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Milliyet bu adı·alıyo 

' ' 
Milliyetin geni adıdır 

F'lı\ Ti 5 KURUŞTUR 

londra 
Anlaşması 
~0ndra'da lngilizve Fransız ba
ıııı arı arasındaki görüşmeler so
l! na vardı ve Fransız başbakanı 
l ay Flandin ile dış bakanı Bay 
lea~al Paris'e döndüler. Görüşme
ri~Jn gonra çıkarılan bir bildi
dıı. e ~ondra' da neler konuşul-r bıldirilmektedir. 
, lk Önde bir hava anlaşması 
,:dır. lngiltere ıle Fransa batı 
l.aııırlarını her hangi bir saldırış
h korumak için aralarında bir 
lıİ'a andlatması imzalıyacaklar ve 
tıı~~· Belçika ve Almanya'yı da bu 
~I afrna içine girmeye çağıra
lııı ardır. Her kesin bildiği gibi, 
dıığ devletler, batıda sınırların ol
lıııd 11 gibi kalması için 1926 yı
llıa a aralarında Lokarno andlat· 
llıı •ını İmzalıyan devletlerdir. 
~a;u.n için yeni andlatmaya, ha
lii tn Lokarno andalşmasını bü
kı~!t.iren bir andlaJma gibi ba-
l . ılır. Bu andlatmayı doğuran, 
d(ı!tere'nin havadan gelecek sal
ç~•I. dan korkmasıdır. Gı:r
lrıı·~ır kaç ay önce Bay Baldwın, 
İçi 1 l~re'nin havadan korunması 
dan •oylediği bir söylevde, bun
"1 n böyle lngiliz sınırlarının 
~~a~ Üzerinde değil, Ren ne!ni 
li) erı~de olduğunu .ıöylemitti. Bu 
ei: '!tndi bir andlatma biçimine 

ııı,_, bulunuyor. 

da~·U.ndan Latka iki devlet arasın· 
lı;ı· 1 anla~ınıılı\r töyl~ kısaltıla-

ır : 

~il~ - lngiltere ve Fransa Ver
~1 • e~ andlaşlamasının Almanya
ilg •ıliJııızlandıran beJİnci kısmını 

a ediyorlar. 

b; ~ ":"" Ancak bundan önce genel 
l<ı.l sılahıızlanına andlatması im
la, anınalıdı!. Almanya da. bu and· 

llıaya girmelidir. 3 . 
ter· - Ahnanya uluslar derneğine 
llf 1 ııelmeli ve Tuna ile doğu and-

llıalarına girmelidir. . · 

til~Örünüyor ki bu andlaşma, ln
ı,, ere Ve F ranıa araıında bir an-
1\e llıadan daha çok, Almanya'nın 
da ~~Pması gerek olduğu hakkm
dir k~ görüt birliğidir. Bunun için· 
)!!\: !. her şey Almanya'nın ne di
llf egıne bağlıdır. Veraailles and· 
~~asının betinci kısmını yırt. 
iler· lltedenberi, Almanya'mn en 
lı11 

1 amaçlarından biridir. Ancak 
'ııdreni bir genel ıilahsızlanına 
~ııt•ınaıı imzalanmaıma bağlı 
~'ğl il.Yor. Böyle bir andla9maya 
'

1 
olarak Veraailleı andlat

)a dnhın hetinci kısmını kaldırma
~ lı a a Önce de çalıtılmıt ve bu 
li)~~arılamamıftı. Yedi yıl süren 
iıtu,:•:da_nma konferansı bu~d~ 
l\~l> d dagıldı. Anlatılıyor kı do
•il~hı olaştıktan sonra timdi gene 
l'tlıı 1llanma konferansının ça
Qe}i;Ya hatladığı günkü yere geri 

1Yor 
l, lılıısla . . . . 
Qır Ilı r araır geçımının yem 
leı d Odaaı oldu: iki veya üç dev
>..~ru'' b~kanı bir araya gelerek 
)trı.. l>ka ••yasasına iyi bir düzen ·••e . • 
ııı,,1 •çın her devletin ne yap-
~Qn11 iterek olduğunu aralarında 
ltUe !11Yorlar. Sonra da batka dev
~Qı;; bu andlatmaya girmek için 
~ Yarlar. 

·~,=~~~a Mussolini ile Lava! a
d, lo a ı görütm" öyle oldu. Şim
~ıllııış lldra• daki görüşme de öyle 
tıııı 

11 
tur, Her şey buna Almanya

~l\y: diyeceğine bağlıdır. Al
lıti ~ı da kendisine yakından ili
) u an . 1 
e ~end· 1f er hakkında arkadan 

llıe•iıı •ne sorulmadan görütül· 
~•lııı1 e. Ve ansızın bir takım ya
~~' :u•tle~ kaf1ıaında bırakılma
t 'lldir ~~nıyor. Belki de bunun 
lııı~ilil b Bay Flandin Londra' da 
.'Y C·· . atbakanile görütürken, 

rıııtııekr~ng de Pilsudski ile gö
~'nYa' için Vartova'ya gitti. Al-
'rıı, y•n Londra görütınelerine 

)'ıı ~, artova görütmelerile ce-
l~~11,;:eai, İmzalanan bit sürü 

1111~ an)a.y, nasıl bir gözle gördü
atrnaya yeter. 

~Şülnü ESMER 

:~~akan İsmet İnönü 
~b h akan lsrnet 1 ·· ·· d .. D 1 
\it ' Çe •ar d nonu un o • 

lıı.raf ayın a mefgul olmut 
a c;ıkınamıştır. 

Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'usu Mahmut SOYDAN 

9 uncu sene No. 3232 PERŞEMBE 7 ŞUBAT 1935 

Istanbuldan müstakil namzet 
liklerini koyanla 20 yi geçti 
Müstakil lstanbul saylavlığına General 

Ref et'te namzetliğini koydu; seçim 
yarın sabah yurdun her yerinde başlıyor 
Seçim garın şehrimizde saat 11 de başlıgacak, lŞ de bi
tecektir. Muhteşem bir sandık alayı hazırlanmaktadır 

24319 · Tel: { Müdiir ı 2431~. Yazı ifleri müdüril ı 
idare •• ldatbaa : 24310 

Resmimiz Büyük ônderi dün Aycuolya müzesinde tetkikat 
yaparlarken göstermektedir. 

Sayla". seçi.mi cuma günü saat '- . Hava Lokarnosu 
11 de Onıversıte konferans salo- 1 K d ı ı ı • t 
nundayapılacaktır.Bubusustala- a ın say av ar mec ıs e Al b b .. 
::.-:;.:~~:.\':.':'.:':'.b::t":'::,'!':k:! başı açık oturacaklar ı d man cevl a 1 ?

1
n ~ş gukn-

.. en evve verı emıyece 
Başkan Kazım Ozalp Batı Anado-

Yeni namz.etlerden Bay Ali Mustafo 
Tunalı (Samsun), Atıf (Bursa) 

den itibaren batlamak üzere Tak· 
simde büyük merasim ve alay ya
pıla-oaktır. Alay Taksimden üni
versite konferana salonuna kadar 
gelecektir. 

lstanbu)da takside itliyen bütün 
otomobiller cuma sabahı için Hal
kevi tarafından angaje edilnıittir. 

Süleyman Demir E:ıa (Kay.eri), 
N=il (Antalya) 

Taksimden batlıyacak alaya 600 
otomobil iftirak edecektir. 

Taksim Cumhuriyet meydanın
da yapılacak mera•imde muhtelif 
teteldpiller namına nutııklar söyle
necektir. 

Diğer taraftan, müstakil saylav-

Bay Fuat (Erzurum), Emrullah 
(Malatya) 

lık için, müracaat eden vatandaş
ların sayısı gittikçe artmaktadır. 

Müstakil namzetler, namzetlik
lerini yalnız lstanbuldan değil, 
muhtelif vilayetlerden koymakta • 
dırlar, bugün de daha bazı zevatın 
müracaati beklenmektedir. Şimdi
ye kadar müracaat edenlerin ade
di 20 olmuttur. 

Şimdiye kadar müracaıtt ,.,ı .. n 
müstakil ıaylavlık namzetlerinin 

(Dt:vc • r 

luda bir segahata cıktı 
Büyük Kurultay batkaru General 

Kazan uzalp dun ""'8mki trenle An -
karaya gitmiş ve iıtasyonda vali Mu
hittin Uıtündağ ve bir çok saylavlar 
tarafından uğurlanrru§br. 

Gen ... al l'.izrm Ozalp cuma günü 
Ankarndan lıareketle Anadoluda bir se
yahate çıkacaktır. Büyiik kurultay 
batkam dün bizi T okatlıyan otelinde 
kabul ederek fU beyanatta bulunmut • 
tur: 

- Bu ak§8111 Ankaraya gidiıim, cu
ma günü müntehibi sani ııfatile say • 
lav ıeçiminde reyimi verınek içindir. 
Ayni ııün qğle Üzeri aeyahate çıka<:a • 
ğmı. Evvela lzmire uğrıyacağnn ve 10 
ıubatta orada bulunacağnn. Buadan 
ıonra sıraıile Aydın, Denizli, loparta, 
Burdur , Antalyaya gideceğim. Antal
ya.dan ıonra ıte~ ayni yoldan lzmire 
ve BahkeaİTe uiradrktan soiüa Ankara· 
ya döneceğim. Bu seyahat 25 tubata 
kadar ıürecektir. 1 

Seyahatim tamamen hususi mahiyet
tedir. Fakat bundan istifade ederek 
uğradığım yerlerde halk ile temas ede • 
ceğim. ihtiyaçlarını ve arzularını öğ • 
renmeğe çahşacağnn ve kendilerile has
bıhallerde bulunacağnn. 

Bit- saylav yalnız kendi intihap dai
reainin değil, bütün memleketin say • 

General Kii:zım Özalp 

lavı olduğundan bütün memleketin ih
tiyaçlarım tetkik ebneai Iaznndır. 

Büyük Kurultay marbn birinci gÜ· 
nü en ya§h sayl<rvın ba§kanlığı altın -
da açılacaktır. Geçen devre kurultayı 
Bay Aptülhak Himit açmıştı. 

Bu ıene de mecliste bulunuraa gene 
(Devamı 6 mcı sahüede) 

Eregli limanını yapmak 
için hükômete teklif 

Vikers şirketi mümessilleri dün Mali
ye bakanı tarafından kabul edildiler 

ANKARA, 6 (Telefonla) -
lngilterenin Vikenı ve Metropoli
ten tirketi mümessillerinden mü • 
rekkep 3 kitilik bir heyet bugün 
Maliye bakanı tarafından kabul o 
dilmittir. Mümessillerle görüttüm. 
Bana: 

- Memleketinizde bazı itleri 
almak üzere hükUınetinizle temas 
için geldim. Temaslarnnıza de • 
vam ediyoruz. Tekliflerimizi hü • 
kumetinize bildirmeden önce ıize 
bir teY söy\iyemiyeceğimize mütc
essifim. Temas ve müzakereleri • 
miz uzun sürecek daha evvel Hay
fa limanını yaptığnnız için Ereğ
li limanını da biz yapmak istiyo -
ruz. icap ederse tetkikatta bulun· 
mak üzere Ereğliye gideceğiz. 

Memleketinizi güzel ve ümidin 
fevkinde buldum. Gördüğümüz 
hüsnü kabul bizi mütehassis etmek 
tedir .,, dediler. Maliye bakanı Bay Fuat 

Hilôliahmer kurumu mekteplerdeki fakir L'e gıdasız çocukl'wJra yardımım 
arttırmak için dün bir toplantı yaptı. Resmimiz onu gösteriyor. 

- Yazısı iç sayfalarımızda -

• 

Alman sıyasal mebafili nikbin görün
meyor. Göring Londraya gidecek mi? 

LONDRA, 6.A.A. - Fransa
lngiltere mütterek tekliflerine kar· 
t• Almanyanm vereceği cevabın, 
15 günden evvel, alakadar devlet
lere tebliğ edilemiyeceği zannedi
liyor. Bu zan, lngilterenin Berlin 
sefiri tarafından gönderilen rapor 
mündericatından ileri gelmektedir, 

Almanyada hava harb filosu 
var mı? 

BERLIN, 6. A.A. - Havas ajan. 
aı muhabirinin haber aldığına 
göre, Londra tebliğinin metni, 
Hitlerin başkanlığı altında topla
nan kabine erkanından bazıları ta
rafından, bu vesikanın ihtiva ey
lediği birçok imkanların mahiye •. 
tini tayin maksadile tetkik olun- • 
muştur. 

Alman siyasal mahafili dünden 
daha az nikbin görünmektedirler, 
lakin tebliğin, neşrinden önce bil
dirilmit olması keyfiyeti, Fransa 
ile lngilterenin Almanyayı bir em
ri vaki kartısında bulundurmamak 
hususundaki niyetlerine açık bir 

Lonclraya gitmesi ümit edilen 
Alman na;:;ın Göring 

delil olduğu teslim edilmektedir. 
Londrada ifade edilen ittiraki 

mesai fikrine müsbet bir tarzda 
(Uevamı 6 mcı aahif~de) 

Kültür bakanlığında yeni 
değişiklikler bekleniyor 
Deği,ikliğe sebep bir çpk kimselerin 

saylav namzedi gösterilmesidir 

Bir gün tanıdıklarımdan biriyle ka- 1 
dınhk üzerinde konuıuyorduk. Bu B· 

aamm kadın konusuna özğü dütünce • 
)eri çok aykın, çok yavan ıeylerdi. O
na göre kadının rolü, aıağı yukarı, ço
cuk doğurup yemek piıirmelde, ev te. 
mizleyip çamapr yıkamakla bitiyordu. 
Kadınnı erkekten ayn ve eksik bir ya· 
radılq olduğu= onun öyle candan bir 
inanı vardı ki en sonunda beni de buna 
kandırıp kendini bakh çıkarmak için fU 
sözleri ıöyl1:ınifti: 

Jamail Müftah MAYAKON 
..,.ini bile ititmemiıtir ... 

- Ben evleneli on yıh geçli; bu· 
pne kadar hiç bir erkek daha karımın 

Uluslar arası kadın birliğinin yıllık 
kongresi bu nisan içinde htanbulcla 
toplanacağını geçen gün gazetelerde o
kurken gözümün önüne, kocaya vara
lı beri sesini hiç bir erkeğin işit· 
mcdiği bu kadın geldi. Bir zindan 
bekçisi elinde rıünlcri törpülenen o 
kadın ile hak ve dileklerinin son 
amacına varan (ATATURK) çağı· 
nın bugünkü kadını - biri kOlemenli
ğin, ötekısı ergenliğin Örnc;li olmak 
yönti:nden - birbirine o kadar uzak, 

( Lutfen sahifeyi çeviriniz) 
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Her hakkı mahfuz.dur. Ycuan: Son Yemen ııalüfMahmut NEDiM 

Hurrigeti itilaf Yemen'in idaresi 
için ne düşünürdü? 

•••••••• 
Yemen'in idaresi ve iatiklali - ~ ay Sadıkla bir 
m ·· I ak at • Yemen mebusları ve ittihadı Terakkı 

Buralara da adalet verin. Göre· 
ceksiniz ki ortalık süt liman olacak 
tır. Ve bu, inanınız bana hiç te zor 
değildir. Mademki azim ve irade i· 
le orta~a atılryorıunuz, itte bunu 
yapmak için mücehhezsiniz, demek 
tir. Bu, çok kolaydır, muhtariyet 
vermek!en daha pek kolaydır, fa· 
kat ııaşınraanız, kapılırsanız, bah
settiğiniz azim ve İradeniz sarsılır
sa bu, bir bardak su vermekten 
güç olur. 

içimde bir merak vardı. Bin bir 
iş arasında Sadık bey acaba haki
katen bir hüsnüniyetle Yemeni de 
tetkik ctr.~k lüzumunu hiasebnif 
mi idi'! 

Bu ciheti anlamak için sordum: 
-- 'i a Hicaz, ve Suriye için ne 

dü~üntöyoraunuz 7 
Meıekımı anlamı,, ıezmi~ ve be

n; '"zl yormadan bu hissimi tat. 
r • •• -•er g·bi Sadık bey tU 
cevabı verdi: 

• Suriye mebuslarının 
ek< srisi. timdiden fırkamızın pro
gramını kabul etmit ve bize iltihak 
etmit bulunuyodar. 

Bu cevap kartısrnda dolambadı 
konutmaktanaa, açık görütmeyi 
tercih ederek dedim ki, 

- O halde, Yemene verilecek 
muhtariyette, aadece Yemen me
buslarını aaf'annız arasında gör
mek arzusundan netet ediyor, öy
le değil mi 7 

Sadık bey, yaptığı gafın farkına 
vararak, bana uzun uzadrya huku
kuesasiye dersi vermeği, doğrudan 
doğruya cevaba tercih ederek, bir 
havli söyledikten sonra; 

- Yemeni temsil eden mebuslar 
dan batka kim Yemenin dertlerini 
ve ar:zulanru ıalahiyetle ifade ede
bilir? Bence milletlere dilediklerini 
vermek lazımdır. Bu koskoca mem
leketi başka tür'ü, hele devrisabık. 
ta olduğu gibi kendi haline bıra
karak, ne de muhaliflerimiz itti
h tçı arın tıuavvur ettikleri gibi 
kuvevtle, zorla idare edebilmek 
gavrimümk"ndür kanaatindeyim. 

Sadık bey sözüne devam edıyor
du: 

idare edebilmek için iş batı· 
na geçmek lii.zımdır. Bunu için de .•• 

Bu cumlesini ben tamamladım: 

- Ekseriyete malik olmak lii
zı.ndır. 

Neticeye varmıttım. Sadık beyin 
ziyaretının sebebı Yemeni kurtara
cak yo'u aramak, bulmak değil, 
fakat ekseriyete vanlacak yolu ket 
fetmekti. 

Ve, bu yola bu neticeye varabil
m k için, ber mebusa dilediğini 
vadetmekten daha kolay, daha keı
tirme çare bulunabilir mi idi. Mü
kemmel, pı·ati~ dahiyane bir bu
lut bu. Asıl garibi de bunu gizle
meyifleri, daha ilk denemede orta
ya vurutlan idi. 

birbirinden öyle ayıı iki varlıkbr ki 
bunLenn e• •<'!"dan doğmuı oldukla • 
nna adamın İnı\nacajı celmiyor. 

a;, vaki~, luulm.br. ıöyle dursun, 
erkeklerinin bil • hakları taıunmayar 
bir yurtta timdi kadın, aoyaal ve ıi
ra•al bıaklarırun bütününe kavuıtuktan 
batka ulusla~ araıı kadın birliiinin di. 
!eklerine konulduk ta ediyor. Bu nisan 
ayı içinde ulııılar araaı kadın birlıği 
kongreai Y ıldı~da toplanırken Türk 
kadınmın Anbrada Kurultay ııraların· 
.Uo Uluıun ve Uluıun itlerini ırörüı · 
mc•i <;yle bir yükıeliıtir ki bundan 
1 iırk egeliii payına ne kadar kıvanç 

ı duy.ak yeri vardır. 

Türk t..clıııuı bu temiz yiikaeliıi, (ATA· 
T u (1'.J un yolunda inan ve cüvenla 
yürürueaini.n çok haklı bir kartılığıdır. 
Bu yolda yorulmadan ve yükıunme
d~n yürüyen Türk kadını dün, Kurtu. 
l.ıt aAVAfında, ta Akdeni;ı: kıyılanna ka
da( ııitmiıb; yarın da yapma ve yiik. 
ııeluıe '"Hfında o bı;ı:la rolunu yaparak 
IOn orut.a°" YaU.cağı k"fkU &Ötiirmez. 

1923 te (II .. ta Adam) aıyaaaımda 
aldanan Batı. 1935 ta de Türk kadını 
ile bir cu daha t•ııracaktır. 

Uluslar aı·aaı Kadın Birliii Türk ta
rihinin bu taptaze yapraklarını kendi 
ıöziyle c6rüp okuduktan sonra, uma. 
rı~ kri"ü<k kadınının iç yüzünü ken• 
di elleTinde ııeregi gibi anlatır, ve biz . 
bir '"'· olaun iyiliğe karşı kötülük gÖr· 
müt olmayız. Eier Birlık bunu da yap
mazıa, eiier Y:ldı.z salonlarında topla
nanlar bu kiıdarcık olsun hakseverlik 
ıöıı.terme-~crse topuna birden: 

-Yuf .... 
Wı..W Müıtalı: MA Y AKON 

Sadık bey hakikaten azim ve ira
de ile meydana atılryordu. O kadar 
ki benim bütün söylediklerime, i
tirazlarıma rağmen Yemen mebus
larını kendi taraflarına celbetmek 
ümidinden vazgeçmit görünüyor· 
du. O gün birçok bafka feylerden 
de bahsettikten sonra bana dedi ki; 

- Yemen mebusları arasında 
sizin fazla nüfuzunuz olduğunu bi
liyorum. Bu sebeple onlan ancak 
sizin ikna edebileceğinize kaniim. 
Mademki muhtnrİ)·et fikrini hot 
bulmayoraunuz, o halde Yemende 
yapılacak ıslahatı sizinle uzun U• 
zadıya görüşür ve kararlattırrrız 
en münasib, muvafık tarzı buluruz. 
Ancak, dediğim gibi buna vasıl o
labilmek için de ekseriyet lazım· 
dır.,, 

Doğru söze ne denir? 
Sadık bey de bu çok makul, 

memleket için, milletin ve vatanın 
saadeti için bu çok doğru isabetli 
fikirlerini aıraladıktan ve bu söz. 
!erin beklediği tesiri yaptı~ından 
emin olduktan sonra, ıözünü töyle 
bitirdi: 

- Mahmud Nedim bey, yarın 
aktam bendehanede arkadatlarla 
birlikte tetrifinize muntazrr olaca
ğım~ Daha esaslı görüfiirüz. 

Ertesi akşam Yemen mebuslan 
ile birlikte Sadık beyin evine gittik. 
Fakat daha evvel gündüz bu me
buılann ağızlarını aramıftım, bir
kaç gün evvel teker teker görüttüğü 
bu mebusların hep Sadık bevden 
b~r ~atka intiba ile ayrılmışlardı, 
kımı: 

- Yeni fırka her teyden evvel 
hllafe in nüfuzunu arttırmağı 
diifünüyomıu,, kimi; 

- ittihadı Jslam siyaseti takib
edeceklermif, 

Bazı!ı; 

- Yemen de timendifer, liman
lar yapacaklarmıf, 

- Hadramut, hac ve havnlisini 
de Yemene ilhak için çareler ara
yacaklarmış. 

- Yemeni her türlü vergiden mu 
af kılacaklarmıf. 

- Bütün Yemen memurlannı 

Yemenlilerden intihab edecekler· 
mif. 
Anlamıtdım ki Sadık bey (ekseri
yet temin etmek için) elindelci vaid 
torbasından aağa ıola, bol kese
den ikram edip durmuş ... 

Ve bütün bu vaidlerin üstünde 
Hürriyet ve itilaf frrknaının diya. 
nete fazla ehemmiyet vereceğini, 

şeriat ahkamına muhalif en küçük 
bir harekete bile as1a cevaz vermi
yeceğini, eEasen baştakilerin muta. 
assrb ve dindar kimseler oldukla
rını söylemif. Bizim arkadaflar da 
bunlara inanmı,lar. Sadık beyin 
evine aöz verdiğimiz saatten biraz 
geç gidebilmittik. Yukarı çıkar
ken, kapısı aralık kalmıt bir oda. 
nın içi görünüyordu. Burada büyük 
bir yemek masasının üzerincffı rakı, 
farab titeleri, boş kadehler ve da
ğınık sandalyelerden, sofradan 
henüz kalktıkları anlafı!ıyordu. 

Rakı koku il"' ka.rşılatan mebus 
arkadatlar biri!: irle. inin yüzlerine 
bakıyorlardı, biri koluma girdi 've: 

- Sadık bey, dedi, bana iki sa
at sade din ve imandan, mezheb ve 
teriatten bahsetti, o kadar ki beş 
vakit namaz kıldığım halde ben 
bu zatın yanında kendimi zındık 
ıaydım ... 

Ve dağınık sofrayı göstererek; 
- Şu hale bak, dedi, meğer a. 

damcağız bizi kafese koyuyorınut·· 
Bir diğeri mırıldandı: 
- Ayıb olur, diye bu aktam ağ. 

zuna bir tey koymamıştım.. insan 
bazan ,a,ırıyor. 

- Bu fırka it bafına geçince feY· 
hiılam kim olacak diye dütünüyor. 
dum, kendi kendime en münasib 
Sadık beyi bulmustum ... mei!'!r_, 

Bu arkadaflarm içinde sofu ola
nı da vardı, içeni de ... fakat Sadık 
beyin kendilerini aldattığını anla
yarak hepsi bu hale sinirlenınit!er
di. Sadık beyin yanında iki arkada 
''vardı. 

-B:tmedi-
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HARiCi HABERLER 
Kral Jorj'a 
Hakaret 

Alman 
Komünistleri 

Avam kamarasında bir Holandada büyük bir fesat! 
mebus kabineye de bağırdı terti~atı hazırlayorlarmış I 

LONDRA, 6. A.A. - Dün avam BELiN, 6. A.A. - Alman istih· 
kamarasında irad eylediği bir nu- barat buroau bildiriyor : 
tukta, müfrit aol cenah ifçİ mebusu Gazetel~~in yazdığına .~ö_re, ~o-
Mac Gover. ltsizlere yardım tah- landa polısı Alman komunıstlenn· 
siaatı hakkında tasarlanan nizam- den müteşekkil büyük bir fesat teş 
ları tenkid ederek kendilerine kiliitı ketfetnıit ve bunları gizli 
muhassas aidattan' dolayı kral aİ· bir toplantı halinde Amsterdam'da 
lesine kartı tahkiriimiz sözler kul- yakalay":rak bir çoklarını tevkif. ve 
!anını, ve biraz sonra da Mak Do- bazı vesıkalar musadere eylemıt-
nald kabinesi hakkında "ulusal tir. 
dolandırıcılar hükumeti,, tabirini 
sarfettiğinden reisin şiddetli ihta- Yunanistanda komünist 
rına maruz kalmıthr. tahkikatı 

Müzakereyi dinlemek için boşu ATINA, 6 (Milliyet) _ Hiikilmet 
bosuna beklemit olan otuz kadar taraftan Vradini gazetesi komünist • 
kadın'ı, erkekli bir cemaat, hükii- !erle uğraımal< ıizcre la1mı siyaside müs 
met aleyhine ve komünizm lehine takil bir müdüriyet teıkil edileceğini 
bağırmaya baslayınca meclis ko- yazıyor. 
ridorlarından tardedilmişlerdir. -----

Aşağı Amerikada 
çarpışmalar 

MONTEVİDEO, fi. A.A. - A· 
siler, ülkenin her bucağında tepe
lenmi,lerdir. Hükumete aid dört 
tayyare, yaralı kumandanları Mu
noz'u Brezilyaya geçirmek istiyen 
as kuvvetleri bombalarla tenkil et 
mi,Ierdir. 

Bükreşte Sovyetler ; e ,_ 
hine bir nümayio,; 

BOKREŞ, 6. A.A. - Sovyet 
Rusyada çevrilmit bir film gösteril 
diği sırada, sinemaJardan birinin 
içinde ve dıtında Sovyetler aleyhi
ne bir nümayİf yapılınıttır. Tale· 
be, sinema bil)asının methalini yık· 
ınıttır. Hadise yerine yetiten zabı
ta memurları havaya alet etmitler
dir. Bunun üzerine hadis olan pa· 
nik neticesinde birkaç kiti yara· 
lanmıtbr. 

Mongol - Sovyet 
Sınırları 
İhtilaflı topraklar için bir 

komisyon toplanıyor 
MOSKOV A, 6. A.A. - Röyter 

ajansı bildiriyor : Mongol hüku
meti, hudud ÜZP.rindeki münazi
ünfih ara'?inin hükUmrani hukuku· 
nun hangi tarafa aid olduğu mese
lesini ha \!etmek için Mançuri hü
kumeti ilt' müzıı.kerelerde bulun
maya m•ıva l.1kat etmiştir. 

MOSKC., VA, 6. A.A. - Gazete
ler Mongol Cümhuriyeti başbakanı 
ve haricıye bakanının bir beyanatı 
nı netrediyorlar. Mongol batbaka 
nı bu beyanatında Kalkin mınta· 
kası ile civarmın Mongol toprak
larına P.it olt!u&unu isbat eden bir 
çok vesika!ar zikretm:atir. 

Arna vudluğa 
Ödünç para 
İtalya üç milyon altın 

frank verdi 
TiRAN, 6. A.A. - Stefani a

jansı muhabirinden ı 

Arnavutluk hükUmetinin resmi 
natiri efkiiri beaa gazetesinin yaz· 
dığına göre, fevkalade bütçe esası 
üzerine yapılan taahhütler yüzün· 
den olan masraf açığının bir kıs
mını kapatmak üzere İtalyan hü
kumeti, Arnavutluk hükUmetinin 
emrine üç milyon altın farnk ver
mi,tir. 

Gazete, Kral Zogo'nun, B. Mus
soliniye bir minnettarlık telyazuı 
çektiğini ilave etmektedir. 

Zelzele 
YOHANNESBURG, 6.A.A. -

Germinston mıntakasında zelze. 
-ıeler olmuftur. Vitvatera ve Gel
denhuiıdep maden ocaklarına ka
yalar dütmüttür. Bet ölü, birçok 
da yaralı vardır. 

Frank yerine mark 
SARBROK, 6. A.A. - Sar hü

kılmet komitesinin resmi gazetesi, 
her türlü nukudun ve tediye vası
talarının harice çıkanlmasını ya
sak eden ve bazı istisnalar göste
ren bir kararname ne,retmi,tir. 

Bu karara göre Rayhmarktan 
gayrı paralarla ifade edilmi• olup, 
Sar' da tedavül eden bililmunı te
diye vaartaları tebdil olunmak Ü· 

zere tevdi edilecek ve frank ola. 
tak tasrih edilen borç~ar markla 
ödeı:.xektir. 

Sarı teslime haıırlıklar 
CENEVRE, 6 (A.A.) - Sar işle • 

rine bakan üçler komitesi, alakadar mem 
leketlerin mümessilleri ile yakında 1 
Napolide aktedilııcek ve Bertin ile Ba· 1 

lede elde edilen neticeleri bir araya 
toplıyacak olan içtimaı hazırlamak Üu · 
re l{ornada toplanacaktır. 

En son ilıtilaflan balliçin uluslar 
kurumu konseyinin 20 şubatta topla · 
nacağı zannedıliyor .. 

Sar müzakcratt, timendilerlere dair 
ikinci derecede bazı noktalar henüz 
halledilmemiş olmakla beraber, ha 
akşam nihayetlenecektir. 

Avusturyada krallığı 
isteyen!er 

VIY ANA, 6 (A.A.) - lngiliz • 
Amerikan matbuat ziyafetinde hane
dan taraftarlarının önderi Baron dö 
VUner, fırkaımm katiyen rcvizyonj5t 
olmadığını temin ettikten sonra demit· 
tir ki: 

- Biz, krallığın, bugünkü A YUI • 

turya çerçevesi dahilinde teessü•ünÜ 
iıtiyonız.,, 

Kıymetli 

İran kitapları 
Ve eski eserler Londra

da satılığa çıkarıldı 
LONDRA, 6. A.A. - Birçok a· 

sırlık eski ve çok zengin reşimler· 
le bezenmİf el yazması İran kitab
ları, dün mezatta sablmıttrr. 

Bunlardan içerisinde, 500 yıl Ön· 
ceki hattatların eseri olan Firdev· 
ıinin ~namer.inden müteaddid 
nüshalar vardır. 

Bir saatın içerisinde satııı 2420 
İngiliz lirasını bulmuttur. 

Nefis surettP. tezhib edilmiş 600 
sayfalık bir tahname 300 isteline ve 
480 sayfalık diğer bir nüsha da 
160 lsterline Eat•lmı~tır. 

Yunanistanda inti
hap yapılmıyacak 
Kısmi intihablarda hüku
metin kazanması hallı:ınili- ~ 
madına delil telakki ediliyor 

ATINA, 6 (Milliyet) - Bütün f ·• 
ka reisleri ve bilhassa Venizelos yeni 
intihabat yapılmasını istedikleri hıtlde, 

ekseriyet uıulile olmak üzere bükıime · 
tin de intibabab kabul edeceği ıiyui ma 
bafilde söylenmekte idi. 

Dün cece bükıimet yaptığı h'r teh • 
!iğde münhal mehuıluklar için y Jpılan 
inliliaplarda hükıimet hrkaımın ka • 
2anmakta olmaıı, balkın hükumete kar· 
ıı olen itimadının devamına bi• delil 
olduiundan yeni intihabata lüzum olma· 
dığı hilcllrilmittir • 

----
Bir 6 şubat daha mı? 
PARIS, 6 (A.A.) - Bu gece dört 

kiti l~onkord) meydanında bulunan 
ve Fransanın baılıca aekiz tehrini tem• 
ıil eden heykelleri kırmızı renge bo • 
yamıtlardır. Dört kitiden biri yaka • 
lanmııtır. 

Lindberg davası 
FLEMINGTON, 6. A.A. - Dün, 

müdafaa fahitlerinden biri, lzidor 
Fit'i Fidyei necatın ödendiği ak. 
tam, Bronks mezarlığının dıvarını 
a,arken gördüğünü aöylemittir. 

Hauptman'ın yegeni Marya Mül 
!er, maznunun fidyei necatı tetkil 
eden paralardan birini aürmekle 
ittiham edildiği günün aktamı, e
vinde kendi doğum yıl dönümünü 
kut!ulamakta bulunduğu bakında 
Hauptman'm ve tahitlerin verdik
leri ifadeyi teyid eylemi9tir. 

.. ------- :J'. 

. . .. ~ . ' ..... ; ,_. 

En so~ dakika 

Bay Neşet Ömer İstan
buldan sayalav 

namzedi gösterildi. 
General Refet'in müstakil mebuslu· 
ğuua C. H. F. müzaharet edecek 

Sabaha karşı 
Cümbriyet Halk Fırkası Umumi Reısııı< Uıvanıodan teblıg oluP 

muştıır: 

Profesör Dr. Neşet Ömer İrdelp Cümburiyet Halk FırkasınıP 
Istanbul saylav namze~i olarak tesbit e::lilmiştir. ilan edilmiş olan 
İstanbul namzet listesindeki Yusuf Akçura Kars vilayeti Fırka 
namzet listesine naklolunmuştur. 

Kars listesindeki eski saylav Faik Sermek Tokat vilayeti nanı· 
zet listesinde açık bırakılan yere Fırka namzedi olarak konmuştur. 

• • • 
Cümhuriyet Halk Fırkası Genel katipliğinden: Mütekait gene 

ral Rt..fetin Fırkamızın İstaabulda boş bıraktığı müstakil saylavlık 
için namzetliğini koyduğunu öğrendik. Fırkamızdan ayrılık fikirleri 
tarihimizde belgeli olan bu zatın mecliste aradığımız serbest ınii• 
nakaşa için bir süje olacağını umarız. Bu maksatla Cümhuriyet 
Halk Fırkası umumi Reislik divanı Fırkanın İstanbul ikinci münte 
biplerinin mütekait General R ·.rey vermelerini iltizam eder. 

/ sviçre ile ::_ .. ,.._ .... ;t anlaşması 
'ANKARA, 6 (T elelonla) - laviçre hükUmetüe hükUmetimi:r. tJ· 

rasındaki ticaret anla ·ması ve kler ing mukavelesi 11 şubattan itibare:ı 
bir sene daha uz:atıl"°" ı bakanlar heyetince kabul edümiştir. Yakınıl" 
gümrüklere büdirüec t r. 

Nafıanın tramvay şirketine cevabı 
ANKARA, 6 (Telelbnla) - Nafıa bakanlığı latanbul TramtJllY 

şirketinin itirazına karşı ikinci cev abını bugün Devlet Şüraaına ver· 
miştir. 

Ziraat Bankası ve kazanç vergisi 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Münhaaıran ipçiye yapılan itira:r.larlıı 

işciden müteşekkü zirai kooperatiflerle kooperatif birliklerine yapı/afi 
krediler mü:.tesna olmak üzere Ziraat bankaaının 1932 yılı temmlJZlll'" 
dan itibaren kazanç vergİsile müke llel tutulması ve banka şubelerinıletl 
ayni tarihten itibaren ruhsat tezkeresi aranması Maliye bakanlığıncO 
valiliklere bildirilmiştir. 

• 
Kıya/ et kanununun tatbik suretinı 

gösteren nizamname 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Ruhani kisvelerin mabet ve ayini'} 

haricinde giyilmiyeceğine dair olan kanunun tatbik suretini gösteren s"' 
zamname yakında bakanlar heyetin den çıkarak meriyete konacaktır. • 
nizamnamede ruhani kisve, ruhani şah .. ve mabed:n kim oldukları ttJJ' 
rih edümektedir. · . ·Jı 

Türkiyede kanuna tevfikan teş ckkü.l etmi~ ve edecek olan iz;ciJı 
ve sporculuk gibi topluluklar tesis edilen kulüp gibi cemiyetlerin /ııf# 
!etleri ve taşıyacakları alametler kendi nizamname/erile birı'ikte 11er~ 
cekleri beyamrameler Üzerir.e mahalli en büyük mülkiye memurlarırıt 
müsaadeırile giyilebilecek ve taşına /'Tılecektir. Bu müsaadelerin ka~ıJT 
muameluini en çok 30 gün :z.arlınd a bitirilmif olacaktır. , 

Kıyafet ve alametlerin değiştirilmesi de ayni muameleye tabi o~ 
cakhr. Talebelerin ve okulalar mezunlarının kıy/et ve cilcimetleri ~d
oldukları bakanlıklarca yapılacak talimatname hükümlerine tabi "' 
caktır. 

Kazalarda polis teşkilatı , 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Emniyet işleri umum müdürliili' 

1935 mali yılı içinde şimendifer güzergahındaki kazalarla büyük ~. 
merkezlerinde polis te,külitı yapacaktır. Umum müdürlük bu huslll ıf 
1935 bütçe projesine liizım eglen tahsisatı koymuştur. ,ll' 

Emniyet işleri wnum müdürlüğü teşkilat kanun projesini Jıa:r..~ dl 
. maktadır. Haber aldığıma göre yeni proje ile birinci, ikinci, üçiifl ,t 
komİılerlikler bazı ecnebi memleketlerde olduğu gibi yalnız komıl ' 
merkez memuru, emniyet memurluğu bırakılacakhr. 

V arşovada Alman zab:tleri 
V ARŞOV A, 6. A.A. - General 

Dalvigkzu Lihtenfels'in batkanlı
ğına Alman zabitlerinden mürek
kep bir heyet Grudziadz süvari ta· I 
lim merkezini ziyaret amacryla 
buraya gelmittir. 

Resmi istilahlar 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Re• • 

mi utılablan bulacak komiıyon bütün 
reımi daireler mümessillerinin iıtira • 
kile ba~lık muamelat umum mü
dürü Bay Eınrullahm riyaaetinıfp top • 
lantılanna devam etınelttedir. 

Komisyon meaaiaini bitirmek -jze • 
redir. 

Almanyada yeni bir 
muhakeme 

BERLIN, 6. A.A. - Alman te
ref mahkemesi dün ilk celaesini 
akdetmiftir. 

Bu mahkemenin vazifesi, millet 
camıasınm prenaiplerine uygun ol
mayacak şekilde ve hu&u&i ethaı 
tarafmdan yapılacak cürümleri 
muhakeme etmektir. 

Kaymakamlar 
Arasında 

ANKARA, 6 (Telefonla) - l'::! 
tehir kaymakamı Bay Mahir 11° ,,,
kayma1<amlığına, emniyet itleri ııdl • 

müdürlüğü ıube 6 müdiirü Necıneıtİ' 
Y enitehir kaymakamlıiına, A~ 
rı kaymakamı Agah Zileye, Zil•. cJ/ı' 
makamı lhaan Adapazarına, eskı f" 
pazarı kaymakamı Şükrü Bin11;t~~ 
eski Bilecik nl.1taaamfı Rauf Silı..rt ...-ı 
makamlığına, Seyditehir ka~ 
Ferit Çideya, Çide kaymabmı ~;,.ıı' 
Akçaabat, Akçaabat kaymakamı v--" 
Ofa, Of kaymakamı Hamdi Ça~ 
ya, Devrek kaymakamı Fuat 5· 

11
,

Simav kaymakamı Avni Kozana. ~~,, 
kaymakamı Talat Nevf'!hir ka~ı • 
lığ'ına, Karapınar kaymakamı :ıa-- • 
tin Ilgın kaymakamlıiına, .. bık o;: • 
cık kaymakamı Neıet Karapın•"'j..;,..' 
niyet it1eri ıube 6 tefi Şükrü . 
kaymakamlığına tayin edilmifluclit• 

. ti 
Danimarka kralı Pa~ 

PARıs. 8 (A.A.) - Daıtı ;.ı • 
k"al• v l<raliç~i bugi.ıu Pari•e """' ' 
mııle• ._ .ık~am üzerı Nioe bal' 
ır.i~erdir. 



celbi 
&i.; llıeıelesi! 

~~))~ "'..:7/,ekette! iıidirim ki, bi· 
Q"lar efrnenm yollarını ara· 

~I IQr ;"';"'•ı. Bulmuılar mı, bul
"• kQç '· Orası belli değil. Mem· 

l,iJ; • ot .,:eyyah gelir, kaç para bı
ıı. /•iil. Ç~ad'!: kalır? Bu da pek 
· . •n4 i.t ~"~u bu yolda eni boyu• 

"4f Ptk a~utıklerimU '"' grafikle
"" •on )o,.. Bunu bir kalem ya:z:· 

ro; 

e_d • • • . ~. Cin .,. 
lQ bir 1 i yal e1111el latanbuldan 

.. " O,,;; a •n olmuıtu. Ama nasıl 
"'1."' 0 iii nde durulur gibi değıl. Bir 
· diird;;nl~de uğradığım /ıtanbul 

•/ıj...., ncu tube paaaport daire· 
ı;,;Qk lıa7•ırla.-, ~ ıı_e~ekten çat· 

lıifi ~ gelmıılerdı. Bır haftada 
'ı 'l4ııı,0 ~be ~tinaya vi:z:e almıfl'I. 

llQ, Q°"•lıık ebı o :z:aman Atinanın 
~•la., olm"81 idi. Yani Yunan 
llilbeıı dırahmi ecnebi paralan· 
.., İçe ~arı yarıya düımüı oldu· 

· Q~ ert~e hayat • yabancılar i
'lt).,~lıı~elıyordu. Hala da öyle yal 
· lıcıı ,J~ 11apur na11lunlQJllnın 11e 

• '4fiıı detınin a:z:lığı da yükle • 
'· eQ. ay.'! doğru halk akını bQf

r,,'4,di, ,:•.•nüne bir müddet geçi· 
"' dQd çılemezdi de. Nihayet, ha
~ d:~ hüklimet böyle elindeki 
ıı..7"ılı v rıda yemeye giden ucuz 
L_ı .. d afandaıları içeride tutabil· 
~dıJı(artda yiyecekleri parayı · 
(~ lıa arı YC!rde yedirmek için pa· 
"""1ı~clllı 27 Türk liraıına çıkar• 
ı q, liir ~ ki; bu tedbir ıimdiye 
~~Q•/: ~.le~ek olan ?u. akının ya. 
~ "<llıin A ~nune geçmıştir. 

•l.ı,; ~ınaya baıka memleketler
.. )qt.:,n durmadı. Orası bir çu· 
/cı, b. er seyyahlara da ıu ... A

~oıı.ı •~e akıyorlar. Sebebi para
'~ "ııu. 
·~)e "tarasının dü~si bir mali 

· 1ı~'!"ak yapılmlf değildi. Bir 
· . l>q d .. ı;:~r onu düıürdüydü. LQ. 

kq,., "J. ~?lüğün memlekete ver· 
'•lıra, u!"nen Yunan ricali para-

tt,•lıt• Yükselmesini fİmdi iateme· 
& ... 

Q "''· ~ '8~....,lle anlatmak i•tediğim fU· 
dQ/ıQ :f'e_?11ekete seyyah gelmesi

·" f•l11t 0 pusu • seyyah ister gelsin 
••acı e•ın • yabancı para girmesi 

ı· a hayatın 11e paranın ucuz· 
. l)'j aıımdır. 

.ı. ~a timdi bize seyyah gelsin r) ,';/;;'ZI mı dü,ürelim? Böyle 
Qıı nr olur. 

;Q lJ~eJnleketler para düfiirmeyi 
t •el ~asında dı1an satıp.na re· 
,~0• 1 

•imek için bir çare olarak 
, b11 ; ar, lngilizler 11e Amerika
• 4ı.;,,0ida .biribirlerile yarııtadır· 
~ ~. d ~ .lf• ne benim anlataca· 
d,,:,~ böyle kUK1 bir kaç ıa· 

QJ, 'fı •ıırne 11arabileceğiniz bir 
. bi.' 

1 
•htler ıloiurmaktadır ki; 

"'"'• . e likeli oyun saymak en 
"'ılı~,01~r. Fakat /aviçre gibi pa· 
•n b bır •eyyah memleketi, bu 

, QiQn aılıca gelir 11e ticaretinin bo
& Q/ı.,.~ B'Örünce ( ıeyyah paraaı) 
~ l>a a bir ne11i ucıu para yap-

lı {~ Yabancıların laviçrede sar
'ı.~>ıı f" bo:z:duracaklan yabancı 

"lı 
0
,°'f• ileriliyor ile lsvifrede 

~ Q<ı,~ ltrak geçiyor. Fakat aeyyah· 
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~:'IQ,. 1)-ı'-q~Qsına Türk.iye için ayni ıe· 
~'ıı Q/ı 0. •le yapan;ı; diye sordum. 
~~ "d.,~•ndim ki, Türkiyeye her 
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'~~'il;, .,.,, 
.:'.'.··"· '1t ıırk, elindeki Türk pasa
~~ b~ ıtı:;nıekete ,.irmek için ne· 
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' bj, .,~eYyah celbi lakırdısı ü . 
lo ak görüıme. 

• 31 Sonkanun 935 
İ\ B. FELEK 

~~~~:~~er de~işm.edi . 
~~}Q ~ifelea.! '!e $!rketı Hayrı
~ltltı. ıtİııj h~n~ letKik eden ko
"" ttde f ıtırmiştir. Bu defa 

\Ilı ilzla b" d - . "klik 
1 '•· İicr ır egıtı ya-
. etler a nen bırakıl-

MiLLiYET PERŞEMBE 7 ŞUBAT 1935 

Ş EH 1 R HABERLERİ 
OKON~O~M~lı:ı-.............. ~~M~A~H~KE~~M~E~LE~R~D~E~ .......... ~~B~E~LE~D·IY·E·D·E ................... P .. O.L .. l·S·T .. E ...... lllK 

Marsilyaya 
Tüccar seyahati --Gelen Marsilyalı heyetin 

ziyareti iade edilecek 
Marsilya ticaret odası namına 

memleketimize gelen ticaret he · 
yetinin ziyaretini iade etmek üz t· 
re tertip edilecek seyahatin tari· 
hi kararlaştırılmıştır. 

Bir çok tacirlerimizin de işti • 
rak edeceği bu seyahat nisan için
de yapılacaktır. Gidecek heyet 
Marsilyadaki temasları sırasında, 
Marsilya panayırında da buluna -
caktır. 

Öğrendiğimize göre, seyahatin 
Brüksele kadar uzatılması ve bey
nelmilel Brüksel sergisinin de bu 
vesile ile gezilmesi kararlaştırıl -
mıştır. Seyahat hazırlıkları gelecek 
ay içinde başlıyacaktır. 

Berlinde tUrk halı tarı 
Berlindeki Türk ticaret odası, 

Türk halılarının Alman piyasala
rındaki ıürümünü arttırmak mak
sadile güzel bir tefebbüse girişmiş
tir. O da, Berlinde bir ( Türk ha
lıları nümune meşheri) açacaktır. 
Bunun için hazırlığa başlanmış ve 
muhtelif nümuneler Berline gön -
derilmittir. Alakadarlar, methe . 
rin faydalı neticeler vereceği ve 
sürüm bakr.nından tesirleri olaca
ğını söylemektedirler. 

Berlin ticaret odası, Alman ha
lı itbalatcılarile de temasa girit · 
mit ve Türk halılarının tercihi im
kanlarım hazırlamıttır. 

ihtisas vesikaları 
Esnaf cemiyetlerine kayıtlı eıı· 

naflardan mesleklerine göre, ihti -
sas vesikaları arandığı malumdur • 
Bu usulün her cemiyet mensupları 
için tart koşulmaaı etrafındıf bazı 
tetkikler yapılmaktadır. 

' Bu tetkikat tatbik sahasına gir· 
diği takdirde, berberlerden olduğu 
gibi marangozlardan, kunduracı -
!ardan da ihtisas vesikaları :ırana
cak, ehliyet iıbat ederek bunları 
alınamıt olanlara it yaptırılmıya
caktır. 

Afyon alımı 
Uyutturucu maddeler inhisarı 

idaresi, piyasadan afyon alımına 
cumartesi günü başlıyacakbr. ida
re, alıma ait hazırlıkları dün ta -
mamile bitirmittir. 

lzmir panayırı , 
Her yılolduğu gibi bu yıl da lz. 

mir panayırı 22 ağustosta açılacak, 
ve 11 eylülde kapanacaktır. lzmir 
belediyesi panayırın adını (Ulus -
)ar arası beşinci İzmir panayırı) o
larak benimsemiştir. 

Samsunun ihracltı 
Samsundan 1 inci kanun içinde 

yabancı limanlara yüklenen teyler 
şunlardır : 

1 .300,000 kilo arpa, 200 bin kilo 
buğday, 70 bin kilo mercimek, 50 
bin kilo nohut, 253 sandık yumur
ta, 274 sandık ceviz içi. 

Almanyaya nümunelik portakal 
Göndariliyor 

Bir kaç Alman firması Türko· 
fise müracaat ederek memleketi . 
mizden portakal almak istedikle· 
rini bildirmişlerdi. Alakadar tacir
ler nümune olarak Berline bir san· 
dık Dörtyol portakalı gönderme -
ğe teşebbüs etmişlerdi. 

Sandığın ambalajı Türkofisin 
nezareti altında hazırlanmıştır. Nü 
munelik portakallar Semplon eks
presile gönderilecek ve iyi netice 
alınırsa nakliyat için bu yoldan is
tifade etmeğe çalışılacaktır. 

Türkofis, tren ücretlerinin faz. 
la olduğu hakkındaki tikayetleri 
haklı bulunmut ve bu ücretlerin in 
dirilmesi için tetebbüsata başlım -
mıflır. Şimdiki yol ücreti erile ihra
cat yapmağa imkan görülmüyor. 

Çıko!ıh ve biskUi fabrikacıla
rının tese' ~usu 

Çikolata ve bisküvi fabrikala • 
rının sahipleri, kendilerinden iste
nilen dört senelik muamele vergi
sinin alınmamaaı için tekrar hüku
mete müracaata karar vermitler • 
dir. 

iki dolandırıcı 
Yakayı ele verdi 
Posta memurunu uyutup 

420 lirayı aşırmışlar 
Vaktile maceraları ile gazete o

kuyucularını bir hayli işagl etmiş, 
bir iki defa hapishaneye girmiş, 
çıkmış olan Ayetullah ile yardak.
cısı Abdürrahman Ziya yeniden 
sahneye çıkmış ve bir kaç suç iş · 
lemitlerdir. 

Ayetullah ile Abdürrahman Zi
yanın son mahkiimiyetleri Emniyet 
sandığını dulandırımak suçundan • 
dır. Ayetullahın Postahaneye ge
len 30 bin liralık bir ı>Osta paketi
ni çalıp Parise kaçmak, Sandal be
desteninde müzayede kağrtları Ü • 

zerinde tahrifat yaparak fazla pa
ra almak ve saire gibi marifetleri 
de vardır. Bu delikanlı bu seferki 
suçlarından ikisini de yine Posta
hane üzerinde işlemittir. Suçun bi
rincisi tudur: 

Bir gün Ayetullah ile Abdür • 
rahman Ziya Y alovadan geliyor • 
larmış, vapurda posta memuru Hay 
ri ile arkadat olmuşlar, dereden 
tepeden konuşmıya, bu arada da 
sigara ve kahve içmeğe başlamış • 
!ardır. Fakat posta memuru Hay
ri Ayetullahın verdiği sigaralardan 
birisile sersemlemiş ve uyuyup kal 
mıştır. Ayetullah ile arkadaşları 
da bu uykudan bilistifade 420 lira· 
lık bir paketi aşırıp kaçmışlardır. 
Tabii posta memuru Hayri bu 420 
liralık paketi kaybettiği için işten 
menedilmiş ve hakkında da ayrıca 
takibata başlanılmıştır. Her ne ka· 
dar paketi Ayetullah ile arkadaşı
nın aşırdığı sabit olmut ise de pos
ta memuru da vazifesini ihmal ve 
lakaydisinden dolayı muvaheze e
dilmekte, bu cihetten hakkında ta
kibat yapılmaktadır. 

ikinci suç ta yine posta gişesin
den 25 lira aşırmak suçudur. Bu iş
te de bir memurun canı yanmış, bi
çare adam 25 lirayı keseııinden ö
demi,tir. 

üçüncü suç miicevher taç çal
mak suçudur. Ayetullah ile arka
daşları mücevher alıcısı sıfa.tile 
Kapalı çartıya gitmişler, kuyum · 
cuları dolatmıtlar ve bu arada ku
yumcu lsmail Tahsin efendinin dü
kanına da uğramışlardır. Burada 
bir kaç mücevher gözden geçirilir
ken 3036 lira kıymetinde bir mü
cevherli tac aşırılmıştır. 

Nihayet Ayetullah ile arkadaşı 
bu üç suçtan sonra yakayı ele ver
mişler ve poliste yapılan duruşma
da suçlarını itiraf etmitlerdir. Po
lis dün suçluları adliyeye tevdi et· 
mi,tir. Müddei umumilik suçluları 
altıncı sorgu hakimliğine gönder
miştir. Sorgu hakimi Bay Muhittin 
kendiler'ni sorguya çekt~kten son
ra haklarınd, tevkif kararı ver · 
mi, tir. 

3 bin lirarian f,.zla p~ra 
çel.i memiş 

icra dairesinde yapılan suiisti
male ait tahkikata devam edilmek
tedir. Bugün yeniden bir kaç kişi 
isticvap edilecektir. Bunların hü
viyetleri tesbit edilerek müddei U· 

mumiliğe ihzar edilmeleri için em
niyet müdürlüi,;üne tezkere yazıl
mıttır. 

Suiistimali yapmaktan suçlu ic
ra katibi !~adri, muhasebe katibi 
Refet, lstavri, Viçen, Herant Ma -
navyan ve avukat Salahaddinin 
bu sahtekarlığı yapmak için mak· 
ruz sekiz borçlu ve sekiz alacaklı 
namına sekiz dosya tesis ve ihdas 
ettikleri anla,ılmıştır. Mafruz borc 
lulara celp gönderilmi' ve bunlar_ 
para yatırmış gibi gösterilerek ic
ra veznesinden para çekilmiştir. 
Sahtekarlığın devamına meydan 
kalmadığı ve 3 bin liradan fazla 
para çekilmediği tamamile tesbit• 
edilmiştir. 

30 lira para cezası verec.ık 
Muhafazasına tevdi edilen Pa

nayot adlı bir suçlunun kaçmasına. 
sebep olmaktan suçlu polis Rem . 
zinin duruşması dün üçüncü ceza 
mahkemesinde bitirilmiştir. 

iddia makamı polis Remzinin 
cezalandırılmasını istemiştir. Mah
keme de Remzinin 30 lira ağır pa
ra cezası vermesine karar vermiş
tir. 

Eroin davası 
Dün 8 inci ihtisas mahkemeııin· 

de eroin kaçakcılığindan suçlu Di
mitri Aralanidiı ve Y orgi lsakidi
s!n duru,malarına devam edilmi•· 
tır. 

Planı 
Kim yapacak? 

reylerin çoğu Egöç'ün üze
rinde toplanıyor 

lstanbulun gelecek planını ya
pacak ecnebi mütehassısı tayin et
mek üzere toplanan jüri heyeti dün 
de mesaisine devam etmiştir. 

Dünkü toplantıda azadan Y ah
ya Kemal, Profesör Egl, Nebil, 
Avni, Zeki, Asım Süreyya, Sadet· 
tin Ferit, Refik Ahmet, Salah Cim· 
coz fikirlerini söylemişlerdir. Dün 
fikirlerini söyliyen azadan ekseri
si reylerini profesör Elgöçe vere • 
ceklerini söylemişlerdir. Bir kısım 
aza da profesör Agache'ı beğen • 
mişlerdir. 

Evvelce de yazdığımız gibi, en 
fazla rey Elgöç üzerinde toplan
maktadır. Dünkü toplantıda Bay 
Muhittin Üstündağ ile Bay Avni 
arasında bazı münakaşalar olmuş, 
Bay Muhittin Üstündağ, Adalı Av
niye, sadet dışına çıkmaması lazım 
geldiğini, işin şahsiyata dökülme
ı I sini ihtar etmiftir. Bay Avni pro 
fesör Agache'ın daha ziyade bir i
lim adamı olduğunu söylemiş, jü
ri heyetinden evvelce aynlan ihti • 
sas komisyonunun teşekkülü ma -
hiyetine itiraz etmiştir. Hıfzısıh
ha mütehassısı daktor Zeki de bu 
mealde söz söylemittir. 

Jüri heyeti müzakeratırula tu
tulan zabıtlar teksir olunacaktır. 
Bu zabıtların teksir ve tetkikinden 
sonra, heyet bir daha toplanacak 
ve son kat'i kararını verecektir. 

Umumi mecliste tos kalan 
' Uyelikler 

lstanbul umumi meclisi bugün 
öğleden sonra toplanacaktır. Yeni 
saylav seçimi bittikten sonra, Is • 
tanbul şehir meclisi çehresinde de 
bazı değişiklik olacaktır. Çünkü 
meclisten bir kaç aza, saylav ae • 
çilmek üzeredir. Evvela birinci re
is vekilliği münhal kalmaktadır. 
Birinci reis vekili Bay Sadettin F e
rit saylav olmaktadır. 

Bund~n ba,ka, daimi encümen
den de üç azalık boşalmaktadır. 

Bayan Nakiye, Mehmet Ali, dok -
tor Galip Hakkı da saylav namzet 
listesine dahildirler. 

Bunların yerine yeni azalar in
tihap edilecektir. 

\oı iıışa pardsı az geliyor 
Be,ediyenin yol inpıı için tahsiı 

ettiği yıllık para pek azdır. Bu yÜzden 
büyuk ve yeni yollar yapmak pek ka • 
bil o.mu yor. 

·Betondan yapılan yollar için bele
diyenın ıuşa masrafından başka bir Ge 

bazı verguer vermesi liznndır. 

Hükumetin şehirlerin imar harcket
lerİnı? buyük bir eh.emmiyet verdiği şu 
&IJ'ada yol inıaallnı arttırmak için be -
ledıye. belediye inşaatı için alınan re
simlenn bazı ıstisrıaiara tabi tutul • 
masını hulf.ume:.ten ıstcıneğe karar ver· 
miştir. 

S~cu . v.:ı pastırm.ılar 
Ş .. hrimizde satılan bir kısım sucuk 

ve pasbrmaıardan şı.kayetıer oinıuş-

tur. 
Belediye, bunların nasıl yapıldığını 

tetkık ettırmeğe başlamı§hr. 

sut istı .. saı mLd;ırı tedıuk 
eoilı) or 

Belediye, süt itini hallebnek için 
hıfzısıınua miıtclıaı1111 doktor Ze ... 
kıye bir rapor yaptırmııtır. ı<aporda 
lstanbulun sut ıtıni haJtetmek üzere 
bıtnassa J ıtan.ı.>ulun gündelik süt iıtih· 
safinin mtk'"arı hakkında mallimat edin
meM lazr.n geldiği ileri aürülmüıtiir. 

Süt İstıhaaJ mıktan belli olduktan 
sonra ona göre bir süt meselesine na
sıl başlanmak lazun gelditi tayin edile
.ektir . 

Belediye iktisat müdürlüğü tara-
fından süt istihaal miktarı hakkında 
tdkikat yapılmaktadır. 

lkti•,,t müdürlüğü tetkibtrm biti. 
rince ıehir mecli&i, diğer ,-aporla bir • 
!ilde bunu miızakere edecektir. 

marka ve modeline uygun muka · 
yese yapılacak bir yazı makinesi
nin bulunmadığından duruşma 10 
şubat pazar gününe bırakılmıştır. 

Satılan makinalar 

Eski kavgayı 
Hatırlayınca 

iki ıarhoş içki masasında 
birbirlerini yaraladılar 
Yaşar ve Mevliit isminde iki ki

'i Y enişehirde bir meyhanede rakı 
içmeğe başlamışlardır. Eğlenmek 
için masaya oturan bu iki sarho' 
masa başında aralarındaki eski bir 
kavgayı tazeleyince yeniden biri • 
birlerine hiddetlenmişler ve dö • 
ğü~eğe başlamışlardır. 

Kavgada Yaşar masanın üze • 
rinden aldığı rakı kadehini Mev • 
)udun kafasına fırlatmıştır. Bun
dan büsbütün gözleri dönen Mev· 
}ut ta yanında taşıdığı kocaman 
bıçağı çekerek Y aşarı kasığından, 
karnından ve sırtından yaralayıp 
yere sermiştir. 

Yaşar aldığı ağır yaraların ve 
rakının tesirile dü9üp bayılmıştır. 
Yakayı haber alan polisler kendi
sini ölüm halinde hastaneye kal
dınnıtlar, Mevlut ta yakalanmış • 
tır. 

Tutuşan baca 
Dün akşam saat 20 sularında 

Kadıköyünde, Yeldeğirmeninde 
bir evin bacası tutuşmuf fakat a • 
te' büyümeden söndürülmüttür. 

iş bulmak behanesile 
F at:hte bir kahveele oturan 

Mehmet ile arkadatı Mustafa a • 
dında iki kiti dün i' bulmak baha
nesile Kemal isminde birini do
landırmak istemişlerse de yakalan
mışlardır. 

Dayak 
Margrit sokağında oturan Şev

ket isminde bir şahıs dün polise 
baş vurarak Andon tarafından dö 
vüldüğünü iddia etmiştir. Aşçı An
don yakalanarak hakkında tah • 
kikata başlanmıştır. 

Komür hırsızları 
Dün Sirkecide Şark demiryol

larının kömür vagonlarından üç 
küfe kömür çalan Ferit, lbrahim 
ve Kamil yakalanmışlardır. 

Bir tecrübe 
Yapılamaz mı? 
Çünkü üç tarafın men
feah mevzuu bahistir 
Mezbaha resminin azaltılması 

yolundaki aon müracaatlar, alaka
darlarca tetkik edilmeğe başlan • 
mıştır. Teklif sahibi kasaplar, ay -
rıca belediyeye de malumat ver
meğe ve noktai nazarlarının halk 
için de çok karlı bulunduğunu bil
dirmeğe karar vermişlerdir. 

Hayvan tacirlerinden Bay ecza
cı Mehmet kendisile görüten bir 
muharririmize bu mevzu üzerinde 
'u tayanı dikkat •eyleri söylemit · 
tir: 

- Resmin azaltılması bir kere 
belediyenin lehinedir. Sarfiyatın 
ve satıtların çoğalmasını temin e
deceği gibi resim azlığından mü -
tevellit gelir azlığını da kartılıya
caktır. Biz, bu suretle hem müs -
tahsilin, hem halkın ve hem de be
lediyenin kar edeceğini iddia edi
yonız. Bunu da her zaman için is
bata hazırız. Belediye bir ay için 
dediğimiz tekilde bir tecrübeye gİ 
ritsin. Eğer müsbet netice alınmaz 
sa ve üç aylık varidatı bir ayda te
min etmezse mesuliyeti üzerimize 
alıyoruz. 

Müstahsil masraftan o kadar ka 
çınıyor ki, mezbaha resminin kilo 
usulile alınacağı haberi çıktığın -
danberi, hayvan sevkiyatı biraz 
tavsamıt ve durgunlaşmıştır. Ye -
rinde çifti sekiz liraya alman ko
yun için, yalnız mezbaha ücreti o
larak dört buçuk liraya yakın bir 
resim ödenmesi cidden ağırdır. 
Belediye resmi indirsin, eğer gelir
de bir eksilme vaziyeti olursa ben 
kendimi mezbaha kapısına asmağa 
hazırım.,, 

İngiliz sefiri Ankaradan 
geldi 

Ingiliz büyük elçisi Sir Percy Lo
raine dün Ankaradan Jatani>ula gel • 
mittir. 

Muallakta kalını§ olan Türkiye • 
1 ngiliz ticaret mukavelesi müzakeratı• 
na ne zaman ba§lanacağı henüz maliin1 
değildir. 

ıngiliz •efiri Türkiyenin ıon tekli(. 
!eri hakkında ı.ondradan verilecek tali
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Uzaktan merhaba 
Dört bacalı, dört direkli koca 

bir gemi. Bir Trans atlantik içi 
kum gibi seyyah dolu. Butazdan. 
Önümüzden süzüle süzüle ge.'iyor. 

Karadenize doğru geçti. ci;,, - ,. 
rardığı zaman dönüşünü gördük. 
lşı~lı koca ~ir_şehir. Baştan başa 
gelın odas gıbı pırıl pırıl, içindekile 
ri düşündüm. işlerini · yoluna koy
mu;r, her yıl bütçelerine koydukları 
seyahat masrafını harcamaya çık· 
mış /renkler. Şimdi bu ışıklı salon
l~rda g~zdikleri, gördükleri yerle
rın dedıkodusunu edib Havana si
gaları tüttüre tüttüre gevis gitiri
yorlar. Biraz sonra çiçekl~r, ısık· 
larla süslü genif yemek salonla~ın
da yumuşak bir musikinin akordu
na çene uydurub nefis yemeklerini 
yiyecekler, içküerini içecekler ve 
Buğaza zor çıkan bu koca gemi 
yarın onları Akdenizin ılık kıyıla
rında dolaştıra dolaşhra çıktıkları 
limana kadar götürecek. 

Kasab, diplomat, gazeteci, kun· 
duracı, flracı ve kömürcü ne olursa 
olsun batı elinin iş adamları yılın 
bu aylarında seyahat ederler. latan· 
bul limanını sık sık ziyaret eden 
ve koca Trans atlantiklerdeküeri 
milyoner, milyarder sanmayınız.. 
içlerinde bakkal da vardır, kosab 
ta ... onlar için seyahat etmek bir 
ihtiyactır. Hem ihtiyactır hem de is 
tiladedir. Çünkü onlar gezdikleri, 
dolaştıkları yerlerde meslekleri, if· 
leri için fikir edinir, yol öğrenirler 
Halbuki limana bir aeyyah gemisi 
geldi mi eteklerimiz tutuşur, kendi 
kendimize hülyaya kapılırı:z:: 

Se/Uz yüz seyya.lı bu, ~a.'·a de
ğil, bir öğün yemek yese. 
ler şu kadar lira, otomobille 
bir tur yapsalar şu kadar lira, çarf~ 
ela beş dakika da alış veriş etseler 
şu kadar lira. Hele şehirde bir iki 
gece kalsalar ... 

Bütün bunlar evham ve hayalat 
tır. Bunlar (Touriste) denilen gez
gincilerdir ki gidib gelen vapur pa
rasını peşin verir. Üzerlerine hatta 
sigara parası bile almazlar. İler sej 
/eri daha bindikleri iskelede gÖ· , 
türü pazarlık edilmiftir. Bundan 
ötürü o koca süslü gemilerden bi
ze umduğumuz kadar fayda yok
tur. 

Şehir için kar beklenecek aeyyalı 
/ar latabula mevaim geçirmek için 
gelecek olanlardır. Turing Kulüb 
belediyenin seyyah fitbesİ şehri 
buna göre hazırlamalıdırlar. Bu 
da bol para, ince zevk ve oldukça 
u:z:un bir zaman istf.r .Bir Avrupalı. 
yı, Vichy'den Lido'dan hatta Var. 
nadan kurtanb Bursaya, latanbula 
çekmek için ne lôzım. Yol mu rahat 
otel mi,. oyalayıcı vasıtalar, eğlen· 
celer mı, emniyet, kolaylık veıraire 
m.i .her ne ise bunları düzene koya
bılıyor muyuz. O zaman lrenvin "° 
rasını çekebiliriz. Yoksa bu;ad~n 
Bursaya kendimiz bile bir günde 
gidersek, lstanbul içinde kendimiz 
bile çamursuz, tozsuz, gürültüsüz 
bir dakikamızı geçiremezsek o ra
hata, salaya alısmıf adamları nasıl 
memnun ede'biliriz. Onun icin bu 
süalü gemilerle kasab, baklwl demi . ' .. 
mılyarder gelse gene bhi geminin 
davlumbazından sevreder ve ceker 
gemisini gider. . · 

Burhan CAHIT 

Konservatuvar kon -ı 0 ·J.:; 
Konservatuvar heyeti tarafından 

per,eni>e akşamı verilecek o!a."I ı. ~, . 
ser bir kraun artistlerin h11staJığ, üze
rine aalr ak§lınllna tehir edilmittir. 

._I _s_o_l{_ ... -'-~I 
Ot Bankasından alınan c 

6 ŞUBAT ~~ -
AKŞAM FiYATLAR/ 

1933 Eraani 97 Rıhhm 10 

iSTiKRAZLAR ı TAHVll.A f 
latikl'azı dahili 94,25 

Kuponsuz. 30,30 An. ın umet.•-" b. ,/' 
" il 28,75 An. tah,.· ~1 1, lı ,..., , 
" ili 29,10 

ESHAM 
it Bankası Nama 10 ı Reji kupua. t.1.ı 
,, ,. Hamiline 10,15 TeleCon 

11 " Müeaaiı 971 Te.rlı:oa 
Türkire Cumhu- Çimento 
ri7ıet Bankası 64 ittihat dey . 
TramV&J' 30ı2$ Şark dey. 
Anadolu hisse 26,10 l!alya 
Şir . Hayri7e 16 Şark m. ecuı. 

1 J 
1 ) 
l ı~'J 
• u 
1 ,'S!I 
•es 

ÇEK FiYATLAR/ 

Franaıa F. ız,03,zs Prai 18,95 .75 
Londra 619,75 Belınt 34.!IS 
Mil&ao 9,33,75 Moako•a 10,92,50 
Nüyork 78,94 Berlin 1,97,71 
Cene•r• 2,45,25 Madrit 5,81,10 
Atin• 84 Budapeıte 4,51,18 
Brükael 3,40,ı6 Viyana 4,'Z 1.P.& 
Amaterdam 1,17,40 Bükreı 78,74,50 
Sof ya 67,98 Viyana 4,.21.":'o 

NUKUT (Satıf) 

Kurut Kurut 

20 F. Frananı: 169 20 1. la••çr• 815 
1 Dolar 125 1 Pu•hı ı8 

1 Kar. Çek 98 1 Mark 43 
l Şile A•. 23.50 1 Zloti 22 
1 latel"lin 618 20 Ley 17 

20 Liret 213 20 Dinar 55 
20 L .. a 23 1 Çerno•ic -.-
20 P. Belçika 115 Altın 9.32 
20 Drab.mi 24 MecKli1• 41 

Bir fabrikatörün izahatına gö
re, bundan evvelki tetebbüale ala
kadar makamlarca iyi kartılanmıt 
ve fabrikaların mütkül vaziyete 
düşürülmiyeceği bildirilmittir. Bu 
itibarla bu defa yapılacak temas -
)ardan fabrikaları koruyacak şe-

Ayni mahkemede, tetviki sana
yi kanunundan istifade ile kullan
mak üzere tehre ithal ettiği ma . 
kineleri satmaktan ıuçlu lamail 
Hasan ile lsmail Safanın davala • 
rına da devam edilmittir. Bu hu -
susta alakası olduğu anlaşılan lb
rahim isminde bir şahsın da mah
kemeye celbi için duruşma başka 

beklemektedir. --------.....!~=::..... __ ...::::. t Florin 83 Ban1'not 240 





.. ---=: 

tdirnede taşan nehirler Çankırıda \ Diyarıbekirde 
T u" . Ayasof~- Aşılanan ağaçlar 

Sivas nasıl kuruldu? 
'k·gYanl arın sebeb.erı - 310 ve 326 da Büwük cami Ayasofwanın \Ko·· ıu·· nu··n _....d -d. w Eski ismi "Sebast,, dır. "Scbast,, kad;m 
ı t ki J J y o un ıye yatıgı 1. d " .. . . ı escbbüs - Türk - Yunan topra arı- küçük bir modelidir ağaçlar fıstık verecek y~nan ısanın a Ogust şehrı,, demel{tır 
lla zarar veren taşmalara karşı bı" r tedbir DIYARIBEKIR, <Milliyet > -Diyarıbekirin meyvecilik ve fıstık-

ıı~Dl~NE, (Milliyet) - Trakya- ği için bu mesai akim kalarak ke. çılık işlerine zıraat idaresi büyük 
llıyaCO~r~fl vaziyetini yakından ta- şif evrakı Nafia nezaret inin dosya- b ir ehemmiyet vermekted ir. Eski 
kıta l,:':.dı rne'i Eayın b ir vatandaşla !arı arasına tıkılmıştı. O vakitten devrin ihmali ve umumi harbin tah 
dirne 1~ Yol arkadaşlığı yaptım. E- bugüne kada r Meriç, nehri Türki- ribatı yüzünden meyvecilik hususn-
hab ,ııııı sular altında kaldığını ye kıyılarında, hayli yerleri yar· da geri kalmış olan Diyarıbekir vi-
birl·~ Veren lstanbul gazetelerini mak ve mecrasını değiştirmek te- 11 \ !ayetinin bugünkü muhtelif meyve 
lay~ e okuduğumuz bir güne rast- şebbüslerinde bulunmamıt değildir. ihtiyacının en mühiml'f!i civar vila· 
~on n hu yolculuğumuzun esaslı Ancak hükumetin ve halkın gayret yellerden temin edilmektedir. Vi-
~. [~ı_tıalarından birini teşkil eden ve basiretile - yarılmak istidadın- !ayetin Çermik, Osmaniye ve mer· 
Lııııu ır:ıe nehirlerinin dünkü ve da olan bu yerler - takviye edil- • kez kazalarında milyonlarca me-
bir\ nku vaziyetlerini çerçeveleyen rniş ve buna meydan verilmemiştir. nengiç ağacı vardır. Evvelki sene-
lale 0ıı:ışınamızı, yerinde bir mü· Bu defaki seylD,bın fiddetini gö- ye gelinceye kadar köylülerce bu 
'l!ıey~ 01ınak üzere aynen aksettir- zönüne getirecek olursak bu ted- ağaçların kıymeti layıkı ile bilinme-
lad 1 faydadan hali bulmadım. Ar· birlerin de suya düşeceğini tahmin diğinden bunlar mahrukat maka-
'•s "'•1ın diyor k i : etmek pek güç olmaz sanırım. Taş- mında kullanılmakta idi. Lakin 

dar '~n da, , ı::o-00 sene evH•lisine ka- kınlıkların zararı yalnız cumhuriye ziraat idaresinin mütemadi t elki-
te' ·ı· ·ll . .<atn M..,rı e getiren ik i di· timiz topraklarında değildir. Kom- natı sayesinde bu ağaçların birer 
d~~ 1 Ye ken ka yıkla.r ı Edirneye ka· şumuz Yunanistan arazisi de .bu servet membaı olduğu anl aşılmış ve 
lııo ıtelerek adaların portakal li- yüzden hayli zararlar görmektedir. bu ağaçların fıstık aşısı ile ıslahı i-
l~rt'.zeytin ,zeytinyağı . .. gibi mahsul Bunu nazarı dikkate alan tarafeyn çin köylülerde büyük bir merak u-
tıir 111 getirirler ve Edirneden pey- hükUnıetleri muhtelit bir heyet teş- yanmıştır. 
lııahUttıurta, ?.ahire vesaire ... gibi kil ederek bu nehrin yatağı üzerin- Mezkur kazalara mevsiminde 
leı-d.'0uller i alarak adalara nakleder de uzun müddet tetkikat yaptırdı- gönderilen mütehassıs marifetile 
d,h.1'. .vakitler Fili be sancag" ımız !ar ve bazı ıslahata da karar verdi- ı · ~ ı ıh a&ı kabul eden sakı beyaz nevi ı 
dop b lıva eden Edirne vilayeti Ro !erse de bundan henüz bir netice T ık 1 1 d 

menengiçler budandırılarak ihzar 
l\ı h' da an arının kısmı ıizamı a mama ı. 

Bu utları içine alıyordu. Meriç nehrinin kısmı azamı Tür- edilmit ve Gaziantepten g~tirilen 
Ça.y 11 balkanlar ve bilhassa Arda kiye ve Yunanistan arasında müş- 5 bin aded fıstık aşı kalemile 2500 
ıılık111111n geçtiği dar boğazla.nn kar- terek bir vaziyette bulunduğu ci- adet ag" aç muvaffakiyetle aşılan-

h 1 1 
Çankırıda büyük cami 

llıit b Versanları ormanlarla bezen- et e temiz eme masrafının her iki mıştır. Bundan başka menengiç a-
ı:odı' ulunuyordu. Zaman geçtikçe hükumetçe ortaklaşa verilmesi lıi- ÇANKIRI, (Milliyet) - Mimar 1 I b h <. tıı s· f d . l t g' açlarile alakadar köy Ü ere ve a 
tıııd e .~ilayetinin dağlık kısımla- zımgeleceği tabiidir. Ancak iş çok ıı~n tara ın aın ınşa o umnuf ur. llıe' 11 tutün ziraati taammüm et- muazzam ve masraf çok ağır oldu- Daha uzaktan bakıldığı zaman A- çe sahiplerine mütehassıs tarafm-
lııe~e haşladı ve o devirdeki hükii- ğundan hiç olmazsa bir müddet i- yasofyanın küçük bir modeli man- dan budama ve aşı usulleri göste-
deıı bdaınlarının kayıtsızlığı yüzün- çin nehrin kendi cereyanile temiz- zarasını gösteren bu binanın Si- rilmiş ve bu meyanda vurulan aşı-
lııaıı\ u cayın geçtiği yerlerdeki or- lenmesini temin etmek, için, fikrim ınan tarafından yapıldığı hemen !arda oldukça tahribat yapan fıstık 
tart ar birer birer tahrip edilerek ce, en kısa ve en masrafsız yol Me· anlaşılır. göz kurdu kendilerine tanıttırılmış 
ı a hal' · 'ld" y · 1 • • d · 1 t • kt d t k Bu camiin Istanbuldaki Süley-•ıı ta I ıne getırı ı. em açı an rıcın enıze u aş ıgı no a a eşe • ve mücadele usulü gösterilmiştir. 
y

0 
•. ~ a .. larda iki sene tütün ekili- kül eden Deltanın iki kolunun önü- maniyeye benzediğini Çankırılı • • u l " l" 1 H lbuk' d " 'ld' Bu sene Çermik mıntakasındaki 

lar; ÇUncü sene de, yağan yağmur nü tartaklayarak açmak ve ayrıca ar soy uyora r. a ı egı ır. 
tarı:ı ve eriyen karların tes\rile, bu Edirne önündeki Maraş köprüsün- Bu cami tamamile Ayasofyanın aşılı menengiçlerde meyve gözleri 
ğ11111 ~~ın toprakları Ard_!nın yata- dan Bosnaköy gediğine kadar olan modelidir. teşekkül etmeğe başladığından 
•ıta .1urülerek bu sert akıtlı çay va- mesafede Sofulu ile Dimetoka ön- Emsali dünyada pek az gelmit köylülerin şevk ve hevesi bir kat 
llıeesıy!e Trakya ovasına ine ine !erinde - atağı yukarı 10 • 15 ki- olan büyük dahi adamın inşaat daha artmış ve afı kalemlerini biz-
lab'~a dolmağa ba,lıyordu. Bunun lometrelik - birer kanal yapmak modeli bidayette Ayasofya olmuş- zat edarik etmek için tahsi teteb-
le) 11 neticesi olarak her sene vukua auretile bazı muvakkat tedbirler it- tur. Orta ya'lı olduğu zaman yap- büslerde bulunmutlardır. Vilıiye~~e 
~a~ı~ tuğyanlar etraftan da bir tihazı faydadan hali kalmayacak- tığı meydana getirdiği büyük bi- 1'e Silvan fidan!Jklarına ilaveten 

' ı ar · h · d k b 1 tır nalar Ayasofyanın usulü mimari-llelı . azı ta rıp e ere un arı .,, meyvecilik itibarile mühim görülen 
Ceııtııı Yataklarına taşıyorlardı. sinden pek uzaklatmamıt ekseri- Çermik kazasında da bir fidanlık 
'% i: 0 ~amanki idarelerin lcayıtsız Merzifon suyu yetıe ona benzemiştir. tahsisatı vilayet umumi meclisince 
turd Ugtiııkü vaziyeti fU suretle do- Üstat me~leğinde ilerleyip yük- kabul edilmiştir. Bu sene yalnız 

tdll. seldikçe icatkii.r zekası mimari merkez fidanlığında meyveli mey-
~er' ırııe önünde birleten Arda, Bu kentimizin SU işi de sahasında yeni yeni şekil ve us - mesiz olmak üzere 21 bin fidan ve 
•dı ıl ve Tunca çayları (Meriç) halledilecek luplar ıeçtikçe asıl meşk ittihaz et- 4 bin adet çilek fidesi halka para-
)e ta tında bir nehir halini alıyor tiği mevzudan uzaklaşarak Aya - sız dağıtılmıştır. 
ll~allleze dökülüyor. Meriç, Trakya MERZiFON, (Milliyet) - Bu- sofya modeliınden açılmağa batla- Vilayet tavuk cinslerinin ıslahı i-
lııay arın~ geçerken 1ıiçte uslu dur- rada susuzluktan epeyce ııkıntı çe- mıttı • için bu sene vilayetçe dünyanın en 
•eıı an hır nehirdir. Bu itibarla her kilmektedir. Vaktile, Merzifonlu Buradaki büyük camiin tarzın- methur yumurtlayıcı tavuklarından 
~er e Yatağını değİftİrir ve gene Kara Mustafa Pata zamanında, o- dan anlaşılmaktadır ki bu camiin Rodoylan, Legorn, Minorka, cina-
\ıi·1·11';ııe kar•ılıklı kıyılarından h' 1 b 1 intası sırasında Sinan devrei te- lerı'nden olmak u"zere 28 adet tavuk 

• 1 h Y nun ımmeti e ir su, getH-i mit, k ı · d · · A t<it;: ~.Ya ut ötekini yalar, sürer, emmü iınün yarısın a ım•t· ya- ve horoz mübayaa edilmi& ve yu-
.1 ~tur B I üstü, açık ve mazbut bir depo ha- f b' d" k" b' T q'~i d · öy elikle de Enez önün· so yanım esas ınası ort o'e ır murtaları halka paraaız dağıtılmak 
dotd enizi millerce açıklara kadar !inde bulunmayan bu su, .bilahare mürabba üzerine konmuş olan bir ıuretile bu cinsin vilayet dahilinde 
l• llrur B .. E " .. d k" bakımsızlık yu" zünden bugün peri- büyük kubbe ve bu murabbam is- l "Itri · ugun nez onun e ı roğalmasma ça ıtılmıttır. 
de 

4 
çt~ üç buçuk metreye ve deniz fan bir hale gelmitti. Merzifonlu tinat ettiği yanlardaki yarım kub-

'e.tıti • ınil mesafeye kadar 75 Kara Mustafa paşa, buraya bir sa- beler . itte Ayasofyanın asıl iske-
~ •• 1. llıetre su vardır. Bu itibarla f d b !eti budur. Bu da aynen bir murab· 
l

" ç at_mesa e e ulunan "Marmca,, kö b d b b 
di z ' &erbest akamaz. Bunun için yündendir. Merzifona bu sudan a üzerin e inayi taçlandıran ir 
ht1• 11d11ttıanlarda rakit bir su mahi- b k 1 kubbe. Ve murabba duvarların 

k 
a, . a güze camiler de yaptırmıf- d d l'ıhd· e. alır ve ta.kınlık zamanla- ayan ığı yarım kubbeler. 

·• <l , tır, ışte, mevcut su da onun ismine 
etr,f' ı eriyi kapalı buldug"u için, · f " ' · Süleymaniyede esas bina gene 

~ 11 ıza eten pafa suyu,, adını tatımak A f d al akl 
lla.r Yayılır ve çok tahribat ya- d Ş yaso ya an ınm a beraber 

h ta ır. imdi belediye, bu suyu şekli umumideki tebeddül yeni ila· 
\' "l·ri · "Muayene.,ye göndermit; ve bu va- veler teferrüat ve hülasa umumi 
'tııl6 cın ta,ması zaman ve mev- zifeyi üzerine alan Bay doktor Ce-d ' tıı k manzara ile Ayasofyadan çok ay· 
llrurk u aYYet değı dir. Durup mil Ankaradan müsbet bir raporla ».-Jh eıı. kışın ta&ar, yahut tatmaz,· d" .. .. R ·ı rılır. Ve daha ziyade lslam mima· ı--< ., k y onmuştur. apor, vı ayette tasdik-'lır ... e •nler ı"çı'n en tehlı'kelı' olan risi kendisini gösterir. ... tedir. Yeni belediye batkanı, Ham- 5 
Ottalı:Vsiınde fena halde taşar ve di Acar, bu suyun membamdaki, binankın Çankırıya şeref veren 

3
10

11:1 tahrip eder. b " t" k ki b ' l .. 1 bu üyü eserinin Süleymaniyenin 
~· ta 'hl u un ayna arın ır eştırı erek değil tarnamile Ayasofyanın mo-
~~ tıı rı erinde böyle şiddetli memlekete temiz ve kapalı bir su-toruı lıYa.nı ınüteakip hükumetçe rette getirmek arzusundadır. Yal- delıdir. Büyük mimar camiiın için· 

it_, eıı 1 . d 
1 

de mimari tezyinata ehemmiyet 
~'tıd Uzum üzerine nehrin ya- nız tım i ik parasızlık yüzünden · 

• 

Sivasın mesireft olan Paf'J 

SiVAS, (Milliyet) - "Moltke'nin 
mektuplarına göre Romalılardan evvel 
Sıvasın bulunduğu mevkide ( Kabira) a
dında bir kale varmış [Burada Metridat' 
ın Roma kumandanı Logü\lüs'e kartı 
kat'i bir mağlubiyete uğradığı muhak -
kaktor.) 

Sonraları zaman geçt :.k çe burada aynı 
ismi taşıyan bir şehir kurulmağa batla
mış, altıncı Metr:dat bir ıaray yaptırmak 
suretile burasını tereflendirmiş, Pomye 
de Mctridat'ı mağlup ve bu havalide Ro
ma hakimiyetini kat'i ıurette teıiı etlik
ten sonra şehre (Diyopolis) yani mabut 
şehri adını vermiş t ir. Pont krnlı (Pole
mon) un zevcesi olup zevcinin vefatında 
memlekete varis ol~n Pitodoriı Diyopo
lis'i tamir ve ihya ederek meşhur Ogüste 
hürmeti mahıusa olmak Üzere bu şehre 
Sehaıt ad ını vermiştir. Sebast kadim Yu
nan lisanında Ogüıt şehri demektir. 

Bu huıuıta daha ziyade malumatı bize 
Urfalı Matyo vekayinamesi vermektedir. 

Buna nazaran Vasporagan yani Van ha 
valiıinde ;crayi hükumet eden Arçeroni 
hanedanı hükümdarlarının sonuncuıu 
Senegrim Jan miladi 1021 ıeneıinde Sel
çuk Türkleri tarafından taciz edildiğin
den memleketi Bizanı imparatoru ikinci 
Bazil'e terkederek mukabilinde Kapadok
yada ki.in Sıvas şehrini aldı. Sıvası.. Se· 
negrim Jan oğlu David ve onun oğlu 
Adom ile Ebusehil icrayi hükümet etmiş. 
!erdir. Urfalı Matyo bu tarihte Selçuki
lerin Anadoluyu İstilalarını mevzuubah
sederek akınlardan biriıini fU suretle an• 
!atıyor: 

"Sultan Tuğrul divanından gelenler 
tarafından birçok vilayetler yağma ve 
tahrip edilmiş ve bunların ahalisi kıımen 
kılıçtan geçirilmiş ve kısmen de tahtı e
sarete alınmıştır. Bunların hatlarında ö
lüm alametleri taııyan bayraklar da var
dı. Nüfusu çok ve güzel bir tehir olan Sı
vaı üzerine yürüdüler . ., 

Matyo sözlerine ıu ıuretle devam et -
mektedir: 

"O ne müthit gündü .. bir lihza içinde 
Sıvas folllıri ile etrafındaki ovalar baıtan 
bata kan deryasına döndü. Şehrin surla
rını katedip ııeçen ırmak o dakikadan iti
baren berrak bir su halinde değil, kırmızı 
bir kan nehri olarak akmağa baıladı ... 
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Bir adam delirdi 
ÇORUM, (Milliyet) - Çorwnd~ 

kahveci kör Hıdır ismile tanılan bir a
dam birden bire delirmiş ve yanan so
bayı kucaklamak, saçmasapan söylen
mek ııibl delilik alametleri gÖ&terdiği i
çin muayene edilmek üzere SamıHna 
ııönderilmiştir. 

GôRELE, (Milliyet) - Son günlerd~ burada içtimai hayatın elle tu-
.tulur bir fekilde canlandığı görülme ktedır. Buna önayak olan bazı me
murİtlin çok yerinde attıkları adımlardır. Yıllardır memlekette uyuyan 
bir hayat vardı. Küçücük bir kasaba olan Görele her türlü ileri hareket
ten mahrum bulunuyordu. Kaıabada son zamanlarda bazı değerli mu
allimlerin gece toplantıları yaparak ha•bihallerde bulunuyorlar. 
Şu uzun kış gecelerinde daha çok samimiyetle devam edeceği ıanılan 

ve cidden faydalı olan bu yollu toplantılar bir lil:ir teatisi ihtiyacını da 
gidermektedir. 

labrikaısının ıeliilerinden 

du. Birçok asil ve mümtaz adamlar ölüm 
darbelerine uğrayarak ufiil etliler. Yüz
lerce kilise alevler ara11nda çöktü. Birçok 
aileler esir edilerek Irana sevkolundu." 
Birkaç saat içinde o koskoca ~ıvaı yan
gından enkaza döndü.,, 

Matyo bu satırlarile Türk kumandan
larına kartı çok ağır bir lisan kullaruruı 
tır. Buna sebep te o zaman Sıvasın Enne 
niıtan merkezi bulunması ve Ermenilerin 
Selçuk istilasının önünde p~alanma11 
kendilrine çok =iır geldiğinden bu va -
kayinameyi yazmağa ve kendi içindeki 
dini ihtiraslarını tatmin etmek, Enneni
leri Selçukilerin üzerine sevketmek ga
ycsile bu kitabı meydana ıretirdiği anla
şılıyor. Sıvas akını 1060 milidi ıenesine 
tesadüf etmektedir. 

Gene Matyo vakayinameıine göre Bi· 
zans imparatoru Diyojen'in 1071 Selçuk 
hükümdarı Alp Arslanla harbetmck üze
re Sıvaıa geldiği zaman Ermenilere kı .. 
zıp burayı tekrar yağma ettiğini kayde
der. 

Hammer tarihi iıe Türk istil&sı zama· 
nında Sıvasın yüzbindcn fazla nüiusu 
ve etrafının çok müstahkem biT teiıir ol. 
duğunu yazar. 

Bugünkü Sıvaa'm e.c.l (Sebast) ın 
mevkiini muhafaza ettiii zannolunmak· 
tadn', Asıl Seba.t'ın Sıva11n üç ıaat tar• 
lcında Kızılırmak civarında Boiaz köp. 
rüsünün öte tarafında Oraz köyü civa .. 
rında olduğu söyelniyorsa da orada Bi· 
zans asarı bekayaıından ba.fka bir ıey 
görülmemektedir. Yeni tetkikatın neti
celeTine nazaran da (Sebast) ı timdiki 
Sıvas mevkii olarak kabul etmdo: lizım
gelmektedir. Türkler zamanında Sıvas 
Anadolunun müstahkem ve tie&re't&i.h 
ıehirlerinden biri imiı ... 

Meyvesi ve pamuğu çok meıhur oldu
ğuna dair birçok müverrihlerin kayıt
larına tesadüf edilmektedir. (lbni Batu• 
ta) Sıvası o zamanlar ırezmiı, dolatmıt 
ve kanaatlarını ıu suretle anlatmakta -
dır: 

"iklimi Rum'da bulunan ıehirleTİn en 
büyüğüdür. Ve en ııüzelidir. Umera o
rada ikamet eder. Beldenin tarzı güzel. 
dir. Sokakları, çarıılan muntazamdır." 

Sıvas, kurunu vüstada da ehemmiye
tini kaybebnemit. Daniıment'liler, Sel. 
çukiler, llhaniler Kadı Buriıaneddin dev 
!etlerine &ıra ııra merkezlik vazifesini 
de gönnüıtür. 

Anadolu Selçukileri de burada kalmıt 
!ardır. Alaettin Keyk.&at zamanında 120 
bin nüfusa malik olduğuna dair Ham
mer tarihinde kayıtlar vardır. O zaman 
Sıvasta bulunan medreselerin birer da· 
rülfünun mahiyetinde olduğunu ve ci • 
vardan buraya tahsil etmeğe bir çokla
rının geldikleri ve buTada kaldıkları zik. 
redilmek:tedir. Bugün Sıvaıın meıire ma
halli olan Pata fabrikası civaTında o za
man Selçuki hükümdarlarının kasırlaTı 
da varm•ı··· 

Sıv .. , Osmanlı idaresine ııeçtikten 
sonra günden a:üne harap olmuştur. Ta 
ki, Cumhuriyet hükumetimizin eline ııe· 
çinceye kadar .. 

Mareıal Moltke Sıva11 ziyaret ettiği 
vakıt Selçukilerin burada bıraktıkları e. 
aerlere bakarak bunlar. hakkındaki ihti
saslarını §U utırlarla topluyOT: 

"Hiç bir yeTde bir gotik lôlinde Türk 
-camii cephesinin irae ettiii zenain oy
macılık sanatını ırörmedim. Onun bel' 
<!atında bir büyük oymacılık eseri görii
lür.,, 

Hakikaten bu kıymetli eserlerin yapı 
lıılarından uzun yıllar geçtiği halde bu· 
ııüne kadar elimizde bulunan medrese· 
lerin ve Selçuk eserlerinin çok mahiraM 
bir ıurette yapıldıklarını ve bugünkü 
mimarinin bile o eserlere kavuıamıyaca· 
ğı pek aşikardır. 

Ve ,bunun gibi anayurdun her köıe 
ve bucağına serpilen kıymetli sanat eser
leri Türkün hakiki çehresini aydınlatan 
varlıklardır. 

Sporcular tay yare si 
BALIKESiR, (Milliyet) - Bahke

ıir futbol heyetinin tertib ettiği ve ge
liri tamamile tayyare cemiyetine ait 
müsabakal.:t.rın birincisi bu cuma oy
nandı. 

Karşı laşan güç ve birlik takımları 
battan sona kadar güzel oynadıll\r. 

Her i!.:i takım en genç oyuncubtrİ
le oynadılar. Güç çok taliıiz idi. Oyu
nu &irl'1< t<>knru 2 - 1 kazandı. 

---------
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Bir adamın öldürüldüğü koltuk 
üzerinde aynı saatta oturmak 

ne korkunç ve tehlikeli bir şeydi 
Hülasa tub ta ne garib feydi değil mi Ko-

[F~ntoına - PırSI.Z namile maruf o- verlih? Mevhum bir kadına hem de 
lan Mar en Dal hususi bir baloda ga- hiç bilmediği bir lisanla bir mek-
yet gariıı bır hınızlık va kasının içine tub yazmak ta kimin aklınn gelir? 
karışmıştır, Çalınan gey ev sahibi Ma- O 
oam K"verııhın yeşil elmasıdır. Bunu mektubu bu yazıhanede yazmıt-
Bnna ısmınde bir genç kız aşırmıştır. h galiba ... 

aksa< ı §Udur: Çünkü bu yeşil el- Fantoma - Hırsız sanki bütün 
mas Cııru uorinjer isminde bir adamın sırları aydınlatacakmıt gibi göz-
katledildiğı gece bunun üstünde idi. !erinin bütün kuvvetile yazıhaneye 
Ve elması ı ".r parçası da cinayetin ol- bakıyordu. Mahcub sesile: 
duğu yerde bulunmuştu. Brina bu mü- E b 
cevherı tekrar elde ederri. kendisini - ğer U mektubun sırrına e-
kunannak ımyordu. Halbulti mücev - rebilseydik, dedi, meseleyi hallede-
her tekrar ortalı:.tan esrarengiz bir şe- bilirdik. Ben öyle tahmin ediyo-
kilde kayoolmuştur. Bunu acaba ev sa- rum. Fakat polis mektub meselesini 
hibı Kovorlik aşırmasın? Fakat neden bir tarafa bıraktı da fU brotun par-
bu adam bö_\ e bir hırsızlığı yapacak- çası me•elesi ile uın-as,ıyor. 
tır? o~ 

işte Dal, şımdi genç kıza bir yar . Koverlih yerinden sıçradı. Bo-
.dmı olmak uzere Koverlihin arkasını ğazından boğuk bir ses fırladı: 
takıp eımckt~ ve elması bulmağa çalı~- - Brotun parçası mı? ye,il bro-
maktadır] fUn parçası mı? bu parça hakkında 

- Evet. Anlıyorum. Fazla mü- ne biliyorsunuz? 
tecessis komtulardan kaçınıyor - - Büyük bir şey bilmiyorum. 
du. Bir bacağım sürükliyerek Dal Polis bu hususta ketum davranıyor. 
büyük bir masaya yaklattı ve tak- Bildiğim bir şey varsa bu yeşil el-
dirle tetkik ederek: mas parçasının yeşil bir bir brof-

- Bu halis Bresilya güldalın - tan dü~tüğüdür. 
dan değil mi?. diye sordu. Koltuğa daha ziyade gömüldü. 

- Hiç bir teyden haberim yok. Gülümseyerek ona baktı ve lakayid 
- Ya bu koltuk ne güzel itlen- bir tavırla ilave etti: 

mit! - Broşu ne yaptınız Koverlih? 
Fantoma Hırsız kartısıodakinin Koverlih oturuyordu. Bu sefer 

yiızüne bile bakmadan koltuğa o - de, gene boğ'tzından boğuk bir ses 
turdu. Mütecessis gözleri yazıha - çıktı ve yerinden fırladı. Yüzü hem 
nenin bir köşesinde duran telefona beyaz, kireı; gibi olmuştu. Kekeli-
ilişti: yerek: 

- Hala işliyor mµ? - Ne broşu? diye sordu. 
Koverlıh sabırsızlıkla bağırdı: - Pek İyi bilirsiniz canım. Bun-

T elefon mu?. Evet, Zannede- dan birkaç ıaat evvel Arezzo vazo
rim. Barenjer'in varisi olan yeğeni sunun içinden aldığınız yetil broş-
kendisi gelene kadar hiç bir şeye tan bahsediyorum. 
dokunulmasını istemedi. - Oh! .. Arezzo vazosu ... 

- Mükemmel. Başı göğsüne düştü. Fevkalade 
Dal koltuğun içine gömülerek: bir gayret!e biraz sakin olabilme-
- Barenjer öldürüldüğü za- ğe muvaffak oldu: 

man demek bu koltukta oturuyor- - Nereden biliyorsunuz? 
du. Söylenildiğine göre telefon a- - Bu da benim sırrım. Siz biri-
çıktı. Aheze yere dütmüttü. Tabii sinin brotu vazoya attığım gördü-
)mdat istemek istemitti. nüz. Telefon etmek bahanesile dı-

Koverlih soğuk bir tavırla: tarı çıktınız. Fakat çok uzaklaşma-
- Tabii. diye cevap verdi. dınız. Geri döndünüz, kapıyı ara-
Maaanın öbür tarafında ayakta !adınız, elinizi vazonuzun içine 

duruyordu: daldırdınız ve broşu aldınız. Şimdi 
- Şimdi, dostum, beni dinleyi- Koverlih hayretten b&fka hiçbir 

niz. diye defam etti. Sizin kim ol- fey hisestmiyordu. Şatkınlığı 0 ka-
duğunuzu bilmiyorum. Niçin bura- dar büyükdü ki diğer bütün hisle-
ya gelmit olduğunuzu da bilmiyo- rini bastırıyordu. 
rum. Lutfen izah eder misiniz?. - iyi malfunat almışa benziyor-

- Hayır. Sabahın saat dördün- sunuz. Nerede idiniz? 
de izahat vermeğe hiç niyetim yok. - Bu da batka bir sır. Sizin bu 

Ve gülerek devam etti: broşa ihtiyacınız yok değil mi Ko-
- Tam Barenjer'in öldürüldü- verlih? Niçin bunu bana yüksek 

ğü yerde, onun öldürüldüğü zaman bir maksad için vermeyesiniz? 
oturduğu koltukta oturmak insana - Bitmedi -
bir titreme veriyor. ••------

-Sizi oraya oturmağa kimse Yurdda 
icbar etmedi ki: 

- Hayır. Fakat bu titreme bo
tuma gidiyor. Kimsenin gelip beni 
öldürmiyeceğini ümit ederim. Ba
na bir kurşun aıkmağa hiç niyeti -
niz yok değil mi Koverlih?. 

Koverlih korkudan bağırdı ve 
ziyaretcisinin yüzüne medet umar 
gibi baktı: 

- Siz ... Siz.. Benim .. ismimi 
biliyor musunuz?. 

- Yarabbi .. Ne kadar asabisi 
niz. Oturunuz canım. insanın vic
danı rahat olmayınca ayakta dur
mak çok yorucu bir tey olmalı. 

- Ne?. Yani ne demek istiyor
sunuz?. Benim ... 

- Yok efendim .. Yalnız, vic -
danı rahat olmıyan bir adam gibi 
hareket ettiğinizi söylüyorum. El
lerinizi görebilir miyim?. 

Koverlih'in ağzı açık kaldı. Sonra 
birdenbire anlamıt gibi gözleri 
parladı ve bir deliyi teskin etmek 
ister gibi ellerini yazıhanenin üze
rine koydu. 

Dal ince uzun parmaklı olan bu 
elleri tetkik etti. 

- Evet, dedi, bu eller benim ara
dığım eller. Sadece emin olmak is
tiyordum. Sizin sanatiniz nedir Ko
verlih? Piyano mu çalarsınız yok
aa adamların cebinden keselerini 
mi çalarsınız? 

Koverlih bir tey söylemek ıçın 
ağzını açtı fakat yalnız omuzlarını 
silkmekle iktifa etti. Bu adamın 
deli olduğuna kani olmuttu ve za
rarsız bir deli olması için içinden 
dua ediyordu. 

Dal devam ediyordu: 
- Eller insanın ahlakını göste

rır. 

Barenjenr'in ellerini görmediğime 
çok müteessifim. Bu mektuhıı "a-
zan adamın ellerinin bir hıı • ~···e-

Hava durumu 
Her tarafta yağmur ve 

kar yağıyor 
ANKARA, 6. A.A. - 6-2-1935 

de Türkiyede hava vaziyeti : 
Ziraat vekaleti meteoroloji ens

titüsünden alınan malfunata göre 
son 24 saat içinde yurdun Akdeni~ 
sahilleriyle Karadeniz kıyılarının 
Trabzon ve Samsun çevreleri ha
riç tutulduğu halde diğer yerlerd~ 
hava yağıtlı geçmittir. Yağıf İs
tanbul çevresiyle Manisa ve lzmir
de yağmur ve diğeryerlerde kar 
teklindedir. En fazla yağıt Ban
dı~ada 8 m \'metredir. Diğer yer
lerın yağıfı 1-5 milimetre arasında 
ölçülmüttür. 

Hava suhuneti de düne nazar.uı 
Trakya ve Eğe mmtakalarında 3 
derece ve doğu Anadolusunda 10 
der~e .et~afında bir dütüklük kay
dedılmıftır. Buna mukabil orta 
Anadolu mıntakasında hava auhu
neti 3-10 derece arasında olmak 
üzere yükselmiftir. En dütiik au. 
hunet sıfırın altında olmak üzere 
Karata 22, Erzrumda 18 Boluda 
16, Eakİfehirde 12, Siva~ ve Kır: 
•ehirde 10, Çorum ve İıpartada 9 
Y ozgad ve Kastamonuda 8 dere- ' 
cedir. En yüksek suhunet sıfınn 
üstünde. Dörtyolda 13, Antalyada 
12, lzmırde 10 derecedir. Anka
rada bugün saat 14 de termometre 
sıfırın üstünde olmak üzere 3 de
rece kadar yükaelmİftİr. 

latanbulda dünkü hava 

ISTANBUL, 6. A.A. - Sıfır ha
raret derecesine ve deniz seviye
sine indirilmi~ barometre bu sabah 
saat 7 de 760, 14 de 758, hararet 

Kadın say:av ar 
Mec.iste başı açık 
Oturacaklar 

(Başı 1 inci sayfada) 
o v~ya ondan sonra gelen en yatlı 
&aylav açacaktır. Heye.ti umumiye İs -
terse muvakkat bir başkan seçer veya 
meclisi eski ikinci b~kanlftT'lndan biri a
çar. 

Kurultay açılınca evvela ba,kıı.n, 
aonra da ba~kanhk divanı seçilir. Fa • 
kat başkan iCÇil1nezden evvel bir tır .. 
ka toplantı.. yapılması ve bunda bat· 
kanlık divanı için nar.net göstc:-ilmeıi 
muhtemeldir 

Ba§bnlık divanı seçildikten son
ra, Cuınhur ha kanı ıeçiıır ve reyler, 
usulden oldLı ğu ÜzeTe dckuz k:şi tara
fından tasnif edilİT. 

- Kurultayda kadın saylavlar için 
bir kıyal,.t kaydı var mıdrr? 

- Saylavlar için umumiyetle bır 
kıyafet kaydı yoktur. l:littabi her sayla;, 
ın meclise medeni bir kıyaletle gel -
mesi li.zımdır. Yalnız kad.nlar bir çok 
yer1erde şapkalarını çıkarmaktarı '~ • 
tisna edilıni~ iseler de kurultay salo • 
nunda Ş•'P aJarını çıkaı .naı~rı ·- ... r. 
Kadın ve erkekler arasındaki bu ıit .. ş. 
nayi, kurultı:ı>• .onunda da muhafaza 
etmek ve kadınlar i~in bir fark &Özet -
mek ..ahi! olamıyacaktrr. Kadın say
lavlanmız da hu husu•ta erkek saylav
Jara benzemelidirler.,, 

Bay Hasan Saka da gitti 
büyük Kurul'lay baıkan vekili Bay 

Hasan Saka dün akşamki trenle An
karaya gitmıştir. 

Hava Lokarnosu 
(Başı 1 inci sayfada) 

tercüman olacak müzakeratın muh 
temel cereyan sahasını hazırla
mak üzere uzun boylu diplomatik 
müzakerata lüzum hasıl olacağı 
tahmin ediliyor. 

Hava andlaşmasına karşı ser
dedilen başlıca itirazların biri, bu 
andl~maya Almanyanın da ittir.i
ki istenmekle bu dev'.etlerin bir 
"hava harb filosu,, na malik bu
lunduğu zannedilmesi ve halbuki 
Versay muahedesinin koyduğu ya
sak mucibince onun böyle bir fi
loya malik bulunmamasıdır. 

Kezalik, nuntakavi andlaşmala
rın, müstakbel anl~mımın husu
lünde ne derecelerde amil ola
cağı ve yine, prenıib itibarile mev 
zuubahs edilip fakat tavzih olun
mıyan umumi teslihat mukaveles; 
dairesinde, Almanyanın hukuk 
müsavatı ne suretle tahakkuk etti· 
rileceği cayİsual görülmektedir. 

Tebliğdeki bazı formüllerin fU· 
mulüne dair, Almanyanın Paris
ten ve Londradan yakında istizah• 
ta bulunması memuldur. 

Ahtur Abendblatt gazetesi, Ren 
nehri .:ağ sah!lindeki elli kilomet
relik bir kısmın ve bütün sol sahi
linin gayrı askeri mahiyetinin il
ğasını istemekte, zira buraların as
keri hiç bir ehemmiyeti haiz bulun 
madığını söylemektedir. 

• 

Göringin londraya gitmesi 
muhtemel 

BERLlN,6. A.A. - Daily Mail 
muhabirinin zannettiğine göre, B. 
Göring'in, hava nazm sıfatile ve 
hava misakı projesini müzakere et
mek üzere yakında Londraya git
mesi mutasavverdir. 

"Emniyet,, i her millet bafka 
türlü anlayor 

BERLlN, 6.A.A. - Alman is
tihbarat bürosundan : 

Emniyet ve hukuk müsavatı mev 
zularına temas eden Völki,er Bö
bahter gazetesi, Londrada, emniyet 
fikrinin bir sürü teklif ve andlaf
malara bağlandığım ve_ derhal bu 
andlaf1Dalara girmek istemiyen u
luslara "fena niyetli,, uluslar iımi 
takıldığını yazmaktadır. Her uluı 
için aynı tekilde emniyet telakkisi 
yoktur. F.mniyet vaziyeti her dev
letin hususi vaziyetine bağlıdır ve 
her ulusun kendine mahsus emni
yet telakkisi vardır. 

Bu itibarla, noktai nazarlar bat· 
ka olduğuna göre, muhtelif dev
letlerin andlaşma tekliflerinin bat 
ka olması mantıki olur, Diploma
tik hukuk müsavatı ve bilhassa 
b&fka uluslara, kendi teli.lı.kiaine 
göre emniyet teklifi yapmak hak
kı verilmesi elzemdir. Mütekabil 
hüsnü niyet ile iki ulus arasında· 
bir hal çaresi daima mevcuttur. 
Birkaç taraflı andlatmalar üzerin· 
de müzakereler çok güçtür. 

Sovyetlere de tebliğ edildi 
MOSKOVA, 6.A.A. - Franaız 

sefiri B. Alfan Fransa ile Jngiltere 
arasındaki Londra gÖrüf1Deleri 
hakkında reımi bir tebliği hariciye 
komiserliğine vermittir. 

ret 11, en aşağı 1 O 13. 
Rüzgar lodostan esmi,tir. En 

yukarı süratı saniyede 6 metreye 
çıkmı,tır. 

BOLU, 6. A.A. - Uç gündür 
fasılalı yağan kardan, her yıl ol
duğu gibi, Bolu dağı tosası kapan
dı. Posta, hayvanla gidiyor. Kaza
lar arasında otomobil, araba, yol
cu eli idi i durdu. Bugün hava 

ŞUEAT 1935 

Istanbuidan müs
takil namzetiikle

rini koyan~ar 
(Batı 1 inci sahifede) 

isimleri şunlardır: 
General Refet, eski maa

rif müdürü Saffet, komisyon
cu Şemsi Günef, eski kadın
lar birliği reisi Nezihe Muhit
tin, eski tarih muallimlerinden Ih
san Şerif, Mürettipler cemiyeti re
isi Cemal, Kadıköylü tüccardan 
Sarp, eski Osmanlı bankası müdür
lerinden Keresteciyan, avukat Ab
ravaya, doktor Taptas, Mülkiye 
mütekaitlerinden Mihran Boyacı -
yan, avukat Palyati, Ziya Molla, 
avukat Diyamandi Seçmeoğlu, a
vukat lbrahim Nom, Mitat paşa oğ 
lu Ali Haydar, Makine mütehassı
sı Ali Fethi .. 

Öğrendiğimize göre, ,ehrimiz
de d~ bazı bayanlar müstakil ray
lavlrk için, namzetlilderini koymak 
için hazırlanmaktadırlar. 

lstanbul mülhak kazalarındaki 
ikinci müntehipler bu sabah, bu -
lund;ıkları kazalardan şehrim;ze 

ı;e' niş olacaklardır. Rey atma işi, 
yarın ~aat 11 de ba,lıyacak ve ak
,am saat 18 de bitecektir. 
Talim ve terbiye reni namzetliğini 

kaymadt 
Ankara Milli talim ve terbiye 

heyeti ba,kanı Bay Ihsan Sungu -
dan aldığımız bir telgrafta, lstan
bul saylavlığına namzetliğini koy
duğu hakkında bir gazetede çıkan 
haberin doğru olmadığı, böyle bir 
feyi aklından geçirmediği bildiril
mekte v,. haberin tekzibini iste -
mektedir. 

Viliiyetlerde hazırlık 
BOLU, 6 (A.A.) - Yarından 

sonra yapılacak saylav ve umumi 
meclis intihapları için merkeze ge
lecek olan ikinci 'ıüntehiplerin 
vaktinde gelebilmelerini temin için 
fırka, belediye ve vilayetçe tedbir
ler alınmakta ve yollar açtırılmak
tadır. 

lZMIR, 6 (A.A.) - Saylav se
çimi için seçim tefti, heyeti ile be
lediye ve fırkada hazırlıklar yapı
lıyor. ülkenin her yönünde olduğu 
gibi lzmirde de saylav seçimi ulu -
sun büyük öndere ve fırkasına i
nanını gösteren çofkun tezahürle
re vesile olacaktır. Sekiz tuh at cu
ma günü seçim sandığının ulus evi
ne nakli aevinç tenliği içinde ya -
pılacaktır. 

Saylav seçiminden sonra vila
yet genel kurumu üye seçimi de 
yapılacaktır. 

Y unanistanın 
Borç hissesi 

(Bqı 1 inci ..aııifede} 
ei idaresi 30 kanunusani 1935 tarihin • 
de Pariıte bu hususta bir tebliğ neıret
mittir. Bu ~blığde deniliyor ki: 

Eski Osmanlı imparatorluğu tak&İnı 
edilmiı borçlar meclisi idaresi, Yıman 
hükıimetinin, Osmanlı borçWından lı<ı
,.,,.u,., düıen miktan ödemek için 1930 
senesinden beri inkitaa uğrarnıı olan 
ıınözakerata, yapılan müteaddit teıeb -
büsler üzerine, yeniden baılamaiı ka
bul ettiğini alakadat-lara beyan eder. 

Yunan hükUmetiniıı talebi üzerine 
bir heyeti murahhua Atinaya gitmiı 
.. e 10 tqriniaan:ide baflıyan müzake -
rat, Yunan hükUıneti tarafından yapı • 
lan tekOOerin pyanı lu;bul görülnH'>o 
meli üzerine, muvakkaten tehir ediJ. 
mİftİ. 

Yunaniataııın ıı...ici borçlM1 hak
kında müzakeratıta bulunmak üzere 
Londraya ~ olan Yunan Maliye 
nazm, düyunu umumiye meclisi ve 
muhtelif memleketler hamiller ıırupu mü 
ıneısillerinden mürekkep olan miizake
rat komiteai, yeniden t"fehbiiate bulun
mutlar ve Y unaıı hiiklımetine clüıen 
hine h.ı.vıncla hamilJerce kabul edile
bilecek bir aureti bal bulunmaaı için te
ıel>büslerine devam etmiılerdir. 

Konu!<D&!ara, Yunan Malin Baka
nının Londradan avdetini müteakip 
Pariıte deYam edilecektir." 
Londrcula müzakereler kesiliyor 

ATINA, 6 (Milliyet) - Atıua a • 
jansının Londradan aldığı habere ıö -
re, Yunan heyeti ~iıi Pesmazoğ~u, 
Jnıriliı. maliye bakanı Çamberliryn ve 
Y unıon eıitmmı hamilleri meclisi idare -
sile yapılan müzakerelerden ıoD\'11 b'r i
tllaf zemini hulunamamıtttr. 

Müzakeratın kesileceğı bildiri! • 
mektedir. Peımazoğlu, Baıbakan Çal • 
darisi dün bu vaziyetten haberdar et • 
mittir· 

Eski Osmanlı imparatorluğunun 
Taksime Uğramlf Düyunu 

Umumiyui Meclisinin tebliği 
Paris, 30 Ilônci Kanun 1935 • 

Oımanlı Düyunu Umwniyeıinden Yu
nan hükümetine isabet eden hissenin te
diyesi zımnında 1930 dan beri keıilmit 
bulunan müzakeratın devamı bir çok 
müracaatlardan sonra i§bu hükümet ta
rafından kabul edildiği eıki Osmanlı im
paratorluğunun taksime uğnmıı dür.ı· 
nu umumiyesi Meclisi alakadarlara bil
dirir. 

Yunan hükumetinin talebi üzerine A
tinaya bir murabbaı heyeti gitmiı', fa
kat mezkur hükumetin teklifleri kahul 
edilmeyecek derecede olduğu cihetle 10 
Jkinciteırin 1934 tarihinde batlamıt o-

• . 

Ayasofya müzesindeı1elet 
gördüm ve nele:r görülür? 
1 könce Bizans lmpar~toruı un, soııra da 
Hızır'ın dayandığı direğın L b nde! · 

Ayasofya önünde meraklı bir 
kalabalık toplanmıştı. Biribirine 
soranlar vardı : 

- Açılmış mı? 
- Kaç kuru~ giriliyormut? 
- lçerde neıer varmış? 
Fakat bu sualler, ya cevapsız, 

ya da bir omuz silkmesile l.arşı -
!anıyordu. 

Nihayet kalabalık arasından 
bir kaç kiti, yeleklerinin cebini 
yok ayarak ağır ağır ilerlediler. 

Ben de bunlara katılarak yü -
rüdüm. Büyük kapının önünden 
geçerken gitenin camı vuruldu: 

- Bayım, bilet alacaksınız? 
Ben de ötekiler gibi elimi ce

bime götürmeğe hazırlanırken, A-
yasofyanın eski kayyumu seslen
di: 

- Bırak, bayı ... O yabancı de
ğil!. 

Eski kayyumun beni kayırışı 
sebepsiz değildi. Gazetenin bir 
köşesine, vaktile kayyumların ma
aşı ıçin iki satırlık bir temenni 
mektubu sıkıştımııştım. 

O zamandanberi beni unut
maz. Nerde görse, selam verir. 
Bir kahvenin kırk yıl hatırı var, 
derler. Demek, sırasında iki satır
lık yazının da hatırını sayanlar 
varmış. 

Neyse, bizim Ayasofya müze -
sine i.k giritimiz işte böyle para-
sız oldu. • 

Camilikten müzeliğe geçiş, bu 
eski kilisenin adeta yüzünü gül
dürmüştü. Onda, karanlıktan ay
dınlığa çıkar gibi bir hal vardı. 

Ötedenberi, Ayasofya, bende 
loşluğu ve sinsiliği ile Bizans ru
hunun esrarını içinde saklayan bir 
putbane te5İrini yapardı. 

Camilerin açık ve temiz görü
nütünü Ayasofyada bulamadım. 
Bu defa, onu müzeye çevrildiği 
ilk gün, bam batka gördüm. 

Ayasofya, yeni kılığı içinde, 
batından papağını, aırtından cüb
besini çıkarıp, asri kıyafete bürü
nen bir ihtiyar papasa benziyor. 

Bir vakitler hasır ovası denilen 
koridor, şimdi hasırı kalmadığı i
çin yalnız taftan örülü ıbir ova 
olmuf. 

Buradan büyük kubbe altına 
girilince, eski mabet; bütün haş -
metile meydana çıkıyor. 

Müzede, henüz etya denecek 
bir şey yok. Yalnız temizlik iti, 
bitirilerek, halkın ziyaretine açıl
dığı anlatılıyor. 

Her yanı, eski Bizans heykel
leri, Bizans levhaları, Bizans tat
ları ve Bizans eserlerile dolduğu 
zaman, gerçekten lstanbulun en 
büyük, en göze çarpar müzelerin
den biri olacak. 

Türkün bu lot kiliseyi, muha
faza uğrunda, neler kaybettiğini 
dütündükçe, Ayasofyanın buna 
değeri olup olmadığını kendi ken
dine soruyor. 

Uğurlu bir emanet gibi, padi
pbtan paditaha geçen bu tat bi
na, timdi kendine li.yik olan yeri 
buldu. Artık, Ayasofya, ne kilise, 
ne de cami ..• Eııki Bizans hazine
lerini, kovuklarında saklayan bir 
müze olmağa hazırlanıyor. Müze
nin camilik devrinden kalan min
beri, mihrabı, duvarlarında asılı 
levhalan, Hünkar mahfili, oldu • 
ğu gibi durmaktadır. 

ileride bunlar da tabii birer 
•birer kaldırılacaktır. Terler dire -
ğin önünde, iki kiti, Hızırın par • 
mağını soktuğu deliğe ura ile par• 
maklarını aolııtular. 

Guya, bu direk önünde Hızır 
ilk namazını kılmıf. Hızır eli değ
mİftİr dedikodusu çıkınca, herkes 
direği birer ikifer parmaklamağa 
batlamıJ. içine, kim bilir ne ka
dar parmak girmit ki, delik bü
yüdükçe büyümüf, derinlettikçe 
derinletmif. 

Bu direğin sözde terlediği de 
söylenirdi. içine kirli, temiz, bun· 

mecburiyet haıil ebnuıtur. 
Yunanistanın dıt borçlan meıelesinin 

halli ile mükellef bulunan Yunan Mali
ye Bakanının Londra'ya yolculuiu mü
nasebetiyle, ııerek Düyunu Umwniye 
Mecliai ııerekse muhtelif memleketlerin 
daiıııler cemi:Y"tleri murahhaılanndan 
mürekkeb müzakerat komiteıi teKr&r 
Yunan hükumeti nezdinde teıebbüaat
tıa bulunmutlar ve Oımanlı Düyunu 
Umumiyesindeki Y uoan hiaaeoi meıele
aine dainlerce kabul edilebilecek bU- ne
tice verdinnek maksadiyle itbu teıeb
büılere devam etmektedirle;. 

Yunan Maliye Bakanı Londra'dan av
det eder etmez müzakerat Pariı'te de-

ı- ..l---1~•: .. 

ca parmağın girip çrnlığı delısın 
kuru kalanııyacaiiını kimse ıiiı~u· 

o g·ı 
nememiş. Terleyen direk a~!l 
terleyen direk yukarı ... 

Müslümanlar, bunun bir Uı· 
zans efsanesinden başka bir şeY 
olmadığını bilseler, Hızırın par ' 
mak izlerini, direğin içinde bO" 
şu boşuna aramaktan vazgeçer · 
!erdi. 

Söylendiğine göre, AyasofyaY' 
kuran İmparator, bu direğe ya5 ' 

!anarak: 
- Ey Süleyman, sana üstün 

geldim! Diye haykırmıştı. 
Ayasofyanın Kudüste şimdi all' 

cak harabesi kalan Süleyman ıııa· 
bedini gölgede bırakacak bir yaP1 

olduğunu göğsünü gere gere iIŞıl 
eden Bizans İmparatorunun dll' 
yandığı direk, Rumlar arasıııclt 
derhal (Mukaddes) bir teY 0 • 

du. . 
ölümünden sonra ise, ona bır 

put gibi tapınmağa batladı)ar• 
Türkler, lstanbula girip Ayasof ' 
yayı aldıktan sonra; bu Bi:ı:aıP 
efsanesi de kalıbını değiftirdi ~e 
imparator direği, döne dol~a J-lı· 
zır direği oldu. 

Ayasofya müzesini gezenler~· 
rasında bir kaç Alman seyY"''

1 

d:' gözü!11e ilitti. Bunlar, müz~.1: yı gezmıyor, adeta adım adıın o 
çüyorlardı. 

Büyük mermer küplerin önijll' 
de belki dakikalarca kaldıh... IJu 
küpler, Bergama harabelerinde~ 
çıkarıldıkları için, Bizans eserlerı 
sayılıyorlar. 

Ortada duran top kandil Je 
henüz kaldırılmamış. V aktile J..· 
yasofya kilise iken bu top kaıı~ı· 
!in yerinde, altın bir yuvarlak oıl' 
rurmut· 

Üçüncü Ahmet devrinde, toP~ 
kandil adı verilen bu kandil al1\ 
yuvarlağın bulunduğu yere koııtl 
muf. 

Ayasofyanın bütün köte buc:•· 
ğını, bir seyyah gözile tetkik et ' 
meğe bütün bir gün yetitmez. Jı 

Ben, çıkarken, on bir buçtl ,1 
kurut duhuliyeyi verip müzeyi ~o 
meğe gelenler, &İtenin önüJ!"e 
bekliyorlardı. 

Salahaddin Güngiir 

Kültür bakanlığıJl~ 
da değişik :iki er 

(Başı ı inci sayfada) 1,. 
iki zatın, bakaınlıkta yeni ibdaı edı ı: 
cek umumi müdürlüklere ıetirile<:' 
kuvvetle söylenmektedir. 

Vekalet umumi müfettiıleri kad~~. 
ıunda yeni değiıiklikler beklenel>ıl,, 
Çünkü bu suretle münhal kalacak Jll.~ . 
fettiılildere, ehliyeti haiz liae muall~~ 
leri arasından ıeçilecek yeni ve g< 
elemanlar tayin edilecektir. ı!" 

Esasen baımüfettiı Bay Seli.ın s, , 
n ve gene umumi miifettiıfenlen Jb~el' 
lıim Necmi de yeni saylav naD17",;,.rt 
liıteoinde bulunduğundan, (90) 1' i • 
aali maaılı, bir baımüfettitlik ve 1 "" 
ne bir müfetti9Jik münhal buluouY 
demektir. , 

Kadroda üç baımüfettit oldui"~t"' 
dan, umumi müfettiılerden bir zııt, 
nan bu makama getirilecektir. d ;tll 

Kültür bakanlığının, orta te ~ 
muallim kadroaunda da, yeniden ~ • 
zaruri deiitmeler yapmaaı bekleıııt' 
tedir. · Jt' 

Çünkü orta tedrisat muallim ita yll 
aunclan bir laınn bayanlar yeni .. 
namzetleri listeıincle bulunmak~ 

Yunaniatanda sahte p&J
1 

basan bir çete . d~ 
ATINA, 6 (Milliyet) - Potis 111~ . aı· E ' . llannJ ı• tım ı prre aıt poıta pu 

eden bir çete yakalamııtır. . pJI ' 
Polis tahkikatına ııöre, tak)it :.11 • 

lar Korfo adaımda bir çok ad.....-
rm heaabına bastırılınııtır. 1 ..ıı ' 

Bu pulları bastıranlar Arna'"'1 ıı1' ' 
ta isyan çıl<tığı hakkında ıuraya lıı•ııı1 

. ya gürültü ve havadisler çıkat" r~ 
ve bir ·akıam gazetesine ele ber(1•Y' 
muntazaman bu iayan ~d~ 1,, . canlı haberler göndennekte iıft.lf j,I'' 

Zabıta ~itçilerin yaptıklat'.,e if 
lit pulları sürecek yer bulı:naJı Iı" 
kanııklığa getirmek için bu i•Y~,,.ıt ' 
vadiılerini uydurduktan kana•ll 
dir. ~ 

Tahkikata devam edilmekte. ~i 1 
posta memurlanıun da ıneaulıY 
rünmekteılir. 

--·~ t9 
Tirede fakir çocukl• 

yardım ,tt'1 

TiRE 6 (A.A.) - SaY111 e ır 
' ak "ıer ..1 

fakir çocuklara ~akm . u iı>e ıı:,. 
tekkül eden komrte vazıfe• 1'1eJ1

., 

vaffakiyetle devam etın;: ği ili' 
Halkımızın bu itte göateru' 
ka 2öiüs kabartmaktadır· 



"1uTuı: ERRiK HABERLER 
~ETLERDE 
mı~ '( ahahmerin 
ardıınları 

Çoculctara yapılan yar
lttildınıl~rın gcniş
ııu-~esıne çalışılacak 

...., alıaLe . . .d h '"" d" ""'1 r cemıyeti ı are e-
~ hi~ laat üçte toplanarak ge
~ Yıllık hesapları kontorl et-

1'o~ıa 
1\1 "1in. n: saat üçte doktor gene-
~ , ~n afkanlığı altında yapıl
a~t~f 

8
e:veti idare azalarmdan 

!et Oa~ -1-I~n Tahsin Ayni,B.Ne 
~dil('~o~tun, Safiye Hüseyin, 
~lılc 1 

•• liaeai müdürü Akil, 
~ ~ııd~ Ali Rıza Bayaun 

l:Jt lınışlerdir. 
1tene~~kteplerdeki muhtolcı mu
t.._. - aleoeıerın og" ıe yeme.k..ıeri 
ı~ed·ı ~ d 1 inek suretile yapılan yar 
~1 d ~anı edilmesine ve bu yar
~ ııı: .. ~ g.enişletmek için icap e
~lta h~ar nezdinde teşebbü
\iı, llnlllınaaına karar verilmit 

~llıe 'k 
~1 a~~ başkan kadınlar 

lıı-~n gidiyorlar 
' ka e buhuımakta olan ulus

~lt dırıiar bırliği bafkanı Bayan 
~ ~hby ve ikinci baıkan Bayan 
~ l'İiı1, 1 ~ t"erırpalaı otelin • 
·~ kadınlar birliği azası ıerefine 
~ Çay, verdikten aonra aktanıki 

• Soryııya hareket edecekler • 

l:.~hıı 
..,"""'- ~y ve Manua dün Türk 
'llt ıs birliği merkezinde toplana • 

::.- . ~~dıa açılacak olan uluslar 
·111ı1 ~i- konereai lıazırlıklarile 

o...,..tlard.ır. 

&ıt F elemenk mektep 
c Reınisi geliyor 

~1ııtıa günü limanımıza Her• 
~i ~:ı bir Felemenk mektep ge
~ e etektir. Gemi bir kaç gün 
tdtteJ:ızda kalacak, sonra avdet 

ır. 

1•taııbul müddei-
s tımumiliği 

~b:f lav~ namzetliğine seçilen Ia
~n lll~ddei umumisi Bay Ke
~lı ı:ı :Yerıne adliye müfettitlerin
"ttğj a~ Ferit Nomer'in tayin edi-
~ 16:Ylenınektedir. 
ll'ıtd --0-

1 t et vapurunun yara&ı 
~~~h::el.ki sabah fırtına yüzünden 
~l;ı. _ rıhtımına çarparak ka • 
~~Yan Vapurculuk firketi
~- llıh \!t vapuru tamire çekilmi' 
~llıı J1°1da bulunan Asya vapu
'iıl}a ~ ayni tekilde bir kazaya 
~'lla. ta!ı .görülerek vaktinde im
""!\ ~ ındılmiş ve parçalanmak • 

ları!ınıftır. 

tı l'ürk kodek&i 
d~ ~1~lar ve eczacılar tarafın · 
~,i;;larda esaı tutulan "Türk 
~~İle'' oldukça eski olması do
''11ıtı1 ' değiştirilmeai kararlaş-

ttır. 

\' llt<t 
dan çıkarılan üç 

tı. rı~ k talebe 
~~ ~ gün evvel Kadırgadaki 
t' d11ıı ~unda bir hadise olmu,, 
~eıeıı. ~ı11iplinine uygunsuzluk 
\ı.ı lııı,,1 uç tale yurttan dı,arı çı
~~~ele ~rdır. Alakaları kesilen 
t~"«'ı1Jt tıı_ı, ,hazı makamlara hat 
G,~tll 11Jiki.:yette bulunmaları ve 
~lıe ~~dıklarını öne sürmeleri 
}~ bıı1 ııı. .~rk Maarif cemiyeti la • 
lı.ı 'lııı 1ft 11ıneaailliğince tahkikat 
-~~lert· Bu tahkikat, çıkarılan 
•~ btı bıı. l\ :Ynrt talimatnamesine 
~~ 11 Jı~eketlerde bulunduklarını 
lııi ~e d ll•un bir zabıt varakaaile 
~it, [)~ite~bit edildiğini göster
tiıı tılt ti>a~luıe ka111 aşırı uygun
·~ ~ev~· ren diğer bazı talebele 
~~. 1ıılllıı.ı- ~etleri tetkik edilecek 

1 ~ltt· akkında da bir karar 
ır. 

iş ve lşçı 
a,ilıi;7' . ..._ __ :.,:.. __ _. 

"--1
1
l'et bu • ··ı d · · • '~ · : ""'l er u un a 'f ue lff' ..... , .. 

<itil'..,,; fQu~r ediyor. lı ııc ifri 
l>ı~ e".. b.,. mektupla lı büro • 

!) İ nnir<1eaat etmelidirlff. 

~ ~a,1 ş at ayanlar 
~ ~::nd• kimaeaiz bir bayan tica 
~ d?lıt0r, !':'*•larda, otellerde, ôiş
:'li) ~ <>da ukat, komisyoncu yazı· 
, oı-.,1 a, kapıcı, olmak istiyor, 
'il; : .,.,,_""11 adreM müracaatı: 

"tı., lia Y~ abone memuru: Ali 
Ftıye 

GUMRUKLER 

ihraç 
Beyannameleri 
Bazı hususi malumahn 
konulup konulmaması 

hakkında rapor hazırlandı 
ihracat tacirlerinin gümruge 

verdikleri beyannamelere, istatis
tik bakımından faydalı görülen bir 
takmı malumatın konulmaaı mec · 
buriyetinin alakadarları müşkül 
vaziyete dü,ürüyordu. 

Gümrük ba, müdürlüğü bu mev 
zua dair hazırladığı raporu güm • 
rük ve inhisarlar vekaıletine gönde
recektir. Raporda alakadar tacir. 
lerin itirazlarının kısmen haklı 
olduğu bildirilmektedir. 

ihracat tacirleri diyorlar ki: 
Üç ayda bir her tacir kambiyo 

mürakabe heyetine ne kadar mal 
sattığını, bunları nereye ve kaça 
gönderdiğine dair beyannameler 
veriyor. Bunların yanlış olması 
imkansızdır. Çünkü hakikatten u
zak olduğu tahakkuk ederse kanu
ni takibah mucip olur. 

istatistik daireai bu beyanname
lerden istifade ederek istediği is • 
tatistikleri yapabilir. Gümrük be
yannamelerine tatbik kabiliyeti ol
mıyan bir takım maddeler koymak 
alakadar tacirlerin i,lerini uzat • 
mak ve ihracatmuzı vaktinde yap
mak imki.nlannı kaybebnekten bat 
ka netice veremez.,, 

SPOR 

Cuma maçları 
B.ı hafta üç alanda hangi 
takımlar karşılaşıyor? 

btanbul ımntakası futbol heyetin • 
den: 8-2-ı935 cuma günü yapılacak 
resmi l.ik maçlanı 

1 - Taksim alanmda alan gözcüsü 
Muslih. Kasnnpaıa - Anadolu saat 10 
hakem Şazi Tezcan. Süleymaniye • Bey
koz aaat 14,45 hakem 1. M. Apak. Yan 
hakemleri Abdullah ve Talit Kemal. 

il - Be§İklaf Şeref alanında alan 
gözcüıü Adnan Akın. Fenerbahçe • h
tanbubpor aaat 10 genç talomlan ha· 
kem Zarif Akeraun Fenerbahçc-htanb'li 
spor ıaat 11,15 B. takım.arı Altın
ordu · Beylerbeyi saat 13 A. taknnlan 
hakem lbrnhim. 

F enerbahçe • htanbulspor aaat 14,45 
A. takımları hnkem Sadi Ka ... an. 

lll - Fenerbahçe alanında alan 
gözcüsü Ali Rıdvan A. büyük alanda: 
Beıikta§ • Vefa saat ıo,30 genç ta. 
knnları hakem H. G. Ezgıi. Hilıil • E
yüp saat 11,45 A. takımları hakem Nu
ri Boaut. Bqiktll§ • Vefn saııt 15 A. 
takımlan hakem Suphi. 

Yan hakemleri Talat ve Feri dun. 
B. küçiik olanda: Be~iktaf - Veta •aat 
12 B. takınılan hakem Ali P ıdvan. 

T ccrübesiz güreşçiler arasında 
müsabaka 

htmıbul mıntakası güreg heyetin • 
den: 

22·2·1935 te tecrüôesızlo· araaınıla 
bir mi.ısabaka başlıyacaktır. 

l - 5ô ve 61 kilolar 22-2-1935 te 
Kumkapı ıdman yurdunda, 66 ve 72 
kilolar 1-3-1935 le Haliç, 79 ve 87 k .. 
!olar ve ag:ı· sıklet IS·.S-ıll35 te Kasım· 
pap klübıin<!e yapılacaktır. 

2 - Tartı 1 d~n 1<! ye kadaı-dır. 
Mıisalıaka taın saat birde başhyacak ve 
tartıya Y"liıeıniyenler ınÜ•abakaya gire· 
miyecekleri gibi bu hususta hiç bir 
mazeret te kabul edihniyecektir. 

3 - Tolerans bir kilo olarıık ka • 
bul edihnıştir. 

4 - Hakem kararlarına karşı ser
dcdılecek itirazlar katıyen kabul ~-dil -
miyecek ve hakeme kartı gelenler derı-
h., dakalifiyc edile,;ek ve t.ıüteakip 
hiç bir müsabakaya kdbul edilmiyecek
tir. 

5 - Heyet tarafından hakem ola
..ak in ıihap edilenlerden maada kimse 
bak em ilk y apamıy acaktır. 

6 - Kulüple. ayrıca tebligat ya
pılrnıyacağından m.ı.abakalar iç.ôn ala
kadar kulüplerin gazetelerle vaki ola
cak :ıeırıyatı takıp ebne<eri lazımwr. 

htanbul asliye mahkemesi birinci 
yenileme buroıundan: 4 kinımuevvel 
19.S.S tarihinden evvel ııtanbul asliye 
mahkemesi ı inci llİ<>aret dairesinde ya
pılmıı Vaya und Fraytai ka0•1izaıyon 
ıirketile Abdullab •rasında mütekevvin 
delil teobiti keıif dosyasının yenilen • 
meııi için verilen beyanname müddei · 
aleyhin ikametıgiJu me pul olması ha • 
..t>ile tebiığ edileınemııtir. Büroca 20 
gün m~ddelle iıinen tebligat icrasına 
karar verılmiş ve celse günü olarak 12-
2-935 sah gunü &aat 14 tayin edilmiş ol
duğundan ınezkür gün ve saatte Yeni
po~tanc bıuaa.ında kiin birinci yenile .. 
nıc uutıl$Wıı..ı ~ı!~uh!ı.tl~~ l..LkdlrJe .... J.;7 
No. lu kanun a k.lmına tevfikan yeni
lenmenin gıyabında icra kıhnacaiı 
tebliğ makam•na kaim olmak üzere İ· 
tan oıunur. (7825) 
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Tohumluk Çeltik 
Hıstalıgı dayanıklı ve çok bereketli 

ltalyan tohumlarından yetiştirilen Vıyo· 
lone, Maratelll, Sançyo P. 6 ve Kamo
lino cinslerinden tohumluk: isteyenler 
Fener'de Karabekir ve Şüreklsı Çelılk 

Fabrikasına müracaat buyursunlar. Tel· 
~raf adresi : 

lstanbul Kabar - Telelonı 2073~ 

latanbul birinci iflas memurluğundanı 

Kadıköyünde Nef'e aokaiında 10 numa 

rada mukim ve odun kapuda abacılarda 
49 numarada yaicı Koço Liminidisin lo-

tanbul aaliye birinci hukuk mahkemesin· 

ce 24-10-934 tarihinde iflisına karar ve 

rilmittir. Müflisin mevcüt masrafı ko

ruyam.ıyacağından icra ve ifl8.ı kanunun 

218 inci maddesi mucibince tasfiyenin 
basit ıekilde yapılma11 kararlaımııtır. 
Alacaklıları bir buçuk ay zarfında ala
cakldarmı ve iddealannı bildirmeğe ça
ğırıyorum bu müddet içinde alacaklılar
dan birinin maaraflan peıin vererek tas• 
fiyenin adi şekilde yapılmaıını istiyebi-
leceğini de ilan ederim. (7834) 

lstanbul Birinci iflas memurluğundan: 
Zmdan kapuda bujidaycılarda yağcı ve 
Cihangirde Sormagir tokağmda Ahmet 
Remzi aparbnanında oturan Riga Mis
takiclisin lstanbul Asliye birinci hukuk 
mahkemesince 24-10-934 tarihinde ifla
sına karar verilıniııir. Müflisin mevCÜ· 
dü maırafı korumiyacağmdan icra ve if. 
la~ kanununun 218 inci maddesi muci
bince tasfiyenin baıit ıekilde yapılma11 
kararlaıtınlını§tl1'. Alacaklılan bir bu· 
çuk ay zarfında alacaklarını ve iddeala.
nnı bildirmeğe çaiınyorum. Bu müd
det içinde alacaklılardan birinin mu
raflan peıin vererek tıaıfiyenin adi ıe
kilde yapılmasını iılİyebileccğinİ de i
lin ederim. (7835) 

lstanbul Asliye Mahkemesi Birinci 
yemleme bürosundan • ' 

3 kanunuevvel 1933 tarihinden evvel h 
tanbul Asliye Mahkemesi 1 inci hukuk 
dairesinde yapılmıı Vaya und Jiraytağ 

Kanalizasyon ıirketile Abidin araımda 

mütekevvin den teabiti keıif dosyasının 
yenilenmesi için verilen beyanname müd 
deialeyhin ikametgahı meçhul olması 
hasebile tebliğ edilcmemiıtir. Büroca 
20 gün müddetle ilanen tebligat icra.
ıma karar verilmİf ve celse günü ola
rak 19-2-935 ....Jı günü saat ı4 tayin 
edilnıiı olduğundan mezkur gün ve saat· 
oo Y enipostane binaıında ki.in birinci 
yenileme bürosuna ge!..nediği takd:rde 
2367 No. Ju kanun ahkamına tevfikan 
yenilenmenin gıyabında icra kılınacağı 
tebliğ mak~mma kaim olmak ÜZre ilan 
olunur. (7825) 

labmbul icra hakimliğinden ı Taksim 
de Gümü§ ıuyu caddesinde 11 No. da mu 
kim iken elyevm ikametgi.hı belli olma
yan Prenses bayan iffete : Bayan Le
mana olnn borcunuzdan dolayi 6 mcı 
İcra d3ireshıin 934-4453 No. lu dosyasile 

yapılan m.kibe karşı vaki itirazınızın 

rcf'i istenmeıine mebni tayin olunan 

26· 1-935 mun.faa güntinJe gelmeıliğıniz 

için bir ay müddetle ilanen tebliğat ic

rasına karar verilerek murafaa 11-3-935 

pazartea.i saat 10 buçuğa bırakıhnıtdır. 

Mezkur gün lstanbul İcra bakimliğinde 

bizzat \·eya bilvekale hazır bulunınadı

ıu~ takdirde gı,·ab1ı11..Zda te .. k """" vd'"';da

cağı tebliğ makamına kaim ohnak üzre 
ili.n olunur. {7816) 

11-tanbul 4 üncü İcra me.ııurluğun
dan: Tanıarnın.a yedibin yuz. Jokuz bu

çuk lira kıyıueL k•sııen boğa..ıçinde 

Bü}·iikd~red" Büyukdere caddesiı;de es
l<i 215 • 217 yeni 206, 208, 210 No. lu 
bir tarafı deniz, bir tarafı cadde iki 
kısımlı ve cadde tarafında bir dükkan 
ve ağacı havı avJu ile deniz tarafında 

rrhtı.nı havi, içi dııı y ,j"u boyalı ve kat· 

lan mütarulıa dütcıı ah:ıap hane daı
remızee açık arttınnaya ç.ıkanhnıf o!t.Jp 

ıarmamesi 25-3-935 günlemecinJen iti
baren cııvaruır.neye aıılarak l ı-J-~JS 
g'Wlıt?n.eı.::Jue ra~uaya.;ı puartes.ı günü 

aaaı on oot tt ... n on a1bya kacıa.r daıre .. 

nıı .. ue u.tııd-c;luLlf. Arttırmc..,, a gireoil .. 
meK ıçın yUzue 7,5 teminat akçesı aJ1 .. 
nır. tıırıkın.4 vergi, beJeJiye resımıer.i , 
ve vaJu.t ıca.-e•İ ıı•Uıteriye aittir. Aı ... ·r .. 
mada ke;ilen kıymetin yuzde yebniı oe
ııni bulmak tart ollQ aksı halde en son 
artllrarun taahhüdü yerinde lralınak 

üzere arttırma on beı gün daha uzab • 
!arak 26-3-935 günlemecine rastlayan 
sah günü ayni saatte yapılarak en aon 
arttırarun üzerinde bıralal11caktır. 

2004 No. lu icra ve iflas kanununun 
l:tti Hicı maddesi muciWnce ipotek 
sahibı alacidUılarl" dığer alaka<iar • 
ların ve ıı-tuak hakkı sahıpiennin 

gayri menkul Ü•ermdeki haklarını hu
susile faız ve maırafa dair olan iddia • 
(arını mü .bit evra.klarile birli.kte ve 
20 c:u.t İçıııde dai-remize bildırmeleri ıa .. 
zımdır. Aksi takdirde h klan tapu si • 
ciUerilc saOit ol.na ıkça satıı bedclıniıı 
paylaımasrndan hariç katırlar. Uaba 
genİ1 bilgi edinmek istiye lerin 34-1979 
doıya No. ilt ı:le daireınize müracaat. 
!arı ilan olunur. {7812) 

5 dakikada 
5 Yaş daha genç 

Muvafık bir pudranın 
istimali ile yüzde 

büyük tahavvül 

Istanbul intihabı mebusan 
teftiş heyetinden: 

--.. ,., Büyük Millet Meclisi be~ inci intihap devresi İstanbul 
~arla_vla~mm ~eç~ 8 Ş~bat ~35 cuma gÜnÜ yapılacağından 
ıkincı muntehiplerm aşagıda g osterılen sıra ile Beyazıtta ls
tanbul Üniversitesi konferans salonunda bulunmaları ilan 
olunur. 

Saat 

Bu tecrübe- \ 
Yİ yapınız 

Asgari 5 yq 
daha küçük gÖ
rünmeğe ve 
genç kızların arzuladıklan taze ve 
yumutak bir ten elde etmeğe 

muvaffak olursunuz. Bu basit 
ted!ıirin bizzat tecrübesini ya• 
pıruz. Yüzünüzün yalnız yarın• 

nı mqbur krem köpüklü To
kalon pudrası ile pudralaymız. 

Son..., aynaya b•kmız ve )'Ü• 

züniizüıı her iki kı1m1 araaı,.. 

daki bariz ve calibi dikkat far
kı yukarıdnki resimde olduğu 
gibi görerek hayran olunuz. 
Tokalon pudrası : (Husuıi bir 
usul dairesinde) krem köpüğü 
ile kanf!ıırılmıt yegane pudra· 
dır. T okalon pudrasına bir 
genç kızm güzelliğini ve pyanı 
hayret tazeliğini venneğe mü
sait kılım bu unsurdur. Bu,.. 
dan maada, krem köpüğü, bu 
pudrayı her hangi pudradan 
bet defa daha fazla aahit kal· 
mauna medar olur. Yalnız bir 
defa tatbik etmekle bütün gün 
için her türlü parlaklığı izaleye 
kafidir. T okalon pudrasını kul
landığınızda yaimurlu ve rÜZ· 
garlı havalarda gezseniz veya 
eıcak bir salonda saatlerce 
dans etseniz teniniz daima ter 
ve taze kalac3ktır. Bu pudra 
her kadına hemen bir kaç yaı 
daha genç görünmesine müaaib 
kılar. Muntazaman kullanınız. 

Krem köpüğü, hakikaten cildi 
güzellettirir ve kuvvetlendirir. 

Jıtll bttl ırftımc:r cira ınemurluğundanı 

Fenerde 'tahta Minarede 144 numerolu 
hanede! oturan Dimitri lspirofa : Elia 
Kalaoraya Sultnnahmet birinci sulh hu· 
kuk ma..'>kemesin'.. 11-12-34 tarihli 
934-ı656 numerolu iliunlle sizden iste
diği 200 İra ve mııaarifi mahkemenin 
tahsili için gönderilen ödeme emrine 
mübaşirinin verdiği meşruatta Bulgario
tana gittiğinizi b'ldirm kle ilaMn teb
ligat ifasına karar verilmİ§ ve i§bu yıuı:· 
nın gnzetcy yazıldığı ı;:ünden .tibaren 
bir ay zarfında mal beyanında bulunma• 
ruz ve itrnzmız varsa tetkik merciine 
getirmeniz lüzumu ödeme emri yerine 
il8nen tebliğ olunur. (7822) 

Asliye mahkeme! ri ikinci yenileme 

bürosundan , Evkaf M. tarafından Fe

nerde Abdi aubaşı M. oinin ıimsarcı S. 

1 ve 2 No. lu evde oturan Fatma H. 

aleyhine açılan davanın yenilenmesi 

ean:ısın<'a : halen ikametgahı meçhul 

bulunan müddcaaleyhe ilanen tebligat ic 

rasına karar •·erilmiş olduğundan tetki

katın icra kılınacağı 9-3-935 tarihine 

müsadif cwn rtesi oaat 14 te büroda ha

zır bulunması lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. (7832) 

Asliye mahkemeleri ilcinci yenileme 

bürosundan : Evkaf müdüriyeti tarafın

dan Su!tan hmnamında Camcı hanında 

l numarada ~emşiyeci Selanikli Süley· 

man Asım ve itleıneci Y orgi aleyhlerine 

açılan davanın yenilenmesi eınaıında 

halen ikametgahı nıeçhul bulunan müd

deaaleyhlere ilanen tebligat icrasına ka

rar vcrilmit olduğundan teıkikatm icra

kılınacağı 9-3-935 tarihine müıadif cu
ınarle•İ ıaat 14 te büroda hazır bulun
maları lü1.umu tebliğ makamına kalın 
olmak üzere ilanen olunur. (7833) 

İstanbul asliye mahkemesi 6 ıncı hu· 

lı.uk dairemden : Ağavni tarafmdıın ko

cası Samatyada Ağa hamam lıiliae altı 

33 No. da N;ardiros oğlu Arpk aleyhi

ne açılan boıanma davasının tahkikatın

da müddeialeyhin ikametgihmm meç· 
huliyeti hasebile muameleli gıyab kara· 
rının 15 gün müddetle iliııen tebliğine 
ve tahkikatın 30-3-935 cumartesi günü 
saat 1 O a talikine karar verilmiı ve bir 
nüshası da mahkeıne divanhanesine aııl .. 
mış bulunduğundan muayyen gün ve 
saatte İ&tanbul asliye mahkemesi altın
cı hukuk mahkemeıinde bulunulması ve-
ya heş gün içinde itiraz edilmesi tebliğ 
makanuna kaim olmak üzere ilan o~unur. 

(7812 ) 

10 dan 11 kadar 
11 " 12 
12 " 13 

Eminönü kazasmm ikinci müntehipleri 
Fatih kazasının , " ' '' Adalar ve Bakırköy kazalannm ikinci " müntehip leri 

13 " 14 " 
Sanyer ve Beykoz kazalarının 
müntehip leri 

ikinci 

14 
" 

15 " 
O sküdar ve Kadıköy kazalarının ikinci 
müntehipleri 

15 
16 " 

" 
16 
17 " 

" 
Feyoğlu kazasmm ikinci müntehipleri 
Beşiktaş kazasmm ikinci müntehipleri 

Af yon kar ahi r Belediyesindenı 
Yeni mezarlıklar nizamnamesine göre İnşası bitirilen 

Afyonkarahisar şehir mezarlığı ölü gömmesine mahsus behe 
ri on üç lira be<'"': muhamminli ve laakal elli sene dayanacak 
tarzda (19) aded defterin tab'ı27-l-935 tarihinden itibaren 
20 gÜn müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

lhalei kat'iyesi 16-2-935 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat on beşde Afyon Karahisar Belediyesinde yapılacaktır. 

Şartname vesairesini görmek isteyenler Afyon Belediye 
sine müracaal\..ı görebilirler. Taşrada olanlar talep ettiklerin 
de posta ücretlerini de birlikte gönderdikleri takdirde kendi 
adreslerine gönderilir. Taliplerin 15 lira teminatı muvakkate
lerile birlikte ihale günü Afyon Karahisar Belediyesine mü-
racaat etmeleri ilan olunur. (552) 975 

1 1 l:SUL HAKlLl ASKEt<I KITAAT l~ANLAKJ 1 
1 - 205396 kilo Yulaf ka

palı zarfla yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli yedi ku 
ruş birinci pey bin yetmiş se
kiz liradır. 

3 - İhalesi 23 Şubat 935 
cumartesi gün~ saat 16 dadır. 
İsteklilerin '·Vize eksiltme ko
misyonuna ge!me!eri. (789) 

(595) 
••• 

1 - T ahınin edilen fiatı 
on yedi b.n altı yüz kırk lıra 
olan iki yü:z otuz iki bin tane 
muhtelif renkte makara kapa
lı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - lhaleısi 24-2~935 pazar 
giinü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekle
rin 1323 liralık muvakkat ban 
ka mektubu veya Ma.lyeye ya
tır1!mış tem'nat karşılığında 
alınacak makbuzlara arttırma 
ve eksiltme kanununun .2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı vesika-
ları getirmeleri. 

4 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek is
teyenler her gün öğleden son
ra müracaatları. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
te.kl"f nlektuplarmı 3 cü 
maddede yazılı ves·kalar' ' ir
likte ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankara M. r,.ı. V. 
satmalma komisyonuna ver-
meleri. (788) (595) 

• • • 
1 -- Pazarlığına devam e· 

dilen yoğurda iştekli çıkma
dığından, pazarlığı 13 - Şu • 
bat - 935 Çarşamba günü sa· 
~t 14 otuzdad.ır. 

2 - Bağlantısı eıskisi gibi-
dir. 

3 - Muhammen bedeli, 
631 lira 35 kuruştur. 

Uk pey paraısı 48 liradır! 
Şartlarını okumak isteyenler 
her gün ve pazarlığa girecek· 
ler belli saatte Çorludaki Kom. 
za gelebilirler. (722) (398) 

865 
• • * 

Pmarhiısara 1960 kilo zey• 
tin yağı bedel tahmini 42 ku
ruş birinci pey 40 lira Pmar
hisara 2869 kilo sabun bedel 
tahmini 32 kuruş birinci pey 
49 lira Vizeye l 159 kilo zey· 
tin yağı bedel tahmini 42 ku
ruş birinci pey 40 lira Vizeye 
14694 kilo faııulya bedel tah
mini 14 kuruş birinci pey 154 
lira Vizeye 2227 kilo sabun 
bedel tahmini 32 kuruş Li · r ci 
pey 53 lira Vizeye 43ô2 kilo 
mercimek bedel tahnı•'1.ı l 5 

' kuruş birinci pey 49 lira ek
ısiltme gÜnÜ 9-2-935 cumarte
si günüdür. (763) (329) 

857 
• • • 

1 - Keşif bedeli elli beşbin 
kırk beş lira olan ahşap çatı 
malzemesi satın alınacakdır. 

"" llk pey parası 4 l 29 
liradır. 

3 - Eksiltme kapalı zarfla 
16 Şubat 935 cumarteısi günü 
ısaat on beş buçuk.tadır. 

4 - Şartnameleri 3 lira 75 
kuruş mukabilinde Komisyon 
dan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye gİrecelde
rin teklif mektublannm belli 
gün ve ısaatten bir ısaat evvel 
Çorluda Satmalma Komisyo
nuna vermeleri. (775) ( 482) 

876 
* • * 

1 - Kapalı :zarfla isteklile
rin verdiği fiat haddi layık 
görülmediğinden 28368 kilo 
pirinç pilavlık pazarlığa ko
nulmuşdur. 

2 - Pazarlık günü 14 Şu
bat 935 perşembe günü ısaat 
16 buçuktadır. 

3 - ilk pey parası 575 li
radır. Muhammen fiatı 27 ku
rüşdur. 

4 - Şartname ve nümune
sini görmek isteyenlerin her 
gÜn ve eksiltmeye girecekle. 
rin belli gün ve saatte Corlu
daki Komiısyonumuza ge'll'e· 
leri. (784) (512) 

) 

• •• 

1- Kırklarelindeki kıtaat 
için 144 ton Arpa pazarlık a 
alınacaktır. 

2 - Arpanın beher kıı" 
na 6 kuruş fiat tahmin edil
miştir. 

3 - İlk pey parası 64.8 •; -:-
dır. 

4 - Pazarlık günü 18 Şu
bat 935 pazartesi günü sa t 
15 dedir. 

5 - Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün eksiltme
ye gireceklerin belli gün ve 
ıaatte Çorludaki Satınalma Ko 
misyonuna gelmeleri. (787) 

(567) 939 

htanbul ikinci icra memurluğu..danı 

Mahcuz ve paraya çevrilmeıi mukar

rer olan tire ipliğine müteallik emval 

12 §Ubat 935 salı günü saat 2 den itibaren 
Fincancrlarda Mahmudiye hanı karıı-

11nda 32 No. lu dükkan önünde sabla

cakı.r. Taliplerin o gün ve saatte mez
kUr mahaIJc hazır bulunup memuruna 
müracaatları ilan olanur. Satıt bedeli 
pesin ve rüsumu dell&Hye müşteriye ai._ 
tir. {7823) 
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Salih Necati Asipirol Necati Grip, nezle. baş ve diş ağrılarının kat't ilacıdır. Depoıu: 
Bahçekapıda 

• 

. •DARA 
5iRiKTiRENsı1 
RA~AT-bD~Q 

••••••••••••••••••• 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( <lncll \'akıP Han l•tanbııl 

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

tlirklye it Banka•ı tarafından teıkil oiunmuıtur, İdare mecll•I ve mU ürl ı 
heyeti "e men: urlan kimilen Türklerden mürekk•? ye'laDe Tiirk Sigorta Şirke
tidir. Tlirkiyenin lıer tarafında (200) il geçeıı acentalarınııı hepal Türktür. Tür• 
ki.)'enln en miihim aıte••e•elerinln vebankalarının •İgortalarıııı lcrıı etmakteJıt• 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
lfiortalarım en iyi ıuaitıe )apar. Haur vukuundil ı:aruları ıi1·'aı ve kolay;ı~l~ odJı. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

lliş hekıminlz tercihen 
Mine diş macununu tavsiye 
edecektir. Çünkü: 

ı - Ilık suda erir, mil· 
kemmel bir ap;ız gargarası 

temin eder. 

i - Çok titiz ve dikkat· 
lı çalışarak fenni bir surette 
h:ızırlanmıstır. 

~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ! 

· Afyonkarahiıar Belediyesinden: 
Yeni Mezarlıklar nizamnamesine göre İnşası ikmal edi

len Afyon Karahisar Şehir mezarlığı ortasına yaptırılacak 
(5426) lira 59 kuruş bedeli keşifli tayyare şehitlerine mah
sus abidenin inşası 27-1-935 tarihinden itibaren yirmi gÜn 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 1-
halei kat'iyesi 16-2-935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
on beşte Afyon Karahisar Belediyesinde yapılacaktır. Talip
ler resim, keşif ve şartnamesini İstanbul, Ankara ve Afyon Be 
lediyesine müracaatla görebilirler. Taliplerin (380) lira te· 
minatı muvakkateleri ve bu gibi yaptıkları işlere ait vesikala
riyle birlikte ihale günü Afyon Karahisar Belediyesine mü
racaatla teklif mektuplarını vermeleri ilan olunur. ( 351) 

KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 
KUQU 
BİR 

(~$M[ 
VAZIYETİNorolQ 

ONU rAİZLE: 
(?ANk'AYA VE:l<'İN)Z 

ı-ıuc;usi S"ARTLARIMIZI 
SORUNUZ 
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1 !:. ıVlLAı V EY ıAıV.t SANKA~I ILANLA l 1 
Satı ık Tarla 

186 187 188 esaslarım.ı zda yazılı Beylerbeyinde Azi
ziye arab~ sokağında eski ve yeni 4 No. lu 226627 metre 
murabbaı tarla satılmak üzere ağıdaki şartlarla arttırmaya 
konulmuşdur. 

1.- Arttırma (kapalı zar f) usôliledir . 
2.- İhale 11 Şubat 935 pazartesi günil saat onda Bah-

çekapıdaki Şubemizde yapıla ~8:kdır. . . . 
3.- Arttırmağa girmek ıçın 1135 lira tt;,_mıı~at _yerıle-

cekdir. . 
4.- T alibler 1 lira mukabilinde alaeakları ş~rtn8?1eyı 

teklif mektubları ile birlikde ve orada yazılı ıekilde, ıhale 
saatından evvel tevdi edeceklerdir . 

5.- Satış bedeli peşindir. ı 
6.- Bu bahta dahi fazla tafsilat almak isteyenler Şu· 

bemize müracaat etmelidirler. (17) (352) 

Bir Fabrikaya Marangoz Bat Ustaıı aranı~o~. 
Belli batlı fabrikalarda uıtabatılık yapmış bilfiil tezgabta çalıtmıt tecrilhelı 

ve tah'an halim, diııiplin eever bir marangoz bB§ uıta11na ihtiyaç vardır. Sana~İ 
mektebi mezunu ve yabancı dil bilenler tercih olunacaktır. Fotoğraf, hon aervu, 

Tercümei hal, hüsnü hal ıahadetnamesi ıuretleri lazımdır. Tekliflerin 15-2-935 l~· 
rihine kadar fatanbul posla kutuıu AFM rumuzile 176 No. lu potta kutuıu adre11· 

924 

VA U CULllt 
TORK ANONiM ŞlRK~.fl ı 

1S'"fANBUL ACENTA!;iC 
lm-. Han, Tel#on: ~"/ 

. Trabzon yolu 
TARI v:ıp .r .. 

şub~c 

PERŞEMBE ııünü saat 20 ~ 
"dif Galata nht.mından kalkacak. Gı 

le Zonguldak, İnebolu, Samsun. ()ır 
ye, Fatsa, Ordu, Giresun, Tral>ı""' 
Rize ve Hopa'ya. Dönüşte ayni iılı" 
lelerle Pazar ve Pulathane i•ktll" 
lerine uğrayarnk avdet edecektir. 

lyi tıraf olmak için bütiİll 
bıçakların fevkinde olaıı 

PLA Y TIRAŞ BICACJ 
- ıııt 

kullanınız ve her yerde araY;,1 

Maltepe Askeri Lisesi iJ.r 
1000 aded yün Fanila 10 .rı 
bat 935 pazar günü saat l 4 

açık eksiltme ile alınacal<~ 
Tahmin bedeli 2000 lira0'. 

İsteklilerin şartnamesini 
mek üzere her gün öğledell r 
vel ve eksiltmeye ginnel< 
çin 150 lira teminatlarile ~· 
li saatte Tophanede Satı~..i 
ma Komisyonuna gelınel1:1/ 
(745) (346) 

• * * "~ es 
L A . ı· -. b,Sı 
evazıın mır ıgıne l 

kıtaat için 17 ton kesrneı ~ 
ton çubuk makarna ile 3 b:11 
ton tel ve yedik t -pa şe .. ~ 
14 Şubat 935 p~r,.en-ıbe gf.,ı1 
saat 15 de karı- lı 7 ·fln Ô~ 
cakdır. Tahmin bedeli 91 ti. 
radır. İsteklilerin şartıt8 fi 
sini görmek üzere her gii)İ. 
kapalı zarfa girecek eriıtı Ji 
saatten bir saa• evvel 68 ı . ~ 
87 buçuk kuruş ilk ter.ıı11 
teklif mektublarını Toph81, 
Satınalma Komisyonut1(844~ meleri. (754) w•· 

lstanbul beşinci icra memurıus,. ı 
d'lor 

Bir alacağın temini için hacZe ~ 
tıırna karar verilen kadın erkelı ~ 
tire ve apor yüz çiftten fazla Ço~~ ~ 
mutpaıada Kürkçü hanı önünde 

. çıll 
pazar günü saat 13 te ikincı a 1,ı 
ma ile satılacağı ilan olunur. < 1~ 

lstanhul ikinci iflaa me"'url"~ 
Mülliı Y ovan Murat oğlunun del 'I' 
kuzene terhin etmiş olduğıı 5 • 

.~ 

.seri İpek ıeccade açık arttırJ'l'l3 ~ 
5.,11• 

aatılacaktır. isteyenlerin 'Ilı' 

b .. ,.,i •' mıııda Kentros hanında ırı ı 
.. .. ..-' 

Şubat 935 pazartesi gunu ( 

hazır bulunmalan ilin olunııt• 


