Piyano - k•man kon••ri. (Pasanlıti 

Bir opera temsilinin nakil. 32,30: Danı. 
645Khz.BUDAPE5TE 5110al• 
18,350 Plak konaeri. 190 Don. {9,30; l'I 

hirliğile ıarkılar. 20,051 Tiyatro. 21,1!1 

keıtra konseri. 23: Haberl•r. 13,,20.ı; Çuı 
m.usikiıl. 24: Opera orkeıtra•ı. 1,05: So• 
herler. 

904 Khs. H A M B UR G. 332 nt. 
19~: 58zler. 19.,,481 lsorıa ...... ir•. zor 

kestra konseri. 20,401 Lelpslrd.eo n•kil•b 
ff•berler. 21,lOı Dan•. muıi,ldıJ. 231 ffa 
23,25ı Aylık dünya hoborlerl. 24: Yeni aı 
ld. 1: Gece muılldaJ. 

950 KM. B R E S L A U, 310 'il· _, 
20: Karn.aval danı alcıaruı. IÖ, 401 L .. 

ıersiıl (ıözler). 11: Haberler. ıl,tOı .il' 
orkeıtraıı. 23: AktU.allt•. 83.211 Aktatd 
kiıi. 24ı Y •nl muallr\. 

904 Kt... H A M B U R G. 332 al· 
20: Orkestra. 20,401 Lelpziıten nalıi1 • 

Haberler. 21.10: Dan•. Z3ı Haberl•r· ~ 
Aylık ııyaaal haberler. Mı Yeni mu•1 

Cece kon•eri. 
BUKREŞı 
13 - 15· Gündüz plln u .. r\.rabiclS> 

lon. orkestr."ıı, 19: Haberler, 18.ıll o• 
davamı, 20: Koal•r•••• 20,301 OparadaJL 
kil. 

Yarınki program . 
18,30 Plak ne§rlyatı, 19, Tokatli 

' otelinden nakil, py ıaatl, tels!z 
19,30 Ç.OCuk saatlı H.ll<i,..,ler, 19,30 
berler, 20, Keman oolo • Nejat pi . 
refakatile, 20,30 Havayen lrltarı ~ 
ve at'kadaılan, 21,IS Son haberler, 
Radyo orkestra11, 22 Radyo cas ve 

sı 

- Evet... )11 
Bu yüzb8Jı çok ince bir :ı• 
- Hayretimde beni hak•'j11ı 

mayınız •• - ded~ - gönlüın • 1 
halde tesellüm etmele razı 0 

dı da... lı 
Aylarca insan hasreti çeke", 

insan, insanla kartıla9ınca be~ 
yi gözlerden silinir. Acılar, 1°' ol 
luklar, iç üzüntüleri duyul.'."~11\'e 
lar. Yüzde yüz bir insan yu:ıll lf 
sanca •bir çift söz Brömür alııı~e~ 
bi kafaya, vücuda bir sük{jıl 
ve sinirleri yatıtırır. 

• 
• • • • • • • . . . . . . .... ;.,o 
Bir hafta sonra., gene ık~ J )ıi 

ma ile yola düzülen aür't"tya• 
batka sürgündü. T opah _Ma N ıJ!I 
gömmütlerdi. O kıya.fetıle.. 8 ıı ı 
tesellüme yüzibatının ııönlu ' 8 ıı:o' 
mamışsa, yaramaz çocu~~~:ri d 
!ayan Malatyalıların gönul . çiııd 
gencin o kıyafet ve sefalet 1 

,,. 

şehirlerinden uzaklaşına••';j,.rıll1 

olamamıştı. Yaramaz çocu , ıııJ 
bir bedbahta reva görd~k~er~8ral 
reti büyükler keselerını 8 ııııJı 
faizile ödemekten ve unutt~:ııi 1 
tan çekinmemişlerdi. Ona dille' 
elbise, iç çamaşırları, rı;:;'ıııdll~ 
kundura, para ve taban . 

(Bit~•) 
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Başbakan İnönü' - \ 
nün bir yazısı 

'tt (Başı 1 inci sahifede) 
ı,~e Cllltl emniyetin ail<ihta ve itti • 
'ııtfıı. o/dulu zanları yeniden canlan 

,.1ıu' lııacınların Benİf mikyasta geri 
'~ n1ü, yok•a geçirilen cidJi 

11 
•mıvakhat bir bu/ıran mı ? 

li, •n bu ihincl ihtimale inanmalı İ•· 
~~'1ırn. Hüyı.ik nıesele ve esas mesel• 
ı.,, etlerin biriblrlerine saldmı fikrin 
~ """'B'eçmeleri, Briand • Kellog mi 
1 b' ılaltj uki '"' ana mak•adm ame 
lrıı.n tıırette temin olunmasıdır. Bu 
'lııı tenun elde olmaua, ve dünya • 
lj, h.,.lıanKi bir kÖfesinds lıerhan~i 
4 dev/et kendini her kayıttan a.za • 
~ıraa, hv tıırafta biribirine em • 
lııc!' ~ilı Vf! hsr tıırafta gelecekten 'f.: u,ııanccak ve yayılacaktır. 
io,i urlıiye on ••neden fa.zla .kom§U• 
l.\ıYle anlapnak içlıt "" eski düınıan 
ı., ~. ailıinlerde yenmelı: için çall§ı • 
tıi.ıl~de ettllfmlıı neticeler, çok 
liııı '"Wf ııe FOl miilıimdir. Hatta, bi • 
"-ı Polltilıernısda biri•irleriyle clüı· 
!ılır_ old111tlannı sanneden diğer ba.zı 
ı.;"'leri tercıllt ..Iecelı güul örnelı:· 
j.'Wır. 

S:.:,ltl:ıı- lıendi emniyeti için çok 
~ ır. Bu endl,.•ini ma~di !et~İr• 
iııı )'Qnmcla bilhassa ltendı 1)11 nıye· 
lıııı lfliatermelı ""retiyle iyi niyetlerin 
~,.Patisini toplamakla temin etmsye 
. _,,1Jlvr. 

~~lualar cemiyeti m.ühim bir müesse 
~ır. Bu mifenesenin doğ~u v~ ~a~~· 
~~)~/da kuvvetli ve amelı tesırlı yulı 
~ır varlık haline çıkmasına çalı • 
~:· Endiıelerin ve dertlerin ı;oiu 

~· 
~•-ly_a _b_u,d,_u_t_la-rı-nı 

akviye ediyor 
~ (Batı 1 inci ııahlfedc) 'r \'\ılnıunda kendi kendine yeteceJl 
"t'19tte bulunduiu hakkındaki temi
~ hİfyük bir bıtirahı ınucip olmuı • 
~· Yan renni ınahafil, ltalyanın 
\"1ııer &eçldi civarı~• tahıidat yap 
~~ olduiu hakkındaki rivayetler! 
~'l> etmekle beraber, ltalyanın hu
~ rakın merkezlerde &arnizonlar 
'l '!"durmak hakkma malik olduiu • 
~ lllve ediyor. 
~ "ıııı n.,reclllen resmi teblifde, ha· 
~::'""da bir lhtllll vukuu melhuz bu
rı-dıfı ifade ediliyorsa da bu teb· 
~llındikl nizamı bozmak niyetinde 
~ '•• karıı ciddi bir ihtar mahiye • 
~ edır ve F atlet hükUnıetinin, icabın 
~Llııiidahaloye azmetmiı bulunduiu 
~il iÖ.tennektedir. 
il \'inana frrkuı, Napolide tahtit 
~'ktir. Bura<la her&Ün birçok &Ö 
li kaydolunmaktadır. 
~ alındıima &öre, Avustural· 

~Oıta11nı yapan Leonardo de Vin-
1jPuru, Vintimilla vapuru ile Meıi· 
n lın...nında bıtfifçe çarpııtığından 
.._.,anın da fenalığından dolayı ha· 
edenıemif1lr. 

~~A 27 (A.A.) - latefani.!'jan• 
ehlıf ediyorı iki ltalyan muslem· 
• inin :aamanında takviyesi için do· 
"frikuına iÖnderilecek olan Po • 
~rıa fmkur efrat ve levazımının 
•rıe müteallik harekat tam bir in· 

dahilinde cereyan etmektedir. 
fi"'lerde Gavlnana fırkası "'.'apoli 
0ı>lanacaktır. Lüzumu olabılecek 

~~~ za.bit ve mütebau11lar müsteı • 
~•k, üzere Roma ve Londra an· 
llarından aonra, varit görülme • 
~olan Avrupada vaziyetin karıt· 
'ılıtimali bir tarafa bırakılmak ıar 
'19t t aınıfından evvelki aınıfların 
"iı.,.. edilm.eıi varit deiildir. Bu • 
~beraber, her ihtimal." kartı I~ · 
.._tır\atmak lazımdır kı, asekrlık 
'll müddetini 18 yaıtan 55 yaıa 
't. uzatan yeni Faıiıl kanunları 
i ,ıııce, ltalya 37 ıınıfı ıilah altına 
11l' ki bunllnn efrat mevcudu ye-

"ltiıı milyon kiıi tutar. 1914 aınıfı 
tarihte yani 1 Niaanda silah al· 

· 'lırıaeaktır. Hal'biye Bakanlıiı 
1 l;ı kaydı için talepler almaktadır. 

"'4 ~r tla na zan itiah!a . a!ınmıttır. 
~ ıkJ fırka teıkil edılmııtır. Bun • 
'\'~İnana 2 ve Peloritana 2 isim· 
b .. •lacaklardır. Afrikaya gönderi-

~İo ~tün levazımın yerine ulusal sa· 
~ ~enileri ıipariı edilmiıtir. 
ı-;Lefiotandaki lsveç kuvvetleri 

OlÇ,ffoLM, 27 (A.A.) - Habe
~~ bulunan ineç talim heyetine 

P ~•bitlere hükumetleri tara • 
in· . ' · h' b. İf ıı:ın verilenden gayrı ıç ır 
'a.lrnama.k emri verilmiıtir. Bu 
')et, lıveçli ubitlerin Habeşis -

i· '"lyan müstemlekeleri arasın • 
~bi~a.raf mıntakanın tayin ameli· 
ı •ıtirak etmekte olduklarına 
ı ~bancı ıazet'l!lerde çıkan haber· 

"lılık mahiyetindedir. 

~ ita/ya gençlilı teılıilatı 
ıl\llı,,A, 27 (A.A.) - 6 yaıından 

l•na kadar ltıı.lyan çocukiarını 
~):Ya toplaya'!\ uluaal Balilla kuru 

\ ( il~ri 28-2-933 ten 28-2-935 e ka 
• s1 ,000 den 3,482,000 e çıkmıı 

), 8 . Lavolin tema.slan 
~ıııs I · • 27, ( A.A.) - 50'1' ltalya • 
\j;•t,n hô.diaelcrinden önce, bita
"1 "'•nt• ka teaisi likrini beyan et· 
1-ft." liariciye nıııı7.trı Bay Laval, 
~ ~beı elçisini kabul etmi~tir. !tal • 

1\ ._.beıiatan arasındaki müzake-
1;;~,ırıüşkülata uğramamaaı, !tal • 
~ d~tinin bu müzakerele~i doğ

ı~ ~ 0 2'rvy":t )'apmak. isteme.ıne mu 
~ •b:beşiıtanın bir hakeme müra
~- e-yj istcmelrrinden ileri gel -

., tr. 
"'e. 
~()~an 800 ,000 liret veriyor 
.~,1 .. • 27 (A.A.) - Habeıistan 
ı, 1, ktı.7.arı, ecnebi matbuat mümes· 
i,

1 
l'"Pınış olduğu b~yanatında 

lır,/j;•n ~İç bir veçhile ltalyan 
bil t. eler?ne tec~v·b: niyetinde ol .. 
ı~lı,t•srih ettikten sonra, Habeıis· 

dava.ına ıadakatle merbut oJ. 

Fenerbabçe 
Galatasaray 

(Batı 1 inci sahifede)' 
Şu ba1de her ÜÇ takımın lik maç

larını b itirmek için a ncak birer mii
ıa.hakası kaldıit bir aırada, Beıiktat
la Galataaarayın puvanları müsavi, 
F eneritahçenin İae bunlarmkinden iki 
fazladır. 

Efer yarınki maçı Fenerbahçenln 
kazandığını ve Beıiktaıın da aon ma .. 
çını kaybettiğini farzedarsek Üç takı
mın puvan vaziyetleri ıöyle olacaktırı 

1 - F eneı<bahçe 33 puvan, 
2 - BC>§iktaı 31 puvan 
3 - Galatasaray 29 puvan. 
Eier yarınki maçın beraberlikle bit· 

tiiinl ve gene Beıiktaıın da son maçı· 
ru kaybetmediğini fa rzederaek, o za• 
man, puvan vaziyetleri ıöyle olacak • 
tır: 

1 - Fenerbahçe 32 puvan. 
2 - Beıiktat 31 puvan, 
3 - Galatasaray 30 puvan. 
Görülllyor ki Fenerin &alibiyeti tak 

dirlnde, F encıt'bahçe ıampiycm.dur ve 
ikiıer puvan farkla Betiktat ikinci, 
Galatasaray üçüncildiir. Beraberlik 
takdirinde ise hu tasnif va.ziyeti defit
mez, ancak aradaki puvan farklan 
birere iner. 

Simdi üçüncü ihtimali, yani Gala • 
tuarayın F enerbahçeye &alibiyeti ih· 
timallni ele alalım. Bu takdirde her 
üç takımın puvanları otu.z birer ola • 
rak milsavi olacaktır; ancak, Betik • 
taım Istanbulaporu yenmeıi ıartile ... 

Dikkate def er nokta ıudur ki F e· 
nerbahçe yarınki maçı kaybetse bile 
f&mplyonluğa veda ebnif olmuyor, an 
c;ak diğer iki takımla miiaavi puvana 
dütüyor. Buna mukabil galibiyet ve 
beraberlik halinde ıampiyonluğu yüz
de yüz almıt bulunuyor. 

Lik maçlarında böyle bir vaziyet 
blr takını için, bulunmaz bir avantaj. 
da". 

Vaziyeti böylece hlllaaa ettikten 
aonra yannki maç hakkmda diiJiln • 
düklerimlze geçelim: 

lfi mantık ölçiiaüne vurur .. k bu 
maçı F enerbahçenin kazanma11 la • 
zmıdır. çünkü: 

1 - Yukanda anlattığımız puvan 
vaziyetleri dolayııile F enerbahçe •· 
vantaja bir mevkidedir. Binaenaleyh 
daha rahat ve kuvvei maneviyesi da
ha yerinde olarak oynayabilecektir. 

2 - Maç Kadıköyiindedir, yani Fe
nerbahçenln kendi ıta~ındadır. Bir 
taknnın her zaman antrennıan yaptıiı 
ve alıJtığı bir sahada oynaması, mü • 
bim bir tefevvilk noktasıdır. 

3 - Fenerbahçe takımı bu mevsim 
içinde belki en iyi zamanında, buna 
mukabil Galatasaray takımı fena ıera 
it içindedir. 

Sözü buraya getinnitken her iki ta· 
kımın ton tekil ve vaziyetlerini göz .. 
den ge.;lrmek faydasız değildirı 

Galataaarayın geçen hafta çıkardı-

f ı &On takım: Avni • L\ıtfi, Osman -
brahim, Fahri, Kadri • Ne&.l:A, Mü. 

nevver, Suavi. Fazıl, Danyal teklinde 
idi. 

F enerbahçe takımına gelince haf 
hattmda Reıad veya Cevadın oynatıl
ması ihtimalleri istisna edilirse son ıek 
lini ,öyle bulmUf demektir: 

Hüsamettin . Yatar, Fazıl • Cevat 
(veya Reıad), Ali Rıza, Esad - Niyazi, 
Namık, Muzaffer, Şa.ban, Fikret. 

Her iki takımın kalecileri, bugün 
lıtanbulun en iyi kaleciıidir. Yalnı:a 
Fener kalecisinin daha kuvvetli ve da· 
ha bilgili bir müdafaa arkasında oyna 
dığını gözden kaçırmamak lazımdır. 
Binaenaleyh kalecilerin mukayesesin
de Fener kaleciai lehine yüzde yinni 
bir avantaj kaydedebiliriz. 

Müdafaa hatlarına gelince: Gala· 
tasarayda L\ıtfinin yerinde ikinci bir 
Liıtfi oynayabilecek obaydı bu müda
faa hattına belbağalınamazlık edemez
dik. Fakat bu hatta düıen vazife, sade 
ce Lutfinın ur.ıına yüklenmittir. Fe· 
nerbahçede İ•e Y aıar her itibarla çok 
mül.im bir kuvvettir. Fazıl, onun de .. 
receıinde olmamakla beraber, tedbirli 
oynadığı zamanlar, fena bir yardcmcı 
değildir. Bu takdirde sade Y aıan Ga
)ataaaray müdafaasına muadil sayabi
leceğimiz cihetle, Fener müdafaa hat
tının Galatasaray müdafaa hattına yüz 
de elli bir fazlaaı var demektir. 

Muavin hatlarını ele alalım: Gala
tasaraylı Nihadın artık futbolü bırak· 
tığı rivayet ediliyor. Henüz Nihadın 
( futbolü bırakma merasimi) yapılm.a. 
dığı için bu rivayete pek inanamıyor .. 
sak ta şayet bu doğru ise, ne de olsa 
Fahirin Nihadın yerini ıimdilik dol • 
duramıyacağı muhakkaktır. Binaena
leyh Galatasaray muavin hattı bu ci
hetten hiç değilse yüzde yirmi be§ kay 
betmiştİr. Galatasarayın yan hafları 
lbrabim ve Kadri kendilerinden bekle 
nen vazifeleri yapabilirler. Fener mu
avin hattı bizce, tarı lacivert takımın 
ni:ııbten en hafif tarafıdır. Fakat Ni
haJın ~ckilmcaile, F enerbahçe bu ci
hetten de yüzde on bir avantaj temin 
etmit ıayılır • 

Hücum hatlarına bakılırsa Fener
bahçe hücum hattı, bilhassa iki açığı
nın meziyetleri dolayıaile Galataaara
yınkine nazaran yüzde otuz fazla mü
essirdir. 

Yukarıdan beri saydığımız tefevvuk 
noktalarının heyeti umumiyesini toph
yarak vasatisini alırsak yarınki maç
ta Fenerbahçenin Galataaaraya yüzde 
kırkbeı nisb~tinde bir fazlalığı vardu. 
Böyle bir niıbet üç veya dört gol faı·k· 
lı bir s-alibiyet ifade eder. 

E. H. SAVCI 

duğuna ve Habeşistan ile ltalyan ara
sında mevcut do•tluk, uzlaşma ve ha • 
kem muahedesinin çerçeveıi dahilinde 
muslihane bir hal ıureti teklif etmekte 
bulunduğunu ve bu takdirde tamirat na 
mile 800 bin liret vermeye amade oldu· 
ğunu söylemiıtir. 
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l Bütçe 
194.800.000 lira 

i(MÜTEFERRiK' HABER L E-1D 
(Başı 1 inci sahifede) 

rılmııtır. 
M aarif, Ziraat i ıleri İçin 25 milyon 

liralık bir para tah·sisi lemin olunmU§· 
tur. Milli Müdafaa hizmetferi ve diğer 
vekaletlerin ihtiyaçları da ayrıca tat• 
min edilmirtir. 

Onümüzdeki sene aanayiimizin in • 
kitaf aeyrini daha kuvvetle tayin ede· 
ceği muhakkak olmasına göre vatan .. 
daıların kendilerine yeni bir külfet 
tahmil etmiy&n bu bütçemizin de ta • 
hakkuku yolundaki yüksek vazifeleri
ni kolaylıkla ve seve seve ifa ettire • 
c8'derine imanım çok muhtemeldir. 

Karışık bir ölüm 
(Başı 1 inci ııahifede) 

tırırken tabanca ateı alımı, çıkan kur
ıun &iibeiine isabet etmi.ı, tabanca da 
elinden düımüt ve civarında bulundu
iu kuyuya yuvarlanmı§'tır. Bu bay Ha· 
mit'ln evinde bulunan lıad.ınlann, bil. 
haaaa metresinin iddiaardır. 

Diğer taraftan da Bay Hamit vu • 
rulduğu zaman kendiıini ha~tahaneye 
kaldıranlar: 

- Na11l vuruldun?. diye ıormuılar 
o da: 

- Oldu it' e .•• Vur.t ılar beni ... d .. 
miJtir. 

- Kim vurdu ıualine de kısaca: 
- Gaco cevabını vermiıtir. Gaco Ar 

go dilinde kadın ve n1etreı minasına 
gelmektedir. iddia edildiğine göre Bay 
Hamidin iki metresi varını§, 

Gaco dife aöyleuen tek kelime bu 
iki moıtreaten birisini ayırt etmediii ;.. 
çin soranlar ıuallerini tekrar etmitler, 
ikisinden birini ayırt etmek Jçin: 

- Hangiai? diye tormuılardır. Bay 
Hamit bu sor&uya anlatılır, anlaıılmaz 
bir ıesle: 

- lkinciıi ... diye cevap vermiı, ııon 
ra da bir teY ıöyl""1eden ölmüıtür. 

Cinayet veya kaza ihtimallerinden 
han&iıinin daha galip olduiunu tayin 
etmek timdilik. mümkün olmamıtlır. 
Bay Hamit fazla içkili olduiu için Ö • 
lüm halindeki bu ifadeıinin doğruluğu 
tereddüt uyandırmaktadır. Diier taraf· 
tan metreıleri de kendilerine iınat edi
len ıuçu ıureti katiyede reddetmekt .. 
dirler. Bay Hamidi metreslerinden biri.. 
nin vurup öldürdüğilne dair ortada kuY 
vetll bir d~lil de yoktur. Olilmün kaza 
eıerl nü, yoksa bir cinayet mıılluulü mü 
olduğu ancak Morgun yapacaiı tetki• 
kat ile anlaşılacaktır. 

Şimdilik zabıta mevzu bahiı kadın· 
)arı ve diier bazı simaları zannaltında 
bulundurmakta, tahkikata devam et • 
mektedir. Ceset morga nakledilmiştir. 
Tabanca aranmaktadır. içine düıtüğü 
iddia edilen kuyunun suyu boıaltılm11 
fakat tabanca bulunamamrıtır. 

Uluslar arası 
Kadınlar kongre
sine hazırlık 

(Batı 1 inci sahifede) 

yetini gösteren bir sergi kuru)maaına 
karar verilmittir. Bu sergide tarlada 
çalıtan Türk kadınının gördüğü hiz
metlerden baılıyarak istiklal harbin • 
de cephane taııyan kadının istiklal sa 
vatına hizmeti fundacdık, tütüncülük, 
halı ve kumaı dokuması. incir ve Ü -
züm işlemesi iıleri da.bil olduiu sana· 
yi hayatında Tü11k kadınmın faaliyeti 
canlı bir surette gösterilecek ve vücu.
de getirdiği eserlerden nümuneler teı· 
hir edilecektir. Kadınlar Birliiinde bu 
mesele ile metgu] olmak Üzere bir ko 
misyon seçilmittir. Bu komisyonun re
iıi Bayan Safiye Hüseyindir. Müze mü 
dürü Bay Aziz, belediye muavini Hi -
mit, Güzel Sanatlar akademisi müdü
rü Bay Namık lsmail, Selçuk kız san'at 
mektebi müdürü Bay Asım, Beyoğlu 
Akıam kız ean'at mektebi müdürü Ba 
yan Ayfet Üsküdar kız u.n'at mekte
bi müdürü Bayan Besime ve Bay Yu
nuı Nadi bu komisyonda azadırlar. 
Komisyon dün öğleden &0nra Beyoğlu 
Akşam kız ıan'at mektebinde toplan
mıttır. 

Yeni 
Soy adı alanlar 

• Tabib Miralay Bay Şerafeddin ve 
refikası Bayan Bedia, Enifl:esi Maliye 
Bakanlığı Merkez muhasebe münıeyyİ· 
zi Bay Sadullah ve refikası Bayan Mü
nire, oğulları Selanik Bankaaı lstan· 
bul Şubesi muhaberat ı&ervisi memurla
rından Bay Sacid. Pertevniyal Liıoeai 
tı>lebesinden Bay Hamid, Yeğeni Hay
derpafa şömendöfer deposunda montör 
Bay C ,.ı;b, k·~ları Binnaz ve Kadri. 
ye, oğlu Ali toy adı ola,.ak (~uer) a· 
dını almıılardII'. 

Zonguldak lı Bankalı ocaklarında 
mübayaa memuru Emin ve kardeıi l-lo· 
pa komiıeri Mahmud ve eıi (Y ılınaz) 
soy adını ttlmıtiardır. 

1 ls ve işçi 1 
Milliyet bu sütunda iı 11e iıçi iati
yenlere tava .. ut ediyor. lı ve işri 
istiyenler bir mektupla lı büro> • 
mu.acı müracaat etmelidirler. 

lıci arayanlar 
Mukavva kutu fabrikalarında uzun 

müddet çalıfmıı üç Bayan ve mukavva 
kutu fabrikalarında u•tabaşılrk yapabi
lecek bir uaıta hafı, ıanayi i1lerinde ye
tiş.tirilmek Ü7ere İyi tahsil görmüı iki 
genç Bay'a ihtiyaç vardır. Ankara cad
desi Reşit ef. hanı 13 numarada maki
ne atölye ıubesinde makine kaymak mü
tehasusı B. Şerafettine ıabahları s. 10-ll, 
akıamları ı. 4.5 de müracaat. 

,.OLIST& 

Arabaya 
Atlarken •• --Bir çocuk 

hastaneye 
yaralandı, 
kaldırıldı 

Dün saat 12 yi beı geçe Samatyada 
Hacıkadın maballeıinde oturan baka! 
Agobun çırağı 9 yaıında Bedroı düki.· 
na su getirirken Alinin arabaaına atla. 
mak iıtemiı, fakat düıerek batından ya· 
ralanmııbr. Bedros tedavi edilmek için 
C..rrahpaşa haatah .. neaine götürülmüı
tilr. 

Makinaya kaptırılan parmak 
Dün Fenerde Müraelpafll caddeain • 

de kilit faıbrikasında Salim kızı 18 yaı· 
larında Makbule Sağ elini makineye kap 
tırarak b&f parmaiından hafif ıurette 
yaralanıruıtır. 

Pıçaklı çocuk 
Dün ıı:ece Şebzadebaıında dolattıiı 

görülen ıs yaıında Zeki isminde bir 
SoCuk polisin na.zarı dikkatini celbet • 
mittir. Uzeri araıunca ufak bir bıçak 
çıktığındon yakalanıruıtır • 

Kim kimi dövdU? 
Dün Emin Behçet iıminde bir 1ah11 

aıu<hoı bir balde polise müracaat ede • 
rek, latiklal caddeainde kahveci Yani
den dayak yediğini iddia etmiıtir. 

Fakat Emin Behçet bununla iktifa 
etmiyerek karakoldan çıkıp Yaniyi bul· 
muı ve IVr güzel döğmüıtür. Her ikiıi 
de biribirlerinden dayak yediklerini id
dia ettiklerinden ona göre tahkikat ya· 
pılm ktadır. 

Hırsız arkadaş 
Beıiktaıta bir fırında çırak olarak 

oturan Oamanın uykusu araaında arka
daıı Ali tarafından 17 lira11 çalınmıı • 
tır, Paralanrun çalındıitnı gören Oı • 
man hemen poliıe b&f vurarak Aliden 
fü:phe ettiğini ıöylemittir. 

Ali yakalanarak ıorguya çekilince ıu 
çunu ıöylemit ve paraları &eri vermiı
tir, 

Odada hırsız 
Dün Tavulııpazarında Arı>acı hanın. 

<la kahveci Mehmedin oda kapısının ki
lidini kırarak içeri girip öteberi çalmak 
iıtiyen Boınak Kamil suç üzeri yaka • 
lanımıtır. 

1 
~ ~aponya - Çin 

1 
' lltı devlet arasındaki 

ı ünaaebet düzeliyor 
TOKIO, 27 (A.A.) - Bay Hirota, 

Diyet mccliıinde beyanatta bulunarak, 
Çip r Japon münasebetlerinin açıktan 
açı(a daha iyi bir vaziyet aldığını IÖy • 
lemiflir. Nazır, Çin hükiımetinin La 
Haye divanındaki murahbaaı olup, ge
çen hafta da Takio'da bulunan Bay Ou
vang • Choun& • Noui ile yapbğı mü • 
kalem !erden bahıederek, mwnaileyhin, 
Çin ile Japonya arasındaki dostluk bağ
lannı, müsavat eıaıı üzerine ve barııa 
sever diplomasi uıulleri ile daha ıilu bir 
bale konması için yaptığı teklifi ıamİ· 
miyetle tasvip ettiğini IÖylemiıtir: 

Bay Hirota ıunlan ilave etmiıtir: 
"Japonya, Çin hükumetinden Japon

ya aleyhindeki tahrikata nihayet verme
ıini ve Japonya aleyhindeki vaziyetini 
daha açıkça izhar ebneıini İıtemiıtr..,, 

Japon ıyasi müıahitlerinin fikirle • 
rine göre, buıı:ün göaterilen teyakkuza 
rağmen, barq daha tamamen temin ediJ .. 
mit değildir. 

Uzak farkta vaziyet 
LONDRA, 27 (A.A.) - lngiltere 

hariciye nezareti, misyoner cemiyetle .. 
rinin Londrada toplanmıt bulunan kon
feranıına. Çin komünist krtaatının Yü:4~ 
nan eyaletini tahliye etmiı olduklarını 
bildinnittir. 

Bu kuvvetleri.o, cephane yokluğu yü 
zünden Chidıui iatikametine çekilmif ol 
dukları söyleniyor. 

Yeni seyyahlar geliyor 
Duche11 Of Atholl vapurile 3 mart· 

ta ,el)ırimize 500 kadar ıeyyah gelecek
tir. Seyyahlar erteıi günü Akdeniz Ji. 
manlarına gideceklerdir. 

Bır komüniıt Yunan ga· 
zetesinin yazdıkiarı 

ATINA, 27 (Milliyet) - Komünist 
gazeteılnde Pli.ıtraı ve V enizeloı ta -
raftarlarının hükümet aleyhine eJ..., n 
miyetli bir hareket hazırlamakta ol -
duğuna dair verdiği haberler, Harbi~ 
ye Bakanı c~neral Kondilis tarafın • 
dan tekzip olunmuıtur. Kondilis de • 
miıtir ki: 

HükUmet vaziyeti hi.zıra aleyhine 
yapılabilecek. her türlü hareketleri 
karşılamağa daima hazırdır. Beyle 
ryleri düıünmek hayalden batka bir 
ıeY de,,ldir. 

---o--
B. Venizclos davası 

ATINA, %7 (Milliyet) - Venizelos 
auikasdi meıeleainin muhakemeıine 
dün de devam edilmittir. Şahitler din· 
lenmiş, Venizelosun muhafızlarından 
Lembidakia suçlulardan bazılarını~ a· 
leyhinde ehemmiyetli ittihamlarda bu 
lunmuf ve bunların ç.oktanberi Veni
zeloııu takip ettiklerini söylemiştir. 

--o--
Hauptman İncil okuyor 

FLEMINGTON, 27. A.A. - Tevkifi 
esnasanda din:aiz o!duğunu söyliyen 
Hauptman bugün bir prolistan papazını 
kabul edeı-ek Alman incilini okumağa 
başlaınış.t.r. Hnuptman_ papaza öbne.kten 
korkmadığını söylem.i.ıtir 

Patrikhanede Denizcilig" imizin 
Gürültülü bir 
Hadise oldu 
Hadise Seosinod azalığı 

meselesinden çıktı 
Evvelsi gün Fener patrikhanesi sen 

ıinodunda hay{i gür'1ltülü bir hadi • 
ıe olmuıtur. Hadi· 
sc ıudur: Sensin
od arasından al. 
lı kitinin değiıme
.t İ z.amanı gelmiı .. 
tir. Sensincıd aza 
J t on iki kiıiden İ· 
lıa.rettir. Halbuki 
lstanbulda on se • 
ı<iz melrt>po\İt var 
Jır. Bunun için her 
ıltı ayda bunların 
alım deiiflirilmek 
.edir. Fakat deiiı· 

Patrik B. f'o.yos tirilecek altı met• 
ropolit yerine an • 

cak bir kiti hazır bulunınuı olduğun
dan mevcutlardan kimin feda edilece• 
ii bir mesele olmÜıtur. Ekseriyet im· 
roz metropolidinin değiımeıini iıte • 
mittir. lmroz emtropolidi ise velevki 
böyle bir karar verilebilse kendisinin 
ıensinoddan ayrılmıyacağını ve kimıe .. 
nin de kendisini buna icbar edemiye
ceğini aöylemiıtir. Bunun üzerine sen .. 
ainod da büyük bir karııı:klık olmuı n:e· 
selenin fena bir netice alacağı nı an • 
!ayan Patrik Fotyoa, müdahale etmİf 
ve Beyoğlu deapotu kendiliğind4'n çe
kilerek lmroz metropolidi S•>ts · nod
da kalmıtıır. Hadise de bu !uretle ka
panmıttır. 

Köycülük kurultayı 

Martın sekizinci günü 
Halkevinde toplanacak 

Talebe Birliği geçen yıl köycülük 
çalıp.alarına başlamış ve bu müna!e
betle köycülük yolunda konuımalar, 
konferanslar ve bu arada idare heye
tine bağlı bir köycüler kolu da teıia 
etmiıti. Bu konferanı dizisine bu yıl 
da devam edilecektir. ilk konferana 
konservatuvar müdürü Bay Yusuf Zi· 
ya (Anadolu da Fol klor) mevzu ile ve
recektir. Bu konuımada Bay Yusuf Zi 
ya bizzat yurt dolaımalannda derle· 
diii güzel halk efaanelerini anlata. • 
cak ve plaklarla teabit edilea köy tür
küleri de çalmacaktır. 

Bu konferanatan sonra geçen ku
rultayda verilen karara göre, martın 
8 inci cuma günü saat 14 de lata;.bul 
Halkevinde ikinci köy kurultayı açıla
caktır. Bu kuru.tayda köyoülük yö • 
nünden çahtınıt olan bir köy kolu aza. 
ları fikirlerini aöyliyeceklerdir. 

Kurultayda geçenyılki karar dola· 
yrsile açılan köy anketlerine gelen ce· 
vaplar tasnif edielrek aza arkadaıla
ra bildirilecektir,. Azalar tarafından 
kurultayda köycülük anlamı Üzerin • 
den muhtelif tezler göriifülecektir. 

Köycülük kurultayı ile birlik aza • 
lan çok yakından ali.kadar olmakta. 
dırlar. Program yakında tesbit ve ga • 
zetelerle ilin edilecektir.,, 

Sir Con Sa ymen 
Bugün Pariste bulunacak 
ve B. Laval ile sörüşecek 

PARIS, 27 (A.A.) - Eko dö Pari'· 
nin Londra muhabiri. yarın ~ayri ıiya .. 
ıi bir konferans verme'k Üzere, Pariıte, 
bulunacak olan Sir Con Simon'un gele
cek hafta zarfında Berline gideceiini zan 
netmektedir. 

Sir Con Si.mon, Berline ziyaretin .. 
den lngiliz • Alman ıörüımeleri neti • 
ceıinde kabineyi haberdar etmek üze • 
re, Londre.ya dönecektir. 

Diğer taraftan Bay Eden de Mos • 
kovaya l'İderek. Sir Con Simon'un vü .. 
rudundan evvel, lhzari görütmelerde bu· 
lunaca:ktır. Bugiinkü toplantmnd. In
giliz kabinesi, Sovyetlerin Moıkovaya 
davetlerine verilecek karıılıkla me11ul 
olacakbr. 

Rusyaya ıeyahat 
LONDRA, 27 (A.A.) - Havas a • 

janıı mulıabirinden: 
Bir lqiliz nazırının Moıkovayı zi .. 

yareti hakkındaki lngiliz • Rus müza. 
kerelerinin ancak Sir Con Simon'un Ber 
lin seyahatinden avdetinde bir netice • 
ye iktiran edeceii bildirilmektedir . 

Londra hükümeti, Alman devlet a .. 
damlarından alınacak malumattan son
ra, mevcut vaziyetin Moıkova seyahati 
için müsait olup olmadığını kararlaıtı • 
racaktır. Diğer taraftan, Sir Con Simon 
un gelecek hafta Berline hareket ve o
raya martın 6 ıına doğru muvaıalat e .. 
deceği temin edilmektedir. 

Sir Con Saymenin Pariste 
konleranaı 

LONDRA, 27 (A.A.) - Dıı itleri 
Bakanı Sir Con Saymen, lngilterede 
p~rlB.mento rejiminin tatbikatı hakkın • 
da bir konferanı vermek üzere yarın 
Parise gidecektir. Bu konferansı Tan 
gazeteıi tertip etmiştir. 

Sir Con Saymen yarın akşam yeme
ğini 1 ngiliz ıefarP.thaneıinde yiyecek ve 
orada Franuz Dıt ı,ıeri Bakanı Bay 
Pierre Laval't' ı.ı~?.ki ,.. ı'l.cad:tı. 

--·--
Hava raporu 

IST ANBUL, 27.A.A. - Sıfır hararet 
derecesine ve deniz seviyesine indirilmİf 
barometre bu sabah saat 7 de 759, 14 te 
758, hararet dereceai 7 de 9, 14 te 16, 
en yukarı hararet 16. en aşağı 9 dur. 
Rüzgar lodoıtan esmiş~ ir. En yukarı sü
rati saniye.de 10 metreye çıkmıştır. 

inkişafı 

Ticaret filomuzu kuvvetlen 
dirmek için tasavvurlar var 

D•nizcilir1mizin lnklıafı için Eko
nomi Baka .. l.~•ca bet aenelik bir prog 
ram hazırlan•i·iı malQmdur. Bu proıı• 
rama bağlı olmak üzere, Deniz ticaret 
filomuzu kuvvetlendinnelı balwnmdoıı 
ba.zı yeni taasvvurlardan bahıedilmekte 
dir. 

Deniz Yolları idaresi i~n almma11 
düıünillen yeni gemil«e ııarfedilecelıı 
para ile Kaınnpaıadakai fe.brika ve ha. 
vuzları 11lah etmek ve vapur lnıaatın1 
memleketlniizde yapmak, bu tasavvur • 
!arın bqında &elmektedir. Yapılan pro
je, bir milyon liralık tahıiaatla bu itia 
yola konulahilecaiini t.7id eder mabi· 
yetta görülmüıtilr. 

Aldığımız malumata göre, meaele E· 
konomi Bakanlığınca h.nüz tetkik e • 
dilmekte olan bir mevzudur. Ve hazır· 
!anan projeler üzerine ıümullil tetkikal 
yapılmaaına ihtiyaç hiasedilmiıtir. Dl • 
ğer taraftan, denizciliğimizin inkitafını 
temin makıRdile deniz müıteıarımn re
ialiiindeki bir lı11oyet tarafından ha.zır • 
lanıın bot aanelik progt-am aon ve kat'I 
ı<>klİni almııtır. 

Selinikte 
Cumhuriyetçiler de bir 

mitinı yapacaklar 
ATINA, 27 (Milliyet) - Pazar &il

nü Selanikte Kraliyet lehinde yapılan 
nümayiılerden dolayı Selanik vilayeti· 
nin saylavları ve ayan a.zaları Cum • 
Jıurreisi Zaimiıe bir telgraf göndere• 
rek ıikayette bulunn. ıılarJır. Bu ' t. 
grafın birer ıureti de eıkl Cümhurl• 
yet partileri baıkanlarma &Öndenlmlı 
tir. Parti baıkanlarından Kafandariı 
kral taraftarlarının bu nilmııyl, lulu~ • 
hemmiyet verilmemekle beraber cüm· 
huriyet rejiminin müdafaaıından da 
geri durulmasını tc..vıiye rtr.ılıtir. 
Venzeloıi ta Cümhuriyet rejiminin tak 
viyeıi için halka bunun iyiliklerinin an 
latılmaaı la:rımdır.,. demi,tir. 

Mak•donya umum valiıi bu pazar 
günü Selaniie Cümhuryiet teıkilatları 
tarafından bir miting yapılma11na mil 
uade vermiftir. Bu miting Kral ta • 
raftarlarının menfaatine mukabele i .. 
çin yapılmaktadır. 

Bir Hint fakiri 

Hindistanda karı-
şıklıklar çıkardı 

-o--

Üzerine kuYvet gönde
rildi adam

larından 23 Ü öldürüldü 
YENl DELHI, 27. A.A. - Kanun 

harici meıhur bir feaadcı olan fakir Al. 
linger, batına 400 taraftar toplıyarak 
Malkent mıntaka11nda, ıimali &arbi hu· 
duduılda karıııldar çıkannıttır. 

Allingar, köyleri telıdid etmektedir. 
Kendisine bir fesadcı daha iltihak etmiı· 
tir. 

Hükumet, bunlara kaı-fı kuvvet ıev. 
ketmiı ve adamlarından 23 kadarını te
lef edib, yahud ki yaraladıktan aonra ge
ri kalanlarını püıkürtmüıtür. 

Hükumet aakerlerinden bir tek kiti 
ölmüı, ik kiti de yaralanmıftır. 

BOMBA Y, 27.A.A. - PreMler ka
marasının mühim erkinrndan biri, Reu .. 
ter ajansı muhabirine, fna-iltere hükU
metinin tem"'el yaıaıı taslağına karıı 
prenslerin itirazr neden ibaret olduğunu 
izah etmiıtir .Ezcümle Hindistan vali 
umumitine tc:meJ yasası nhkinuı.ı b~l.i 
müddet tecil etmek hakkını veren nokta, 
itirazı muci.b olmaktadır. Zira, hu tak
dirde, Hind devletleri tabiatile valii u
muminin hükmü altına gireceklerdir k~ 
bu devletler böyle bir ihtimali kabul e
dememektedirler. 

Preneler, temel yasaıı ahki.mı tecil e-
dildiği takdirde, Hindiıtan federasyonu· 
na tevdi ettikleri ıali.hiyetlerin kendi
lerne iadesini iıtiyorlar. 

Diğer taraftan, halıhazırda teklif edi. 
len tekilde Hindistan nazırı ile umumi 
valinin otoritesini de kabul etmeye mü
temayil değiUerdir. 

LONDRA, 27.A.A. - Avam k,..,,.. 
rası, 8 .Churchill'in hükUmetin Hindi"
tan politikaaı aleyhindeki teklifini 119 
reye kar,ı 283 rey ile reddetmittir. 

F · ·~nsa 
Askeri hizmet müddetini 

uzatmak iıtivo,. 
PARIS, 27.A.A. - Marqal Peten, 

Revue deı deux Mondet mecmuasında 
neırettiii bir makalede diyor ki : 

" Ordumuzun kalkınmasını gerçek ıu .. 
rette temin edecek ve fili hizmet mesele
ıini halleyliyecek yeıı:ane vaaıta, ki ae
nelik hizmeti ıukeriyedir. 

1936 senesinde ordu mevcudumuzu 
kafi bir miktara çıkarabilme!ı için 1935 
te sil.8h altına alınırut olao efradın hiz. 
met müddetini arttırmamız lazımdır. 

Niıanda alınanlar 18 ay, ilkteşrinde 
alınanlar ise 2 ıene hizmetetmelidirler. 
Hizmet müddetinin iki seney kadar art• 
tırılması muvakkat olab:lir . ., 

lsvec; İn Sof ya elçiliV,i 
STOKHOLM, 27 (A.A.) - Ri•dag, 

hükumetin Prağ ve Sofyada birer orta 
elçilik ihdasını kabul etmiıtir. Bükreı 
elçisi ayni zamanda Sofya elçiliğini de 
yaphcaktır. Şimdiye kadar Sofyada h • 
veçi, Ankara elçisi ten1sil ediyordu. 

' 

• 
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Yugos avyada 
intiha bat haz1r!ığı 

Kasayı açmak ve içindekileri almak 
için şu mektub size çok şey öğretebilir 

(Başr 1 inci sahifede) 
başkanlığındaki Yugoslav ulusal fırka. 
ıı .ise yeni intihabatta namzet listesi gös 
tennemeğe ve mensuplarını ulu&al bir
lik için en fazla znnan gösteren bir Jiı .. 
teye girmekte veya bu listeye rey ver. 
meıkte serbest bırakmağa karar ver .. 
mittir. 

Diğer muhalif fırkalar arasında ise 
henüz görüşmelere devam ediliyor. Ba
zı fırkalar arsında bir anlatmaya karar 
verilmittir. Diğer bir kıırm muhalefet 
partisinin de bu gruba iltihak edecek • 
!eri zannediliyor. 

Hülasa açılacağı zaman bunun çok ehem

[ Fantoma - Hırsız nam ile maruf o
lan Marten Dal hususı bir baloda ga
yet garip bir hırs.:zlık vakasının içine 
karışmıştır. Çalınan şey ev sahibi Ma
dam Koverlihin yeşil elmasıdır. Bunu 
Brina isminde bir genç kız aıırmıştır~ 

Maksadı şudur ; Çünkü bu yeşil el
mas Cimi Barinjer isminde bir adamın 
katledildiği gece bunun Ü>ttinde ıdi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
dugu yerde bulunmuştu. Brina bu mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortadan esrarengiz bir şe
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Koverlih aşırmasın- Fakat neden 
bu adam böyle bir hırsızlığı yapacak
tır' 

işte Dal, şimdi genç kıza bir yar
d':Dl olmak üzere Koverlihin arkas1nı 
takip etmiş ve onun . da bir gece Cimi 
Barinjer'in katledildiği dairede aynı şe
kilde vurulduğunu görmüştür. 

Bir sürü maceralardan sonra y(~İl 
mücevheri bulmuş bunu genç kıza tes
lim etmi tir. Şimdi katili bulmak içir 
Beranıerin masa'1na geçmiş. beklemeğe 
koyulmu~tur.] 

- Onu da görürsünüz. Barenjer 
le de tıpkı ,imdi sizinle konuştu
ğum gibi telefonla konu•tW!'· Ona 
kasanın nasıl a-:ılabileceğini anlat
mak istedim. Fakat katil... 

miyeti vardır. 
Merakla ve e'.leri titreyerek Mi

minin mektubunu eline aldı ve: 
- Şimdi, dedi. Hangilerinin di

ğerlerinden farklı olduğunu söyler 
misiniz? 

Heyecandan boğuk çıkan bir • 
St:S: 

-. Birincisi dedi, "sevgili Mimi
ciğim,.deki _s harfi. Sonra sana'daki 
sa ... biraz müsaade eder misiniz? 
Ah, evet .•• 

Ses sustu ... şiiküt uzuyordu. Dal: 

- Allo .•• dedi ..• allo .• orada mı
sınız? ne var? ne oldu? 

Kar'ı taraftan bir inilti işitildi 
soııra telefonun kapatıldığı:u anla
tan bir tıkırdı oldu. Dal bir sıçra
yışta pencerenin önüne gitti .. Pan
caru kaldırdı baktı. Karşı apartı
manda aydınlık vardı. Evvelce bak 
tığı zaman bura' arı hep karanlık
tı. Zaten aradan bir iki saniye geç

nıi~ti ki e-ki bina gene karanlıkla
ra gömüldü. Lamba $Öndürülmü•
tü. Gene adam pencerenin önünde 
donakalmı,tı. Gözlerini kar'ı apar
tımandan ayıramıyordu. Hafif bir 

- Biraz müsaade e !er mi•iniz? · gürültü onu titretti kar,uında birisi 
Barenjer kasasını açmasını bilmi- pencereyi açıyordu. Karanlık!; ı n 
yor mu idi? içinde bir kafanın beyazlığı görün-

- Kasa Barenjere aid değildi. dü. Dal gayri ihtiyari geriye çekil-
Onun nereden geldiğini ve içinde di. iyi ki çekilmitti. Cam gü-
m. bu"unduğunu bilmiyordu. Bir ! 
g't"t:e evine geç vakit döndüğü za- ' rül~ü ile kırıldı ve bir kurşun 
mr.'l bu kasayı odasında bulmuttu. vızlayaraK içeri girdi. Dal bağır-

maktan kendini a1<.madı. O • le yokken getirmitlerdi. Er- ı 
te"' .:.kşam ona telefon ettim. Bun- XV r· C l< 15lm 
dan r.onra!ını biliyorsunuz, Baren- --~ 
jer. ben onunla telefonda konuşur- Kasan 1 n 
ken ve Miminin mektubunu yazdı· 

rırken öldürüldü. Ayni teY Jı..o.er- muh·tevı"yatl 
lihin ba,ına da geldi ve sizin ha- -
şınız:ı da gelebilir. Kapının tokmağı gürültü yapıl-

Dal'ın kafasının içi karma karı- mamağa gayret edilerek çevrilmiş-
''~'· 1'ittikleri !~ln~z bi~. delinin i ti. Birisi içeri girmek istiyordu. Fa
agzmdan çıkabılırdı. Bu sozler pek · kat kapının kilitli olduğunu anla
saçma gibi &Ö~~ım;lerine raiJnen \ yanca uzaklaıttı. Birkaç dakika son 
sırrı aydınlatabılırdı. Bundan bas-ı ra adımlar n h J l ·· · d b - ' 
ka Sumers de k;ısanın cinayette~ _ 

1 1 ~ .' .a~ uzerın e og-

b. "k" ·· 1 B · · · maga çalışan bırıaının apartıman-
ır ı ı gun evve arenJerın evıne el d 1 tı, "Jd""" • ··• · t" M h"I a o asmasından yabancının içe-ge rı ıgını ogrenmıt ı. eç u a- . . · . • 

dama: rı gırmek ımkanını bulduğu anla••· 

- Kasanın içinde ne var? diye 
sordu. 

- Onu Açmanız lazım. O zaman 
İçindekileri görününüz. 

- Peki ama nasıl açayım? 

- Mektub size yardım edecek
tir. Dala vere b .ı mektubun iç inde
dir. Size bundan batka hiçbir •ey 
söylemeyeceğim. Mektubu iyice tet 
kik ediniz. Siz benden daha genc
siniz hem akıllıaınız da. itin için
den çıkabileceğinize eminim. Va
kit kaybetmeden i•e ba,Jayınız. 
Bütün gayretinizi sarf ediniz. Ya
rım saat sonra sizi telefonla tekrar 
ararım, ve ne yaptığınızı .... 

lıyordu. Adam, saloou yazıhanesin 
den ayıran kalın perdenin önünde 
bir müddet durdu. Zayıf bir yüzü 
vardı. Boyu ortadan biraz daha 
yüksekçe idi . Yumutak fötrden bir 
şapkası ;ı-öz'erine kadar iniyordu. 
Etrafına bakındı. Lamba hala yazı
hanenin üz<.>rinde yanıyordu. Fa
kat her tarafı aydınlatmaktan a
cizdi. Adam, sağ eli cebinde oldu
ğu halde jlerledi. Telefon ahizesi

nin açıkt? durduğunu görünce bir 
küfür savurdu 'inirli bir hareketle 
onu telefona astı. 

Dal: 
- Durun, durun!. 

dı. 

Sağ ,.J, hala cebinde olduğu hal
de apartımanın içini tetkike bat-

. diye bağır- l~dı. Kı, ık camdan içeri rüzgar gi
rıyordu. Yerde, yüzü gözü kan için 

Dikkatli dikkatli mektuba bakı
yordu. Harfler &özünün önünde 
clansediyordu. 

- KMayı 'Ça dalaverenin mek 
tubun içinde olduğunu söylüyorsu
nuz. Buna emin misiniz? 

- Kat'iyyen emnim. Fakat fim
di izah etmek uzun sürer. Siz ite 
koyulunuz •• Yarım saat sonra •.• 

Dal ümidaizlikle: 
- Bir dakika daha kuzum. dedi. 

Niçin gelip bana y&.rdım etmiyor
sunuz? 

- lmkinı yok! (Sea &ene kor
kudan titriyor gibi idi.) Mektub e
linizde. Bu size kafi. 

- Fakat elimdeki mektub kop
ye ••• aslı ile aralarında bazı ayrılık 
lar olabilir. Mesel& bazı harfler di
Jerl~r.inden daha büyük yazılmıf 
olabılır. Bunu dü9ünmediniz mi? 

- Halıkınız Yar. Bunu ben de 
farketmİftİm. Ve •İze bahsetmek ni 
Jetinde idim fakat öyle heyecanlı 
711D ki .. iyi ki siz aklıma getirdiniz. 
Mektubun aslı benim elimde. Mek
tab mürekkeple yazılmıt ve bazı 
llarfıer, deditiniz ribi diğerlerin
klen daha iri. 

- Bu harfleri bana da aeyler 
tniainiıı? 

- Evet. Biraz müsaade edi-
niz ••• garib fey.: öteki harflerden 
lılalıa büyük olanlar yalnız ea'larla 
a'ler. 

de olan hareketsiz bir vücut uzanı
yordu. Mechôl adam iğildi, etra

fını dinledi sonra ayağiyle cansız 
vücudu iterek uzaklaftı, Kendi ken
dine sevindi bir sesle: 

- Dal'mıt ! diyordu. Zaten onun 
olacağını tahmin etmittim. 

Yarı karanlıkta ıtıldayan kasaya 
doğru gitti. Adeta ko,arcasına yü. 

rüyordu. Bir müddet tereddüdle 

durduktan sonra, bir iskemle aldı .• 
Kasanın önüne oturdu. Cebinden 

önce bir rovelver çıkardı, yere ya

nıb~tı~a b!~aktı. Sonra etrafı çi
çeklı hır kagıda yazılmıt bir mek
tub çıkardı. 

M~~uba .bakarken bir yandan 
dan utıhza ıle söyleniyordu. 

- Benim seveili Mimiciğim ! .. 
Şu Miminin nasıl teY olduğunu 
buradan görüyorum. Herhalde çok 
güzel bir kız olmalı •• 

Mektubu sol eline aldı ve bütün 
dikkatile tetkik etmeğe koyuldu. 

Sonra eağ eli kasaya uzandı. Hem 
mektubu tetkik ediyor hem de bef 
defa aaja ••• üç defa sola ••• olmadı.: 
dur bakalım •• budala herif yanılı
yorsun .•• bet defa sola •• üç defa sa
ğa •.. diye söyleniyordu. 

Sıl'l' Radikal partisinin de Y evtiç 
grul>u ile birleıtiği söylenmektedir. 5 
mayısta yapılacak olan intihabat netice
•İnin Y evtiçin batında bulunduğu ve ik
tisadi, aınaı, zirai, gruplarla genç un
•urlann temsil edildiği listelerin bÜyük 
bir ekseriyeti etrafmda toplayacağı kuv 
vetle ünut edihnektedir. 

Dün bu hususta §U telgrafları aldık: 
BELGRAT, 27 (A.A.) - Avala a

jan.-.ı bildiriyor: 
Bütün devlet radyo postaları dün ak 

ıam saat 20 de hükumetin intihap be
yannameaıru netretmitlerdir. 

lieyannamede her teyôen evvel ulu
sun, Yugoslavyanın banisi t.>rahndan 
kurulan ve uğrunda hayatını feda etti
ği eıeri son nefesine kadar müdafaa az
mini göstermeıi lüzumu teyit edllmek
teaır. 

11. ... ,·a.I Ale~ıadr'ın feci ölümü velia.ht, 
u.us ve devlet karıuındaki mukaddes 
vazifeyi çizmektedir. Yugoslavya İ\oin 
oıuk gJtM kan aklı ve daha ıeUer akabi
lir, fakat Yugoslavya ebedi bir taksim 
ka.oul etmez oıarak kalacaktır. 

Yuceo•'•avya kra1lığ1 ulusal ü~künün 
u.u;al dc,iet teoklhde ta,.akk.ıkudur. 
l"Jew-cut eas teıiUlit çerçeveıi içinde 
u!uıa:! b.rıık ve devletin cevher ve ma
hıye .. J da.t.i.i ulusal hayabn dokunul -
, ....... .,rensip)eridir. Bunlar hususi ve 
b ... tün siya!aJ fırkalar menfaatlerinin 
üıtllndedir. Yugoslavya eıas teşkilatı u
lu•al soysal, ekonomik ve kültw·el ha • 

1 ~bn modern te,kiJi.tına ve kuvvetli in. 
K•4Aflna mt.1saıddir. Uıuıumuzun mazi. 
s..ne ve ıer....:1:.11 uyasal ana.nelerine hür -
met sahasınci8t bizi ayırmıt ve ulusal u
mumi ha1atta terakkiye mani olmuş bu 
lunan bütün hataları kati ıurette reci • 
detmeh)' u ... . vevıet haya anın utusaı 01r

hğin b._ ..l ııg.cına dönebileceğini düıü
n .. nıe' ~0.r bir hata itliyoı4ar. Ilirleı • 
rnıt bir yurt içinde doğmuı ve büyü • 
mut oıan butün bir nedi geriye dön • 
dürmek miımkün olduğunu u.nnetnHW 
yanlıılır. 

Eski •iyasal fırkaları değerli ve ta. 
rihi gayretlerini tazimle anarız, fakat 
modc•n ulusal bayat ve İstikbal daha 
genit ilham ve hareketleri iıiham et • 
meKtedi.r Teıkilatları bozulmut ve mın· 
taxacı oıan e6ki siyasal fırkalar umunii 
h•yabn kusurtuz teTakkiıini artıtlt le • 
min edemezler. Yurdun bıitun yarab • 
cı kuvvet~erini uJuıaJ htnniede bir ara
ya getirmek i•tiyoruz. Başi>akan Yev
tıç ve onun bafkanlığında ouiunan ulu
sal listenin naınzetleri iltirakçı, federa
lıat ve yahJt fesatçı temayüllere kati. su
rette dıitmandrrlar. Bu yokla sonuna 
l<adar sebat edeceğiz. Hükumet mesai 
progrunının ıür..tle taıhikine başla • 
mıfbr. Ekonomi!& ve mali mese!eler hali 
hazırda hayatı meselelerdir ve bül<Umet 
bunlara en büyiılı ehemmiyet atfetmek· 
tedir. 

Beyanname, genç l<ralın iktidar mev 
kiini alabilmesi için daha yedi wne ge· 
çeceğıni bildirmektedir. Bu devre zar • 
fında, bütün ulusun gayretlor tam ı:lu • 
sal dahili bir l<uvvetlenmeğe ve devle
tin siyaNlsı da uluıun genel refahına 
matuıf olarak Yugoalavyanın biiyiılı ulu
aal ve u)uılar araıı vazifelerini zaman 
aıtına aJ.u.ıa.ıdJr. 

Ulusal birlik, bugün her zamank.in·. 
den ziyade, ulusal bayatın İnlritafında 
eıaı i.mil ve istikbalin zımarudır. Yu -
goılavya, yalnn ulusunun barıı ve hür
riyeti için dej',il, ayni zamanda genel 
barıtın nefi için de müdaf• edilmelidir. 

Kurultay 
(Başı 1 inci sayfada) 

almıttır. Martın !;irinci günü cumaya 
raıtlıunakla beraber bu l<arar icabı 
kurultay cuma günü öileden aonra en 
yatlı Üyenin baflı;anlıiı altında ve eft 
genç saylavlarm katipliiile açılacak • 
tır. 

Bilirsiniz l<i bir devre içinde hül<u
met ve aaylavlar tarafından kurulta • 
ya verilip te karar altına alınllJ)lAJlll§ 
teklifler yeni devre baıında hiç yapıl· 
mamı§ aayılır. Ancak bu teklifleri hü
l<iimet dilerse r.,eclise yeniden verir ve 
arkadatlarda kendi teldiflerini tekrar 
layabilir. 

Bundan dolayı batlamal<ta bulunan 
devre içindeki çalıflD&lanmızm nele· 
re taallı'.iık edeceği hakkında timdiden 
birteY söylenemez. 

Yalnız yaz tatiline kadar geçecek 
olan 3 aylık çalqmalanmızın batlıca 
mevzuu 1935 yılı bütçeai olacaktır. U· 
maron l<i Onnan ve it kanunu gibi •· 
aaalı mevzular da Betinci devrenin it· 
!eri arasına girecektir. 

Bay Kenan 
Adliyeden ayrıldı 

(Başı 1 inci aahifede) 
lavlığı kendiıini oevenleri ne kadar oe • 
vindinnit ise adliye meıleğinden ayrılıtı 
da adliyecileri, l>ilbaua lstanbul adli • 
yeoindelU 8Tkadat ve meslektaılarını o 
derece müt.eHİr etınİftİr. 

Kenan Orer dün Adliyeyi gezmit, 
mahkemeleri clolılfmıı, en yüksek ba • 
kimden, en mütevazi katibine kadar bü
tün arkadatlanna veda etmittir. 

DaJ önce hiçbir teY anlayamadı 
eonra birden: 
-Anlıyorum. EYet diye bağırdı. 

Sai ile sol demek olacak. Biı kaea 

Hararetle çalıfıyordu. Yalnız a
rada sırada alnının terini silmek 

ve yerde hareketaiiz yatan cisme 
endite ile bakmak için biraz duru
;pordu. 

(Bitmetli) 

Memurluk hayatında büyük muvaf
fakiyetler ıröıteren Ke ... n Orer say • 
lııvlık bay~ında da muHHaloyetler ve 
ulusal alanda -ı ... ete bayırlı biamet
ler yapmaıını dileriz. 

o. N~tl!~i~e'!a~aııgayri~ağı ha ill!~r .t ... O~~~l:.~~UD~!!:en ıoyaıeti 
Lira 

740 Yeniköy Çifte Ka•ap ve Deımiı 
Tulumba 

59 Ahşap hanenin 11/ 14 hissesi 627 Açıl< arttJnllll 

782 
803 

1235 

1362 

" Büyükdere 
Heybelfada Yalı 
Sarnatya Hacı Hü
aeyin 

Köybaıı 

Bayır 

Orta 
Kalpakçı Çılunazı 

244 
14 

8 
39 

Kagir dükkanın tamamı 
160 metre arsanın tamamı 
Ahtap hanenin 3/8 hinesi 
Ah§ap hanenin 3/ 5 hj"eıi 

1050 Kapalı zarf 
200 Açık~ 
150 Açıl< ,.ntınDl1 

1200 Kapalı zarf 

1366 
4344 
4584 

Fener Ahdi subaıı 
Beyoğlu Pangaltı 

Beyoğlu Kamer
hatun 

Kireçhane 
Bayır 

Eski Mavi 
Yeni DüğÜn 
F enneneciler 

111 
3 

3 

Kit.gir hanenin 1/2 hissesi 
183 metre arsanın tamamı 
Ki.gir hanenin tamamı 

1500 Kapalı uırf 
276 Aç"' ..«...,.,.. 

3600 Kapalı zarf 

4691 

4692 
4751 

Galata Y enicami 

Kumkapu Tavaıi 
Galata Y enicami 

Ordekli Bakkal 
F ermeneci1er 

59 

24 
57 

Kagir dükkan ve üstü üç kat 
odaların 1/ 4 bisseai 
40 metre arsanın 4/ 5 biuesi 
Kigir mağaza ve Ü'StÜ üç kat 
odaların 15/ 240 hissesi 

1160 Kapalı zarf 

320 A ık arttır"'" 
345 Açık ,.ı(tltlD" 

Yukarda evaafr yazılı emvali Gayrimenkule on gün müddetle müzayedeye çıkarılmış ve 9 • 3 . 935 tarihin• 
tf'sadüf eden cumartesi günü saat 14 den itibaren ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuştur. Satıı münhasiren GaY• 
rimübadil bonosu iledir. 

IST AN BUL KASAPLARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Ruznamei müzakerat : 
1 - MıcJisi fdare ve Murakıp raporla-

, Her t!r'.ü~ür~ m~inaların~ 
BURSA KAPLICA~.!1: 
Türk Anonim Şirketin;"' rıı-t 
Şirketimiz hissedarlarının .... 8~. 

1935 perıernbe günü saat· 14 .,. • • 
nnın okunması ve Meclisi idare ve Mu
rakıplerin ibrası, 

2 - Karın tevzii hakkında karar ahn-

ması • 

3 - Müddetleri hitam bulan Meclis'.,· ı 
IJare azalıklarına yenilerinin 11eç:'lmes 

teşhir etmek üzre Galata' da 
Voyvoda caddesinde 40-42 nu
maralı mağazayı 3 Mart 1935 
Pazar günü açacağım. Dost ve 
mü,terilerimin bu ilanı daveti
ye telekki buyurmalarını dile
rım. Ziyaeclclin Said 

ve huzur haklarının tayini. 
4 - 1935 senesi için yeniden mura

kıb seçilmesi ve senelik Ücretlerinin ta
)'İni 

5 - Dahili nizamnameye göre hamil 
oldukları hi»elerin bedeli ıermayenin 

dörtte birine varan hissedarlar tarafm· 
dan içtima gününden en az on gün eve) 
vukubulacak teklifler. 

ş;rketİtniz umumi heyet; senelik adi 
içtimaını 25 Mart 1935 pazartesi günü 
saat 11 de Şirketin idare merkezi olan 
Sirkecide Köprülü handa 35-36 nuınaTa
b odalarda yapacaktır. Dahili nizamna
menin yirmi altmcı maddesi mucib~nce 

içtimadan en az on gün evel hisse se
netleri hamillerinin senetlerini ya Şirket 
veznesine, yabud herhangi bir banka· 
ya teslim ettiklerine dair ~braz edecek
leri makpuz mukabilinde dübuliye va
rakası almalarr lazımdır. 

FOÇA TEYN DECIRMEN 
Taşacakları T. A. Ş. den: 
Hisısedaran heyeti umumiye&inin ale· 

iade içtimaı 31-3-935 pazar günü saat 
15 de Sultanahmed, Ahırkapr caddesi 1 
numarada icrası mukarrer oiöuğundan 

laakal 18 hine aahibi hiueclaraıun yev
mi içtimadan on gün evcl hisse 'Senetle
rini §iıiret merkezine tevdi ile makpuz 
almaları. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - istifa eden azanın yerine intihab 

edilen azanm taıdikı memuriyeti, 
2 - 1934 ıenesi Meclisi idare ve mu· 

rak!p raporlarının fc:ıraati, 
3-- 1934 senesi bilanço ve kiru za

rar beoaplarmm tetkiki Meclisi idare 
heyetinin ve murakıplerin ibruı, 

4 - Yeni sene lçin murakıp intihabı 
ve Ücretlerinin tayini, 

S - Yeni sene iç.in" heyeti idare aza .. 
ıı intihabı ve hakkı huzur:arı için karar 
ittihazı. 

lstanbul A"iye 1 inci Hukuk Malı
k...,_;nden: 

Y ervant Simpatyan vekili Haça dur 
Artin tarahndan lstanbulda Şitlide Oı
manbeyde Hacı Şükrü sokağında 7 nu
marada Mehpare aleybine açılan eski 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, yeni 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, numaralı 
gayri menkule mevzu haczin fekki tale
bine mütedair mahkemenin 935 • 88 No. 
su tahtında ikame olunan davadan 
dolayı etbliği muktazi dava arzuhali su
retinin ikametgahı hazırı meçhul bulu
nan mumaileyba Mebpareye H. U. M. 
K. 141 inci maddesi muctbince dan ar
zuhali suretinin 15 gün müddetle tebli
iine karar verildiğinden mumaileyba i
linın ferdasmdan itibaren müddeti mez. 
kiire zarfmda mezkur davaya lw•ıı bir 
cevap vermediği takdirde rnuaınelei mü
teal<ibei kanuniyenin ifa olunacağı dava 
lll"Zubali ametiıııin tebliii m&kıunına kaim 
olmak üzere il.in olunur. (8606) 

htanbul Asliye Dördüncü Hul<uk 
ınahk-inden: 

Kootaki veledi Niko Adamcil ojilu 
velıili ..vukat All<ivyadis tarahndan Ba
lıırköyüncle Sakızağacında Orta kır -
kaimda 10 No. lu hanede otıran An
don Andonyadis ile oğlan karclqi Yas.il 
ve kız kardetleri Evyenia ve Nimfi a • 
leyblerine açılan 934 . 1128 numaralı 
taıbilı kaydi dııvumdan dolayı gıya • 
iten oadir olup ve müddeabilı emvali 
ıayri menkıılenin davacı namına kayrt• 
larnun ....,ihine dair olan 16-1-935 ta
rih ve 12 sayılı ilim suretleri müddei • 
aleyiılerin oturdukları yerin meçhul ol
ması baıebile l<endilerine teblii edil • 
memİf ve eaaıen mahkemenin de muma .. 
ileyhlerin gıyaplarında yapılmıt olma
ıına binaen ınezkiir iliımn bir aureti 
mahkeme divanhanesine aulmıt oldu
ğundan tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ıı:azetelerle ilin olunur. 

(8607) 

ZA YI - 1624 aicil numerolu arabacı

lılı ehliyema.-ıi zayi ettim.. Y eniaiıü 
ıdacağnndan eslıiıinin hükmü yoktur. 
Artin oilu Ohanes. 

Beıil<ta§ icra Dairesinden: Borçdan 
dolayı haciz altına alınıp açık artırma 

ıuretiyle paraya çevrilmesine karar ve· 
rilen bir büyük makab bet parça par· 
makhk iki demir kapı bir demir pannak
J,k dört demir köıelik altı üç köşeli mü· 
devver demir boru sekiz aded üç metre 
arzında demir lama bir küçük demir ka
pı bir aded iki buçuk kafes.i düı.l<an 
kepengi mU..tamel iki demir sıpa tezga· 
hm ihale pul ve telliUiye rami mü§teri
sine aid olmak üzere 7 • 3 • 935 tarihine 
tesadüf eden Perıe.nbe günü saat 9 dan 
12 ye kadar F eriköyünde Ka..ıhane cad
desi 4 numaralı dükkan önünde aatılaca· 
ğmdan taliblerin o gün ve saatte hazır 
bulunacak memura müracaatları iJin O· 

luııur. t8613) 

HiSSEDARLAR 
Umumi Heyet ilanı 

MiLLi REASURANS 
Türk Anonim Şirketinin 

Alelade senelik bi .. edarlar umumi he
yeti atağıda yazılı müzakerat runa
mesine dahil bulunan maddeler hakkın
da görütmek ve karar ittihaz etmek iiz. 
re 30 Mart 1935 cwnartesi günü saat 

15 de Ankara'da Tüıiı:iye it Bankaoı 
Genel Müdürlük bina11ında toplanacak
tır. 

Şirilet Mas mukavelenamesi mucibin· 
ce umumi heyete iıtirak edecek olan his 
sedarların bam.il bulundukları bi..e se
netlerine veya bunu müıbit vesaiki iç
timadan bir hafta evel Anlıara'da Tür
kiye it Bankasına, htanbul'da Tür
l<iye hanında Şirket muamelı.t muftezi

ne tevdi ederek mukabilinde dühuliye 
kartları abnalan lazımdır. Hissedarlann 
muayyen saat ve günde 

lumnalıırı ilin olunur. 
Ankara' da bu-

Müzakerat ruznamesi 
1 - idare Meclisi raporlftlun okuruna· 

sı, 

2 - Bil.Bnço kir ve zarar hesabınnı 

okunması, 

3 - Muralupler raporunun olıunınası, 
4 - Yukardaki maddelerde yUJlı ev

rak Ye •esailrin okunmasını müteakip lıu 

hususta ve teınettüun tevzii baldcmda 
müzakere icraaile karar ittihazı ve idare 
nıecliai azasile muraluplerin ve müdür
ler heyet.inin ibrası, 

5 - l..ıifa eden Bay TAlfiK KEV
KEB'in yerine idare meefüince seçilen 

Bay YUSUF ZIYA ONIŞ'in intihabmm 
t=ııvibi, .. 

6 - Şirket eoaı mukavelenamesinin 
24 ncü maddesi mucibince müddetleri 
biten idare Meclisi azalarının yerine ye
nilerinin seçilmesi, 

7 - Murakıp seçimi, 
8 - Şirket eaaa mukavelenameoinin 

32 nci maddesi mucibince müddeti bi
ten müdür ile Fen M'ıi!"virinin aeçilmesi, 

9 - ldare mecliıi azasmın gerek ken• 
di namlanna gerek bafka tirketlerin ida
re meclİ•İ azaıı veya müdürü aıfatile 
ıirketimizle muamele yapaDifm.ila ine 
mü .. ade itası, 

10 - idare Mecliai ile Muralnplerin 
1935 ıenesi hakkı huzur •• tahaiaatı
nm teohitl. 

lstanbul hirinci iflas manurluiundan: 
1 - Müffis alaçamlı hacı Hii:aeyin oi· 

lu Nadirin derhal memuriyeeimize ,.el-
mesini &IW eda iuı. 

2 - Bundan orlacaldı olupta enelc:e 
masaya müracaat ve alacaldarr lrayıt ve 
kabul edilmit olanların ellerindeki evralı 
ve veadde lıeı aher Ye velnT olanların 
behemehal velı:iletnaınelerile lıirtilııte, 

yanmıı dosyanın yenllenme1I için öııD
müzdelıl mart ayınm an lılrinei pazartesi 
sinii saat on ~ uwmcwijWti:ıı:aiz 

önünde toplanmalanm ilin ecleı im. 
.(8139) 

Ş~rıti" da Koza hanında 71 No. da ili' 
dare merkezinde yapılacak t.,paııt 

1 da bulunmalarını dileriz. 

Ruzname:..,.,.,.--
1 - 1 dare Meclisi raportlfl 

rnası, ~ 
2-- Muralupler raporunun 

sı, ,,,..---
3 - 1934 bilançosunun 

ve idare meclisinin ibras,, "'-

Ba; Cev~~-:: ~::~~::~~~ 
tasdiln, ..,.;. 

5 - idare meclisi azasının iiÇlC .,.. 
nin yeniden intihabı, Jııb j,ıİ' 

6 - 1935 oeneai için Mur 
babı ·.~ ücretlerinin tayini, .. ıdl" 

7 - 1935 senesi için Mecli".,,... 
azasına verilecek hakkı buzurUl'eeJitİ 

ldareM/ 

USKUDAR. KADJJCOl 
TURK ANON!fı 

SU ŞiRKE 
Hiaaedarana ır 

Şirketin alelade Umumi iç 
dıiı:öyünde Moda caddesinde 
kezi idaresinde 30 Mart 1935 
ıi günü saat 11 de vukubula.,.jl 
rana ilin ve ihbar olunur. •• -· Müzakerat rıizn~ı:.i ı'1" 

1 - 1934 senesine aid M--
ve Murakıp raporu, 

2 - Bilanço ile kar ve zan' ~ 
nın tetkik ve tudio, . 

3 - idare Mecliıi Aza s~ 'l' 
4 - 1934 oeneoi için bir p;ı.,,,JI"' 

Muralob mulizmnnın tayini, ,;J11 
5 - Mec&i idare a.za]arll)IJI • 

ile murakıblerin tahaisatmın bl:: V 
HiHedarM> rey baklarmı H 

,...;.~ 
mınniyede i,;timaJ edebilmek -r- .,,,, 
mil oldukları bine senedatmı ~fi' 
!ara mutasarrıf olduklarını ..,.....; A ..:. il"'. 
oaiki yevmi içtimadan asgari ~ 
eTel yani nihayet 23 Mart 19JS Jiı'I"' I 
kadar §İrkete tevdi eylemeleri 
diği ilin olunur. ~ 

idare M./. 
- ·--'~ Beyoğtunda Feriköyüıode ~ r 
1'•"'..ı 'Ü sokağında yeni 15 eaki 2 il"' 

de otvr~en balen iluıın~ 
olmayan Miaalô zade ~ j 

htanloul üçüncü icra ~-

dan: _,_~ 
Emvali Metruke mıidüriY~ r 

aayede uhdenize ihale olunan ~I' 
Veli ..ııncı- FerilııöyiiJMle ,,. .... ı•~ Şiikrü ookafmıla ah"k 2 cev'' ,,-

bir evin tallsite baflanan ~ ,,ı ,, 

~=; :~:.:~e~ac:::;~ 
23 üncü maddesine tevfikan ı,,.....,... _ 
ne birinci derecede rehin t .... ~ ~ 
mezkiır gayri menkule ait ınii!_-afi ~ 
le bedeli olan 2325 liranın ~ ır'" 
hinden itibaren yüzde 9 faiı: •• .,.. ,,t __ .,.,. '_,;.,· 
raflariyle l>eralıer rehnin ,.-· • r.; 
mesi yoliyie 27-1-935 t~ ~ 
takip talebi üzerine adresinise Z, 
len ödeme emrine mübatirİ ti' i 
Yerilen ınetrutu.lta bu ..ıreate ~ 
imız ımJaıılara ilanen t~i~ tr 
maoına lıarar verilmit old"'? ~ 
eün ~arfmda borcu öcf-ed• _,- ~ 
takip talebine bir itirazı.US :,...., 
remiz.in 935-150 No. Ju dot1 ~ 
dinnecliiiniz .takdirde rehJIİD .. ,e
ödeme -1niıı tebliii 1.,,;ne 
iizere ilan olunıD'. (8624) ~ 

...--' 1 ıtantıul Asliye A}tınO fln 

keme.inden ı . ..~ al' 
Faiıriye tarafından H•~ ~ 

zan Zııler caddesinde 30 Jılo..,.cı. ~ 
iken ikametgihınm ıneçfıuli ılt# ~ 
•ile arzuhal surethıin on lıet ~ 
detle itaıı.n teWiiiı>e prar "' ~ ' 
-·LI··-- •• "' 1-4-935 ,,._.. .... ~ 
~ gunu ıloiU".,.... r. 
at 15 te tayin lulınnut ol . ~ ....... ) 
fiy&'I t.Mii m+amanıı kllifll .1."'. 
re ilin olu-. 
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Zafiyeti umumiye, iftahaaıırlık 

FOSFATLI 

öksürük pastilleri .... v A-P-UR-C-UL-Umllll!!IK 

H kuYYetalzlik hllitında bilyllk faide va tesiri gllrllen 

ŞARK MALT HÜLASASI 
IO'Jl 

~ .~ ·· . Sıhh~t ~~-İçtimai Muave .. 
net Vekaletinden: 

Öksürük, Nezle, TORK ANONiM ŞiRKETi 
Bronıit, Boğaz ve lST ANBUL ACENT ALICI 
Göğüs Hastalıklarile liman Han, ı: elelon: 22925. 

~::--~~~~~~~~ 

Sesi Kısılanlara İmroz yolu 
Şifai tesirleri çoktur. TAYYAR vapuru 28 Şubat 

30 kuruştur· PERŞEMBE saat 16 da lmro· 

HASAN ECZA DEPOSU ~adar. 
Mersin Yolu 

HASAN 
Knnel 'nrn~u 
Zaafı Umumi, 

Kansızlık ve Kemik 
Haıtalıklarına şif ai te
sirleri çoktur. Çocuk
lar, gençler, genç kızlar 
ve ihtiyarlar her 1aıta 

istimal edebilirler. 
HASAN ECZA DEPOSU 

ıı.ı-----..... • 

DUMLUPINAR vapuru 3 
Mart PAZAR saat 10 da Mer
ıin' e kadar. 

Betiktaı lcra dairesinden: 

Borçtan dolayı açık arttnma ıureti· 

le aatıırna karar verilmit olan bir kil-. 

çilı orta _..... iki koltuk, bir kana

""' :retil maaa örtüıü, aalamandıra ao

buı ve bonı, bronz ve perde ceviz bat

lı a.yna, oiyıılı iator perde ve Wl peni~ 

aia telliliye "' llıale pullan müıteriai

ne ait olmalr üzere ~ ~ba 

cünü saat 10 dan 12 ye kacla,. Ortaköy. 

de Divanyolanda 6 No.lu apartman ö

nünde aatdacafmdan bulunacak memu-

runa müracaatları. (8602) 

Beyoilu Dördiincil Sulh Hukıdt malı 

k--U.clen: 

istan bul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet sandığı namına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli ii:: ehlivukuf tara

fından tamamına 491,70 lira kıymet takdir edilen Erenkö
yünde Merdivenköy mahallesinde imam sokağında 23, 25 No 
lu Tapu kaydinde maa · arsa dükkan deyn senedinde maa 
oda dükkan açık arttırmaya vazedilmiş olduğu 1 - 4 - 935 
tarihinde müıadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttırması İcra edi
lecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 
ni bulduğu takdirde müşterisiüzerine bıralalacaktir. Aksi 
takdirde en son arttırmanın taahhüdü bala kalmak üzere art· 
tınna 15 gün daha temdit edilerek 16-4-935 tarihine müaadif 
salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli laymeti muhammi
nenin yüzde 75 nİ bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu ka
nun abkamrııa tevfikan geri bırakılır. Salış peşindir arttır
maya iftirak etmek isteyenler in laymeti muhamminenin % 
7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan tapu aicilli 
ile aabit olmıyan ipotekli alacaklar<\a diğer alikadaranm ve 
irtifak hakla sahiplerinin hu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını evrala müspiteleri ile birlikte 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sic.illi ile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaımasmdan hariç kalırlar 
müterakim vergi, (enviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye 
rusumu ve vakıf borçları borçluya aittir. Daha fazla malômat 
almak isteyenler 20-3-935 tarihinden itı'baren berkesin gö
rebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartna· 
mesi ile.934-3864 No. lu dosyaya müracaatla mezkUr dosya
da mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. ( 1054) Doktor Aranıyor 

lıotıınbal'a ft hat boyana yakm 
bir maden için daimi bir doktora 
ibtiyaç nrdır. isteklilerin ıartlan
nı bildirmek ve ıirketin ıartlarıru 

•Nenak üzere (PD9ta lmtımu Ia
tanlıul 1532) ye mektub yazmaları. 

Beyofluada Meınıtiyet caddesinde 1 
42 No. ıu Han.evi bi ..... run (9) No. ıa lnhi .. aTlar U. Müdürlüöündenı 
odasında oturmakta iken 12 • 1 - 935 de ------------------------

Dr. A. KUTIEL 

öl• Kari Antuvıın'ın terekeeine mah

kemece el konulmuıtur: ilan pnünd• 

baılamak üzere alacaklı ve vereceklile

rin bir ay ve miraıcılann üç ay içinde 

Beyoilu Dördüncü Sulh Hukuk mah • 

k~ne bat vurmalan ilan olunur. Karakll1 Topçular caddesi No. 35 
958 

(8609) 

Tayyare Cemiyeti Kemalpaşa 
Şubesindenı 

Kurban Bayramında toplanG.cak 1100: 1200 dane ko
yUn, 350 : 400 Keçi derisi ile baraaklar 9-3-935 tarihine ka
dar açık arthrmaya konınuttu r. 

Iıteklilerin şeraiti anlama k üzere Iıtanbul Şubesine ve 
arttırma için Şubemize müracaatları. ( 1021) 

Dahiliye Vekaletinden: 
Yenişehirde yaptırılan Vila yeller Evinin, muhammen bede 

li 125,000 liradan ibaret olan ciıu ve mahiyeti fenni ve maü 
şartnamesinde yazılı olan, mo bilyaıı kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. isteyenler hu husustaki şartname, plan, 
kroki ve sair evrakı 7 lira mukabilinde Ankaracfa Dahiliye Ve
kaleti Satmalma Komisyonundan alabilirler. Eksiltme 21 
Mart 935 perşembe günü saat 15,30 da Dahiliye Vekaleti bi
nasında toplaı\'lcak Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat mikdarı 7500 (yedi bin he(yüz) liradır. 
isteklilerin 211\ılart 935 perşembe günü saat 14,30 a kadar i
cap eden veaaikle birlikte teklif mektuplarını Dahiliye Vekale
ti Eksiltme Komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. (854) 

1340 

•• 
Univerfite Arthl'm ~, Eksiltme 

ve Pazarlık Komisyonundan: 
Bedeli keşfi Ekııil!meye konulan i.ş 

887 ,60 Tıp Fakültesi Teşrih binasında ahşap işler. 
1350 Tıb Fakültesi Tc1rih binasına kalörifer kazanı 

konulması. -
l - Yukarda bedeli keşifleri yazılı olan iki is 28-2-1935 

perşembe günü 15 de Universitede ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere aleni eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - Talihler bu İşe aid dosyaları her gün Üniversite Komis
yon Kitabetinden tetkik edebilirler. 

3 - Talihler yukarıda yazıhişlerin yüzde 7,5 rıisbetinde 
teminatlarını ihale günü öğleye kadar Üniversitede 
Muhasebe Veznesine yatırmış olmaları Iaznndır. (742) 

1188 
-

[---.-M-1-~----V-E_·_F __ Y-~-A-~--~-. A __ N_Y_~_S_I __ l_I_A_N_L_A_R __ I_, 

l\1E:sas No 
eksube 
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Satılık Ev 
• Mevkii ve Nev'i 

Samatyada Koca Mustafa raşa 
mahallesinde Demirci Oskiyan sokağın
da eski 45 yeni 49 numaralı 47 metro 
murabbaı b!na ve 20 ,50 metro murabbaı 

Depozito 

bahçeyi havi Ev. 320 
Yukırıda izahat• yazılı ev peşin para ile satılmak üzere a

çık artMmıı.ya konulmuştur. Tafsilat için lıer gün arttırma
~a. girmek için de 6 Mart 1935çarşamba günü saat onda Şu-
bemize müracaat olunması. (38) . (905) 137f 

1 - idaremiz ihtiyacı için 8970 lira muhammen bedelli 
130 adet Portatif yazı makine ıi ıartnameai mucibince kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameler Cihalide Levazım ve mübayaat komis
yonundan bedelsiz almacaklcr. 

3 - Eksiltme 11-3-935 pazartesi günü saat 14 de Ciba
lide Levazım ve mübayaat komisyonunda icra edilecektir. 

4 - Teklif mektupları ka nnndaki hükümlere göre yu
karıda tayin edilen gÜn ve saatten bir saat evveline kadar ko
misyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Eksiltme şartnamesi in mahsus maddesinde yazılı 
numara ve markalan yazılı makineleri satan müesseseler ara-
sında yapılacaktır. , ' 

6 -Talip olanların yÜZ<!.e 7,5 muvakkat güvenme para
sı olan 675 lira ile birlikte mUracaatları. (913) 

• 
1 - Paşabahçe Fabrikası İçin satın alınacak (10000) li

ra muhammen bedelli Dizel gUl"Ubu arttırma ve eksiltme ve 
ihalat kanununun 31 İnci maddesine tevfikan kapalı zarf u
sulile eksiltmeye koQulmuştur.1 

2 - Kırdırma y.ırtnameleri bil~'>edel Cibalide Levazım 
ve Mübayaat Subesinden almacaktıı· . 

3- Kırdır~a 14 - 3 - 935 tarihine müsadif perşembe gÜ· 
nü saat (16) da Cibalide Alını, Satım Komisyonunda icra 
kılınacaktır. 

4 - Teklif mektupları kıtnundaki hüküm1ere göre yu
karıda tayin olunan gün ve saatten hir saat evve1İne kadar 
Komisyon Reisine makbuz mukabilin-le verilmelidir. 

5 - Kırdırma fenn •sartnanlesini'"' birinci maddesi yazılı 
olduğu üzere maruf ve birinci snnf mal veren Fabrikalar ara
sında İcra olttnaca'-:tır. 

6 - T,,.1io o1:o-.1ar1n % 7.5 m•.ıvakkat P"iivenme parası o-
Jıın (750) lira ile ı..;rlikte mürac>\atları. ('106) 844 

1 rı v t 1 • (l r J I' ' ~ ' • · ır ~ . .. ' 
Muhammen bedeli ile mıkdarı aşağıda yazılı Karbit 

14-4-935 pazar günü saat 15 de kapalı zarf u·aiile Ankara
da ldare Binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gİrm!!k isteyenlerin 534,38 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 
dördüncü maddesi muc'bince işe girmeğe manii kanuni bu
lunmadığına rlair beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 
14 e kadar Komisyon ReiıliP,-ine verme1eri l8zımdır. 

Bu İşe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Te
se'l"m ve Sevk Müdiir!üğünd~ ve Ankara'da Malzeme Dai
resinde dağıtılmaktadır. (1046) 

Cinsi Mikdarı 

Karbit 75,000 kilo 

Muhammen bedeli 
Lira 

7125 

Marmara Üssübahri Kumandanlığı 
Satına:raa Komisyonu Reis ~iğinden: 

Cinsi Mikdarı T eminıı t ı 
Li. Ku. 

İhale günü Saat 

Zeytin yağı 13,000 kilo343 68 7 Mart 935 14 

1 

Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan c•ns ve 
mikdarı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı bir kalem erzak 
hizasında gösterilen gün ve tarihde kapalı zarf usulile münaka- 1 
saya konmuşhır. İstekli o'anb.rın iha!e günü ve saatından 

bir saat evvel muvakkat teMİnat acliarı ile teklif mektubları 
ayrı ayrı birer zarf icinrle ve ilcisi ayrı bir z<'trf derununda 
olarak Y omisy'ln Reiı:r ;;.İne t • -· rtne.mele; ! i gör
mek isteyenlerin Komisyonu ,..., •. ~•a İıl~anhu1 ~=ı. K asımpaşa
da Deniz Levazım Satına1nı-• Komisyonuna müracaatları. 

(844) 1301 

lstanbul'da son zamanlarda Difteri hastalığının çoğalmıya 
yüz tuttuğu anlaşıldığından hem hastalığın önünü almak ve 
hem de çocuklarımızı i!eride bu hastalıktan korumak için 
küçük yaştaki çocuklara aşı tatbikine karar verilmiş ve aşı is
tasyonları açtırılmıştır. lstas yonlarm bulundukları yerler ve 
müracaat saatları aşağıda gösterilmiştir. 6 yaşından 12 yaşı
na kadar olan mektep talebesi ne mekteplerde aşı tatbik edil
mektedir. 2-6 yaş arasında bu !unan daha küçük yaştaki ço
cuklara da açılan bu aşı yerlel'inde aşı yapılacaktır. Arzu e
den aileler İstasyonlara müracaat ederek bu yaş arasındaki 
çocuklarını aşılatabilirler. Aşı parasız olarak tatbik olunur. 
Aşının hiç bir zararı ve tehlike si yoktur. Çocukları uzun za
man ve büyük oluncaya kadar Difteri gibi fena hastalıktan 
korur. Bunun İçin ailelerin İstasyonlara müracaat ederek ço· 
cuklarmı aşılatmalan tavsiye edilir. 

2. 6 yaı arasındaki çocuklar için difterı 
istasycnları müracaat saatleri 

2 den 4,5 a kadardır. 
Kadıköy Belediye Dispanseri "Mühürdar caddesi No. 76,,. 
Eyüp ,, ,, "Fyüp camii kebir mahallesi,,. 
U sküdar Süt ve mektep çocukla n Dispanseri "isisele meydanı,,. 
Beşikta§ ,, ,, ,, ,, "Akaretlerde,, 
Edirnekapı Sıhhat merkei "Atik Ali Papda Tramvay cad-

desinde,, 
Beyoğlu Belediye Bq Hekimliği "Tünel batında., 
Beyazıt Belediye mevki Hekimliği "Beyazıt nahiye müdür

lüğünde,,. 
Beyoğlu Belediye Hastanesi "Taksim Sıraserviler,,. 
Haseki Hastanesi "Aksaray,,, (977) 

lstanbul Sıhhi Müesıeseler 
1468 

Satınalma Komisyonundanı 
Haydarpaşa Nümune Hastanesinin Mutfak için orta taz -

yikli buhar tesisatı ve mevcut yemek kazanı ve teferrüatınm 
tamir ve montajları, Çamaşırhane için yükııek tazyikli buhar 
buhar tesisatı Çamaşırhane malzemesinin tamir ve montajla • 
rı, mutfak ve çamaşırhanenin su tesisatı açık eksiltmeye kon
muştur. 

1 - ihalesi: 12 Mart 935 Sah günü saat 15 de Cağaloğlun-
da Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 5540 lira 25 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 415 lira 52 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif ve projeler 28 kuruş mukabilinde 

Haydarpaşa Nümune Hastahanesinden alınabilir. 
5 - isteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasını ve bu 

isi yapabileceklerine dair lstanbul Nafıa Baş mühendisliğin -
den alınmış tasdikli fenni vesika, teminat makbuzu veya Ban 
ka kefalet mektuplariyle birlikte ve belli gÜn ve saatte , ·vel 
komisyona gelmeleri. (1004) 1485 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Sahibinin İsmi Hissesi Cinai Mevkii Köyii Vergi Borcu 

Lira K. 
7768 10 Salih Rauf kızı 

Hatice Adile 
12/ 3 Arazi İstasyon Mal~e~ 

6148 00 
114 00 

Feyzullah Vakfı 12/ 4 Arazi ,, 
Salih Rauf kızı Ha- 12 / 3 Bina Hamam 
tice Adile 

" 
" 

152 00 Feyzullah Vakfı 12! 4 ,, ,, ,, 
892 11 Viktorya kızı Vir- Tamamı Hane Rahman- Kar-

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

ğirmeni caddesi dik 
Yukanda mevki ve cinsleri yazılı olan emlak ve arazı 

vergi borcundan dolayı satılığa çıkarılmışbr. Birinci ihalesi 
7-3-935 kat'i ihalesi 16-3-935 günleri saat 15 de yapılacak
tır. Taliplerin ihale gÜnlerinde yüzde 7,5 pey akçeleri 1e b;r. 
likte Kartal Malmüdürlüğünde hazır bulunmaları ilan o'u-
nur. (848) 1309 

•• 
·Marmara U ~sübahri Kuman -

lığı Sat nalına Komisyonu ocı~,ı: 
Cinai 

7 metre boyunda O, 18 lik 
"P. N,, potrel 

r.1iktarı 
92 Aded 

24 S M boyunda civata 280 ,, 
Fincan 440 ,, 

' -

Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme pa· 
zarlıkla satın a'ınacaktır. ihalesi 7 Mart 935 perşembe gür.Ü 
saat 11 de yapılacaktır. isteklilerin §Clrlnamelerini görmek 
i.iT ""' J.er ITTi ... "omisyonumu:::a müracaatları. (842) 300 

Unıversite Arttırma, Eksiltme v . 

Tahmin bedeli 
Mark Kilosu 

220 100 

130 100 

100 100 

Pazarlık Komsiyonundan: 

, 

Alınacak 
Kilo 

4-00 

1200 

1000 

Cinsi 

40 derece saf ve kristalize asid 
fenik 1 O kiloluk ambalajla. 
28 derece bilkimya saf gliserin 
25 kiloluk ambalaJla. 
40 derece fonnalin 50 kiloluk 
ambalajla. 

1 - Yukarda cins ve miktan yazılı uç kalem Ecza 28-2-935 
perşembe gÜnÜ saat 15 de Üniversitede ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 -Talipler yukarda yazılı üç kalem Eczanın yekunu olan 
3440 Markın tutarı olan Türk Grı\sınm yüzde 7,5 te
minatlarını ihale gÜnÜ öf!. leye kadar Üniversite Muhase
be veznesine yatırmış olmaları lazımdır. (743) 

1189 ' 
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Görü1mek ve tecrübe edilmek üzre F O R D bayilerinde emrinize amadedir. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. İSTAN UL 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

' Onca VakıP Haa fıtaab11l 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse •enetlerinln (% 60) ı Türkler elindedir. 

f'Urklye fı Banka.. tarafmdan teıkll olunmuıtur. İdare meclisi va mlldilrl• 
heyeti Ye memurlar1 klmllan TUrklerdaa mürekk•ı> yegane Türk Sl2orta Şirk .. 
ttdlr. Türldyenln her tarafında (200) tl geçaıı acentalannuı he~al Türktür. Tllr
ki1anln en mlihlm u feaaeıelariul• •abankalarınuı ai2ortala!'ı ı11 icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
Iİllortalarıoı en iyi ıeraitle yapar. Haaar Yukuunda zararları ıilr' at ve kolaylılr.la öder. 

Telgrafı IMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 
f • 1 ' . ' . , ' ... - . . 

1 

Oenız yolları 
Ace!t~J' ,Eı!.ı.r.ıy ~.;!batı 

Tel. 42362 - Sirl<eci Miihürdaru.ı. 111--- HIUI. Tel. 22740 ----
' ı ı. 1-\BZON Y OLt.J 
CUMHURİYET vapuru 28 
Şubat PERŞEMBE saat 20 
de Hopaya kadar. (1014) ısor 

Dr. 1 H S A N S A M l 

ÖKSOROK ŞURUBU 
Ölııürük ve nefeı darlıiı boimaca H 

kızamık öksürükleri İçİq pelr teıirli 
' liçtır. Her .ıczanede ve ecza depo. 

---~ luında bulunur. ----
1224 

lJO 
AYAK 
ağrılarına 

tahammül ctmcğe 
hiç bir lüzum 
yoktur. 

Doktor SOHOLL ~ 
un hususi ilAçl "" ·, / . 
sayesinde ığrıl a rı · 

::---- -
nızın e sbıbını klfi y 

yen b ertaraf ve ayaklarınızın rıhl· 
tını temin edebilirsiniz. 
Taklitlerinden sa kınınız. 

lavaç anatltUaU 
Beyoğlu lsıiklt l caddesi 308 
numırah i\lı sır apartımanı 

Birinci kat 

İstanbul Levazım Amir· 
liii Satın Alına Komisyonu 

Uanlan 

1680 adet battaniye 14 
Mart 935 perşembe günü saat 
15 de kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 19320 liradır. 
istekliler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve kapalı 
zarfa gireceklerin 1449 lira 
teminat mektup veya makbuz
ları ile teklif mektuplarını 
belli saatten bir saat evvel 
Tophanede satmalına komis
yonuna gelmeleri. (832) 

(922) 1450 

htanbul Cümburiyet Müddeiumu
miliğinden: Yeni teşkil olunan Uskü. 
dar icra muhasibi meıullüğünce devir 
muamelesiyle ittigal edileceğinden mar 
tın 2, 3, 4 üncü Cumartesi, Pazar, Pa
zarteıi günleri Usküdar icra daire.ine 
müracaat kabul edilmiyeceğinin gaze • 
teniz]e ili.nı iıtenir. 

lstanbul ikinci icra memurluiun • 

danı 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve para

ya çevrilrr .. eıl mukaner ve eıyaıını bi .. 

rinci açık arttırma ile Şlıllde Oıman

beyde Külleyen aparbnanının 6 No. lu 

dairesinde 2 mart f935 cumartesi ııünü 

aaat 16 dan itibaren aatılacağından ta • 

!iplerin mahallinde hazır bulunac•k me 

muruna müracaatları ilin olunur. 
(8603) 
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Türkiye Hilaliahmer 
Cem· yeti Umumi Merkezinden: 

Türkiye Hi aliahmer Cemiyeti Almanya'ya kadar gidib gel· 
me ve oradaki iaşe ve sair masrafları cemiyet tarafından deruhde 
edilmek üzre Berlin'deki Auer Fabrikasında bir müddet staj 
gördükten sonra, Ankara'da tesis edeceği gaz maskesi fabrika· 
sında kullanmak için vasıfları atağıda yazılı bir kadın ve iki er· 
kek ustabaşı aramaktadır. Bunlardan : • 

BiR KADlN 1ŞÇI 
Maske dikim işleri ve dikişlerin volkanizasyonu itlerinde, 

BiR ERKEK İŞÇi 
Preı ve madeni kısımların işlenmesinde ve madeni aksamın mon· 

tajında, 

BiR ERKEK f ŞÇI 
Filtre kutu' arının doldurulması ve bunların montajında staj gör· 

mek üzre gönderilecekd ir. 

isteklilerin 25-35 yaş arasın da, aıhhi halleri iyi ve asgari orta 
tahsilini bitirmiş biraz Almanca'ya vakıf bulunması. Şimdiye 
kadar kadının dikişçilik ve erkeklerin demircilik \'eya buna ben• 
zer fabrika işlerinde çalışmış olmaları, Almanya' dan avdette Ce· 
miyete asgari üç sene hizmet etmeği taahhüd etmeleri ve cemi· 
yetin göstereceği yerde ikamet etmeleri şarttır. Fabrikada çalıf· 
dıkları '!lüddetçe kendilerine memleketimiz sanayi hayatında mu· 
tad aylık verilecekdir. Bundan başka erkek İfçilerin askerlikle 
alakaları olmamak lazımdır. 

istekli olanların bir istid'a ile Ankara • Yeniteh!rde Emni· 
yet Meydanında Hilaliahmer Merkezi Umumisine müracaat 
etmeleri ve bu isti daya fotoğraf! ı bir tercümei hal varakası ve 
tahsil ve çalışmalarına aid vesika suretlerini rabtederek timdiye 
kadar çalışdıkları yerleri, ikame tgalılarını ve evli bulunub bulun· 
madıklarını gösterecekleri gibi bir sıhhat raporu da göndermeli· 
dirler. Lüzum görülürse sıhhi muayeneleri Cemiyet tarafından 
da yapdırılacakdır. 

Son müracaat gilnü 5 Mart 1935 dir. Ondan aonraki müra· 1 
caatlar kabul edilmez. 1513 

------------!· -----------------------

MEMUR ARANIYOR 
Elektrik cihazlarını müıterilerin evine giderek ıatacak memurlara ibtl· 

ya§ vardır. 

Bu iti iıteyenlerin ahlakı temiz, tirarette d.liyetli olması ve 

ıehadet edenlerin iyi lıimıelcrd,.n bul u"ma11 lazımdır. 

Bu meziyette olmıyaı,duın müracaatına lüzum yoktur. 

Bu memurlar komisyonla İ•tihd•m r.dilecek ve ehil olurluıa kendileriııe 

iyl bir gelir temin edebileceklerdir. • 1 
lcebeden bütün izahatı yazı Ue ve rerelı: Üzerinde " Propaganda dalre&İı• 

yazılı bir mektupla 1061 numaralı pos ta kutusuna gönderilmesi. .,. 

ısso ....-

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündetı 
Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı ~bil:~ 

cakdır. isteklilerin imtihan için istida ile Ankara' da fışetı· 
Fabrikasına, İstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, t· 
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamirhanesine ınürac~z 
ları. (526) __.,,,., 

Vmumi Neıriyat ve Ycuı i,leri müdürü Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


