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1S 1 b .. ·ı· ' ay av arımız ugunseçı ıyor Paristekomünistler6şu-
Bugün bütün yurd şenlik yapacak batı canlandıracaklardı 

ve yeni saylavlarını seçecektir 
Türk ulusu yekpareliğini, Büyük Öndere bağlılığını bugün
kü seçim1e bütün dünya uluslarına bir daha gösterecektir 

Re.q/er hangi saatlerde ve nasıl verilecek? 

J. 

Yeni Saylav namzetlerinden: Galip ( Tokat), Ahf (Bursa), Nazif (Antalya), 
Şükrü ( Erzurum ), Fuat ( Erzurum ), Emrullah ( Malatya ) 

Saylav aeçimi, yurdun her tara- ki.nı otomobilleri, Oniveraite rek • 
fında bu sabahtan itibaren batla- tör ve dekanların otomobilleri, tef-
mıt bulumnaktadır. ikinci münte- tit heyeti otomobilleri, umumi mec 
bipler, fırkanın gösterdiği nam • lia azalan otomobilleri, ikinci mün 
zetlere reylerini vereceklerdir. Ev- tehipleT otomobilleri, ticaret oda • 
velce yazdığımız gibi, muhtelif vi- aı teşekülleri otomobilleri, Oniver-
layetlerden bot bırakılan yerlerde aite talebeleri otomobilleri. 
vardır. Buralardan müstakil aaylav Alay geçerken Köprü batında, 
lar aeçilecektir. Beyazrt meydanında bulunacak 

intihabat dolayısile, tehir dün bandolar tarafından karşrlanacak-
akşamdan itibaren doın.atılmıştır. tır, 
Sokaklara, reami, husuai bütün bi- Oniveraite konferans salonu bıllı 
nalara bayraklar asılmıttır. l&tan- çeıi ve salon fevkalade bir tekilde 
bul bugün, milli bayram günlerine aüslenmiştir. Burada rey atımının 
mahJu• bir hava içinde yafayacak- aonuna kadar bulunacak bando, 
tır. Yeni saylav seçimi dolayısile (Devamı 5 inci sahifede) 
bu ıabah ls.tanbulda büyük mera • lstanbuldan müatakil namutlifini 
ıim ve alay tertip edilecektir. koyan General Refet 

Bir kaç gündenberi hazırlan • bil çiçeklerle, bayraklarla auslene
cektir. Saat sekiz buçukta halk ve 
heyetler meydanda toplanmıt bu • 
lunacaktır. Burada şehir meclisi a
zasından Bayan Nakiye ve Bay Re
fik Ahmet tarafından birer söylev 
ıöylenecek ve müteakıben istiklal 
martı çalacaktır. ls.tiklal mar~ın • 
dan ııonra, Cumhuriyet abidesine 
bir çelenk konacaktır. 

Saat 9 da rey sandığı, Oniver· 
aite konferan salonuna getirilmek 
üzere, Takıimden yola çıkarılacak 
tır. Alay fU tekilde olacaktır: 

önde yürüyü9 halinde tehir ban 
dosu, sandık kamyonu, belediye re
isinin otomobili, fırka reiıi ve er-

Sıııaat..,. müstakil nanuali;ini 1ıoyan 
eırki ittihat ve Terakki ..-mi lıitibi 

Bay Mitaıt Şükrü Bl..ıa 

Polis binden fazla tevkif at gaptı 
Nakil vasıtalarda Parise akın edenlerin 
üzerinde silah, benzinli paçavralar vardı 

PARİS, 7. A.A.- Dün akşam , saat 22 ye doğru , çoğu komünist 
olan bir alay nümayişçi, trenler, otobüsler ve tramvaylarla, civardan Pa
ris'e alan cderk, Konkord meydanına doğru yürüyüş yapmışlardır, 

Sen Lazar istasyonunda ve Konkord meydanı civarında 565 kişı 
tevkif olunmuştur. 

Nümayişçilerin birçoğunun üzerinde ailfilı, lobut ve benzinli paçavra
lar bulunmuştur. 

Madlen me}"lanınm civarında, nümayişçiler zabıtanın il.zerine at<ş 
etmişler, bic kişiyi yaralamxşlardır. 

Elize sarayının yakininde, bazdan revolver ve hançer taşxyan, 40 ka
dar komünist tevkif edilmiştir. 

Saat 1.30 da mevkufların sayısx 1200 U bulmuştur. "Vatansever genç· 
ler,, teşkilab, akşam üzeri bir yıldönUmü toplanbsx aktetmişlerdir. 

Bu gençler, toplanbda haur bulunan eski Paris polis müdürü B. 
Chiappe'i §iddetle alkışlamışlardxr. 

Müteakiben, aynı gençler, alayla, zafer takma kadar gittikten ve meç
hul askerin mezarına bir demet çiçek lnraknktan sonra, ıükQnla dağıl
mı!j.lardır. 

Polis müdürü Konkord meydanına bırakılan çiçekleri geceleyin toplat· 
t ırarak, 6 şubat 1934 kurbanlarının Pedaşezdeki mezarlarına koydur· 
mu§ tur. 

Hülasa, dünkü gün, gerek Paris'te ve gerek eyaletlerde hadisesiz 
geçmiştir. 

lnkılab dersleri 

Bize Siyam kanunlarını 
teklif ediyorlardı 

Halbuki Türk mi letinin bütün dün
yaya medeniyeti 

öğretmiş olduğunu unutuyorlardı 
Univeraitenin .W-tr tatili üzerine 

lld hİıftadır verilmiyen iııkilap dcnlc
ri:ne dünden itibaren beflanmqtır. 

Dün dersi eski aclliye 'bak_, 8..,. 
Mahmut Esat vermittir• 

Bay Mahmut Esadm deninde üni • 
verıite talebeleri ile müderriıleri bulun· 
muıtur. 

"Bayanlar, Baylar, 
Bu yıl beraberce mütalea eclec:eği • 

mlı Türk devrimi ön en belgesini Türk 
ihtilalinin hukuk tarihini ıöyle taksim 
ettim. Bu sene çıkaracağım kitap ÜÇ 

kıımı ihtiva edecektin 
1 - Devrim felsefesi, 
2 - Köknel Önen • Hukukıı M&Si· 

ye, 
3 - Kentael Önen - Tüık hukukıı 

medeniyeai. 
Bıı knımlar mevzularm ehemmiye

tine gÖff, bir ta1am fasıllara aynlmıJ
tır. Bundan batka müatakil bir fudda 
cumhuriyet adliyesinin timcliki teıJ<jlatı 
v.rdır. 

Oğren_çlerime derılerhni veriri<
kitabıma her zaman bağlı kalmıyaca
ğmı. Ehemmiyeti diğerlerinden fazla 
denleri mütalea edeceğiz. Buna aehep 
Kültür bakanlığının bana ayırdığı saat
leftn az olmaaıdır. 

Bqünkü dersimizin mevzuunu T~rit 
kentıel öııenin, Türk hukuku meclenı • 
yesiııin tahlilini tetkil ediyor. 

öz tür"'e )'(UI örnekleri: 

Bay Mahmut Eıat dera t1erirken .. 

Memleketimizin kamusal meselele
rinden biri olan kanunu medeni bak • 
kında müialeada bulunmak iıtiyorum. 

KendHl önenin tarihi 
"Bayanlar, Baylar, 
Türkiyemizi kanunu medeni ile bir 

kendael yasa ile, daha doğnnu muasır 
medeniyetin prenüplerine uygun bir 

( Devamx 5 inci sahifede) 

İnsanlığa göz gezdirdim 
- Hauptman - Liadberg iti yönünden: • 

B uk derisi pörsük eti kauçuk 1 Ve her ıey unutuldu. 

k 
~uı L'- ._.:ba doluıu kokmu• bar· Çünkü bu kunduracı kalfa111 kundura-

em&a•• ve arr - • kalf d .,.,_' · ? 
~ wan bir yaratık (mahluk) gibi de- cı a11y '· ""':'': ~sıne 

&"il-. b' Jıleyen ve ölçen berru, ~~asını ı· Londranın bir kenar sokağının taun 
len yüreği, konuıan ıçıeaı (vıcdaru), arasında küçük gazeteleı:e bildiricilikle 
gerilroeıini beceren ıiniri, ve bitimsiz duy (muhbirlikle) geçinen mr yazar (muhar· 
ııusu olan bir inaan ııibi rir) vardı. Bir ııün bilmem hangi İmpa-

lnıanbğa göz gezdirdim. ; ratorun, anaımm karnr.,dan İmparator 
Gözbebeklerime mil batb, kirpikleri- doğuıunu güzel yazdı. Gazete çok oatıl· 

min dipleri yandı, içim ağu olup benliği· mııtı. Ona - kenJiııe göre - çokça bir 
me aktı-. Hele aiz de bir göz gezdiriniz. bağşı vermişlerd i. (bağşı tüTkçedir) O 

• • • ...ela bu para ile baklsala çakkala olan borç 
\annı ödemiıti.Daha o gün peniıine kadar 
biten bıı parayı aımnak iıteyenler; a • 
damcağızın genç kansına kloroform 
koklatıp kaçırdılar. Bekledikleri parayı 
alamayınca - yoktu ki versin - kadı
nın kamını deıtiler, içindeki yedi aylık 
çocuğu Çıkardılar. Onun da karru0nı. deş· 
tiler. Ve anasının kııfaıına bere gı.bı ge-

çirdiler' · ld • · · tel b' ·· Gaz.etecı o ugu ıçın &'aze er, ır gun 
yazmadılar, bir buçuk gÜn yıuddar. Jüri 
kurum sata sata geldi. (Gazete bizi Öv· 
ııüye alam diye) acıyomıuı gibi somurt• 
tu. Kartılnn (müdafaa) avukatı iki in • 
cil, dört tevrat, altı Zebur, on iki Meza
mir dolusu !afetti. Iı; ıoruıturmayı de· 
rial"!Urn. için ba§ka bir eym baJka bir 

(Liitfen sahifeyi çeviriniz) 
AKAGUNDUZ 

•• • en uvezz er 
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T ARlHl TEFRiKA : 36 

Yazan: Son Yemen ııaliai Mahmut NEDiM 

Yemen mebusları ile Bay sadık 
haşhaşa karar veriyorlar 

' ••• ' •• 1 

Yemenin istediği muhtariyet • Bay Sadıkla 
Yemen mebusları 

arasındaki kararsızlık • Muhayyel Yemen! 
Kısa bir bot beşten sonra, söz he- giler indiriliyor, ve bu arada tahsi 
men fırka işlerine, Arabistan hah· adavet ve iğbirarlarla teskin olu
sine geldi. Ben, arkadatlarla söz nuyor, mesela falan mebusun has. 
birliği etmeği, ve Sadık beye karşı mi canı fa!an belediye reisi veya 
bir fikirde görünmeği istememit- mahkeme azası daha timdiden az
tım. Çünkü esasen bu ite ciddi bir !olunuyor, yerine falan tayin olunu. 
nazarla bakmayordum. yor, San'ada falan caddeyi açmak 

Hürriyet ve itilaf fırkasmın aağ- için falanın evi yıkılıyor ... Bir alıt 
lam bir temele yaslandığını göre- verif, bir ittir gidiyordu. Herkes 1 

miyordum. Asıl korktuğum ve asıl memnundu, Sadık bey en başta, ve 
ümidimi kıran, daha i k kademede bütün arkada,lar sıra ile memnun
hırsın, mevki hırsının ilk önde gi- dular. Çünkü herkes ayrı ayrı bü
dişi, ve ne olursa olsun, ekseriyet ı tün dilediklerine nail oluyordu. 
teşkil eclebi!mek için gidilecek yol- Ben de kendi hesabıma bir cihet
ların, uzun uzadıya seçilmesinden ten memnundum; yeni fırkanın İç· 
ziyade, çabuk varabilmek için her yüzünü fazla yorulmadan iyice öğ-
çarenin mubah addedilmesi idi. renmiş oluyordum. Bir taraftan da 

Acele ediyorlardL meşrutiyetten beklediğimiz, umdu. 
itte mesela, Yemen mebusları ğumuz şey'erin birer hayalden iba

bir ağızdan ''Yemene muhtariyet ret kaldığını görerek müteeseirdim. 
verilmelidir., deseler, Sadık bey Kendi kendime; bu fırka da ya

- Verdik gitti, diye bahsi kese· rın it başına geçebilir, ve memleke-
cekti. tin idaresini ellerine alabilir, diye 

Sadık bey ikide bir gene dinden, acı acı düşünüyordum. Hot lttihad 
imandan bahsediyor, ka~ısındaki ve Terakkiyi de bilmiyor değildim. 
s:ırıklı, cübbe'i Yemen mebuslarını O da bir başka alemdi, fakat bu
bu yoldan kendine bağlamak isti- nunla kcyas edilince imana gene 
yor ve bu isteğini hissettiriyordu. biraz emniyet geliyordu. 

Ben, ara sıra söze karışıyordum. Ben ittihat ve Teralc!kiye de der· 
Me.bus arkadatlar arasında i,e dimi !ln'atamamıştım. 

çok cıddi nazarla bakanlar vardı. Orada da hüsnüniyet, vatanper· 
Bunlar hararetli hararetli ıslahat- verlik, azim ve iraöe vardı. Fakat 
tan, devri istibdadın zulmünden, burası daha başka türlü idi. 
cehlinden bahsediyorlar, henüz it- Derin bir inkisanhayal ile müte-
tihad ve Terakkiye mensub olduk- essirdim. 
lan halde co9arak ondan da şikayet Demek ki itler gene oluruna va-1 
ediyorlar, ve bütün ümidlerini (bir v racaktı ... 
gün ,.jbi doğacak) yeni fırkaya Buna rağmen arasrra gene ümit 
bağaldık'arını, S d·!.-~eyi sevine- !eniyor, kendi kendimi aldatıyor· 
den •cvi'lce süru':t:leyen bir bela- "llum. 
gatle anlatıyorlardı. 1 Meb'us arkadaşlar ümitlerini, 

Sadık y biifin söylenenleri tas- Hüriyet ve itilafa bağladıklan e
v.. İV"lr, ı rdeclilen her fikri meli ri uzunca mJddet muhafaza 
m· :ul ve makbul buluyor, arada ederek, hiç olmazsa müsterih, i.ıu-
not ed"yor; ele gıinler yatadılar. 

Bunu da programımıza ilave- Bu ar ·adaşlarm Yemene verdik. 
ederiz, !eri müjdelerle orada da bir müd-

- Bak bu ciheti düşünmemiştik, det sevinç içinde bekleyenler oldu. 
bu da muvafık... Bu arada ise bilhassa Suriye 

- Ne güzel tahlil ediyonunuz, meb'uslarının çoğu itlerini yürütü
evet, çok doğru ... bu da nazarı dik- yorlardı. lstanbulda açılan mubte-
kate alınmalıdır, mühimdir,.. lif Arap kulüpleri faaliyette idiler. 

- Fikriıili1eri de musibdir,.. Nutuklar, nümayişler, programlar, 
- Cidden etraflı dütünüyonu- projeler, planlar, vaatlar .•. Bunla-

nuz, en evvel nazarı itibare alınma- rın haddi hesabı yoktıı. 
11 icabeden nokta bu olmalıdır Bizim Sadık Beye gittiğimizi Ta 

Tarzında cevahlar vererek m~a lat Bey de duymu•tu. Ben zaten 
tablannı tatmin ve temin ediyor- gizlemiyordmn. Bir gün beni ya • 
du. O kadar ki merdivenleri çıkar- kaladı ve sordu, ben de gülerek 
ken, rakı sofrasının manzaraaile anlattım: 
ainirleri bozulan arkadaşlar birden- - iyi ama, dedi, yemen meb • 
bire detifınifler, Sadık beye bağ. uslarını fırkasına alıyormUf. 
lanmıflar, hayran olmuflardı. O da - Ne çıkar? dedim. 
bunu farkında olarak memnun, ne- - Nasıl ne çıkar? Yalnız onları 
te'i, keyifli idi. değil, etrafı.böyle kandırmağa ça· 

Öyle ya bir çırpı da Yemen me· lıştığını görüyoruz. 
buslarını kazanmıf demekti. Daha - Siz de kandırın. 
ne isterdi? - Ne yapalım? Biz de miklal 

O gece oracaıkta Yemeni aaade- mi vadedelim. 
t~ kavuşturacak kararlar verilmit- - Tutu'maracak v!"at~er ol~~k
tı ! Mekteb!er açrlıvor, limanlar,. ~i- tan sonra, ne ıstersenız soyleyınız. 
mendiferler, kanallar, şoseler, yapı. Talat Bey biraz dütündükten 
lıyor, ziraat asri bir fekle sokulu- sonra: 
yor, fabrikalar, kıtlalar çoğaltılı. - Bu doğru değil, dedi, ve bana 
yor, yeni camiler, medreseler, tek- sordu: 
keler, imaretler in,a olunuyor, ver- - .A&adaşlannr.z ne düfünü • 

yorlar? 
eününe abldı. 

Çünkü bu bilinm02, küçük pzeteci • 
bir küçük ırazeteci idi. Retit kardeşleri~ 
ırüzel ve ımlamlı (Lüküı bayat) opere • 
tindeki prlmun geze•i (nakaratı) ıribi 
"neyme ırerelı: ıütlü börek?!" 

• • * 
Raayanm bir kö,eaine... 
AınMkaıun lMr Şanna... 
Aıyaıwı bir ıtepine... 

Ne bileyim ben? acunun ıu Yeya bu 
yerine yukarıdaki öo;nek!eri olduğu gibi 
koyabiliraüıiz. Alacağınız sonu ( ıonuç 
u netice anf-nına alamıyorum) hep bir
dir. 

••• 
Amma. .• kentinde, yurdunda. .. yııhut a. 

cunun fÖyle sayılır bir parçasında her 
nede...., duyulmut. iıit:ilmiı, paralı bir 
İnsanın batma böyle bir fey değiL mıl
yonda yanını eelıirse iı değitiyor. Enen 
ayaklanıyor. 

Kunduraa blfaaı, inaan değil mi? 
Tanmmamıı ırazet..d, İnJaD deiil mi? 
Yoks..t, ünsüz, ııirilı:ıiz (nüfuzauz) inaan 
İnsan deiiJ mi? 

Hadi be Iİz del inaanltk bu mudur? 

••• 
• . Minimini, suçıuz, melek Llndbeı-ı(e 
IÇ1m .teT, aleT yanıyor. Fakıtt mini mini 
gömeğjnin ( mezarmın) çenesinde olan 
bitealenı de iç.im buz keıiliyor. 

lnl&llfık ba yolda, bu etkinle dızgin 
boşalttıkça sor•ım!l (ıual) soracağımı 
H.ıdi be &İz cf, 1 :ManLk bu mudur? 

AKA CUNDUZ 

- Bu vaatlere inanarak Yeme
nin r;nnete döndüğünü görüyor ve 
sevinçlerinden yerlerinde duramı· 
yorlar. 

Talat Bey, nihayet, dayanama
dı, gülmeğe başladı: 

-Bitmedi-

21 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 7 (A.A.) - Son yedi 

gün içinde muhafaza tetkili.b tara • 
fından biri ölü, biri yaralı 21 kaçakçı 
ile, 21 kaçakçı hayvanı yakalanmıt 
Ye 826 kilo gümrük ve 251 kilo inhi
ıar kaçağı bir tüC..k, 2 tabanca, 69 
mermi ele eeçirilmi§tir. 

lran - Irak sınır müzake
releri başladı 

ROMA, 7 (A.A.) - Iran hari
ciye nazırı, dün Muaaolini tarafın. 
Llıul kabul edilerek, kendiaile çok 
samimi surette görütmüştür. 

Diğer taraftan, nazır, dün sa • 
bah da, Şattülarap hududu mese • 
lebİne dair, Irak ahriciye na~rı Nu 
ri Sait Pa,a ile uzun uzadıya. koauı 
muftur. 

Öğleden sonra, hudut mese1esi. 
nh ulualar kurumunda raportorlü. 
ğünü eden Baron Aloiai'nin yanın
da, müzakerata devam edilm.iftir. 

MiLLiYET CUMA 8 ŞUBAT 1935 

HARfCI HABERLER 
Sovyetler birliği yasasın
da değişiklik yapılıyor 

••••••• 1 

Gelecek intihabat yeni seçim siste-
mine göre yapı acaktır 

MOSKOV A, 7. A.A. - Röyter 
muhabiri bildiriyor : 

Pan Sovyet kongresi Bay Molo
tof tarafından izah edilen tetkila
b esasiye kanununa ait birçok ıs
lahatı ittifakla tasvib etmiştir.Bay 
Molotof şu beyanatta bulunmut
tur : 

"Te,ki!it kanununun esaslann
da hiç bir değitiklik olmıyacak
tır. Fakat : 

1 - Şehir ve köy Sovyetleri ile 
pan ~ovyetik kongre intihabatında 
iki ve üç dereceli intihaplara mu
kabil bir dereceli intihaplar yapı
lacaktır. 

2 - Köylü ve işçiler, temsil hu
susunda aynı mikdar mümesile ma· 
lik olacklar, fakat işçilerin bazı 
imtiyaz'arı muhafaza olunacaktır. 

3 - intihabat idareci teşkilat 
ile halk kütleleri arasında timdi 
mevcud olan ba!llan kuvvetlendir
meğe yarayacakdır., , 

Bay Molotof, beyanatını bitirir
ken demittir ki: 

" Parlamentarizm usulünde mev 
cud en eyi esaslar aynen Sovyet 
sistemine ithal edilecektir.,, 

Pan Sovyet kongresi teklifi ka· 
bul etmiştir. intihapta reyler gizli 
olacaktır. 

Yeni sistem 
M~SKOV A, 7. A.A. - Sovyet

ler k,.-ıgra~ı, Sovyetler birliği ya
aasmda değitiklik yapılması ha!k· 

Sardaki kıtaat 
Çekiliyor 
Ay sonuna kadar teslim 
hazı•lıklan bitirilecek 
SARREBROK, 7. A.A. - Ulus

lar ara ask r l,UVV'et erini Sar• 
d n çc1:-n ot İçin hazırlanan pla 
üçler komitesine verilmitdir. Bu 
plar.a ı;;öre Holand ı ar 16, ey 
liler 18, lta1,. nlar 19 tubatta .çe. 
kilecekler ve )ngilizler de 21 den 
27 şubata kadar Sardan ayrılacak· 
!ardır. 

PaTafe edilen projeler 
ROMA, 7. A.A.- Sar Fransız 

ve Alman mutahassıslan, Balden 
buraya gelmiklerdir. Üçler komite
aine mesailerinin neticelerini bil
direceklerdir. 

Dün, üçler komiteıinn toplantı· 
amda Fransızlar 28 projey parafe 
etmişlerdir. Bu projeler, para re
jimine, kömüre, gümrük rejiminin 
değitmesine, Sar demiryollarmın 
devrine, soysal ve hususi sigortala· 
ra, madenlere dair 1934 ikinci ka
nun tarihli Roma anlaşmalarının 
tatbikma dairdir. 

BALE, 7. A.A. - Gerek mali 
ve gerek ökonomik bakrmlardan 
rücuu 18-2 tarihinde vukubulacak
tır. 

Adalıların 
Protestosu 

Atinadaki yabancı elçilere 
birer muhtıra verdiler 

ATINA, 7 (Milliyet) - On iki 
adalıların İtalyayı protesto eden 
muhtırası buradaki Türkiye, in • 
giltere, Fransa, Almanya, Ruıya, 
Japonya, Yugoslavya ve Birletik 
Amerika hüki'imetleri elçilerine ve 
rilmiftir. 

Bu muhtırada ltal7anın on iki 
adayı itgali tarihçesi yapılarak 
muhtelif zamanlardaki mukavele
ler zikredildikten sonra, on iki a • 
dalılarm ltalyayı yabancı devletler 
nezdinde tiddetli protesto ettikle
rini ve elçilerin bu muhtırayı hü • 
kılınetlerine bildirmeleri rica edil· · .. ;. mı,..... 

Aınerikada seferberlik 
planı 

V AŞINGTON, 7 (A.A.) - A
yan azasından Bay Klark, harbiye 
nezareti tarafından hazırlanm•ş o
lan milli seferberlik pli.nmt, ayan 
meclisine arzetmittir. 

Bu plan, 18 yaşından yüksek o· 
lan herkesin ailah albna alınma. 
ama, reisicumhurun, planın t:ıhak
kukuna lüzumlu olan bütün &ana· 
yii kontrol etmesine müsaade ver
mektedir, 

kında teklifte bulunan M. Molo
tof'u hararetle kabul etmiştir. 

Müzakereye B. Kossior ve Go
loded iştirak etmişlerdir. Kongre 
ittifakla aşağıdaki karar suretini 
kabul ehniştir. 

Sovyetler kongraaı, merkezi icra 
komitesinin teklifini temaınen doğ
ru ve faydalı bularak şuna karar 
vermiştir : 

Temamen müsavat üzerine mües 
ses olmayan seçim aitteminin bir 
müsavat sistemiyle, müteaddit de
receli ıeç:min doğrudan doğruya 
seçimle ve açık reyin gizli reyle 
değişdirilmesi suretiyle intihap sis
teminin. demokratize devam olun-
ması. 

Esas siyasanın sosyal ve ökono
mik temellerinin Sovyetler birliği 
sınıf kuvvetlerinin timdiki vaziyet 
ve münasebetlerine göre tasrih 
edilmesi. 

Bu vaziyet tudur: yeni sosyalist 
sanayiinin ihdası, kulakların hezİ· 
meti, kolkoz sisteminin zaferi, sos· 
yalist mülkiyetinin Sovyet cemiye
tinin temeli halini alması ve saire, 

Esas siyasanın bu prensiplere 
göre değiştirilmiş teklini tesbit i· 
çin bir esas yasa komisyonu te'1ci· 
li ve yeni yasanın tasdik ettirilme
si hususlarının icra komitesine tav· 
siye edilmesi, 

Gelecek intihabatın yeni seçim 
sistemine göre yapılması. 

Avusturya bakan
ları Londrada 

--o-

Bu ayın yirmi dördünde 
gidip iki gün k lacaklar 

LONDRA, 7. A.A. -Avustu'l""}'a 
başb anı, Paris' de kısa bir müd
det kaldıktan sonra aym 24 ünde 
Londraya sdecekdir. Yanınc1a A· 
vu. ury dıt iş eri bakanı B.Berger 
Valdenegg vardır. Avusturya ba
kanlarının Londrada iki gün kala
caklan tahmin edilıyor. 

Amerikanın Rusyadaki 
konsoloslukları 

VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - Sov 
yetlerle borçlar müzakerelerinin 
akim kalmasından dolayı vücutla
rına lüzum görülmiyen Amerika • 
nm Moıkova ve Sovyet Rusyanm 
diğer yerlerindeki konsolosluklar 
kaldırılacaktır. 

lsveç kralı Riverada 
BERLIN, 7 (A.A.) - Rivera· 

ya gitmekte bulunan laveç kralı, 
buraya muvasalat etmiftİr. Müşa • 
prünileyh buradaki bir kaç aaat • 
lik ikametinden istifade edere!; Ba 
ron Ceam ile bir tenis partisi oyna. 
mıştır. 

Japon filosu 
Japonlar istedikleri gibi 

inşaat yapacaklar 
TOKYO, 7.A.A. - Bahriye na

zırı amiral Osoumi, Diyette beya. 
natta bulunarak bahri konferansa 
müteallik müzakereler akamete 
uğradığı takdirde Japonyanın 
- milli müdafaasını temin mak· 
ıadile - kendi donanmasının 
muhtelif ıınıflannda bir takım ta· 
dilat icra edeceğini aöylemiftİr. 

Nazmn beyanatına göre bazı 
sınıflarda Japonya lngjltere ve A· 
merikadan fazla intaatta buluna
cak ve diğer amıflarda ise onlar
dan daha az inpat yapacaktır. 

Bahriye nazırı, Japon) .. nm, ge
lecek bahri müzakereler esnasın· 
da lngilterenin Singapur, Amerika 
run Havai üssübahrilerini daha zi
yade takviye etmekten aarfmazar 
etmeleri talebinde bulunacağını ih 
aas etmittir. 

Nazır, Japonyanın saffıharb ha· 
rici kalacak eski gemilerin yerine 
koymak üzere her sen 54.000 ton 
yeni in,aat ta bulunacağını bildir· 
miftir . 

Şakoda savaş 
ASSOMPTION, 7 (A.A.) 

Bir tebliğ, Paraguvayldarm ar· 
rire kalesini itgal etmit olJukl.ı· 
rını bildirmektedir. 

~ .. ' , .!. "!': : ' 1 ' •• 

• •• 
Başkan Kazım Ozalp Ankarada. 

ANKARA, 'l (Telefonla) - Büyük Ulus Kurultayı Başkanı /(a
zım Ôzalp bu sabah geldi. Dur<.. !ta bakanlar, şehrimizdeki saylaıJlar.~d 
bakanlıklar ı~eri gelenleri taTafından karşılandı. Kıizım ôzalp yarın o~· 
le trenıilc yanlarında refikaları olduğu halde lzmire hareket etlecektıT• 
Seyahati esnasında geçeceği mıntakaların saylav/an kentlisine refa/ıfJJ 
edecektir. 

Tramvay Şirketinin davası 
ANKARA, 'l (Telefonla) - Nafıa bakanlığı ile tramvay şirketi 

arasındaki davaya şubatın 19 uncu salı günü Devlet şiirasuıda baf~ 
caktır. 

Vikers şirketi mümessilleri büyük 
elektrik santralını da kurmak istiaot 

ANKARA, 'l (Telefonla)- Vikers Metropoliten şirketinin .A~ 
karadaki mümessilleri bugün de Maliye bakanını ziyaTet etmişlerdır· 
Ziyaretlerini müteakıp lngiliz büyük elçisi de maliye bahanem ziyaret 
etmiştir. 

Metropoliten Vikers firketinin müdürü Mister Richards ve arkaıl0r 
lan dün ve bugün hükumetle temaslarına devam etmişlerdir. GörüştTI~ 
l11re devam edi!ecektir. Murahha;.lar Ereğli liman ile kömür havzasır.ıld 
yapılması mukarrer büyük elektrik şantralını yapmak istemektedir/et• 
Murahhaslar mahallinde tetkikatta bulunmak üzere yarın lstanbulıı hıt
reket edeceklerdir. Seyahatleri bir halta kadaT sürecektir. lstanbulıı aıl
detten sonra tekrar görüşmek üzere AnkaTaya geleceklerdir. 

· Mihailo f Ankara ya gitti 
ANKARA, 'l (TelefoO:a) - Makedonya komitesi reisi Mihailol 

Kastamonutlan Ankaraya geldi. Burada hasta bulunan relikasınrn tedll" 
visi ile meşgul olacaktır. 

Aydın demiryollarının satın alın
ması etrafında görüşmeler 

ANKARA, 'l (Telefonla) - Aydın tlemiryolunun satın alınnıalf 
üezerinde şirket murahhası Bay Edin ile nafıa bakanlığı arasında baf 
lamış olan konu-tmalar devam etmektedir. Bugün nafıa bakanlığında 
şirket murahha•ının iştirakile bir toplantı yapılmıştır. .J 

Haber aldığıma göre bu toplantıda müzakere daha ziyade inki~OJ 
etmiş, görüş farklaTı yaklaşmış, esa slaT üzerinde mutabakat hasıl olmııf 
tur. Teferrüat üzerinde çalışmalara devam edilmektedir. 

Skopcina meclisi f esholundu 
BELGRAD, 7. A.A. - 8 ikinci teşrin 1931 tle seçilmiş olan SkoP: 

çina meclisi, Kralın bir iradesiyle fesih olunmuştur. Yeni saylav intı· 
habalı 5 Mayıs 1935 tle yapılacqk ve yeni meclis fevkalade olarak 3 
Haziran 1935 tle toplanacaktır. , 

Sovqetler ueni merkez icra komitesi 
MOSKOV A, 'l A.A.- Yedinci Sor-yet Rusya kongrası dün ak

fanı kapanmıştır. Kongra 605 ki,i lik merkez icra komitesini intihab 
etmi tir. Bunların arasında Stalin, Molotof, Kalenin, Voroşilof, Kaga• 
noviç, Orjonikitse ve Litvinol da bulunmaktadır. 

Pariste 1261 kişi yakalandı 
PARIS, ?. A.A. -Dün akşam Konkordiya meydanında yakala· 

nanlar 1261 dişidir. Pasaportları müntazam olmıyan 33 ecnebi ile ya• 
sak silah taşıyan 23 kişi tevkif edilmiştir. 

150 bin liralık kontenjan 1 
ANKARA, 7 (Telelonla) - Yeni 

tarifenin 378 ve 379 C. D. E. pozll-yon• 
lanna dair paını,ıklu mensucat için 
Çekoılovakyaya 150 bin kiloluk !<on • 
tenjan verilmiıtir. 

Bu kontenjan eümrüklerdeki be • 
yannamelerin tesçil tarihlerine ıöre il• 

ra alanlara verilecektir. 

Maliye bakanlığında 
ANKARA, 7 (Telefonla} - Gurn

riikl« bakanlığı muamelat müdür mua 
vini Bay Retat, Maliye bakanlığı ta· 
kip ve teftit kalemi müdürlüıiüne 
tayin edilmitt:ir. 

Nafıa başmühendisliği 
ANKARA, 7 (TelefonlA) - Sular 

umum müdürü mühendis Bay Abdul
lah nafia batmühendiıliğine tayin • 
clilerek yerine bagmüfettiı Bay Sü • 
leyman ıretirilmiıtir. 

Tokat'ta Atatürk 
heyke!i 

TOKAT, 7 (A.A.) - Sek.iz fUbat· 
ta Atatürk heykelinin açıltt reami yapı 
lacaktrr. 

O gün Ye gece cumhuriyet meyda· 
nı donanacak fırka, belediye ve uluı 
evinde müsamereler, §Cnlikler ve eğ• 
lenceler tertip edilecektir. Toıkat bu 
büyük bayram günün aabırsızlıkla bek 
!emektedir. 

Ayni ıründe ıaylaY oeçimi yapıla • 
caktır. 

Amasyada bir cinayet 
AM.ASY A, 77 (Milliyet) - Burada 

s.iliçeliç.i mahallesinde oturan Musta• 
fanın kanımı, meç.bul bir adam, ka· 
faanu keserek öldüımüttür. Katil a • 
ranıyor. 

Felaketzedelere yardım 
ZONGULDAK, 7. A.A. - Mar· 

mara adası felaketzedelerine yar
dım olmak üzre orta mekteb tale
beleri aralarında elli lira toplamıt
lardır. 

ORDU, 7. A.A. - Şehrimiz Hi
laliahmer cemiyetinin öncülüğü ile 
Marmara adası felaket görmütleri 
için yardım parası toplanınaktadır. 
llk mekteblerimizin Hilaliahmer 
demek kolları da bu itte bütün İı· 
tek ve ııüçlerile çalıtmaktadırlar. 

A·mcrika ve 
Silahsızlanma 

Dışarı işler miisteşarıuıO 
Nevyork'ta bir söyle\fİ 
NEVYORK, 7. A.A. - Dıprı itleri 

mü•t"f'll"t Bay Filipı bankacrlann ..,or 
lik ziyafetinde bir nutuk aöyliyerek s..-; 
!etik Amerika bükfunetlerinin ökonolP' 
ve diplomaıi aahalarınclaki uluslar arat' 
ıiyasetini anlatmqtır. 

Bay Filipı bundan ıonra d~ ıilib:1" 
rmın tahddi megeleaine eeçerek denıif 
tir ki • 

Bizlıu eörüıümüz ıudur ki, de~ ~ 
tahlanm muvazeneyi bozmaksızın azal • 
manın yegane çaresi, muahedelerle tel' 
bid olunan K'Viyeleri ayni nisbetler. ~ 
bilinde indrmektir. Şimdi.ki hü.küıne!J!"" 
7in ve bundan evvelki hükümetleria,;ıil' 
muhtelif tarihlerde deniz ıillilılar~n: 
kaldınlması hakkında yaptığı teklif~ f 
bu hayati esasa i.tinad etmi~tir. Ve 
esaıcla Londra deniz mukavelesinde o'. 
ıud bir tatbik aahaaı bulmuıtur. f'.I~ 
kilmetimiz ilerde yapılacak müzakere 
de yine bu esaı dahliinde bütün ~~ 
darlar için memnuniyet verci bir uP
hal aramaya amaaecfır. 

Umumi ıilihsızlanma itine geliıı~ 
Birlqik Amerika hükumetlerinin biİ~ 
dünyaya f&Dlİl bir anlatmanın müzııi' J' 
edilmesi yolundaki eayretleri azalınlf 
ğildir ve 1932 de Cenevrede açıhnlf il' 
lan konferans bala devam etktedir· 

Şurasını ıayet haliaane itirai e!Jll". 
ğe mecburum ki geniı bir ıi:ah•",, 
lanma mukaveleıinin akli bilh•a , 
Avrupada çıkan ıiyaai ihtilat:ar Y 
ziinden oldukça eeçikmiıtir. • , 

Birlqik Amerika hükilmetl~ri. f1 • 
li.hıızlanmayı neticelendirmeye .. !:ı-
zır bulunmakla beraber buna 11111 , 

Jik hiç bir ıiyasi meseleye kanfı:ıı- ~. 
maya azmetmiftir. ~ ıQ 

Ancak ulua!ar araar harp le .. 1' 1" ilıj 
ve sililı ticareti üzerinde mürll :.iı" 
teıiıinin ıulh namına büyük bİI" ,ııı~· 
miyeti olduğunu ıröz önünde b ~ 
durarak Cenevredeki heyeti ısıu 
haaamız bir proje vermittİr• 

Evk"f müdürleri arasıııi.~ 
ANKARA, 7 (Telefonla) - v~ 

nakkale evkaf müdürü tekaüde ~~;İİ' 
dilerek yerine M•latya evkli rıı: ·· 
Murat, Malatyayn. Gi...,.un cvk"' 
muru Sıtkı tayin edilmitlerdir. f'.l,JI • 

Antalya müdürü Bay hma1I . e~ 
kı Konya müdürü T alıirle beca)'•I 
mitlerdir. 
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- Gezgin yazılan -s· 
P ~r elden idare 

"'-- arı•t• old - . . (""»i nalı. ugu gıbı Londrada da 
L11tıiry0ıı ıl V<taıtaları yani yeraltı 
.., ı 0rı otob'" 1 . e derı ·d' uı er ve vapurlar 
~•tin ,,: :r• olunur. Bımların ayni 
lq,, . }'al a 1 olduklannı zannetnıiyo
~ bo;ı0"'2 tarifeleri, biribfrlerib o
ı." b;, eı~:fları, bilet ucretleri lalan 
~'lıı, na n çıkar, Buna da - dedik· 
"ıır, lon7;ran - Nakliye na.ıırı ka
:"1J::ona ;;da ve varo,;larında 10 
~İİrıe1ı •n ~~am . b'!~'!n.duğunu 
ı._ bilirj~ y bu •ıın ııenı§lıgını kavra
-:rıo bil~tl •~altına ait muhtelif tren· 
>ıcı, .ı, 0 ~rı ~iribirlerinde geçer. Pa· 
'ocfd,,, y edır ama burada bazan 
ı,, st r•lıı .. k 

ıı. bin !' ole i sokaktan baıka bir 
Nı.,<a ,.~1rıın.z. Pariate yeraltından a..,, ı •t Yanar 
•:•. ar • i:f' rj~ IU'!n tecrübelerin yerleıtir-
.;;;"" İti ~~•temin haline ırelmiı bir 
ı...'.lrıı~ ır, Doğruau nakliyat ifle· 
~ .... ö •imek iıtiyenler bura
~ lıeı. b~lt .. alabilirler. Zira bir ,eh· 
r ....... ';.;~ ~hirlerin nakliyatı 
i;,~~ fUr rciliiin en baJında ııelir. 
... '"lıı-i.ı a;yı ~a ıöylemelı gerelıtir lıi 
i:'_ ııoıı.. naklıyatını dü:ultmeden ev
~......,ın ~~ Yaqmak ıarthr. Mesela 
l'or, a· 1 #tatlı otobüaleri 56 k1~i a-.......... ı·· -.. 

c_""J. .,.....::,rlü otomobil, lıamyon ve 
.""'iy°"lar ~an öyle /IÜ:ul nynlıp 
~•n • kı; fQfannnız. Ama bu ha ;;;"" au:;ueı caddelerin ıufalt veya 

lı.nq.. aamdan ileri geliyor. Biııde 
~ "<ıil 

1
Bandsrma tapndan kaldın

loL Qlı ,: ;ıu~ mutlu caddela, ıehrin 
f '<114/q,. 1 erı gelen •okaklandır. iç 
~ )Q/,ııt ~~ Adem babam~ bıralıtı

':4• b;, lı ı:ıarıslıların açtıiı ııibi top
tııif,n qmı da Arnavut kaldırımı 
~· ee::;:.~at tarihin orta çağına ait 
e.>ı. Ye 'f laf duvarla lıaplıder. 
~ ılı ~!erden de deve bile geçeme:ıı. 

• eöyı •. a.ldı iki hatlı otobüaler. 
~ doıa,::• katlı otobüalerin bir ıehir· 
C.."1 d al~na engel olacak bir ba§· 
,,,;:t•lı ' l>u:urı evlerin ıahnifleridir. 
~ h.t0 ndra ıokaklannda bir yai • 
ı;., '"'ıcl ıılursanı~ altına ağınacak ne 
~.it urına, ne bir tahnİf bulabilir

lq,;d 

0

Yle ~-halde bu belediyenin bir ya· 
t'· ooy/ 1 ~•l.ı;, Or • o muııar. Pariate öyle 
~ ~~ ~ ada bir aürü aundurma ve 
~ı 1'q,:rdır. Sanınm bunun içindir 
1;,""ın1ı·ı Ofol>üaleri bir katlıdır. Lon
~ e01 ı '" •okağa burnunu çıkarmıı 
"1,Q l>ılta'Pmıyacaklanndan emin o-

.,....-

Çikulatacılar 
Heyet gönderdiler 
Kendilerinden muamele . . 

vergısıaın 

alınmamasını isteyorlar 
Çikolatacılar, kendilerinden 

muamele vergisi alınmaması iste
ğile Maliye ve ökonomi bakanlık· 
!arı nezdinde te,ebbüslerde bu -
lumnak üzere dün Ankaraya bir 
heyet göndermi9lerdir. 

Şekerci Bay Kazım ve Bay Sa
miden mütetekkil bulunan heyet, 
yapacağı temaslarda eskiden oldu
ğu gibi bundan böyle de bu vergi
nin alınmamasını istiyecektir. Öğ
rendiğimize göre, çikolata fabri • 
katörlerinden istenen dört senelik 
muamele vergisi miktar itibarile 1 
milyon lirayı bulınaktadır. 

Oda memurları için sandık 
Ticaret odası memurları için bir 

tekaüt sandığı kurulacaktır. Bunun 
için bir nizamname hazırlanma -
ama ba9lanmıttır. 

Moskova ticaret ataşesi 
Moslrova ticaret ata9emiz Bay 

Mümtaz gelecek hafta içerisinde 
Moskovaya gidecektir. 

Yeni mezad yerleri 
Av derisi, yapağı ve tiftik gibi 

maddelerin aatı9ları için mezat 
yerleri tesis edilmesi etrafındaki 
tetkikler tamamile bitirilmiftir. Bu 
hususta hazırlanan raporlar oda 
meclisinin önümüzdeki toplantı • 
amda görütülecektir. 

lran tokcmotifier sipariş etti 
lran - lsveç ökonomik münase

bab, son zamanlarda daha ziyade 
inkitaf etmektedir. 

• 4,,,;;lebilirler. Bi:z:de iae bi,. yük· 
• 0 nun ıahniı yıktığı ıxılıidir. 
ı .ı. - • • • 

lran hükUmeti, lsveç fabrikala
rından birine S,S milyon kuronluk 
lokomotif ımıarlamıthr . 

Jı • ;; 

. '""ldra um • 1 'lele . umı ta11ma va.sıta annın 
:lf~ İdareıri bahaını ıunun i,in aç
~l r.aınıyorum ıimdi. Belki iki üç 

~lt!iflıı d"!'a evveldi. lıtanbaldaki °'"" nakıl vcuıtalannın biribirleri
lııı. :Jl>ancılıltlan hallı için bir 

ıır, ed' uğunu ve bunlar bir elden 
4oı.. •lrııeaae ücretleri indinrıenin . . . :;ca re:z:ip dolaımanın güçleıe
b;;~( da ıehrin göbeğine doğru 
•ırı ,;:•ye aebep olacaiını yaz; -

11_;· ·., ~~i bu yolda aY." ayrı za • 
;"'Ilı .;. ır iki ya;r;un ı;ıkmııtı. 
~•rtn;"8 geçen geçen lstanbul ga
~~e okudum ki; belediye nakil 
"iıı ~ ın bir elden idareai daha iyi 
ıı.; ...... 1 

"" böyle birlefilı bir idare • 
J;,'"'ıl .,:.,"'• cu: olacaiından ücretlerin 
L 4'ti it ~la~acağını düıiinüyor ve 
i).""i eı; aynyeyi, Halici ve Alıay'ı 
~ r~rıde birleıtinn"lı iatiyonnuş. 
~ ~İlııııy flTketindnı bir bahm yalı! 

~Qlt;j et l>ilme.m?. Acaba tramıxıy· 
r;4~ir lıa "aaıtcuı olmaktan çıktı mı?) 
'l.j''•r; f.~n" aonra da oba değerıriz 
~iıı,, "'•zı~ böyle kabul edilmekte 
•iq •o; 11 !orrnelı bizim için bir nevi 
Ilı; •tırı; "1ıılıQJattsr. Hiçbir .zaman id
~ ı.,. ~?,;".m ki; muhterem f?elediye
'İıı q~ al " ı..,nim lııymetaİZi yaz;ıla
!oıı bqnq !'"flır. Bu aadece ayni fik
~q t~,''~ .sene evvel, oraya üç .ene 
/~ }."•i feklinde bir tesadüften 
~ "11ııı.~ı alnız; 

lran, bir tütün fabrikasının İn· 
taamı da, bir lıveç grupuna ihale 
etınek taaavvurundadır. 

Balkan konseyi için bir 
anket açıldı 

Türkofiı, yakın.da Ankarada 
toplanacak ikinci Balkan ticaret 
konseyi için bütün ihracatcı ve it
balatcı tacirlerimize tamim yapa • 
rak bir anket açoııJbr. Konseyin 
bu defaki toplaotısında her mem
leket diğer Balkan memleketlerine 
ihracatın artmasına engel olan leh 
dilleri kaldırmayı Lonseye bildire· 
cektir. 

Tacirler arasında yapılan anket 
te fU sualler sorulmaktadır: 

Yunanistan, Romanya, Yugos
lavya ve Bulgaıistanda ne gibi: 

A - ithalat (kontenjan, liıan.s, 
sertifika, tahdMli formaliteler) 

B - Döviz tahdit ve takyida -
tından 

2 Yüksek gümrük resiınlerin -
den 

D - Nakliyat tarifelerinden 
müteeaair olmaktastnız?. 

Ticaret odası, tacirlerin, bu su
allere derhal cevap vermelerini bil 
dirmittir. 

~;:ı ~un İmarı, merkezden uzalı 
~'İ ~'o .,.,,ıer;n haraplaımamaaı iste· 
lqı., tııırıeı· ilaha; A - Nakliye ücret
~. 'ı bir;~· '! - Muhtelif nakil vaaı-
~ ~,,,,. tnin bile bile riirekli aefer- Kaçak kimyon 
t..~•ı1;,1,a .dır: Yani .Y•ıilköyd'! fİ· 
ı'i;' "lıııi lh~eauıdnı bılet alan bır a- Bulgar hududundan hududumuza 
~I IJ•1ı;;lıletle köprüden vapura bi· giren hir öküz arabası muhafaza me • 
ı, 't~ u.,,~:-a çıkmalı ve gene ayni murlanrun nazarı dikkatini celbetmiş -
~•biL ""'!'. ITCımvayı ile Suad iye- tİT. 

Sq4iı "'le/ıdır. içinde yapılan aramada 450 kilo 
~Jıi;·~ ~talannı bir ele veya bir ııünıruk kaçagı kimyon bulunmuıtur. 

ı4 .4 ıaJlomadan beklenen ilk ve Suçlu yakalanarak tahkikata baılan • 
t,;ı 1~""Q l>udur. mııtır. 

>,;;'-. lıe db'ı.~ muhtelif ıirketler bir· ..---------------
~~ ><.,.,; .ırınin umumi maarafları de masrafları kıamak, eksiltmek ve 

ı • a •ndirilecebilir ve ücretler ~ "11ııı. böylelikle ücretleri indirmek gibi ıey-
ı~: "ldak; nakil şirketleri ıunlar- /.,r düşünüleme:ı:. Hwusi ıirketler ise 
~ hi:ı:ıedarlarıı.nın sıkııtırmasındcın hor .. 
q~~ l"rq , ~ ), rrıuay ıirketi (Tünel buna kar, daima İfİ dar tutmağa bakar. lı-

•it4 ': ()11ı. tanbul belediyesi eğer lstanbullulara 
a 'tı; ııdar - Kadıki1)> Tramvay iyilik etmelı istiyorsa böyle ihtısa.s ve 
1:::: ~irlıet• H kudreti dahilinde olmadığı fÜphesi:z: 
S ıı\iıa 1 ayriye; 
6 
'- li ?' idaresi olan nakliye fİrketleri iıletmek gilıi 

? '- •alıç Şirketi. şeyleri üstüne alıp büsbütün bunala-
YQrk ' Ji' ı<lnad demiryollarr, cağına onların tarifelerini birleıtimıe-

~.~ "ırt; b olu demiryolları yi ve birinin gİfe•inden alınan biletle 
:~);li~i b~~lar~an yalnız Ü~ vapur diğerlerinde de sürekli yolculuk ya • 
•q

1
) Q tel,..,, "f!•rrnekten ben hiç bir pabilmesi temin etain, yetifir. Ücret· 

~:<• llııı/ı~dım. Mütemadi seferler !erin a:ı:almaaına gelince; eğ"r beledi-
~ de;;ı •lıl deniz vasıtaları ara- yenin eline geçen ıirketlerin aldığı pa· 
~,.~ ~"<r.aı~~0ğu kara ve deni% vası· ra a~almak icap etseydi, Terkos .suyu 
~ı.~rın ı.., a olmak hissediliyor. O- ucu:ı:lardı değil mi? .. 
"l>fo ı;ı.• be~ Ya nı;ı: vapur 1İrketlerinin Şurada butunduğum iki aya yakın 
~4!"ıe,iı,;' fbafka ~ir ıirket elinde zamandır, seyrüseferdeki intizam ve 
t-:'I ;:' ff.,

1
.• ~Yda görmedim. Eğer ba8illiği ııörüyorum. Bir de lıtanbulun 

">~~·Q ı.;ı; Ş-rkmni belediye aldık- en büyük ııeçidi olan Galataaaraydaki 
'l.ı~t' lıa)lr' Yere yamamaksa bunu yinni bef olomobil ard arda gelince 
~'İri~ l?il>j 'J'" ""Ya Akay idaı .-sine, yolun tıkandığını dü1ünüyorum da da-
~ 4cı ''· /(Qld ""'.•imek ifin "" kestir· ha seyrüsefer ifini yoluna koymıyan 
'Yılı;.,,, 1 kı; fu adlarını yukarı- (ama paranz;lıktan, ama gÖrgüsüzlük-

:S,41>ıı,ıtqj muhtelif deni::: ve kara ta- ten) bir idarenin ıehrin bütün nakil 
)."<it 1~n oı::;·:ı~n bir elde toplanması ıxısıtalarını üılüne almaiia kalkması· 
ıo.- L·"Plan <>ıle l>en bunun beledi- nı doğruıu büyük ceıaret sayıyorum. 

~. b ~aaı~a larafta~ dr['ilim. Aıkolaun!" 
;ı..~ "tıye bir daire, bir kapı, 

0 ınu,tur. O ıribi yf'rler• 
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B. FELEK 

Ayasofgadaki ha/riya tta bir 
mahzen meydana çıktı 

'.Aycuofya halnyahna devam edilmektedir. Hafriyat unannda bm:ı 
sütun başlıklan Üe bir mahzen meydana fıkmıştır. Bu mahzenin büıaımn 
sı~et ~ü?azeneaini temin makaadil e yapılmıJ olması muhtemel bulun
dugu gıbı o zamanlar &Jet 0t't:luğu üzere ölü kemiklerinin muhaluz.a•ı 
i~ yapdmı, olmasına da ihtimal verilmektedir. Arkeologlar hafriyatı 
ve bu halriyat esnannda meydana fıkanları tetkik etmektedirler. 

MAHKEMELERDE 

Mecidiyeyi 
Beşi bir yerde 
Yapan adam! 

l BELEDiYE.DE 

Umumi mecliste 
Dünkü toplantı 

Bu sahtekar dün yakalandı 
ve mahkemeye verildi 
Dün latanbul adliyesine S.J.vik 

adlı bir ermeni reslim edilmiflir. 
Bu ermeni eski gümüt mecidiyele
ri altın suyuna ba.tırmıt, beti birlik 
diye saf köylülere ıatmıya hafla -
mışıtır. 

Böyle bir kaç sahte beşi birlik 
satıp aaf köylüleri dolandıran Sa
vik nihayet dün yakalanmıf, müd
dei wnumiliğe verilmif, fakat ıu
çu Oıküdar cihetinde itlediği için 
Osküdar müddei umumiliğine gön 
derilmi§tir. 

Kahveci Hasanı öldllr~n Yaşar 
Osküdarda kahveci Hasanı öl

dümıekten suçlu Y atarın duruf -
masına dün ağır ceza mahkeme -
sinde devam edilmittir. Dünkü 
muhakemede iddia makamında bu 
lunan Bay Ka9if suçun sabit oldu
ğunu aöyliyerek cezalan.dırrlmaamı 
istemi9, durutma müdafaa ve ka
rar tefhimi için bafka güne hıra -
kılmıftır. 

Bay Kenan işine geldi 
iki gündenberi rahatsız olan ls

tanbul müddei umumisi Bay Ke • 
nan iyiletmit, dün makamına gel· 
miş, vazifeıine devam e4:miftir. 

Bay Kenarun vazifesinden isti
fa edeceği veya tekaütlüğünü isti
yeceği timdilik mevzuu bahis de -
ğildir. Meclis açılıncaya kadar Bay 
Kenan vazifesine devam edecektir. 

lcrada~i suiislimal tıh~:katı 
icradaki suiistimal tahkikatına 

c\evam edilmektedir. Bu tahkikat 
arasında icra katibi Kadrinin ay
rı bir suiistimali daha meydana çık 
mı9tır. 

Vazifesi dolayısile hacize giden 
Kadrinin haciz neticesinde tahsil 
ettiği paraları icraya yatımıadığı 
da anlaşdmışıtır. Bu paraların ye
kfuıu da 400 lirayı bulmaktadır. 
Bu cihetten de hakkında ayrıca 
takibat yapdmıya ba,larulmıttır. 

Diğer taraftan vezneden sahte
karlık ıuretile para almaktan mü
tevellit suiistimalden dolayı yapı
lan tahkikat inıki~f etmektedir. 
Dün 9ahit olarak avukat lskarla -
tos ile Bodos Kalınoğlu dinlenmit
lerdir, tahkikatın bu hafta içinde 
bitirileceği umulmaktadır. 

ŞiRKETLERDE 

Sebze nakliyatı 
-o-

Şark demiryollan ucuz 
tarife tatbik edecek 
Şark 'İmendifer 9irekti Trakya 

ile lstanbul arasında sebze nakli
yatı için tenzilatlı bir tarife tatbi
kine karar vermiftir. Bu tarife tir· 
ketin idare meclisi tarafından tas
vip edilmit ve tatbiki için emir ve
rilmi,tir. Tarifenin fekli bir kaç 
güne kadar ilan edilecek ve tatbi
kine batlanacaktır. 

Tünel girketinin Galata hanı 
Tünel tirketinin Galata cihC'tin

de yaptıracağı hanın planlan ha -
zırlanmı: ve tetkik için Nafıa tir
l<etler hat müfeui,liğine verilmit
tir. Planlar kabul edilmek üzere 
Nafıa bakanlığına gönderilr.nftİr. 

Muhtelif ıehir işleri hak
kındaki teklifler 

kabul veya havale edildi 
lstanbul umumi meclisi dün 

öğleden sonra toplandı. Eski zabıt 
okunup kabul edildikten sonra, 
ruzname mucibince müzakerata 
geçildi. Kazalardaki muhtelif ko
misyonlara meclis namına azalar 
seçildi. Sarıyer kazasına bağlı Ye
niköyün Simitci sokağında pazar 
kurulması hakkındaki teklif ka • 
bul edildi. Kartal kaza.mm Saman 
dıra nahiyesine ba@ı Uç ağaçlı çift 
liğinin köy halinde idaresi de mu
vafık görüldü. 

Bundan batka, muhtelif daire
lerden gelen mazbatalar ait olduk
ları encümenlere havale edildi. 

Meclis pazartesi günü tekrar 
toplanacaktır • 

Yardım sandığı umumi 
heyeti toplanacak 

Belediye memurlarına yardım 
sandığı heyeti umumiye11i yarın aa
bab saat 11 de belediye meclisi sa
lonunda toplanacaktır. Bu toplan
tıda bir yıllık faaliyet görüfülecek 
ve yeni idare heyeti seçilecektir. 

Çam'ıyacaya ağaç dikiliyor 
Çamlıcayı güzellettirıne cemi -

yeti son günlerde faaliyetini arttır
mıttır. Çamlıcaya giden yolların 
iki tarafına 1600 ak ağaç, Büyük
çamlıca yamaçlarına 1000 çama -
ğacı fidanı dikilmesine batlanmıt
tır. 

10 sene içinde bütün Çamlıca ve 
civarı ağaçlandırılmıt olacaktır. 

Sürp Atopu ı tapusu 
tanzim ıdiliyor 

Sürp Agop mezarlığının üstün· 
de bina olmıyan kısmının kat'i o
larak belediyeye geçmesine mah -
kemece karar verilmesi üzerine be
lediye tapuya müracaat ederek ta
pu senedi istemitti. 

Tapu ve belediye mühendisleri 
arasında tetkikat yapmakta ve ar
sayı ölçmektedirler. Arsanın bele
diyeye geçecek olan kısmının ifraz 
haritası yapıldıktan sonra tapusu 
tanzim edilecektir. 

Bundan sonra artık mezarlık fi. 
len belediyenin malı olacaktır. 

G_nonlar için mekteli 
Garsonlar cemiyeti, alakadar es 

nafın ehliyetname imtihanlarına 
tabi tutularak garsonluğun inkitaf 
ettirilmesi için belediyeye müraca· 
at etıni9tir. Mesele belediye ikti • 
sat müdürlüğünce tetkik ediliyor 
Cemiyet, garson yeti9tirmek üzere 
bir mektep açmak istiyor. Bu mak
satla bir nizamname hazırlanıyor. 
Nizamname bugünlerde tamamla
narak maarif idaresinden izin al
mağa te9ebbüs edilecektir. 

Mektebin tab.il müddeti üç ay 
olacak, garsonluk servislerinde 
kullanılan ecnebi kelimeler, yurt 
bilgisi, türkçe okuma yazma, mu
ateret adabı ve garsonluk i,leri 
öğretilecektir. 

Otomatik tramvay kapıları 
tecrübe edildi 

Tramvay kazalarının önüne ge
çilmek için tramvaylarda yapılan 
tertibatın tecrübesi yapdmıt ve 
müsbet neticeler vermittir. Bu ter-

Kamil Türkiyesinin 
Romadan görünüşü 

Yazın Romah alimlerden 
bir heyet ADkaraya gelecek 

Roma Oniversitesinin daveti ü
zerine, konferans vermek üzere 
Romaya giden, hukuk fakültesi -
Roma hukuku doçenti Bay Şemset
tin Talip lstanbula dönmüftür. Bay 
Şemsettin Talip dün kendisile gö
rüten bir muharririınize 'u izahatı 
vermiftir. 

- Roımada çok büyük bir hüs
nü kabul gördüm. ltalyan üniver -
aite ve fikir aleminde Türle inkıla
bı ile yakından alakadar oluyorlar. 
lstanbul üniversitesinin ıslahab 
hakkında bir çok izahat istediler. 
Kendilerine icap eden cevapları 
verdim. Romalı münevver gençler, 
Atatürkün bafardığı sayısız inkı
laplar önündeki hayranlıklarını ba 
na heyecanla ifade ettiler. Bir çok
lan, memleketimizdeki inkılap 
hamlelerini gelip yakından gör -
mek istiyor. 

önümüzdeki yaz ta~ilinde, Ro
ma üniversitesine mensup beynel· 
milel alimlerden mürekkep bir he
yet lstanbula gelecek ve Ankara
yı ziyaret edecektir. Romada te -
mas ettiğim zevatın, meınleketimiz 
hakkında i.yi hislerle olgun bulun
duğunu gördüm. Roma büyük a -
}imlerinden Riccobono, De Fran
cisci, Albertario, Del V ecchio gibi 
Ü&tatlarla temas ettim. Türkiye 
hakkında fevkalade iyi fikirler bes 
liyorlar. Seyahatimden çok mem
nunum. Romada verdiğim konfe -
ranaın mevzuu: "Türkiyede garp 
hukukunun kabulünden sonra Ro
ma hukuku tedrisatı,, idi. 

Güzel yazı dersi 
Önümüzdeki yıldan itibaren ilk 

mekteplerde güzel yazı dersi ibdaa 
edilecektir. Bu dersi okutacak mu
alliınler için, yaz tatilinde bir kurs 
açılacaktır. Ayrıca da, bir yazı mü 
fettitliği ihdas edilecektir. 

Kapanan mekteblerde ted
risat başlı yor 

Grip baatahğı dolayıaile kapa· 
nan mektepler döt-t gün sonra tek
rar tedrisata batlıyacaklardır. llk 
mektepler pazartesi, lise ve orta 
mektepler de aalı günü açılacak -
tır. 

Pr. Hissen gatdi 
Bir kaç hafta evvel Avrupaya 

gitmit olan Tıp fakültesi haıiciye 
ordinaryüs profesörü Nissen lstan
bula gelmittir. 

Okul arda yabancı diller 
Okulalarda yabancı dil dersle

rinin talebeye daha kolay ve pratik 
bir surette öğretilmesi için yeni bir 
talimatname hazırlanmaktadır. 

Talebe f.irliğinde 
Milli Türk talebe birliğinin yeni 

seçilen çevirme takımı (idare he
yeti) Çartıkapıdaki yeni lokalin
de çalıtmalarına devam etmekte -
dir. 
• Birlik bu sene de büyük bir yer

li mallar geçit resmi yapmağa ka
rar vermi9tir. Birlik, her sene tek
mil üyelerini bir araya topladığı 
birlik gecesini kurban bayramına 
tesadüf eden günlerde yapacaktır. 

Liman ve rıhtımın bir 
aylık büdçesi 

Liman ve nbtmı umum müdür
!üğünün tubat bütçe$i de dün teb
liğ edilmittir. 

Bir aylık muvaMcat bütçenin 
bildirilmesi üzerine memurlara fU· 
bat aylığı tevzi edilmittir. 

tibat araba kapılarının önünde bu
lunan ıskara kapıların basamakla· 
rın önüne kadar uzatılmasından i
barettir. Tramvaylar hareket edin
ce bu kapılar basamaklara kadar 
indirilecek, bu suretle yürürken in 
mek ve binmek kabil olamıyacak
tır. Mart iptidasında bu tertibatı 
havi arabalardan ikisi tecrübe için 
sefere çıkarılacaktır. Yapılan bir 
tahmine göre lstanbulda ayda yir
mi kadar tramvay kazası olmakta
dır. 

Çocuk esrigeme kurumu mek -
teplerde tramvay kazaları hakkın
da konferanslar verecek ve kaza -
}arın ehemmiyeti ve tehlikesi hak
kında çocukları aydınlatacaktır. 
Kurum kazaların önüne geçmek i
çin zabıta nezdinde tetebbüate bu
lunacaktır. 

•:rpa.n. 
Geç gelen genç er 
Mektep hayatı ele geçmez, ta -

dına doyulmaz bir alemdir. Genç
lik ve yahut tecrübesizlik, mekte,o 
hayatında insanın gözü başka gö -
rüyor, kalan bQJka işliyor. Kanı 
topuğundan beynine kadar başka 
türlü dolaşıyor. 

Ben mektepte iken duyduğum se 
vincin lezzetini hayatımın e11 rr•• -
vallakıyetli devirlerinde tatmadım. 

Geçen gün lstanbulda Talebe 
Yurdundan üç gencin fıkarıldığı
nı gazetelerin havadis sütunların
da okudum. Bir yıl evvel gene böy
le bir vaka olduğunu hatırlıyorum. 
Bu Talebe Yurdu Anadolu ifinden 
lıtanl,uida yük.ek tahm görmeğe 
gelen kimsesiz gençleri barındıran 
bir yurt olduğunu herkes bilir. Bu· 
raya giren gençler fiiphe yok ki 
yordun nizamlarına bCJf eğmeğe 
mecburdurlar. 

Hliluıamda yanılmıyorsam ge -
fen yıl buradan sekiz on genç çıka
rdmııtı. Çünkü bu gençler yurt ni
zamına aykın olarak geceleri ade
ta pansiyona, otele gelir gibi geç 
vakıt geliyorl.ar, ıonra verilen ye -
mekleri de beğenmiyorlardı. Gaze
telerde çıkan, resmi şahsiyetlerin 
beyanatından çıkan netice bu idi. 

Bu yıl da hukuktan, edebiyat -
tan, tıp fakültesinden üç gencin 
bu yuvadan fıkanlmanna sebep 
hemen hemen ayni hadisedir. Bu 
gençler sinemaya mı gidiyorlar, 
gezmeğe mi gidiyorlar? her neyse 
gef vaktt yurda dönüyor ve kendi
lerine vaziyeti anlatan memuru da 
azarlıyorlarmıJ. 

ı~an kendi evine bile geç ~els• 
aylığını verdiği hizmetçisini uyan
dınrken ıstırap duyar ve hatta bu
nun ifin özür bile düer. Değil ki O• 

nu azarlıyacak. Kaldı ki bu yurt 
lstanbulda bannacak yerleri olma 
yan tapalı talebe için hazırlanan 
ve ma.ralı Maarif Cemiyeti tara • 
fından görülen bir hayır ocağıdır. 
Buraya girenlerin bir yiyip bin 
şiikredecek ve yurtlan için çalı~ıı 
bu iyiliği gene yurda yapacakları 
hizmetle ödeyecekleri yerde bu 
fefkat ocağını Madam Mari'nin 
pansiyonuna çevirmeğe kalkmala 
n hiç de doğru olmayan bir hare· 
kettir. 

Ge!IÇlik tecrübesizdir, heyecan 
lıdır. Bundan ötürü alledilmeğe. 
layıktır. Fakat iyiliğe ve felkate 
karıı nankörlük edenleri affetme
nin hiç kıymeti yoktur. En büyük 
ceza onların vi.cdanlannda daya -
cakları nedamet ıstıraplandır. 
Cevherli bir genç ifin bu akıbet 
nizamların çizdiği cezalardan kaı 
kat yüksektir sanırım. 

Burhan CAHlT 

Kaçak balık satanlar · 
Boğazda ve Anadolu kıyı)arın

ila balık tutan balıkçılar bu balık· 
larını balıkhane resmi veımeden 
satmaktadırlar. Bu it balıkhane ge
lirine bayii tesir yapmıştır. 

Söylendiğine göre bu tekilde 
devlet hazinesini zarara sokarak 
kaçak balık satanlar balıklarını da 
ha ziyade Bebekle Rumelihicıarı a. 
raaındaki sahile ve Boğazın muh
telif yerlerine, Samatya tarafları . 
na çıkarmak imkanını bulmakta • 
dırlar. Gümrük muhafaza tetkila
tı memurlarının bununla mücade
le etmek esas vazifeleri olduğun -
dan bu cihet tekrar kendilerine bil. 
dirilmi,tir. 

, __ B ..... O_R_S_A __ ı 
(lf Bankasından alman cetveldir) 
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iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
l o tilr rası dahili 96,50 
}~,3.J l:.r••ni 97 R.hbm 10 
Kuponaus 30,40 Aa. mümeaail 53.,50 

,, JI 28,Sı.50 Aa.tahv.lll.11 47,85 

" ili 29,25 
ESHAM 

it Bankası Nama 10 l Reji kuponaua 
0 

,. Hamiline 10, 15 T ele.foa 

" • Müe";' 91 l T .,.koo 

2.20 
14 

ııı.ııo 
13,SO 
ıı.so 
~.90 
ı,55 

4.65 

Türkiye Cum:...1. Cimento 
riyel Bau~aaı 64 fttilu•t dey. 
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_ Haftanın Sıyasası _ Öz dilimizle _ 
1 - Londra görüşmeleri ı 

H aftanrn en ehemmiyetli ıiyaaal 
hidiıeıi şüphesiz Lon .. 

dra'da lngiliz ve Fransız Baı· 
vekilleri ve Hariciye Bakanları 
arasındaki müzakerelerdir. Araya 
birçok mesele:er cirdiği için zaman za
man tehir edilen bu görüımeler nihayet 
hafta içinde Londrada yapıldL Görüt • 
melerden sonra net redilen bir tebliğden 
anlaşılıyor ki ıu eıaslar üzerinde muta
bık kalınmıştır: ... 

lngiltere ile Fransa arasında tedafuı 
bir ha;ra mukavelesi imzalanacak ve ltal· 
ya Almanya, Belçika da bu mukaveleye 
gi.'.mek için dav& edilecektir. Muk~ve: 
feye göre, bu devletler~en her ~~ı bı· 
ri, havadan tecavüze ugrarsa, dıger dev
letler ona yardım edeceklerdir. 

Bu mukavele ile lngiltere artık batı 
Avrupa itlerine en geniı bir ölçüde ka
rıımıt oluyor demektir. Büyük harpten 
sonra kendi Adasına çekilen lngiltere, 
ancak Lokarno mukaveleleriledir ki mah· 
dut bir tekilde Avrupa itlerine kanfl"a· 
ia razı olmuıtu. Bu karıfm& yalnız 
Fransa ile Ahnanya ve Belçika arasın • 
daki sınırlara münhasır kalıyordu. Şim· 
di havadan yapılacak taarruzlara kartı 
bu taahhütlerini genişle:ımektedir. lfo 
da lngilterenin hava taarruzlarından ken 
diıini korumak endiıesinden ileri ııeli • 
yor. Tayyare harbı lngilizler için büyük 
bir tehlike ıeklinde belirmittir. Çünkü 
lngiltere artık ada olmaktan çıkmııtır. 
lngiltere ada olarak kaldıkça ve deniz. 
lere de hakim oldukça, siyasal xalnızlık 
içinde yaşayabilirdi. Havadan taarruz 
vasrtalarının icadile vaziyet çok değiş -
miştir. lngiltere kendisini havadan ko
rumak için bir takım kombinezonlar~ 
girrneğe mecburdur. ltte Londradakı 
görüş.melerin bir neticeıi budur. 

• • • 
2 - Silah ve emniyet 

tl':!!!!_ örüıülen ikinci qıesele Alman
~ ya'nın Uluslar derneğine geri 

dönmesi ipdir. Almanya'nın geri dön · 
merini temin için ıilib noktasından mÜ· 
savatını tanmıak l&zmıdır. Sili.lı nokta
ımdan müsavatının tanmmaıı için de 
Fransa emniyet mea.eleıinin hallini isti
yor. Bu da ebetten gelen ve ezele doğru 
giden silah ve emniyet bahıını tazeledi. 
Londra görüımelerinde bu meselelerin 
halline doğru ıu yoldan ııidilmesi karar· 
laşmııtrr: 

1 - Versailles muahedesinin Alman· 
ya'yı silabıızlandıran be!İnci kısmı ilga 
edilecek. 

2 - Genel bir silahsızlamna mukave· 
lesi imzalanacak ve Almanya bu muka • 
veleye girecek. 

3 - Almanya Uluslar Derneğine geri 
Gönecek. 

4 - Almanya Roma protokollarına ve 
yeni yapılacak olan ıark andlaşmasına 
ııirecek. 

Anlaşılacağı üzere, bunlar kolay kolay 
yapılabilecek iıler değüôır. Alnianya'ya 
silah müsavatı vermek genel bir ıiıah • 
ıızlanma mukaveleıinin ~ .. 
masına bağlaıuyOO". Böyle ııe· 
nel bir mukavele yapmanın çok zor 
bir it olduğunu da geçmiı sekiz yd için· 
deki çalışmalar göstennittir. Genel bir 
silahsızlanma mukavelesi imzalamak, 
aşağı yukarı A vrupanın her siyasal me· 
selesini halletmek demektir. Şimdiki va
ziyette silahsızlanma mukavelesi imzala. 
mağa çalıtmak adeta muhaı olan bir it 
arkasından koımağa benziyor. 

* • • 
3- Cenup ve doğu Lokarnoau 

ıe:- mniyet meselesinde Almanya' -
~ dan cenup ve doğu ımırlarmı 

kefalet altına alan Roma protokollanna 
girmesi ve doğu andlaşmaıını llıızalama-
11 da beklenemez. Almanya Roma proto
kollannı imzaya razı olabilirse de her 
halde doğu andlatmasına yanaşmak iste
miyor. Ve bunda Lehistan da kendisile 
beraberdir. Londrada görüımeler yapı • 
lırken, Alman Bakanlanndan Göring'in 
V arıova'yı ziyaret etmesi de bu noktada 
Almanya ile Lehistan arasındaki görüt 
birliğini tebarüz ettirmek maksadına 
matuftur. Almanya ve Lehiotan ellerini 
bağlamak istemiyorlar. Bi>: rivayete gö. 
re, Sovyet Rusya üzerinde emelleri var-

i : ili f efrilr a: 96 

Kadın ellerini açarak gözlerini 
tavana dikti. içi müthit bir azab ile 
burgulanan Nazmi ba,ka bir söz 
söylemeden ve bir tey sormadan 
kendini bahçeye attı. 

Şimdi Abidin beyin tabutu ya
vaş yavaf hastahanenin büyük ka
pısından çıkarılıyordu. Arkasından 
gidenlere katıldı. 

• 

Artık hiç matbaadan çılr.-nıyor· 
du. Hava kararıyor, sonra güne• 
doğuyordu. Bir gazete basılıyor, 
kapısılarak okunuyordu, sonra bir 
diğe~i, daha sonra bir batkası hazır 
!anıyordu: 

Bir bostan dolabından frakşız
la~mı,tı. Ne bir zevki kalmı,tı, ne 
biı- ;ptilii.sı vardı. Bir gün kimbilir 
nMıl oldu da Kadıköye gitti, Ga
lihelere uğradı. Ona ismetten hah-

dır. Japonya'run uzak doğuda taarruza 
ııeçmesini bekliyorlar. Japonya taarruza 
ııeçince onlar da Ukranya'yı ve Baltık 
memleketlerini istila edeceklerdir. Böyle 
bir projenin tatbiki için, Alman asker
lerinin Lehiıtan'dan ııeçmesi icap etti • 
ğinden Lehistanı korkutacak bir vaziyet 
hasıl olacağı atikardır. Çünkü bir defa 
Lebistanda yerleıen Almanlan; Rusya 
da mağlup olduktan sonra, bu toprak . 
fardan kim çıkanp atacak? Lehlilerin 
bunu düşünmeleri lazendır. 

B8fka bir rivayete ııöre, Lehistan ile 
Almanya Çekoslovakya'yı aralannda par 
çalaınak istiyorlar. Bu da kolay bir it ol
mamakla bı>raber, her halde Sovyet Rus
yayı parçalamaktan daha kolaydır. Al· 
manlar, Çek.,.lovakya'da üç milyon Al
man bulunduğunu ötedenberi söyleyip 
duıuyorlar. Hitler'in bütün Almanlan, 
Almanya'nın sınırlan iç.ine almak istedi· 
ğİne bakılırsa, Çekoslovakya' daki Alman 
lan bundan istisna ebnİyeceği Bfİlli-dır. 
Şimdiki vaziyete ııöre de en kolay bun
lar Alınanya'ya iltihak edebilir gibi gö
rünüyor. Lehiat.ıan da bu arada Çekoslo
v'.'1<ya'daki lslavlan alabilir. Ancak böyle 
bır projenin tatbiki belki de Avrupayı 
genel bir savaşa kadar sürükler. 

• • • 
4 - Sovyetlerin kongresi 

H afta arası Moskovada Sovyetle
rin kongresi toplandı ve BBf· 

bakan Molotof, Rusya'nın dıt ve İç 11ya
ıasın1 ve ökonomik durumunu anlatan 
bir nutuk oöyledi. Sovyet devlet adam
ları daima dütündüklerini açrk söylemek· 
le temayüz etmiılerdir. Molotof'un bu 
defa söylediği nutukta da bu meziyet 
vardır. Rusya batıda Almanya'dan ve 
doğuda Japonyadan korkuyor. Her 
iki devletin tecavüz emellerinden çok 
açık bahsetti. 

Bunlara kartı Rusya'nın aldığı ted
bir, askeri hazırlıktrr. Ruıya'nın sulh 
içindeki kuvvetleri bir milyona yakındır. 
Silah ve hele tayyare kuvvetleri de çok 
arbnı,trr. Sovyet Ruıyarun amacı, her 
türlü askeri kombinezona karşı gelebi . 
lecek derecede kuvvetli olmak. Bu, ağır 
bir pahaya maloluyor; fakat hazrrltk11z 
olup ta savaıı davet etmek daha ağır 
pahaya rnalolur. 

iç 11yaaada da yeni bir inkılap yapıla
cağı anlatılıyor. Bu inkılap ta seçim hak
kırun geniıletilmesidir. Bundan böyle se
çim bir dereceli yapılacak. Gizli olacak. 
Sonra İfÇi ile köylü arasında temsil ba
lmnmdan olan ayrılık kalkacak. Şimdi
ye kadar 25 bin işçinin bir möme11Jl 
seçmesine kartr, 125 bin köylü bir mÜ· 
messil seçerdi. Şimdi köylü ile iıçi ara
undaki fark kalkıyor ve müsavata doğru 
gidiliyor. Bunlar itçi diktatörlüğünden 
Fransız inkılabının demokrasi prensiple
rine doğru bir yÜrÜyÜf a-ibi görünüyor. 

• • • 
5 - Japonya ve Çin 

U zak ıarkta evvelki hafta içinde 
baılayan Japon taarruzu dur

du. Japonlar Çabar'da istedikleri araziyi 
ellerine geçirdiklerinden pmdilik daha 
ileri gitmeleri için de ortada bir sebep 
kalmamıftı. Japonlar bir defa daha du • 
rakladılar. Ancak çok ileri atılmağa ha
zırlanmakta oldukları anlaşılmaktadır. 

Tokyo'da çıkan Mainiç Şimbun gaze. 
teoi Japonya ile Çin arasındaki münase
betlerin yeni baştan tanziminden bahse
diyor. Bu münasebetlerin tanzimi de 
dokuz prensipe dayanacaktrr ki eğer iki 
devlet arasındaki münasebetler bu pren
•İpler dairesinde tanzim edilecekse, içle
rinden biri müstakil devlet olmaktan çı
kacaktır. Bu Japon gazetesine göre, Çin 
bundan böyle asla Uluslar Derneğine 
müracaat etmiyecektir. Hatta dernekten 
çekilmesini bile Japonya iltizam ediyor. 
Dernekten çekilecek olursa, Japonya yal
nız batına Çinin mülki tamamiyetini ke· 
falet altına alacaktır. Çin bugün hizme· 
tinde bulunan Amerikalı aokeci 
mütehaa-ıııları değittirerek yer .. 
!erine Japon askerleri alacak • 
trr. Sözün kıaz.sı, Japonya ile Çin 
ar~ndaki münasebet, tıpkı Japonya ile 
Maiıçuko devleti arasındaki münasebete 
benzeyecektir. Yani Japonya Çini par
çalamak istemiyor tam olarak yubnAk 
istiyor. Bu projenin tıatbikma 27 mart 
1935 tarihinde batlanacağı da i.ildirili· 

•~ue.li/ı: Naz.ni Şahap 
settiler. Gözya,Iarını saklayama
yarak saatlerce onu konuttu. Kızın 
babasile T ekidağından tanıttıkları 

1 için iti teklifsizliğe vurdu; gecede 
onlarda kaldı. Galibenin albümün
deki resimler arasından ismetin bir 
protresini seçti, almasına müsaade 1 
ettiler. 

1 
Ertesi gün öğleden az sonra köp

rüye dönüyordu. Vapur Haydarpa- 1 

fa mendireğinden ayrılırken, üst 1 
güvertede ancak üç bet yolcu var
dı. Dudaklarına bir sigara tutuftu. 
rarak gözlerini engine daldırdı. 
Hafif bir rüzgar esiyordu. ismetle 
yanyana küpeşteye dayanarak, Te
kirdağına giderken bu sulara bak
tığı günü hatırladı. O gün gene 
böyle hafif bir rüzgar esiyordu. 
Genç kızın dağılan saçları, yanak. 
!arına değerken içinin ne tatlı gıcık 
!anışı olMuştu; ve o gün ne kadar 
ve mes'uttu ! 

" Ulustan inanç 
isterimi,, 

- Kama! ATATORK-
Hangi ulustan inanç istiyorsun 

Atatürk? Ankara ile Kastamonu 
dağlan arasında sıkışıp kalmıf i
ken, doğuda Karsa, balada lzmire 
ve Merice ulaytırdığuı anayurdun 
çocuklanndan mı? Bütün yeryüzü, 
seni "devletine,, bClf kaldırmıf bir 
adam saydıkları sırada, adına gö
nül veren bir avuç insanla, tek ba
fına inanılmıyacak ifleri bQfardın. 
O günlerde, bu ulus sana naaıl i • 
nanmışsa, gene öyle inanıyor. 

Sen, bizim için çözülmez ve lfo
parılmaz bir inanç bağuın. 

Herkes, seni yalana çıkardığı 
günlerde, çevrende varlığına inan
mıf bir kaç milyon buldun. Şimdi 
iae, sen inancın da üstündeııin. Bu 
ulus her vakıttan çok, kanatların 
altında yaşamaktan güvenç bulu -
yor. 

Hangi ulustan inanç istiyorsun 
Atatürk? Türk, yarı çıplak, yarı aç 
tek öküzlü kağnı arabalarile, Ana
dolu yaylasının içine dağılmıf bir 
obadan başka bir fey değilken, 
gene başını aana çevirmi.fti. Gö -
nülleri içten alan, gök rengi bakış
ların, nereyi gösterirse ulus da ora· 
dan gidiyordu. Türkün senden baş
ka tutunacak dalı, senden başka 
görür gözü yoktu. Bugün ki ben • 
liğini buldu, sınırlarına kavuftu, 
isteklerine erifti, bugün mü inan
mamazlık edecek? inanç, bu ulus
ta, aana ve aenin arkadaşlarına bü
tün bir tarih için verilmi~tir. 

inancı ve ülküyü yaratan ata • 
mız! Sana yerden göğe kadar, 
yerle göğün birleşeceği güne ka • 
dar inancımız var. 

Salahaddin GONGöR 

KDl..&.11'. ~ - ............. . 
El gün ••• 

Erzurum saylavlığına lırkaca 
namzetliği konulan Bayan Naki • 
ye, öted enberi ağır ba,lılığı ile ta
nınmıf yüksek kadınlanmııdan bi
ridir. Saylavlarımız araa:nda Na
kiye gibi bir kadınımızın bulunu
fll, yalnız kadınlarımızı değil, er • 
kek/erimizi de •evindi:.ıi, " ı 

i 
Dün, bir cımlık arkadaŞlar ara-

sında, kendi6indcn bahsefl_iliyor • 
du. 

içimizde bulunan bir kadın, sö
ze karı'!lı : 

- Bayan Nakiye'nin her şeyini 
beğenirim. Yalnız, seçtiği aoyadı
nı beğenemedim: kendisine El. 
gün adını takmış. 

Sorduk: 
- Peki, ne olacak, Elgün lena 

cı:d mı? 
Güldü: 
- Biliikia ... çok güzel adı var. 

Yalnız beni endişeye dü,ürüyor ... 
- Neden? 
- Yakında Kurultaya girecek. 

Korkarım ki, bizi de el gün yerine 
koymasın ... 

Kulak MI SAF l.'?l 

yor. Bu tarih Japonya'nın Uuluılar 
Derneği ile i!iıikliğinin büsbütün kesi
leceği tarihtir. Japonya demekten çeki
leceğini iki yıl önce bildirmiıti. Tama
mile çekilebilmek için aradan iki yd geç· 
rnek lizımdır. itte bu ilıi yılnl tamamla
nacağı ııün 27 mart 1935 tir. 

A. Şükrü ESMER 

Sanki yanında birisi varmıt gibi 
kolunu Ahukapı fenerine doğru U• 

zattı: 

- Oradan kıvrılıp sahili takib 
ede ede gitmif, sonra biraz kıyılar
dan uzakla,mı,tık. T eey turadan ... 

Fakat bu söylenme devam ede
medi. Zira "kıyılardan uzaklaş
mıttık,, derken enginleri gösteren 
kolu, gözlerine ufukta beliren bet 
on kara noktayı seçivermi9ti: 

- Bunlar da ne? amma da SÜ· 
ratli geliyorlar ha .. 

- Onun gördüklerini güvertede
ki diğer yolcular da görmütlerdi. 
Ve içlerinden biri sevinçle bağırdı; 

- Geliyorlar! 
Diğerleri endi,e ile bak19mıtlar

dı. Bu sırada alt kat kamaraların· 
dan sesler yükselmeğe batladı. 

- Sekiz tane... Bunlar lngiliz 
torpidoları olacak ... - diyordu o 
sevinçle bağıran - bacalarını gör 
müyor musun? 

- Hakkın var .. Fransızlar geri
de kalmıt olacaklar. 

- Hele şükür ... oh be! ne idi o 
senelerce çektiğimiz eziyet! Şimdi 
ittihatçıları görmeli. Artık sıçan 
deliği kalmayacak. 

Kaçarlar mı dersin . 
- Akılları varıa ... kalanlar çar

dağı boylarlar. 
Nazmi bu muhavereye kulak ka-

HiKAYE 
Sinemadaki kadın • 

Dıtarıda bardaktan botanırca· 
ıına yağmur yağıyordu. Ali Vehbi 
daireden çıkınca havanın kasveti
ne bakh. Ne yapmalı, nereye git
meli? Karısı Nazimenin Fatihteki 
teyzesine gittiğini, gece geleceği • 
ni biliyordu. Binaenaleyh eve geç 
kalmak korkusu yoktu. Kararını 
verdi: Bir lokantada güzelce kar
nını doyurduktan sonra sinemaya 
gidecekti. 

Yemek yiyen insanlar vücutla
rında töyle bir rahatlık hisseder· 
!er. Hele Ali Vehbi gibi bir kaç 
kadeh tarap ta atqtırdıktan son • 
ra, daha enfes olur. 

Geçen bir taksiyi durdurarak 
Beyoğluna çıktı, bir lokantaya gir-
di. Güzelce karnım doyurdu. 

Sinemaya girdiği zaman, timdi 
ismini unuttuğum bilmem hangi 
uzun bir film çevriliyordu. 

Program dağıtan kız elindeki e
lektrik lambasile yol göstererek 
Ali Vehbiyi bir kanapenin önün
de bıraktı, eline bir program tutuf
turup bet kurutu da aldıktan son· 
ra çekildi. 

Ali Vehbi, gözleri yavat ya
vat karanlığa alıtınca töyle etra • 
fa bir bakındı. Sinemada o kadar 
kalabalrk yoktu. Arka taraflar 
bom bottu. Ön tarafta da turaya 
buraya serpiftirilmiş seyrek müt • 
teriler oturuyorlardı. 

Sağ tarafta bot bir kanape .. 
Bot kanapenin y:ınmda da karan
hkta siluetini 9öyle böyle fark ede
bildiği bir kadın oturuyordu. Ka
dın, hiç tüphesiz filme dalmış ola
cak, bir heykel gibi duruyordu. 

Ali Vehbi, galiba içtiği tarap 
kadehlerinden cesaret almış olma· 
Iı ki, birden gözlerinin önünde tat
lı bir macera belirdi. Evet, tatlı bir 
macera? Evdeki yeknesak ve düm 
düz hayatına töyle bir knnıldanıf 
ilave edebilse ... 

Lakin vicdanı seslendi: 
- öyle ama, ya Nazmiye itidir

ıe ne der. Refikai muhteremeleri 
kıyametleri koparır. 

Yine içinde batka bir ses ce • 
vap verdi: 

- Adam sen de, ruhu bile duy
maz. 

Hele fU yam başında oturan ka
dınla tanıtıp, bir yere gitseler, on
dan sonra yava~ça eve girer, ne 
duyulur, ne ititilir. 

Buna o kadar emin idi ki erte
ıi günkü levha gözünün önüne gel 
di. Karısı her sabahki gibi soru -
yor: 

- Vehbi, dün daireden sonra 
doğru eve geldin değil mi? 

Ali Vehbi bin bir ihtiyatla ha • 
reket ederek evvela kendisini ya
nı başındaki kanapeye salıverdi. 
Göz ucu ile kadına baktı. 

Kadın kımıldamıyordu bile .• 
Uzun tereddütlerden sonra, 

sağ dizini hafifçe kadının sol di
zine dokundurdu. Kadın bu kla
sik manevraya hiç ses çıkarmadı. 
Bu ilk muvaffakiyetten cesaret a • 
lan Ali Vehbi, bu sefer elile kadı· 
nın bacaklarını yokalmağa batla
dı. Kadın yine oralarda olmuyor • 
du. Ali Vehbi daha ileriye gitti. 
korka korka saji elini kadının be • 
!ine doladı. 

Kadının gözleri hep filmdeydi. 
O zaman Ali Vehbi kendini kay-

bartmıttı. Konutanlara dikkat et
ti. Bunlar kelli felli lstanbul efen
dileriydi. Bir müddet onlara hay
retle baka kaldı. Harb belki bu te· 
hir için çok azablı günler doğur
muştu. Belki iktidar mevkiinde se· 
nelerdenberi oturanlar birç~k fena
lıkları görmemitlerdi. Yahut gör
mütlerdi de görmemezlikten gel. 
mit' erdi. Fakat milli bir felaketten 
kurtulmak için bir ecnebi istilasına 
katlanmağa nasıl da gönülleri razı 
olabiliyordu? 

Şimdi torpidolar adam akıllı se
çilebiliyorlardı. Bunlar cidden gü
zel yapılardı. Bacalarından fışkı
ran dumanlar arkalarında kara bir 
bulut yapmıttı. Esen rüzgarla bu ka 
ra bulutun yavaf yava9 surlar üze
rinden lstanbul mahallelerine doğ
ru yayılıtına baktı. Acı acı güldü: 

- Ne sembolik 9ey! itte memle
ketin yarını ... ve galiba bu, ebedi 
bir yarın ... Vatandaşlar bu kafada 
olduktan sonra bu bulut kolay ko
lay dağılabilir mi? 

Ve bulut şehre bir fiyaka yap
mak için mütemadiyen fayrab eden 
torpido çarhçılarının sayesinde a
zalmıyor, gittikçe koyula,ıyordu. 
Kömür çok pahalı idi. 

T ekfurdağındaki Barbaros o • 
cak1arından çıkarılan kuvvetsiz 
linyitler'le güç bela istim tuttuğu 

bederek kadının bir elini eline al
dı ·ve yavaşca dudaklarına götür
dü. Bir kadının bu kadar süratle 
avlanabileceğini bir türlü havsa • 
lası almıyordu. Almıyordu ama, 
hakikat meydanda idi. 

Kadın yalnız elini öptürmekle 
kalmıyor, bilakis bu nüvazişlere 
mukabele eder gibi oluyordu. 

Ali Vehbi o zaman bir iki la • 
kırdı söylemek lazım geldiğini his
setti: 

- Matmazel, dedi, acaba sine
madan çıktıktan sonra f<>yle gü • 
zel bir yerde oturmazlar mı? 

Müsbet menfi cevap beklerken 
elektrikler birden bire yandı. Ali 
Vehbi de hemen yerinden doğrul
du. 

O zaman tarif edilmez bir kor
ku içinde, birden fU manzara ile 
kar91laştı: 

1 - Yanındaki kadın genç de
ği!d;, 

2 - Yanındaki kadın çok çir
kindi. 

3 - Yanındaki kadın kendi ka 
rısı idi. 

Artık ondan sonra ne olup bit
tiğini siz zihnen pek iyi tasavvur 
edebilirsiniz. 

SEM 

Üz Türkçe "ile 
Bilmecemiz 

Geçen haftaki bilmecemizi doiru halleden· 
ler araaında ç.ektiiimia:: kura netiçeıinda bi

rİnçiliii Alman. liaeai talebeainden Ertuirul , 
ikinci1iii kız muallim tatbik.at aırufı talebeıin· 
den Mübahat kazanmıılardır. ldareb.anemi:ıe 

teırif ederek. hediyelerini. almaları kendile-

rinden rica olunur. 

1 
2 
s 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Ceçen defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

V R E N S E L 1 ı... 1 I l t. ' 1 1 
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T K ı iZ. Ni•. K AIN 
11 AZ •IA•IA I RıA IMA 
AIZ fL I 1 K • IN'AIR!•lt 
K •11 '•.•IF IA K • AiT 
I l• l• IA PIAIÇj l ,K l•IA 
Nıt I N ı N I t l • l• ı •I t •iN 
t lL l•JA SILIAIN,• IEIR 
f 1K 1 t .... A T 1

• 1A'R' 1 
Oamanhca karıılı.klarını ya:r:clıionı• kelime· 

lerin. ö:ı türkçe mukabilleriııi yazarak teklimi· 
zin bot hanelerine yerleıtirilliıı: •• k ..... n: 
'
1Milliyel Bilmece memurluiunan chderin.is. 
Bilmecemizi doiru halleden1ar araaıada kur• 
çekiyor •• ka:ıan.anlara hediyeler -...-i7oru:ı: 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
il 
11 

Müddet pa:ıarteai ıü.n.ü. akta.ata kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10lt 

1 1 111 ' /k 1 
ı• ı 

. 
ı 1 1 1 ı 1 ı • 

•ı ..... , 1 1 

•l 1 1 1 I• 1 ı• : 
I•· 1•1 • I ı l•ı 1 
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1 1 1 1 1 1 i 1 I I• 
•I 1 ı .1 ı •l•ı 1 : •ı 
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1 
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• ı ı•I ' ·•I 1 1 1 I• 1 

l••I 1 1 1 1 
,. 

1 1 1 1 1 ·•' I• 1 1 -
SOLDAN SA~' 

l - Kemale ermiı Z, L&tife. kalb.ar 4, 

anlatılan Kadıköy vapuru pek ya. 
vat yol alabiliyordu. Bunun için 
o henüz Saraybumunu bordalaya
madan süratle gelen torpitolar 
Kızkulesi önüne ulatıp yarım yol
la Boğaza doğru dümen kınver -
mitlerdi. Arkalarındal\ azap ile 
baktı: 

- Boğe.z sahillerine gqzdağı 
vermeğe gidiyorlar ... - diye ho • 
murdandı-

V e birden hatırına Bebejin de 
Boğaz kıyılarında bulundu~u gel
di. Ve o sularda daha bir sene ev
vel kürek çektiği aylı geceleri dü
tündü: 

- Bu giditle bizim sandallara 
dola,acak bir yer kalmıyacak ga -
!ima ... - dedi - Elbette bunların 
arkası olacak. Büyük filolar gele
cek. Onların sarho.f neferleri, bü
yük zırhlıların işkampavyalarına 
dolacaklar ve bize deniz haram O· 

lacak ... 
Sonra birden gazetecilik damar

ları kabardı. Hemen torpitoların 
bacalarını, markalarını, bayrakla
rını not etti. 

O .gün matbaada hayat herkes İ· 
çin pek zehirli oldu. Muharrirler 
kalemlerine, mürettipler kumpas • 
lanna ve makinistler itletme mani
velasına isteksiz isteksiz sarılmış -
lardı. Soorı hep biribirinden acı, 

Tür kiye içia 
L K. 
4-
7 50 

14 -

Gelen evra k ıeri verilmez.- "'!., 
&~•n n\iıha.lar 10 kuruıtur.- c;..~ 
matbaaya ait iıler İçin müditiJ• ,..., 
racaat edilir. Cazetemi.a i.linlarıD 
liyetini kabul etmez. ' 

Bugünkü prograıf 
1 S TAN BUL: 1 
12,30: Plak ne§riyatı. IS. Otel. 

liyandan transmisyon, çay .-tI 
caz. 18,20: Çocuk saati; masalJaı'• 
Haberler. 20: Bayan Tektat ıaıı
ile. 20,30: Havayan ki tar, Siret ••, 
daılan. 21,15: Son haberler. 21,30· 
yo orkestra11. 22: Radyo caz ve 1 

kestrası. 
2Z3 Kzh. VAR,) O\, A, 1341 ~1' 
18,15: Trio sitar konıeri. ıs,SO: ~o• 

Haberler. 19,15: Piyano • •İyolon•• (,t 
konıeri. 19,45: Konferanı. 20: Şarkl.zn; 
ran Henna rt) 20,20: Aktüalite. za,..-
20,45: Sözler. 21,15: Senfonik kon••'· 
Şiirler. 23,40: Rekllmlar. 24: Söıılel'· 
Danı. 

175 Kn. M O S K O K A, 1714 ... 
17,30: Sözler. 18,30: Şarkılarla kı 

le arlık orduaunu ta•vir. 19,30: ~o 
opera muıikisi parçaları •• •enfoD1~ 
21: "Katerina ve lımail,. adlı piJ•~cf' 
adaptaayonu. 22: ekç• konf•ran•· 
silince, 24,05: Almanca. . } 

832 Khz. M O S K O V A, (Sıahjııo 
17: Konaer. 18.20: Bir opera telll 

kil. 22,20: Da.na parçaları v• karıı•:-
545 Khz. B U D A P E Ş T E, 
18: Klarinet. 18,30: Derı. 19ı Spot· 

Kuintet muaikiai. - Sözler. Z0,30: ıeti
lerden nakil. 23,30: Hava haber ; 
Caz bandosu. 24,20: Çinıene orke•tr 
Son lıa.berler, 

785 Khz. L E 1 P Z 1 C 382 "'·. 
1
,,. 

18,20: Piyano muıikiai. 18,SO: So• il 
Neıeli konaer, 20,40: Sözler. ~ı.=~ 'JI. 
21,15: Uluıal neıriyat. 22: Dııelçıhl' ;k1 
Haberl•r ve •por. 23,20: Dana 111 11• 

686 Kbz. B E L C R A D, 431 ,.. 
18: Çocuklara kültür fizik. 19,40~ 

19,45: Rekler. 20: Plak. 20,15: Hab~ 
30: Uluıal neıriyat, 21: Zaırepclen 
Haberler. 23,15: Radyo orkeıtra••· 

638Khz.PRAC,470m. 1 
16,55: Oıtra•a radyo orkeıtr•~~~ 

Derı, 18: Yeni Çek mu•ikiai.. 19: Zi ...
Amele neıriyatı. 19,20: Almanca d•·. 
Haberler. 20,10: Sözler, 20,55: Cas 04'1 
21: Piyea. 23115: Plak. - Sözler. 23,.... 
23,30: Ruaça haberler. 

823 Khz. B U K R E Ş, 364 aı. 
13 • 15 Gündü:ı pl&k neıriyatı. 181

0 
orkeıtraıı. 19: Haberler. 19,15: R•~!dl 
traaı, 20: Konferana. 20,.20: Plak. ~· 
feranı. 21,10: Bükreı filharmoa.iıİdi 
nik konaeri, 22: Konferanı. 22,15: 
davamı. 23• Haberler. 

ı 7,Joy ::~~!' d~!~e~a!.,..'. 
den nakil, Manisa aaylavı 
18,30 jimnastik; bayan Asııd" 
Dans musikisi; plak. 19,30 ti . .ı• 
19,40 Spor Eşref Şefik. 20 .,,ol~ 
bert. 20,30 Bayan Bedriye Hsli'.,, 
ıniroaz. 21,15 Son haberler. 211": 
yo orkestraaı. 22 Radyo caz "' 
orkestrııla,n. 

. ~~ 
2 - Balii olmak1 barmurat olın• 
3 - iptida, birinci 3, 
4 - T evem 4, Emmekten ec'.).ir 2ı 
5 - Beyaz 21 Ceıur, erkek 3, ; 
6 - Salabet keıbetmek, taaaUup • 
7 - Bir mektep 4, Akran, enı••l S. 
8 - U:ıak nidaıı 1, Emıal, z.,.Ç : 

9 - Alamet. can, d••a 2, Dünt• 
10 - Aıik&r S. Rabıt edah 2, . f, 
1 l - Bedel, müli.zemel edea, olllP 

aabife, haıeratt.an biri 3, 
YUKARDAN AŞACI ı • 

1 - Kıraat •tm•k 8, Akıl, za111.a• 

2 - Serıenı 4, 
3 - Seyran, teferrüç 7, ti 
4 - Akur, derin, balb fi.aıl 2, ~- j 
5 - T eraine okursan ayı yu•••'V 

reket ettirm•k 8, j, ' 
7 - Emmekten emir 2, Y •mek 

kek isml 31 1 
8 - Rabıt edab 2, Ekmek aata• ' 

9 - Ziraat 4, Yemek Z. 
10 - Yama 2, Geniı 4, 
11 - Ek.üt, ıikemper•er 4, Fiil 1, 

bir~birinden zehirli gün~~~~ 
birini kovaladıkları göru~.~ 

Bir gün on bet yiımıi bo~ 
lının geldiği ititildi. Bir b 

11 
bir dütman diritnavtı GıJa 
tımına yanafıp toplarını 1 
çevirdiğini görenler yafS1:ı: 
le ağlayarak evlerine ka 
Sonra Ceneral Frante J>e 
beyaz bir atın üstünde 1'0 P t! 
den Beyoğluna geçti, soıır:ef 
mart geldi... Daha sonra 
dükkanlarını bütün dünYı:.;. 
lerinin bayraklarile do~a jtif 
yoğlu vatandatlarına blr 
du. 

işte, Türk bayrağınııı, ge 
tarafında, yalnız beledi>'e tıi 
nin gönderinde dalgala~ 
günlerden birinde, bir P tıJI 
nü ... Nazminin haftalarda gi 
netlediği büyük caddeye "1 
tutuvermitti. Saat beşe yad-'' 
du. Tünelden Taksime k~ıi~ 
kaldırımlarını dolduraıı. 1 ıı· 
kışan, biribirine sürtüne~· r'1 
ne sokulan İnsanlara ba a 

0
1,1 

ti. Bugün biraz duygos0• 1ııııİ 
lstanbu!lu için, şu Beyoıı)ıatf!'. 
penceresinden üç be~ ha. jjlı 
kiz on yumruk vardı. J(o;,i 

- Bitffl 



Inkılab dersleri ~-- ~ 1 
~ (B? ~ inci uhifede) , Bu arzu o ııünkü hükıimetin belli 

11 
~ 1'ı>y:b. nıye ile techiz etmek f.ik- batlı prenaipleıiııden biri idi. Koınu• 

!• AU p tr tez değildir. nu medeniyi ve borçlar kanununu 
J I~ b" •ta zamanlanndanberi dü- hazırlayan kanun çalıııyordu. hmi (Ka 

~bnda ~ n>eseledir. Ali Pata Girit nunu medeni ve ve<:aip komiayonu) idi. 
~ ·~ taıı,;ı. raıuız !'anunu m.edenioini Bu komiıyonlann reisleri ile konuı• 
, Plfa etınek utedi. tum. Bu komisyon r..Ui B;y Hacı A • 
~ tı. ı.ı~.~ göre, bu bir tecroübe olacak- dil idi. Şimdi muhtelif mahkeme aza • 
;;, · d, ()llııaııl~ıyeıle neticelenirse git gi- aındandır. Diğer komisy0n reisi de 
ııJ ~<I. bıtlı~ •ın~11ratorluğunun her ya - Bay Muıtafa Fevzi idi. Bay Hacı Adil 
ı•' 1~ lf . ~dılecekti. Böylelikle Müı- kanunu medeninin aile hukukunun 
•: ~111.i Y ~s~y~n Y abudi ıeriatlann bir kmru ile ve ıatııa ait kısmının bit· 
" ~"'Iİıııl.tier erıni modern bir kanunun tiğini oöyledi. Onların noktai nazan-

~at:e b~akmıt olacaktı. Osman- na göre parça parça yapılacak kanun • 
>"iııi ı.;1~U~ hukuku medeni • !ar meclısten parça parça çıkacak • 
~ p llirınit olacaktı. tı . 

llııct.ı,dır •.- Tanzim.atın büyük adamla- Halbuki bunlar parça parça çıkarken 
"'-· l".ı..' O~un böyle düıüncesi tabii- taıi>ikatta diğer kanunlarla çarpıtacak 
~ llalded t Ali. Pata diiJünceoini filiya- karıııklık olacaktı. Yeni layihalarda • 
.., '""1edı, ınuvaıffak obuadan öl- ki eoaala eski esaolar araaında büyük 
"-ta ııı·· .böyle bir teceddüdü kaldır· "'14dar vardı. 

.,. ,!'&ait de'"'1 d"ı. . k k ·ı · bir "" ,. ... Hu u u aı e, vesayet ve mıra• • 
1 ~- .... dan tonra bu fikir uzun za- birinden ayrılık kabul etmiyen, zinci • 

t."t'llti UY\ldu. F llkaıt 1908 ilrtilüi. rin hallr•lan &ibİ biribıirinden aynl • 
. 1~ '>ı ~ . bu tezi t'*rar ele aldı. Ad· mıyan eıaılardır. 
('l liİlı ~•tinde tadil Te ihzan .;,ava • Bu 150 maddelik eHr, muhtelif 
J 0}~ ~ııları tetkil edildi. memleketlerin kanunlanndaıı mülhem i.-

ı::" 01 s~ belli batlı vazife· eli. Hal>ırki muhtelif devlet kanun • 
ı;ıııı ~1 llDparatorluiunuo kanun· lan muhtelif hukuk tistemlerine bağlı-
h.. ı-.aı... ,_ıı &eçirmek, bu komiıyon • .dırlat'. ;:'I'"'""" memleketimizin, ihti - Bunların telifi çok zordur derıeon, 
lıij Odiror~Ylrun kanunlar yapmak tet· aakat bir feY ıöylenmif olmaz. 
ı... il~ lıaıı u. "Bayanlar, Baylar, 
".\ "ıa unlar biDıassa medeni bak - Kanunu medeni teriat ile 20 i'1Ci a&• 

lolii.,dıı Ya, hukuk usullerine taalluk rm esaslarını da telife çalıııyordu. 
il ' lmaım Ha-..&: u.t!ı.: Şafii, Hanbeli 

'~1c.. _., ............ 
"' lıiıırd ll>iıyonlar senelerce çalııtı. esaslannı, Yahudi, kilise nazariyeleıiııi 
~ lıi, eı:,_ı>aralar bBl'Candı. Şu dene- düıünerek en modern fikirleri katıyor-
~ 'tı-a trıeydana konamadı. Sebep. !ardı. 

l.t"tııı s~ geldikçe anlatacağım. Hal'buki bunların &'kirlerini bir ara: 
~ lıyeı, cihan harbi içinde diiJ- da bir halita gibi mezcederek kanun İ· 
lı ~ ;1_ rızası olmakıızm kapitülas- çin imkanı yoktur. 
~ ~llıı""llll ettikten sonra, hukuk aİ· Zira imamı Hanifinin buırünü dü • 
...._ llıtbuUtıu Yaptı. Bu Osmanlı mec· ıündüğüne inanamam. Havt'a hukuku 
~ tıall:nından &eçmeden bir karar bir çok esaaatı ihtiva eder. Fakat bunu 
""lca.ı_ de padiıahın iradesi ile Fransız kanunu medenioi ile bir ayar • 

llıı ieçti. dadır diyemem. J nanamam. Zira hukuk 
Ş11~";,Ali Patarun eserine benze- her hangi bir devrin ıiya&i, içtimai, ik
L ""'-1 i~...,.. Ali Pafalllll düıüncesi ti .. di balmndan bir çok formül balin • 
~~ ı. .. }:l~uku aile kararnameoi ise de konmuı esaslarıdır . 
b.;"'tııı i.ı_;'llİıtin eski ıistemlerinden 20 inci asır medeniyeti ile 10 uncu 

ıı,, ""'ıi d.; ·.Bu bir nevi hukuku Babil asrın ayni mederuyet eseri olduğunu 
. ': ı.,}1~1 bir .ıeydi. kabul etmek kendi manasını kaybet • 
~ ~ lısi;. ~e11 gibi kararnamede Ya • mek demektir. 
· ,._ llıiilı, 1uın~n, Hiristiyan esasların • Hülaıa böyle bir takını f~deleri 
ıı ~ .. llıınu~ın bir karııık teY idi. telif ederek, Kurunu Vüsta ile muawır 
~ ij'i ~ ı,· a ınetrqtiyetin yapmak iste- medeniyeti bir araya getirerek e•er 

"1ıQku 1.r kanunu medeni i}i değıldi. koyacağız demek tasviııimde hata yok· 
ıl ~ iıİl~ ?'e&elelerini, evlenme bo- sa ıuna benzer: 

~nı, mollalann, papasların, Bir papa& düıününüz. Hem an'ana• 
~ elinden alarak imparator- tı bırakmak istemiyor, üstünde bir pa-
~eıtıelerine - bir kanun • ;pas elbisesi, baıında bir silindir ppka 

ıı..? 'iiılc" hir ıey değildi. ııözünde monokl ... Bu nedir? diye &O· 

L:"lt4 İb ıte kadar ter'i örf ve adetle • ruyorsunuz. 
hu liret cami, kilise, havra ah • Kurunu Ula ile bugünü telif etmek 

4~ At suretle bir k<\lun halini alı • iıtiyorum, diyor. 
. ~k eseıa,. bir Y abudi İmparator • Komiıyonların yaptığı iı te bundan 
ooı __ eıne.ıne çıkınca, Osmanb ha- batk& çC§itte değildi. 
;;'"" hukuku ailedeki yahudi e• Bu komisyonlann nrar ettikleri 

ti. \' bu!•cak, .oııa göre karar vere • fikir muasır milletlerin kanunu alın -
:1 (),illa~ ~aktıle havrarun yaptığı i· maz, bize göre kanun yapmak fikrini 

tf', lılaııı hakimi tatbik edecekti. iotiyorlardı. Bu fikre o kadar oaplan-
r •• ~· 11"1

1 
~· ij

0 
ı..::•a gene o 2BIDBll molla mıılardı ki o kadar urara rağmen im -

.. J· • liitj,ti ':l edecekti. kan kalmadı. . . ı.ı..r"!' ıse, o zaman kararname Komisyonları (bize göre kanun 
oııJ 14 rot~l'.~lara ait kısmı bulacak, yapmak) fikrinden vazgeçmeleri içön 

· ~ '1ti unu yapacaktı. dağıtmaktan batka çare kalmadı. 
; h'I>; Osınan1ı imparatorluğu ha- Bu koınisyonlann prensipler üze • 
• 01"" molla, hazan papa•, hazan rindeki anlayııları da birbirini!' ay • 

ti. "caktı. Onların bildiğini bile- ni değildi. Aralarındaki münakata Ad-
llıt ıist liye vekaleti ile değil komisyonlarda bi· 

· P•eıı ~ her bakımdan modern hu- ribirleri ile münakata ediyorlardı. 
&Q ı.a"Plerinin icabatından hariç i- Bay Mustafa Feninin batkanlığın. 

.,,,,1nu~. liyiklik değil, ınizam da çalııan vecaip komiıyonu da ayni 
' .\'llııi •tı.nı bile teokratize ediyor- ıeyi anlıyordu. Hatti. merhum bir çok 

.,ı 1'~ne dinlettiriyord'U. Tarihin yü • defalar imamı Azaında bir çok fikirler 
S. ~ lttı~ <ttt bir eserdi. 'Var diyordu. 

~· ş..:ı:,, ıribi kanunlan Kurunu V üı- Kanun yapanlar bazı ıeyleri mese-
~ ,'!"~. an İmparatorluğunda bu • la Siyam kanununu, Fnmsız koloniıi '"llth olarak Cezayirden kanun almağı düıü-
f, "'~~._zannediliyordu ki bir eser nüyorlardı. 
~ "•~ '"''Yor. Ben o de.irde adliye itlerinin mesu
~· 'l>iy~lı İmparatorluğu, 20 inci asır Jü olduğum için bunları kabul ebne • 

• L',1 t<>. .. •&eri yerine Kurunu Vüı- dirn. Türk milletini geri olarak kabul e-
,,. ~n -co orı·· 

~ tİd" une alıyordu. Ona doğru den bu zevata göre, Avrupaya muasır 
/i. ı:-:~~rdu. devlet haline getirmek imki.nı yok • 

,-.J' "ı İtııti zamanındanberi kaldırıla- tu. 
~ 1 l ~>.litıe >'~tı mezhebiye timdi ka- Ben bir vekil olduğum için değil, 

N'~ l&ıl ilrtni~ bu.lunuyo~du. . . bir Türk olduğum için bunu .-eddet-
S. f lıiııtı acı cıhelı o devirde, bu ıtın tim. 

lllt, t'~ndrneydana koyacak hukukçu- lsviçre kanunundan bahsettim. B~ı-
1, ~ ~dı. a" ıes çıkarılmadı . Bilakiı nu iyi olarak kabul ediyor, fakat bı· 

> Qıı~ zim memleketimize uygun değildir 
. 'd•tııı~~ern Türk hukuku acı a· diyorlar. Siyam, Mısır, Cezair kanun-
() 

1 ır · Bize derı olmalı- tarını ileriye ıürüyorlardı. 
& tüne . Bugün bana bu zevattan birüıi bi-
~ h~ı, llt bir hatıram da vardır. zim ceza kanunlarının hafif olduğnn-

~~lard ıılc aile kararnameıi çıktığı dan bizim memleketimiz için çok tid-
ı. b illi.: hviçrede tahıilimi yeni detİi bir kanun olma&ı icap ettiğini 
';,,:'. ıııe." Orada ( Lô. Türki) i•mın- söyledi ve lngilizlerin adliye:deki .~a-
'ı,;~°!'"1-lt ~ll~ çıkıyordu. Bunu Osman- nununu ileri sürüyordu. yanı lngılız· 

&"'~ dor ~&unun elçisi çıkarıyordu. ler Adende bir ıey olunca gemileri ge-
'ı,~ '"- ı,' ır Ermeni idi. tirirler, evveli. şehri bombardıman e· 
~ lıaı.ı.ı~ ınecınuayı getirdi: "Bu ka- der. s<'nra muhakeme vaparlarmış .. v, l >oı,d.,,, da bazı şeyler yaz., dedi. lıte bu zwat ta bunları istiyorlardı. 

& 'hii y • Fakat o kabul etmedi. l"ürkiye için muaaır medeniyetteki 
'->~ ~ h~k""lna~ı . ., devletlerin kanunu lazımdı. 

1 
.... ıti fit ~ a.ıle kararnamesi ne kili- Bence bu milletin seviyeıinin Si. -
~ · ~fe .' ne havrayi memnun ede- yam kanunları ile Adendeki icraat ile 
'olııı, ..... lerinsıplerden fedakarlık yapı • bir olduğunu iddia için bir kafa la · 
' l.ı~V~f akibeti muhakkak böyle zımdır. Siyam medeniyeti kadar kü • 
~ l~~niYet b~k olmaktan vazgeçin, çük bir kafa ... Ondan sonra Türk mil-
'tr'"' lı.,; ıle olamaz. Jetini böyle mütalea etmek kolaydır. 
~iı. \' •n-''bVahdettin bu kanunu (ağ. Komisyonların parça parça kanun-
~, .. ~ 11 kanunu kaldırarak her- ları bir tarafa bırakarak lsviçre ka 

,t,'-•en n .. e~ek yolunu aramıttı. nununu almaaı kararlattır. 
· Uıdü olu doğmuıtu. Olü kala • Atatürk emredince ... 

! & '). Yapyalnız kaldım. Bu esnada tutu· 
~,~ Qy~k h eni Türhiyede.. lan yolun doğru olduğunu ve bunda 
ı,;.~~n ,

0
arpten Yeni Türkiyenin do- muvaffak olmak lazrm geldiğini Ata-

b"lii~ '!nıatarıra da bu komisyonlar ge- türk söyledi ve emretti. 
~~ lı;,nunı!"tladılar. Cumhuriyetin Atatürk emredince baıarılmamış 
. -..ı ı,.ı,· C., •nı bu komisyonlar ya • bir it olmadığına inananlardan biri · 
tı.;~ ~l•ni~e her fey bu komisyonlar- yim. Bu inan bende son nefese kadar 

. ,,, ,ordu A 
~ lo ""•t · radan zamarılar devam edecektir. 

,!• •. •::."ı 11ıu!'ı.~:kt~.d Derhal lttanbula geldim. Bütün ko· 

l

·fl.. . i t au e&ın e kapitülasyon - misyonlar yanan adliye binasının kü-
ıJ.:' ~ ea rette kaldırırken kabul et· tüphaneoinde toplandı. Uzunca bir nu 

Jıİ ."iti "ttıı•kti as kanunları:nızı moder . tuk söyledim. 
t,'1- ı,:~ret · dBu Lozan muahedesin • Bir kaç fıkrası: 
,,ı ~. ~~ hoy öı'ğil, muasır devl.,th< Efendiler Türk milletinin idare&i 

O~~ l&ıo ı.r\!ret ~Uferek yaşaması iç!n muasır medeniyetin icaba tını kendine 
ıl~.ı · ı\dı· Ydınd \ mal etmekle tecelli etmittir. 
~r<~ı ıı~r• "•k~I ~~et Paşa kabinesin· Milletin bu yaşama, kararının Ö· 
iİ~ ~ltı-'!kr,.'rıet etı. ıılcrini deruht~ ,-t- nüne geçecek kuvvet yoktur. Yüksek 

l
j . ıt•tin •. hılhaua Atatürk yeni medeniyetin icabatı ile kendisini te • 

t · t' ka,,ll 1\1.,.hndenbiri olarak yep celli ttmeıi milletin en mühim esasla-
--du n ..... .,llnıasını ısrarla ar- rından bir1sidir. Onun yolunu ke&m~k 

isti enlerin demır ve atef ile kaldırı-
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Feminizm 
'(Batı 1 inci sahifede) 

gideceğiz. 
Bayan Aahby oradan Londraya &İ-. 

decek, ben de Anı&terdama dönece • 
ğim. 

kongresi 
1 larmıızm hep bir olduğunu ve hep ay· 

ni ülküye hizmet ettiğimizi anladık. 
Bu gaye etrafında aramızda kurulan 
dostluk hiç bir zaman unutulmıya • 
cak olan dostluklardandır. 

\ Grip ~ıyıcı bir hüküm sü
rüyor, herkes hasta! 

Burada kaldığımız günler zarfın • 
da sabahtan akıama kadar çalııtık. 
diyebilirim. Yapılan hazırlıklann mü
kemmeliyeti karııaında, uluslar arası 
kadınlar birliğine dahil olan gruplara 
birer mektup yazarak, kongreye itti· 
rak etmeleri lüzumunu anlattık ve bu 
kadar mükemmel bir hazırlığ;ı rağ
men kongreye ittirak etınemenin ayıp 
olacağını ilave ettik. 

Burada sizinle beraber çalıştıktan 
aonra, vazifemizin hakikaten aıüç ol
duğunu anlıyoruz. 

Kongreye muhtelif memleketlerden 
bir çok murahhaslar gelecektir. Bun • 
lar meyanında Avwıtralyalılar, Ame· 
rikalılar, Franaızlar, lsveçliler ve Nor 
veçliler de vardır. 

Gelecek murabbaslann bu kona "'J• 

ye ittirakten memnun kalacaklanru 
ıimdlden anlıyorum. 

Burada yapbğmıız &ezintiler ara· 
smda koqreye tahai• edilen Yıldız 
aaraymı da gördük. Konıırenin bu ka· 
dar &üzel ve mükemmel bir yet'd .. top
lanmuı muvaffakıyetin yansıdır di • 
yebilirim. 

Bu saray kongre için en mükemmel 
bir yerdir. 

latanbulda bulunduğumuz günler 
memleketimizin en enteresan ve he
yecanlı günlerine raatgeldi. 

intiha.bat yapılıyor ve bilhassa ka
dm aaylavlar aeçiliyor. Bunlar bizde 
çok iyi ve kıymetli intibalar bıraktı. 
Gittiğimiz yerlerde bu intibaları an • 
!atacağız, bu samimi duygulanmızı 
söyliyec.eğiz • ., 

Bayan Aiahby'nin nuthu 
Bayan Manus'ün nutku alkıılan • 

dıktan sonra Bayan Ashby evvela in· 
gilizce ve sonra. Fransızca söylediği 
nutukta dedi ki: 

- Hepimiz nisanda toplanacak kon 
ereyi bekliyoruz. Bir hafta sizlerle be 
ra:ber samimi ıurette çalıttık. Bu sa· 
yede fik:irlerimizin, gaye ve maksat· 

lacağında hiç kimse tüphe etınesneli -
dir. 

Bunun için en medeni bir devletin 
bir kanunu medenisini alacağız dedik. 
llmi münakaıalar baıladı. (Bize gore 
kanun) tezi yine alevlendi. Bir çok U· 

kala.um ağzında bu yükseldi. Bu esna
da bir kımu tercüme mü§külatmdan 
bahsetti. 

Bir aralık ta benim &ıyabımda ıun
lar söylendi. 

- Efendiler. Ahki.mı teriyei mü
nifemizin büyük layetegayyer esa&ını 
bir tarafa bırakılarak katoliklikten 
mülhem lıviçre kanunu medenisini 
memleketimize getirmekte sebep ne • 
dir? 

Bunu bana o zaman kanunu mede
nimizin komisyon baıkaru iç itler ve
kili Şükrü Kaya haber vermifli. 

Bu ne demektir? Kapalı cevaplar 
ıunlardır: 

1 - Biz o kadar medeni millet de· 
ğiliz. Bize ileri milletlerin kanunu zor 
gelir. Koloni kanunu İ•teriz. 

- Her memleketin kendine göre 
ihtiyaçları verdır. Kanunlarımız bun· 
!ardan mülhem olmalıdır. 

Bu tezler herkesin ağzında yer tut
tu. 

ikisi de reddedildi. Kısaca sebebi 
reddi söyliyeyiın. 

Medeniyet nedir? 
Biz memleketimizi muasır medeni

yetin hukuk prensipleri ile teçhiz et • 
mek zanıretinde bulunurken memle • 
ketimizin ve nıilleteimizin diğtt mil
letlerden seviyece aıağı olduğunu ka
bul edemezdik. 

Medeniyet nedir? 
Medeniyet maddi bakımdan ve mo· 

ral bakımdan .. 
Eğer moral bakımdan ise, bu kuv · 

vetli olu11sa en kısa zamanda maddi 
varltk meydana çıkar, Japonlar gibi .. 

Türk milletinin .moral bakımdan 
medeniyeti hangi milletten geri kalır
dı ki ona Siyam kanununu tatbik et · 
mek istiyorlar? 

Biz o milletiz ki Türk medeniyeti
nin yanında Yunaniıtan, Roma uun · 
kü ıeydir. 

Ve bugünkü medeniyet ona med
yundur. Şükran borcunu ona öden1eli. 
Biz yeni medeniyetlerin beıiğini sal • 
lamıı bir milletiz. Bizim ihzari kava
nin komisyonlarımı:t bütün hakikatten 
bihaber koskoca. bir millete Siyam ka
nunu teklif ediyordu. 

Eğer henüz maddi bakondan me • 
deniyetiıniz 20 inci asır medeniyeti • 
nin tamamen manaamı ifa eb:niyorıa 
bu sahada baılıyalı on sene oldu. Us. 
tümüz başanız her ıeyimiz kendimi
zindir. 

10 sene aonra yanımızda komşu • 
muzdaki milletleri de yedirip içırip 
giydireceğimize kimsenin ,üpheat ol· 
masın .. 

Manevi cihetten kimseden gerilik 
kabul etmiyoruz. 

Gerilllk mevzuu bahia ise müsavat 
isteriz. Fakat en ileriyiz en üstünüz. 

Y aıamak istiyen bir milletin kendi 
.. i geri görmesi hakkı yoktur. Böyle 
millet üstün gördüğü milletin vesa .. 
yetini kabule hazırlanıyor demektir. 

Türk milleti vasi idaresi altına gi
remez. 

Türk milleti vasi olur, ba,kalarını 
idare eder, fakat biz ve.ayet alıma 
ginneyiz . 

Bence medeniyetin ölçüsü döğüı .. 
meıini her milletten üstün bilen ve ya
yan millettir. 

Bu noktai nazarun ıamimi ve cid· 
didir. 

Bir millet döğüpnesini biliyorsa, 
yeni ve en i]eri medeniyettedir. Dö .. 
ğüşmesini bilmiyen milletler boyunla· 
rında zincir taşıyorlar. Medeniyet hür· 
;·iyet te istiklaldedir. Bu da döğüşme· 
sini bilen milletin hakkıdır. Biz daha 
dün Atatürkün reisliği altında bütiın 
dünyayı yenen m;llet değil miyiz?. 
Bugün nasıl olur da onların idare"i al
tına gireriz.,. 

Ders cumartesi c:ünü tekrar devam 
edecektir. 

Çünkü bu dostluk saminıi ve birlikt a 
çalıtma eaaaı Üzerine kurulmutşur. 

Kongreye iıtirak için memlekt'tini • 
ze gelecek murahhaslar arasında ıay
lav ve ayan azası kadınlar vardır. A
ramızda bütün bir fikir beraberliği ol 
duğunu göreceksiniz. 

Her memlekette bir çok adaletsiz. 
likler yapılmakta olduğunu görüyoruz. 
Bir çok memleketler ya harbe hazır • 
!anmak veya harbin önüne &eçmek ve• 
•ilesile para sarfediyorlar, sili.hla.nı • 
yorlar. Türkiye bu hususta istisna teı· 
kil etmekte İle de bir çok memleket· 
!erde bu hal açık surette göz.o çarpı
yor. Biz, sizin burada yapmak istedi
ğiniz feyLeri, bütün dünya. kadmlan 
için de temenni ediyoruz ve bu hak· 
sızlıkiann önüne &eçmek istiyoruz. 

Erkekler bir zamanlar faaliyetimiz
den baoluederlerkıım hep kal'§ılannda 
aufrajet &Öreceklerini zannederek, bi
ze müatehziyane nazarla bakarlardı. 
B•tgtin çok ciddi bdmlar arasında ve 
kartmnda bulunduklannı anlamıtlar· 
dır. 

Biz de bugiin bir çok hastalıklann 
önüne &eçtnek, harbe mani olmak ve 
insanlar arumda anlapna ve uyuşma 
hislerini tesis etınek istiyoruz . ., 

Bayan A.ohby .özünü bitirirken 
türkçe olarak fU sözleri söylemit ve 
çok alkıtlanımııtır. 

Ozlü bayanlar, bayan Manus ve 
bana gösterdiğiniz misafirperverlik • 
ten dolayı tetekkür ederi:ı:. Kua bir 
zamanda sizlerden aynldığımıza mıi
teesııiriz. Fakat nisanda tekrar elcle 
çalıtacak ve e&ki dostluğumuzu ilerle
teceğiz.,, 

Çayda hazır bulunan bayanlar me
yanmda saylavlığa namzetliğin koy
muı olan Bayan Mihriye Pektaı ile 
Türki.n da bulunuyorlardı. 

Saat 18 de Bayan Aahby ve Manu&e 
iyi seyahatler temenni ederek ayn). 
mıılardır. 

Kadınlar birliği azası batta reisi 
Bayan Latife Bekir ve diğer bayan • 
lar bulunduğu halde mİ&afirleri lsta .. 
yonda uğurlamıılardır. 

Bayan Manuıı'ün beyanatı 
Hareketinden biraz evvel Bayan 

Manuı bize intibaları bakkında ıu be
yanatta bulumnuıtur: 

- Nisanda açılacak kongre hazır· 
lıkla.rmın pek mükeımnel olduğunu gör 
dük. Türk kadın birliğini t8'kil eden 
bayanlar hakikaten çok iyi çalıımıı • 
!ardır. Diğer memleketlerde birliğe da 
hil olan heyetlere yazdığonız mektup
larda kongreye muhakkak surette İ§· 
tirak etmeleri lüzumunu bildirdik. 

Kongre programı hazırlanmıt gibi
dir. Pnıogram mucibince iki umumi top 
lantı yapılacaktır. Bunlann biri üni • 
versite konferans salonunda sulh ve 
uluılar araat birliği köklerine dair • 
dir. _ı,.;;,.,ı,. 

Diğeri de Teı><:haıı tiyatroıunda va
tandaı sıfatile kadının hakları ve va • 
zifeleri mevzuuna dairdir. 

Tiirl<iyede gördüğüm misafirperver· 
!iğe ve biiliassa kadın birliği tarafın • 
dan, gösterilen hüsnü kabule karıı, ga· 
zeteler vasrtaıile teıekkür etmek is.te
rim. 

Kongre tetk:ilab o kadar mükem· 
meldir ki, Yıldızda toplanacak kon • 
grenin ıimdiye kadar lıoplanan, ulus
lar arası feminizm kongresinin en 
mükemmeli olacağını !İmdiden temin 
edebilirim. Niıanda tekrar görüşmek 
üzere ıımdilik Allaha nmarladıkl., 

Saylavlarımız 
Bugün seçiliyor 

(Başı l inci sayfada) 
milli havalar çalacaldır. 

Saat ona kadar bu merasim bit
mit olacaktır. Saat 10 dan itiba • 
ren reyler atılmağa ba,lanacaktır. 
lstnbul kazalarının ikinci münte • 
hipleri tu saatlerde reylerini ata -
caklardır. Saat 10 dan 11 e kadar 

Eminönü kazası ikinci müntehiple
ri 12 ye kadar Fatih, 13 e kadar 

Adalar ve Bakırköy, 14 e kadar 
Sarıyer ve Beykoz ,15 e kadar Os· 
küdar ve Kadıköy, 16 ya kadar 
Beyoğlu, 17 ye kadar Be
tiktaf kazaları ikinci müntehiple

ri reylerini atacaklardır. 
intihabın sonu saat 18 de alın

mı• olacaktır. 
T ıunif gece bitirilecek, intiha

bın neticesi yarınki gazetelerle ı • 
lan edilecektir. Bu gece saat 22 de, 
Istanbul Halkevi tarafından Pera
palasta bir balo verilecek ve seçi

lecek yeni saylavlar kutlulanacak· 
tır. 

Dün, isimlerini yazdığımız ze • 
vattan ha,ka, yeniden, bir kaç zat 
müstakil namzetliklerini koymut -
!ardır. Yeni isimler funlardır: 

Memduh Edren, Doktor lpokrat, 
Doktor l;labip, İsmail Şefik, Ha • 
mit Rıfat, Doktor Emil Orhanidis, 
Keorg Simkef()ğlu, Andonaki Ka
ladi, Abdi, Mehmet Remzi, 

Evvelce müstakil saylavlık için 
namzetliklerini koyanlardan avu
kat Ziya (Ziya Molla) ve Bay Ga
lip Kemali namzetliklerini geri al
mıtlardır. 

Bay Mitat Şükrü Bleda 
Sıvasta boş bırakılan müstakil 

saylavlığa sabık ittihat ve Terak
ki fı~kası umumi katibi Bay Mitat 
Şükrü Bleda namzetliğini koymu' 
ve evvelki gece beyannamesini Sı
vas int"hap teftit heyeti reisliğine 
!!önd~rmiştir. 

Her evde muhakkak ki üç beş hasta 
var; Kar yağmazsa ne olacak? 

llkin belli belirsiz bir ürperti 
geliyor. Bu ürpertiye çok defa al
dırış etmiyoruz. Derken: 

- Apfuvv ••• Apşuvv ... 
Kendi kendimize : 
- Hayırdır in,allah... Galiba 

ütütmütüz ! diye aöyleniyoruz. 
Fakat çok geçmez aksırıklar 

üsteliyor. Başta ağırlık, dizlerde 
kesiklik, gözlerde karartı, -dudak
larda kuruluk ve boğazda yanık • 
lık batlıyor. 

Biz gene, kötüye yormayarak: 
- Nezle mi olmutum ne? .. 

Diyoruz, bir tuhaflığrm var san • 
ki ••• 

Bu tuhaflık, bir parça daha ar· 
tınca, bizi doğruca yatağa sürük· 
lüyor. 

Adına, bundan yirmi yirmi bet 
yıl önce paçavra hastalığı denen, 
aonraları İspanyol grip gibi isim· 
ler alan bu mevsim hastalığı, ya
hut mevsimsizlik hastalığı, en doğ
rusu mevsimsiz hastalık, lstanbu
lu bu yıl adam akıllı kasıp kavur· 
du. 

Yukarıda mevsim hastalığı de
dim: Çünkü, bu hastalık, her za • 
man kıtı bekler. Mevsimsizlik has
talığı, dedim: Çünkü tubatta ba
har aylarının havası içindeyiz. 
Gerekti ki bu havada gripe yaka· 
lanmıyalım. 

Mevsimsiz hastalık, dedim: 
Çünkü; hastalığın mevsimi olmaz. 
Hangi ayda, hangi hastalık için: 

- Bak... buna söz yok! tam 
mevsimini buldu... deriz? 

Gazetelerde etrafı kara çerçe
veli ölüm haberlerinin bu ara ne 
kadar çoğaldığına dikkat isterim. 
Şehir opereti bile (Deli Dolu) yu 
oynayamaz oldu. Artistler; ya
taklarından çıksa da korkarız se· 
yirciler bu gidi,le evlerinden çı • 
kamıyacaklar. 

Nezle ile ölüm arasında. uzun 
bir mesafe var, sanılır. Halbuki, 
nezle, insanı hazan en bulaşık, en 
korkunç hastalıklardan daha ça • 
buk öteki dünyaya gönderiyor, 

Bugünler, yolda kimi görseniz, 
kimin ziyaretine gitseniz, söz he
men (Grip) in sözü: 
- - Ben, filanca ilaçtan ahyo· 
rum, büyük faydasını gördüm. Has 
ta lığı önlüyor. 

- En büyük tedbir, mendil 
ta,ımamakmı,. Ben burnumu ka
ğıda siliyorum. 

- Geceleri yatarken, bir bar -
dak ıhlamur içine Hindistan cevi· 
zi yağından bir nohut tanesi ka
dar kesip içine atmalı.. lhlamuru 
mis gibi kokutur. Sonra da göğsü 
yuınutabp öksürüğü keser!.. 

- Hatııni, mürver, papatya, 
ayrık kökü, ihlamur, zencefil, ka· 
ranfil, darçın, hepsini bir arada 
kaynatıp dumanı üstüne yuvarla
drktan sonra yorganı batına çek 
yat... Sabahleyin, bir ,eyin kal
maz!.. 

- Geceleri öksürükten dilim 
ağzıma girmiyor. Katran ,i,esi 
yanı başımda ... Uyuyup uyanıp i
çiyorum amma, ne yapsam fayda
sız ... 

- Balı iyice kaynat, içine bir 
kaç parça nöbet tekeri attıktan 
sonra • biraz nane re ·karıatır ka
,ık katık ye ... Öksürüğe bire bir • 
dir ! Şıppadak keter ... 

- Damarlarımın içinde bir 
,eyler çekilir gibi oluyordu. Ak • 
,ama varmadan kafayı yere vur· 
duk. 

- Bol portakal, bol limonata ... 

, 

Amma gıcık vermemesi için teke
rini az koymalı! 

Bu konuşmalar, bırakılsa, böy. 
le saatlerce uzar. Bu ara bir yan· 
dan eczanelere bir yandan da Mı
sır çartısı esnafına i, çıktı. 

Evdeki kadınlardan sağlık a
lan Mısır çartısında soluğu alı • 
yor. Odalara ilaç kokularından gi
rilmez oldu: Keten tohumu lapa • 
sı,, tentirdiyot, eczalı pamuk, hat. 
mı, papatya, ıhlamur, Hindistan ce. 
vizi, karanfil, tarçın, ıinameki, 
türlü türlü öksürük hapları, kat • 
ranh sular ... Bütün bunların bir 
araya gelmesinden ne keskin ne 
karıtık bir koku meydana gelece
ğini siz dütünün. 

Bununla beraber, grip hasta • 
lığının hota giden bir yanı da 
var: insana, öyle rüyalar gördü
rür ki, hayalinin kuvvetile tanın • 
mıt en büyük romancılar bile, bu 
sahneleri icat edemezler. 

Kar,ınızda daracık bir kapı ... 
Size: 

- lçeri gir! 
Diyorlar. Uğraş bire uğraş ... 

Küçül bire küçül... Tam batınızı 
sokuyorsunuz. Kapı birdenbire da. 
ralıyor, bat İç.erde gövde ve ayak
lar dıtıuıda, sallana sallana saba· 
hı ediyorsunuz. 

Yahut, gök yüzünde, yıldızlar a
rasındasınız. Bir yıldızdan öteki 
yıldı:ı;.a uçarken, ayağınız mı kayı· 
yor, gözleriniz mi kararıyor, ne o 
luyoraa oluyor, birdenbire tepesi 
üstü yuvarlanıyorsunuz. 

Tutunmak istediğiniz yıldız • 
!ardan yiyorsunuz yumruğu, yi. 
yorsunuz tokatı ••• 

Y..,.hut sokakta giderken, biı 
koca arslan önünüze çıkıyor, siz 
kaçıyorsunuz, arslan kovalıyor. 
Tam size yetiteceği sırada gene 
elinden kurtuluyorsunuz. Nihayel 
ateşler içinde, gözlerinizi açıyor • 
sunuz ki yata ;mızdasınız. 

Ben kendimce, (Grip) hasta -
lığının bu korkunç kabuslarını, 
severim. Sayıkladığım aırada, yer
de miyim, gökte miyim, farkında 
olmam. insanın bu dünyada kendi 
kendini unutması, varlığından çık 
ması da bir batka alem ... 

Bununla beraber, dilerim ki, 
tutulanlar çabuk iyiletsinler, tu -
tulm,.;•mla.r da, kendilerini koru . 
mağı bilsinler ••• 

Çünkü grip pek garip bir has. 
talık ... Sağı solu hiç belli olmu • 
yor! 

Salahaılılin Gün~ör 

Hava vaziyeti 
ANKARA, 7 (A.A.) - 7-2-935 

de Türkiyede hava vaziyeti: 
Ziraat vekaleti meteoroloji ensti

ıünden alına mna1Umata göre, aon 24 
saat içinde ha.va Karadeniz kıyıların
da tıunamile bulutlu, diğer yerlerde 
umumiyetle ltulutlu geçmi,tir. Yer yet 
yağmur ve kar yağıf ıolmu§tur. 

Bu gece en dütük auhunetler ııfı -
nn altında Karsta 25, Erzurumda 18, 
Sıvuta 13, Kastamonu ve Çorumda 12 
Kırşehirde 8, Ankarada 5 derecedir. 

En yüksek suhunet de 1 7 derece o· 
!arak Adanada kaydedilmiştir. Bugün 
Ankarada öğleyin suhunet sıfırın üs -
tünde 6 dereceye kadar fükselmiştir. 

lST AN BUL, 7. A.A. - Sıfır su 
hunet derecesine ve deniz hizası
na indirilmi, barometre bu sabah 
saat 7 de 754, 14 de 760, hararet 
derecesi 7 de 6.5, 14 de 4, en yu
karı hararet 7, en aşağı 2,5, rüz
gar yıldızdan eıtmişdir. En yukarı 
•ür'ati saniyede 10 metreye rı'·· 
mıştır. Bugün 14 dP kadar v•'"~.., 
yağmurun mikdarı 8 milimetredir. 

uykusuz bir i:tce takip eder. Her şey fena görünür. İnsan hu)'~uzıann~ 
kederlenir ve hiç bir şeyden memnun olmaz. Her muvaffaki)·etin ilk şart• 
ları dinlenmiş bir \IÜcut \'C dinlenmiş sinirlerdir. Eger sinirli iseniz.. 

Bromural ·Knoıı. komprimeleri 
sizi kurtarır. 

rı.\üsekkindir ve uykuyu temin edeı \'C hiç bir zararı yoktur, bühlll 
dünya tanır. 

ıo "' 20 ı.omrrirrıeyi hı.\·• tUp· 
ltıdt caıneırrdt' rtçt't ile saulır. 

l(noll A-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshaıen •IRhln. 
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'Baygın adam 
O mu· öldürmüştü? O bunu boğa
zını yırtan bir haykırışla reddetti! 

Hülasa 
[ Fantoma • Hırsız namile maruf o

lan Martcn Dal hususi bir baloda ga
yet bırlr J p bır hırsızlık vakaSinın içine 
kan§Ilıı ştır. Çalınan şey ev sahibi Ma
dam K:>verlibin yeşil elmasıdır. Bunu 
Brina isminde bir genç kız aşırmıştır. 

Maksadı şudur: Çünkü bu eşil el
mas Ci.mi Borinjer isminde bir adamın 
katledildigi gece bunun üstünde idi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
duğu yerde b"1unmuştu. Brina bu mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortahktan esrarengiz bir ~c
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Koverlih aşırmasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir hırsızlığı yapacak
tır? 

lşt. Dal, şimdi genç kıza bir yar
dım olmak üzc:rc Koverlihin arkasını 
takip etmekte ve c1ması bulmağa çalış
maktadır J 

- Yüksek bir maksad mı? 
Koverlih sükünetini bulmu~tu 

gülerek: 
- Evet, dedi. Şimdi ben de bu

nu düfünüyordum. 
Fantoma Hırsız ko'tuğa iyice yer 

lctmi•ti. Ona dikkatle bakarak: 
- Koverlih diye &Ordu. Sizin 

fransızcanız iyi midir? 
Karfısındaki adam inildedi. Dal 

tane tane bir fransızca cümle söy
ledi fakat öteki sanki bu kelimeler 
hiçbir fey ifade etmiyormuf gibi 
tat gibi duruyôrdu. 

- F ransızcanızı unuttuğunuzu 
zannediyorum. Kimbilir belki de 
evvelce bilmiyordunuz .. Eğer anla
sa idiniz sualimin sizi muhakkak 
titreteceğini tahmin ediyorum. Mü
saade ederseniz sualimi ingilizce 
tekrar edeyim: 

"Barenjeri siz mi öldürdünüz?,. 
Koverlih geri geri çekilerek ba

ğırdı: 
- Öldürmek mi? .• 
Ve ahengini kaybeden bir ses

le tekrar etti: 
- öldürmek mi? fakat niçin 

öldürecekmitim? 
- Çünkü karınızın pefini bı-

•akmıyordu. 
Fantoma Hırsız sakin bir ıesle 

konu,uyordu. Sanki aklına gelen 
l>ir ihtimali serdetmiyor, hakikat 
olduğuna kani olduğu bir feyi aöy
liyordu. Bu son cümle Koverlihin 
.izerinde garip bir tesir yaptı. Bü
tün korkusunu, enditesini kaybetti. 
Gözlerinde kinli bir ışık parladı. 

- Barenjer hakettiği ikibeti bul 
du. 

- Belki. 
Dal hiç istemiyerek Cimi Baren

lerin koltuğundan kalktı. iki a
dam ka11ılıklı biribirlerine dikkat
le baktılar. 

- Koverlih, bu brotu vermekle 
çok daha iyi etmi' olacaksınız. 

- Sahi mi? peki ama niçin ve
recek. mitim? 

- Çünkü bu broş, benim yarın 
yemeğe davet ettiğim biriıi tarafın 
dan kuvvetle arzu ediliyor. 

- Yemeğe davet ettiğiniz birisi 
mi? Biliyor musunuz kendi kendi
me siz acaba deli misiniz, yalancı 
mısız, dolandırıcı mısız diye soru
yorum. 

- Niçin hem deli, hem yalancı, 
IM:m dolandırıcı olduğumu farzet
mıyorsunuz? 

Dal bacağını sürükleye sürükle
ye yazıhanenin öbür tarafına doğru 
ilerledi: 

- Hatta bir deli bile ..• Fakat r 
oh, Koverlih !.. birdenbire Koverİi: 
hin elinde beliren tabancaya f<lyle 
bi~. ~aktı. Yazıhaneye dayandı. 
Yuzunde korkudan ve hiddetten zi 
yade can sıkıntısı izleri belirdi. 
S?nra 0 sakin, durgun hali birden· 
b.ıre ~ayboldu. Simtek süratile ile
rı atı dı Koverlihin koluna vurdu. 
Tabanca odanın bir kötesine fırla
dı. 

Koverlih kartısındakinin halin. 
deki bu ani değitiklikten fevka
la_de tafırmıştı. Dili tutulmuttu. 
Bır fey söyliyemiyordu. Fantoma. 
Hırsız ellerini onun ceplerine sok
tu: 

Koverlih kartı evirdi, çevirdi ve 
baktı. Dal: 

- Arkasında yazılı olan cümle 
sizin hakkınızda da varit olabilir 
mi timdilik bilmiyorum. Dedi. Bu· 
nu yarın öğle yemeğinden sonra 
öğreneceğim. 

Koverlih kartın üzerinde yazılı 
olan cümleyi evvela gözlerile son
ra da yüksek sesle okudu: 

"Bu küçük latifeyi al/edeceği -
nizi ve ma'ınızı sizden izinsiz al • 
dığım için kıuuruma bakmıyaca • 
ğınızt ümit ecl erim. M alı .11ztn kıy
metinin yüzde onunu tutan bir pa· 
rayı hayvanları koruma cemiyeti
ne yatırdığınız zaman onu size tek 
rar iade edeceğin. 

FANTOMA - Hıraız., 

Kart Koverlih'in titreyen elle 
rinden düştü. Hırsızın üzerine atıl 
mak istedi fakat o çoktan ortadan 
k • ~lmuttu. 

D -uzuncu kısım 

l~ıim\ye mektup 
Dal, ifinin yarısını muvaffakı • 

yetle batannı•tı. Neşe ile merdi • 
venlerden iniyordu. Brot'ın yum -
rulmu' tarafı parmaklarına değ • 
dikçe eksik olan parçanın Raif 
Kondon'un elinde bulunduğunu 
hatırlıyordu. Bu bitmek üzere o· 
lan gece hayatının en hareketli ve 
en faal gecesi olacaktı. Kapının ö
nüne geldiği zaman durdu ve Ko
verlih'in kartın üzerinde Fantoma 
Hırsızın ismini gördüğü zaman yü 
zünün aldığı hali gözünün önüne 
geldiği için gülümsemekten kendi· 
ni alamadı. Koverlilı'in hali hiç te 
hayret edilecek bir 4ey değildi. 
F antoma • Hırsızla mahut kartı ar· 
tık methur olmu9tu. İkisi birden 
polisi kaç defa a.yaklandırmı,lar • 
dı ve ikisi de mevhum bir umacı 

, gibi nam almıtlardı. Koverlih'in 
hayreti çok tabii idi. · 

Dal sokakta yürürken ka,lannı 
çattı. Bu son zamanlarda çok ga
rip hadiseler vukubulmuftu. Dal'
in hiç ayağını basmadığı yerlerde 
Fantoma - Hırsız'ın kartı bulun • 
muftu. Birçok hırsızlıklar yapıl • 
mıştı ve Dal bunlara dair yalnız 
bir teY biliyordu. O da kendi kar
bnın, daha doğrusu çok güzel bir 
taklidinin hırsızlık mahallinde bu· 
hınduğu idi. Her halde biriai onun 
isminden istifade etmeıkte idi. Fa
kat bu adamın, Dal'in fimdiye ka
dar yaptığı gibi çaldığı etyaları ge
ri verdiği yoktu. Bu çok cansıkıcı 
bir teYdi. Dal bu münasebetsiz he
rife iyi bir dera vermeyi ne kadar 
İ!terdi. Dütüncesinin bu noktasın
da omuzlarını silkti. Belki bir gün 
kendisini taklit eden adam tevkif 

ı edilirdi. Şimdiki halde dütünecek 
daha batka şeyleri vardı. Genç a
dam kar,ı kaldırıma geçti ve biraz 
evvel çıktığı binaya bir kere daha 
baktı. Gecenin karanlığını koyu 
kurtuni bir aydınlık bereliyordu. 
Perdenin arkasında yanmakta olan 
lambanın ışığı solmağa ba.tlamıftı. 

- Bitmedi-

YENi NE.SRIYAT 

Yeni Adam 
Yeni Adamın aon çıkan 68 İnci aa· 

yıaında ıunlar bulunmalı:tada: 
Terbiyeci lsmail Hakkının ( htedi.

ğimiz terbiye nedir?) (Pehlivanlık ni
çin terbiye ulağı olamaz) ve (Toplu 
tedria) batlıklı yazıları , Köse Raif oğ• 
lu Fuadın dil anketine verdiği uzun 
cevabı, beykeltraf Zübtünün ...,..t ta· 
ribi , Nezihe Muhittin Eralın tercüme 
ettiği (Amok) romanı ve aaire ... 

Kari mektupları 

Çocuk bahçesinde kurt 
gezdirilir mi? 

- Ah ... itte buldum 
Bir ta~afı haf_ifçe y.umrulmuş, 

uçuk yeftl renklı yuvarlak bir fey 
bir an aydınlıkta parladı sonra 
Dal'ın cebinde kayboldu. Kover
l~h hala kendisine gelememifti. E- ' 
lınd_e mustatil şeklinde bir şey his
settı ve: 

Moda çocuk bahçesi ve Moda ça11-
rı müaait bav;ı1arda halkın ve çocuk
lann teferrüç yeridir. Bir müddettir 
Muhürdarda oturan bir zat büyük bir 
kurt bealcmc merakına tutulmut ve 
bu kurdu buralarda gezdinneğe başlı •• 
yarak halkın rahatını ve emniyetini ı~l
betmiıtir. 

Geçen gün bu kurdun müthjı facia
lara gebcp olmasına remak kalmııtı. 
KoıKoca kurt nasılsa sahibinin elinden 
kurtularak, olanca hızile Modaya ıal • 
aırmış, ve herkes can havlile bağmna4 

ğa, çocuklar kaçışma. :ı ve ağlamaya 
baılamışlardı.. - Bu da ne?. diye sorabildi. 

- Kartım ... her zaman kartımı 
bırakmak adetimdir. Bu h .. r han
gi bir karıfıklığa meydan vermez 

Temiz havada çocuklarını gezdirmek 
le olan annelerden ikisi bayılmıttır. Be 
reket versin, o civarda çah,an amele .. 
lerın ıopaıarla hücumları üzerjne kurt 

--o-

Hastaneye kaldırıldı, araba 
altında kaldığı aulaşıidı 

Evvelki gece Y emit tarafında Odun
kapm civarında sokak ortasında bir a
danun baygın yatmakta olduğu görü • 
la-el. poli•e bıııber veribniştir. 

Zabıta memurları gelip bu adamı 
kaldırmıtlar ve yapılan muayenede ba· 
cak kemıklerUUıı bir kaç yerinden ıa .. 
rıımıı olduğunu anlıyarak heınea haı. 
taneye kala.ırmı1lardır. 

Haıtanede yapılan tedavi netico-
ainde yaralı adam biraz kendine geımiı 
ve zorlukla verdiği ifa~e isminin J..ef. 
ter olduğunu aöyliyerek: 

"- Yolda gidiyordum. Arkamdan 
bir araba •eıi duydum. Ke.-a çd<il • 
meğe vakit bulamadan geriden hızla 
gelen araba bana çarpıp . yuvarladı. 

T ekerlekierin altında ba<:aklarun 
parçalandı. Arabacı feryadmıa kulak aı
mıyarak olanca hıziJe arabasını ıü .. 
rüp akçtı. Ben acı ile bayılrrufnn. Bu 
yüzden arabacıyı da tethiı edemedim.,, 
demiştir. Zabıta bu meçhul arabacryı 

aramaktadır. 

l.K lıtnı~ıığı kadını vurdu 
Beyoğlu lokantalanndan birinde ça

lı§8n garson lsmail Hakkı evvelki ak. 
Jam işinden çıktıktan sonra bir pasta .. 
hanede Bedia adlı bir kadın ile tamı • 
mııtır. 

hmail Hakkı ile Bedia şdıjr için -
de bir otomobil gezintisi yaptıktan 
sonra yemek yemek için Şehremininde 
bir aşçı dıikkaruna girmi§ier. Aıçı dük. 
kanında yemek yerlerken araıarınaa 
kavga çıkımı, kadın kiifür etmif. Obü. 
rü de her zaman taııdığı bıçağını çe -
kip kadını yaralaıruştır. 

Kö.nür hırsız ları 
Havalar tekrardan soğudu, bu yüz. 

den bazı kimseler kömür hırsızlığına 
başladılar. 

Kömürcüler ile rekabet eden bu hır-
11zlar sermayesiz elde ettikleri malla • 
nnı pek çabuk satmaktadırlar • 

Dün de aabrkalılardan Ahmet ismin
de bir tabı•, Divanyolunda Acıbama • 
nun kömürlıiğiinden çırvalını doldura • 
rıık kaçmak ittemiıse de hamamcı göre
rek polise haber venniıtir. 

Polisler çuvalı ile bel'aber kaçan 
Ahmedi yakalamıılardır. 

Sandalya vurmus 
Diin Kiiçükpazarda karakol klllJı • 

aında Cemilin kahvesinde oturan Ek -
rem ile Feyzinin aralannda kavga çık
mııtır. 

Ekrem, polise bat vurarak Feyzi • 
nin kendiıini ıandalya ile dövdüğünü 
iddia ehniıtir. Suçlu Feyzi yakalana • 
rak tahkikata başlanmııtrr. 

Palto hı.·s•zı 
Di;n saat 18 buçukta Unkapanında 

T elrirdağ iskelesinde Hamit ağa ha
nında oturan bammal Alinin odasın -
dan bir palto ile bir kat elbise çalarak 
kaçmak iıtiyen sabıkalılardan Kürt 
hmail yakal~trr. 

Oyunda kavga 
Şebzadeb"!mda katrveciEk eden Ye

falı Recep ile 19 Yatlarında Kemal tav
la oynarlarken aralannda kavga çdmııt 
bu arada Recep bıçm. çekerek Kemali 
yaralamak iatemiıtir. 

Kemal tetık davranarak Recebin 
elinden bıçağı alımı, vakadan tıaber a
lan poliı her iki.ini de yakalayarak 
tahkikata batlaımttır. 

Sandalını daviren sandalcı 
Evvelki gece Hal1C10ğlu çivi fab • 

rikaıından yüklediği çivi tandıklarmı 
Sirkecide demirli bulullMl Anafarta 
vapuruna çıkarmak istiyen sandalcı 
Ahmet yaptığı yanlıf bir manevra )'Ü· 
zünden ıandalını devimıittir. 

Ahmet, etraftan yetiıi:lerek lqlrta • 
rıhnı§tır. 

Bırakılan çocuklar 
Evvelki gün Şiıli çocuk bastan .. i 

kapısı önünde 4 Yatında kadar olduğu 
anlaırla ~ bir çocuk lıulumnuttur. 

Çocuk Darülacezeye gönderilmif, 
ailesi hakkında tahkikata ba§lanınıt
tır. 

Bir tashih 
Türkiye eczane ve IW>oratuvar aa • 

bipleri kurumundan ıu mektubu al. 
dık: 

"2 tubat 936 tarihli ırazetenızın 
F arınakoloıı Birliği kongresini bjldinm 
yazı içinde sırf me'lleki rabıta ve ikti • 
aadi bağlan kuvvetlendirmek maluadi· 
le kurulan Türkiye eczane ve laboratu
var ıahipleri kunununun lağvına karar 
verildiği bildirilmdıtedir. 

F armakoloğ konırreainde gerek ec • 
zane ve laboratuar sahipleri kurumu •· 
zaıı ve gerekte Farınakoloğ birliği ida· 
re heyeti arasındaki aaınimi konut • 
malarda mesleğin terakkiıi için her ne 
lazımsa yapılması buausunda hem ef • 
kar olduklarını bildirmekle eczane ve 
laboratuar tabipleri kurumunun lağvı 
hakkında biç bir mii2akeratta bulunul
madığı gibi kurumumuz yalnız Beyoğ
lu eczane sahiplerinin değil bütün Tür· 
kiye eczane ve Jaboratuar sa.ftiplerine 
ıaınil olduğunu tavzih eder ve mealek. 
te ikilik olmadığını bildiririz.,, 

rak tutulmu~tur. 
Kadıköy kaymakamlığının ve e ı ni

yet idare::ı.inin dikkat nazarlarını ceıhe 
gazetenizin tavassutunu dileriz. 

-o-

Akdenizde talim aeyaha
tine çıkmıı bu'.unmakta~ır 

Holanda bahriyesine mensup 
bir mektep gemisinin bugün lima
nımıza geleceğini yazmı~tık. Bu ge 
mi Hertoğ Hendrik isminde bir 
zırh!ı dır ve kumandan Hen rich' in 
kwnandası altında bulunmaktadır. 
Holanda ge nisi Akdenizde bir çok 
limanlarına uğramıştır, Pireden li
manımıza gelmektedir. 

Geminin zabıtan ve zabıt nam· 
zetlerile birlikte 300 kadar müret
tebatı vardır. 

Silahları şunlarJır: Bir adet 10 
santimlik, dört adet 15 lik, 4 adet 
7 ,5 luk, dört adet 3, 7 lik topu var
dır. Maımahreç tonusu 4371 dir. 

Holanda bahriyelileri gelecek 
pertembe gü:ıü:ıe kadar limı.nı -
mızda kalacaktır. Geminin limanı
mızda bulunduğu müddet zarfın
da Holanda orta elçisi Baron de 
Harinxma kumandan ve zabitler 
terefine bir süvare verecektir. 

--o--
On ilı.:i kuduz hastası 

getirildi 
Evvelki gün kuduz tedavi mü -

essesesinde Geredenin Mengen ka
zasından on iki hasta getirilmittir. 
Bunlar kuduz bir köpek tarafın
dan ısırılmışlardır. Köpek, o mın
takanın Birlikköy, Kozköy, Arap
köy ve Vız köylerinden on iki kiti· 
yi muhtelif yerlerinden ısınnıttır. 
Bunların içinde Birliköyünden Şa
ban cğlu Muradın yarası derince
dir. Bu hastalar hastahaneye alın
mııılar ve tedavilerine batlanmış
tır. 

Hat bağlandı 
Yarından itibaren trenler 

aktarmasız gelecek 
Feyezan yiirundeıı, aktanna ile it • 

!iyen Avrupa seferleri, yanndan itiba
ren gene eııkisi gibi muntazam olarclı: 
tarifeye konulacaktır. 

Dün aliııkadarlara gelen haberlere 
göre, ana hattın Yunan arazisinde bo
zulan kısımlan yeni bir kavia ilaveoi 
auretile biıi.irine eklenıniftİr. Hasara 
uğrayım hattın tamirine devam edil • 
mektedir. 

Şark demiryolları kumpanyaaının 
bozulduk ılolayııile tarifeye ilave etti
ği A ve B seferleri yanndan itibaren 
yapılmıyacaktır. 

Bunun yerine konvansiyonel ve 
el:ıpres katarları işliyecektir. 

~--

Türk cerrahi cemiyetin
de aylık toplantı 

Tiiri< cerrahi cemiyeti aylık toplan-
bsını Ahmet Kemalin batkanlığında 
Beyoğlu hastanesinde yapmı§tır. 

Operatör Sadrettin bir felçren ol
ma (.l'ied bot) vakaaı, profesör Sala -
battin iki mide vol•ülüaü vaka11 takdim 
etnıiılerdir. 

Röntkenci Tarık Temel Safra taıı 
tC§biainde iki vaziyette racliyografinin 
ehemmiyeti hakkında tebligat Yllt>Dl1! 
münak8faya Kemal, Fahri, Burbanettin 
ittirıik etınİ§lerdir. 

Tarık Temel nadir bir rie kiıt bida
tiki göstermİf, Kemal ve Fahri fi • 
kirlerini sÖyleıniılerdir. Tarık Temelin 
iınaater kartıaımda ayakta ve yatakta 
yapılan muayenelerin dıemmiyeti bak
kmdaki tebliğinin münakaıasma ope -
ratör Fikret i§tirik etmİftİr. 

-o-

Gülhaae musamereleri 
Gülhane bastaneainin mutat hbbi 

müsameresi, pa:zar günü yapıluuftır. 
Doktor Rüttü tarafmdan Seboreli 

ekzama neticeai Glomeriilo Nefrit. Dr. 
Saim tarafından zatiirreye ve a'pandi • 
ait bir arada. Doktor Necat tarafından 
bir meri cismi ecnebiıi vakalan göfte
rilmi1. Muallim Burbanettin: El . . 3n • 
temli hummalar hald<ında. Doktor lh· 
ıan Şükrü tarafından da kudus patalo
jisi hakkında tebliğler yapılmıt ve mü
nalcaıalarına profesör oman, mual • 
lim ~üreyya, muallim Abdülkadir, mu
allim Murat, muallim Burlıanettin, mu· 
allim Burhan, doktor Ihaan Şükrü, Dr. 
Muhtar Fuat iıtirik etmiılerdir. 

1
1 
_____ A_ı_k_e_ri __ t_eb •• li-'g-wl_e_r_-__ ~I 

.tleyoglu askerhık fUbeaınden: l -
316 ili 328 doğ1Jmlulara kadar (dahil) 
geri kalanlardan iki senelik sınıflara 
aynlmıt yalnız istihkam ve· muhabere 
aınıfları ıuhat 935 günlemecinde aev • 
kedilecektir. 2 - Bu celbedilecek iki 
aınıfın içtima günü 24 ıubat 935 olup 
bu günlemeçte ıubede hazır bulunma • 
)arı. 3 - Bu çağnlan aıruflardan Bedel 
vermek arzu edenlerin en aon 23 tubat 
935 alqamına kadar bedelleri kabul 
edileceğinden 1 tubat 935 ten itibaren 
mezkür günün akıamına kadar miira • 
c:aatla bedellerini yaptırmaları ve bu 
tarih ten aonra müracaat edeceklerin be
dellerinin kabul edilmiyeceği. 4 - Yu
karıda yazılı içtima gününden aonra !U• 
beye müracaat edenler hakkında mü • 
kellefiyet kanununun ceza kısmındaki 
madde ahkamının tatbik olunacağı ilan 

Iranla afyon 
Mukavelesi --Dün üç dev:et murahhasla 
rı toplantılara dev.-tm etti 

Türk. 1:-an • Yugoslav görÜf • 
melerine dün uyuşturucu maddeler 
inltisarı idaresinde yapıaln bir top
lantı ile tekrar devam . edilmiştir. 

lranlı murahhasların Iran inhi
sarından istedikleri bazı malüma
tın geçikmesi yüzünden aksayan 
konutmalar, alakadarların verdik
leri malümata göre, önümüzdeki 
hafta içerisinde müsbet veya men
fi bir neticeye bağlanacaktır. 

Dünkü toplantıya afyon inhisa· 
rı umumi müdürü Bay Ali Sami 
ba~kanlrk etmi,, Yugoslavya mu
rahhası Bay Mihailoviç ve ökono
mi bakanlığı namına da Bay Müm
taz hazır bulunmutlardır. Müzake
relerde lranın Türk - Yugoslav an-

' !atmasına girmeık için öne sürdü • 
ğü teklifler gö.ıden geçirilmi,tir. 

Henüz üç inhisar arasında bir ' . . 
mukavele imzalanması vazıyetı 
mevzuu bahis olmuş değildir. 

[rüksel serbisinde inhisar 
pav r oııu 

inhisar idaresinin Brüksel ser· 
gisinde bir "fürk paviyonu kW:a -
cağı maliimdur. Pavyonda tethır e
dilecek tütünlerimiz ve içkilerimiz 
için nümuneler ayrılmasına ha, • 
lanmı~tır. Bu nümuneler yakında 
Brüksele ı:;önderilecektir. 

Geien muhacırlar 
Ş1rk Demiryolları yarım 

ücret alacak 
Şark timendiferleri ile Balkan

lardan memleketimize gurup ha • 
!inde gelen muhacirlerden timdiye 
kadar yarım ücret alınıyordu. Kum 

panya, bu tarifeyi perakende tek~l
de gelecek muhacirlere de tetmıl 
etmif ve kararım Nafıa başkomi
serliğine bildirmİftİr. Bundan böy
le, Sivelengratta huduttan itibaren 
yarım ücret alınacaktır. 

Yeni soyadı 
Alanlar 

lstanbul Telgraf gife memurlarından: 
Celal Batarır, ::.adi Çelik, Niyazi Duyan, 
Sadık Bulaner, Muatala Alabora, Zeki 
Fırtına, Hüsnü Barlas soy adını almıı
lardır. 

• htanbul deniz titareti müdürlü • 
ğünde müstabden Hüııeyİn (Alkaı) 
ıoy adını alınıttır. 

• Türk Anonim elektrik ıirketi 
neıriyat ıefi Cevat, kardeti ı<.üçük Yoz· 
gatta barut fabrikaları kimyageri 
Kadri ve anneleri Bahriye (Gültekin) 
aoy adını almıtlardır. 

• Şiriı.eti Hayriyede B. Ahmet (Dal. 
gıç), Kırıkkale tapa mütehassısı Meh • 
met Şakir, Emine, kızları Belkis, Semi· 
ha, Oğlu htanbul hukuk fakültesi ta
lebesinden Muzaffer (Nuray) aoy ad· 
)arını almıtlarda. 

Sekizinci ihtisas ınahl<emeıi müba • 
firlerinden Himit (Serim) soy adını 
alımıfbr. 

* Loydd Triestino memUTlanııdan 
M. Arif ve biraderi gıimrük memurla • 
rmdan M. Huliiıi (Uıt-) aoy adını 
ahnıılanbr. 

lzmirde Karantinada oturan a&ko
ri mütekait Şaban Şevki, torunu lı.
tanbul emniyet müdürlüğü kaçakcı· 
Iık büriisu üçüncü komiseri Hikmet 
(Göreli). 

Emniyet müdürlüğü ~ik .zabıt~
" sivil memurlarından Şeril Etı Hanı
fe kızları Sulhuye, Saliha, ölü bira
d~ri Feyzi, oğlu Enver (T~köprü). 

htanlıul telgraf giıe memuru Niyazi 
refikaaı Nezihe, kızı Hadiret (Duyan) 
soyadım almıtlardır. 

Göreleden ıoy adı alanlar 
GORELE, (Milliyet) - Kaymakam 

V. Rıza (Okat), Hakim Ziyaettin (0 • 
ğüt9'i), malmüdürü V. irfan (Savaı), 
Jandarma K. Zeki (Akın), muhasebei 
hususiye M. (Erkal), nüfus manuru Şa• 
ban (Erdem), mÜ•lantik Muharrem 
(Yanıker), H. doktoru Tevfik (Ergin), 
Müddeiumumi V. Şevki (Koda!), C. H. 
Fırkası reisi Sabri etki soyu (Çalık), 
mubasebei hususiye yazgaru Rifat (Tu· 
na) inhisarlar memuru Cemal (Kök • 
aal>' belediye baıkanı Rıza eski soyu 
(Ku'gu), maarif memuru Etem (Kut • 
gan), muha•chei buıuaiye ta~ıild":"ı ~· 
Ali (Ezer), mubas$ei h1111usıye tah11l· 
darı Şevki (Yılmaz), varidat katibi Oa
man (Atlan), icra meJi1uru Kemal (Ko
ral), kaymakamlık yazganı M. Hilmi 
(Sayın), zabıt katibi Temel, ?ğlu ı~bat 
Me. Sıtkı (Demir At), Beledıye E. aza
sından Bilil eski soyu (Çolak), babası 
Giresun meb'usu Şevket, kardeıi Sam
sun oulh hakimi Hamdi), Tapu memuru 
Hazım (Yamak), Yeni Adam 'llayii M. 
Ali ve kardeti Kemal Gürcü (Kakıcı) so. 

Asliye mahk~elcri ikinci 
me bürosundan: Dokuzd~ altı 
mahlulen evkafa rücu edeb l{uruf 
de Zincirlikuyu caddesinde kiıİrı S 
zit vakfından atik 4 numaralı " 
müteveffa Şakir paşa vereaesinde!I 
bibanın borcundan dolayı açıl•• 
yenileme muamelesi sırasında k 
si miiddeialeyh Belkiıa ilaneıı t 
icraaına karar verilmi§ olduğuııd.,ı 
kikatın yapılacağı 10 mart 935 
günü aaat 14 te bin-oda hazır bıılıı' 
ması te.bliğ makamına kaim olınol< 
re ilan olunur. (753' 

lstanbul ikinci K:ra memur!•~ 
dan: ipotek cihetinden paraya çeıl' 

. k ' 1 ıneııne arar verilen ve yeminb 
vukuf tarafından tamamına on lıCI 
yU.z kırk lira kıymet takdir 
lstano.ılda hocapBfa manaıleoiı>ıl< 
ınirkapı caddesinde 16 ada 2S r• 
ve etki 1 mükerrer yeni 7 No.ıU 1' 
masura kırkçeşme suyunu bilt'İ 
müıtemilat bir bap kargir garai 
arttırmaya konmuı olup 13-J.935 f 
tamba günü saat 14 ten 16 ya 
dıureınızde açık arttırma ıuretil• 
lacaktır. Arttırma bedeli kıymeti ti 
h . .. . '., ammencmn yuzde yetmit betJJll 
duğu takdirde mezkur gayri 
alıcısı uhteıine ihale olunacaktır• 
halde son arttıranın antı yerind• )1 

mak üzere arttırma on bq güı> ıP' 
detle u:aıtılarak 28-J-935 perteıııb' 
nü saat 14 ten 16 ya kadar ge~ 
mizde yapılacak olan açık art 

da dahi arttırma bedeli takdir ol 
mezkur kıymetin yüzde yetmiJ 
bulmadığı takdirde satıt 2280 ıı . 
ralı kanun abkannM tevfikan glll' , 
rakılaeaktır. Arttırmaya gi~ 
yenlerin mezkU.. gayri menkuliİll 
metj mubıımmenesinin yüzde yeOi 
çuğu nisbetinde pey akçeai veY• 
tal bir bankanın teminat mektulı•"" 
mel eri lazımdır. Haklan tapuya 1 
olmıyan ipotekli ala<:aldılarla ılii6 
kadarlann, İrtifak hakkı sablı>I 
bu haklarını ve hususile faiz ~ 
rile dair olan iddialarını ilin ' . 
itibaren yirmi gün içnde evrakJ 
btelerHe birlikte dairemize bil · 
clirler, Akai aurette haklan ıapuı" 
zıh olmıyanlar aatıı bedelinin j>BY 
ma11na giremezler. Birikmiı ~ 
kıf icare.i, belediye verırileri . 
aittir. Daha çok ma!Uınat almalı 
yenlerin 17-2-935 pazar gününcl<I' 
haren dairemizde açılı: ve a11lı 
dunılacak olan arttırma prtı1 
934 • 1066 Nq. lu do•yasında 
ve mez:kür gayri menkulün e.,,,Jı 
~a, ve sairesini havi vaziyet •'.J 
diri kıymet raporunu görüp aıı~ 
leedderi ilin olunur. (1 

Beyoğlu dördüncü sulh buJıı# 
kemesinden: Konyada jıtaıyooıJıı 
ticaret bankasına ait hanede ol 

ta ik~n tedavi için geldiği la .J 
Takıımde Alman bastaneainde l~ 
te ölen kaymakam Hüaeyiıı 

karısı Zeyııep'in tereıkeaine l,J 
el koflln"ltur. Jliin gününden , ,1, 
mak üzere alacaklı ve verecekl1~1 
ay ve miraıçılann üç ay içinde 
lu dördünc:ü aulb hukuk ;.,,,Jılı~jfl 
ba§ vurmaları ilin olunur. 

Betinci fora memurlujund"": 

borçtan dolayı mahcuz ve pa..-Y" 

rilm .. ine karar verilmiı olan Jı,,ıı' 
yası 9-2·35 cumartesi günü ıaa1 

buçuktan itibaren Beyoğlu ~ 

Sakaı ıokak J numaralı b...,ede ..il 
c:ıılı:br. Taliplerin mahalli ~ 

bulunan memurumuza müraca"1(ı (78 

--------.~ 
htanbul .. Uye mahkeme!•'" 

. 'l b" d 4 ..... ..,, a yenı eme urosun an: ~ J 
vel 933 tarihinde ikame olııı>ııl' 

bul asliye ikinci ticaret mah" , ~ 
de derdesti rüyet ve Llman ti",~ 
le Karamanof arasında rnüt•~e" 

d ·ı . ·çııı va oıyaıının yem cnmesı 1 ti 
beyanname ve gönderilen ıla.e 
Karamanofun ikametgaJıınıl'I JI 
olduğu beyanHe mübaıiri ta~'';;,. 
la tebliğ iade edilmit ve yİ1""1 1 

detle ilanen tebligat ifasına v• A . ,.,.,. 
pazartesi günü saat 15 de ~· 

1 . . b 1 ı.-r•r me eıının aJ anmasına .. dl · 
miı olduğundan mezkur it~~ 
postane birasında kain birİı>c~ı;1 
bürosuna gelmediği takdirde (1 

f ., arı r' 
Ju k;:ınun ahkilmına tev ia 

., i "" menin ırıyabında yapılacaJ1 
• ( 1s1' 



MiLLiYET CUMA 8 ŞUBAT 1935 

Koruma Kanununun 17 nci maddesi 
tevfikan muhtelif Bankaların Merkez 

• ·Bankasına yaptığı teslimat 
M~v~uat sahiplerinin Mevduah Merkez Devir Mevduatın ya-

18lln ve adresleri Bankasına devre· Tarihi pıldığı Merkez Meblağ 

~e /\. Deveaux 
, p Uao Ve mahdumları 

İf Coatopolos 
Deutııche 

9~ of Montral 

1 den Banka. Bankası 

Selinik Bankası 
Selinik Bankası 
Selanik Bankası 

,, 
,, 

14/ 2/ 34 
14/ 2/ 34 
14/ 2/ 34 

" ,, 

İstanbul Şubesi FS. 136.85 
İstanbul Şubesi FB.10.000,
lstanbul Şubesi Sterlin 0.3/ -

" Sterlin 4.4/ -
,, Sterlin 0.13/-

,, Sterlin 11.10/ 6 

NEDKALMiNA 

lstanbui 1-Iarici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

1 - 1600 liralık Zeytin Ya· 
ğı satın alınacakdır . 

2 - Beher kilosunun mu
hammen fiatı 38 kuruşdur. 

3 - Açık eksiltmesi 17 
Şubat 935 pazar giioü saat on 
beş buçuktadır. 

4-llk pey parası 120 li
radır. 

93~ ~e Celaevem T erez 
. Sııou Gold Manifacturı 

llllski hesabı 

Banco Di Roma 
Selinik Bankası 
Felemenk Bahri 
Sefit Bankası 

5 / 3/ 34 
4 / 4 / 34 

26/ 12/ 34 
lzmir Şubesi Sterlin 11.2/ - -----------

5 - Şartnamesini görmek 
isteyenler her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün 
ve saatte Çorludaki Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

İilit Zade M. F elımj 
~•~a H. İsmail 
·ı, ('.l~mmanger 
• 0 ~·ıııton 
~ar fotor et Cie Ltd. • 

1Memaliki Şarki 
ye Fransız Bank. 

'' '' Selanik Bankası 
,, 
" Banco Di Roma iti~ Bug. Co. Grattener 

'.1~ tr~se 14/ 1 Berlin 
lııı;' ıraJiı et Cie. Selanik Bankası 
~. ytı. des Galeri Bruxelles Selanik Bankası 
% aııcı -
~llker et Cie Xanthiı 

0rıd Lauffray 
~~eaQbbud 
S, Ve~~~r et Cie Sufilde 
~~ 'iV • Hofman 
~ Anastasiadea 

erncisten o . 

,, 
" . ,, .. ,, 
" 
" ,, 
" 

. ~ llıque F avetti 
~~rankian Banco Di Roma · 

• · Selanik Bankası 
• .. ,, 

·~· . ~aryan 
k lkatip 

et Sones 
'da. et Çavuş 

, . d' Musıghi, 
lı:_e. le Near Cassulief 

~"ll\i ' 
~ ~}'ıııan Muharrem 

~b e.lllonde 
tır.<lls Comptoit Françaia 
h l>ort 
Jo de Ak•icbolaget 

, f;' Oseph ·adcı 
i 0uest'er 

· .tlot en p· t 
ıı-ecr ıo 
J •on de l'lllustration 
ourna1 

N. D . ·1 k omıcı e · ı.ıiı:J ab~ikalar A.Şirketi 
•ı 

~~etfi 
~k . mi ve Mahd. 

ıeı{' Mahdwn. 
~1er Bank Verein 
~~~landier 
~'•t l 
~ e llngarisch Paper 
~~b!elaruk Bank Ltd. 
~,~et Cie. 

. ~ic0ı UJ>oleıı ve Karabekir 
"ltı;b~ Cottan 

•ı 

•ı 

•ı 

~~i~ 
~ t~· A.htar 
e. li1k Ef. 

• 

~'tıı ' ()ilis 
' S '~rya Macaristan Oskii_p 

· b ona '/ 
~t~f~~anyo Eüan Catonia 
~"ıq Ef. 
11, tf{3: Konsolos Manastır 
'"eıd. atıce Hanım 
~ ~t Manastır Ş. 5 adet 
''d. l&arruf cüzdanı. 

~ ~ Üsküp Ş. 5 adet ta· 
~fi l\ rruf cüzdam. 
'ait arlmao 
~b~&ınuryan 
ijes~ı!i"- Bohor Iskeço -o:-

•ı 

'• 
•• 
•• 
•ı 

'• 
~ •ı 

,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, .. .. .. 
,, 
,, 
,, 
,, .. .. .. 
•• .. .. 
,, 

.. .. .. .. 
" .. .. .. .. 
" .. 
,, 

.. .. 
" .. .. 
.. 
.. .. .. .. .. .. 
,, .. 
,, .. 
" ,, 

-

7/ 5/ 34 

.. 
19/ 6/ 34 

" .. 
14/ 2/ 34 
14/ 2/ 34 

.. 
,, .. .. .. 
,, 
,, 
,, 

6/2/34 
19/6/3~ 

" .. 
" ,, 
,, 

'' ,, 
,, 
,, 
" .. 

31, 8; 34 

" ,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" .. .. .. .. ,, .. .. 

6/ 6/ 34 

19/6/ 34 .. .. .. 
,, 
,, 

" 16/ 7/ 34 

" 15/12/ 34 

" 
" .. 
" .. 
" ,, .. 
.. 
,, .. .. 

5/~/934 
,, 
,, 
,, .. .. 
'"' ,, ~fı~. v il (ltİ.lid as oa Dramıı 

~.: Str.rı tı Delo 
.. 15/ 12/ 934 

~~"ı Uons Drama 
~· ,,,,l>a.Paa Drama 
~~~~aria Drama 
· l:~ ':Olonis Drama 
~roPolos Drama 

,, 
,, 
" ,, 
" .. 

.. 
'' .. .. 
,, .. 

.. Sterlin 32.13/ -

,, Sterlin 33.4/6 

,, Sterlin 0.16/ 7 
lstanbul Şubesi Sterlin 8.-/-

" Sterlin 5.-/-
,, Sterlin 7.8./4 

Sterlin 22.84 

İstanbul Subesi 
İstanbul Şubesi 

,, 
" ,, 
,, .. .. .. 
" 

" .. .. .. .. 
.. 

KÇ 4.340,
FF. 1.18 

150.-
2.523.80 

115.-
60.-

589.-
45.-
13.50 
9.50 

33.05 
t.000.-

200.-
500.-

58.75 

,, '' 
lzmir Subesi ., 
lstanbi"ıl Şubesi ,, .. .. .. 

.. 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 

.. .. .. 
,, 
" 
" .. .. 
" 
" 

'' '' ,, '' 
'' '' ,, '' 
'' '' tstanbul Şubesi FF. 

'' '' '' ,, 
'' '' 
'' '' '' ,, 
'' '' 
'' '' 
'' '' 
'' '' '' ,, 

" 
" 
" ,, 
,, 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 

" 
" 
" 

" 
.. 
" 
" ,, 
" ,, 

" .. 
•• 
" ,, 
" .. 
,, 

" 
" 
JI 

" 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

,, 

" 
" 
" 
" 

" 
.. .. 
" 
" 
" 
" .. 
" ,, 
" 
" 
" .. 
,, 
" 
" 
" 
" ,, 

310.77 
3.000.-

20.-
10.-
60.-
30.-
58.-
40.-
20.-

195.80 

71.10 
434.89 

r.979.7?. ı 
219.44 
698.23 

35.90 
2.295.01 
2.154.53 

199.50 
229.23 
302.24 

1.264.23 
5~8.48 

3.1 ",. • 'l 
77.50 

3.373.38 

70.-
300.

l.350.15 
352.-
95L39 

2097.-
247.70 

13 1'>19.65 
lOfl.-
77 34 
16 06 
39.68 
16.95 

16 93 
6.'10 
2.5 

547 
15,26 

4038 

42.25 
17.60 
27.8Ş 

106.54 
8.67 

16.13 
16.13 
18.45 
12.90 
12.90 
3.22 

40.29 
5.14 
3.50 
7.05 
3 ""2 

7.04 
8.45 

14.08 

Maliye V el: a 1etinden: 
1 - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

Devlet alacaklarına mahsuben Otuz Sekiz kuruştan alınmak 
ta olan beher mecidiye, gümüş fiyatının yükselmesi hasebile 
kırk beş kuruşa çıkarılmış ve bu fiat üzerinden kabul edilme· 
si için Malsanclıklarma tebligat yapılmıştır. 

2-Cumhuriyet Merkez· Bankası da beher on gram safi 
meskuk ve gayri meskfık halis giimüşü 22 kuruş 50 santimden 
satın alacaktır. (557) 976 

stanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Leyli Tıp Talebe yurdu için (640) adet kasket açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. ihale 19 Şubat 935 salı gÜ· 
nü saat 14 de yapılacaktır. Beherinin tahmini fiatı 120 kuruş 
tur. Muvakkat teminat 57 lira 60 kuruştur. Şartnameler mez· 
kUr yurttan bedelsiz olarak alınabilir. isteklilerin belli gÜn 
ve saatte Cağaloğlunda sıhhat müdürlüğü binasındaki ko· 

misyona müracaatlan. (614) 1011 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığındanı 

Hozat, Mazgirt, Kızıldize ve Siirtte bulunan Jandarma 
Kıt'alarında iş görmek ii:ıere Hekim hitiyacı vardır. Bu yer· 
lerde !iş görmeğe istekli olan müteakit ve serbest hekimle
rin bulundukları yerin Jandarma Kumandanlığına dilek ka 
ğıtları ile müracaat etmeleri. (534) 944 

T esviyec · ve Tor acı 
l naca·p~ .. 

ti abrika a • ·· dürlüğünden: 

(782) (513) 900 
* * * 

yerli fabrikalar mamulatın 
dan beher metrenin tahmin e· 
dilen bedeli 36 kuruş olan 12 
bin metre tela ile bir metresi· 
nin tahmin fiatı 35 kuruş o· 
lan 45 bin metre haki astar
lık bez kapalı zarfla eksiltme· 
si 20-2-935 çarşamba• giioü 
saat 15 tedir. İstekliler şartna· 
me ve örnekleri parasız ola
rak M. M. V. Satınalma ko· 
misyonundan alabilirler. Ek· 
siltmeye girecekler bin beşyfu 
beş lira yirmi beş kuruşluk 
muvak~ teminat mektup ve
ya makbuzları ve kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde vesi
kalarla birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankara M. M. V. 
Satmalma komisyonuna ver·, 
miş bulunmaları.(785) (544) 

938 

1 1 Şubat 935 te pazarlıkla 
alınacağının duyurulması is· 
tenen (850) adet yün eldive· 
nin miktarı 1540 adede çıka
rılmıştır. Pazarlığı 25 Şubat 
935 pazartesi günü saat 14 de· 
lzmitte Fırka binasındaki sa
tmalma komisyonunda yapıla· 
cakdır. Tutarı 847 liradır. Ka· 
ti teminatı 127 liradır. lzmitte 
satınalma kom;syonunda tutu 
lan nümune göriıleb'lir. ls ek· 
!ilerin belli gün ve saatte tica
. ret odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir ves 'kasiyle gelmel ri. 
(788) (654) ii-ıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alına· 

cakdır. İsteklilerin imtihan için istida ile Ankara'da F i§enk 
Fabrikasına, İ stanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, İz· Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
mirdekiler de HO!lkapmar Silah Tamirhanesine müracaat· Miidürü Etem izzet BENiCE 
Iarı. (526) _...,9.02 ...... ,;.....G_az_e_t_ec .. il""ik,_..ve_M_a..,.tb_aa_c_ı_Iık_T_. _A_. _Ş. 

Mevdu!t sahiplerinin 
isim ve adresleri 

C. Manolides Drama 
G. Lambonides Drama 
D. Tsogor Drama 
Rudolf Armas 
Emannuele de postor 
Abdullah Ef • 
Adnan 

Alagiz Azmi 
Derviş Ef. 
SaJih Ef . 

Süleyman Ef . 
Essayan Madehme 
f azizyan G. A . 
l\1. Joanides 
P. Massaghan 
Andjadoğlu Grestoo 
Sdandes Jean 
H. Tche.ıtakian 
1922 de Artansia Kru · Vefat 
Derviş Ef. 
Salih Ef . 
Süleyman 
Aptullah Ef. 
Adnan 
Alager Asını B. 
K. Kiriakides Gümülcine 
A. Kurşumcioğlu İskeçe 

Heskia Abolafia Dedeağacı 
,, ,, '' 

Hacı Panayoti Gonci 
Beuveniste Nacari et Cie • 
F. A. Amar et Cie. 

P. Yeraşmah 
H. Behemoras 
Pol Pessy 
Alphonse N. Aslan . 
S. Frangopolo 

1. H. S. Skassis 

Mevduatı Merkez 
Bankasına devre· 

den Banka. 

Selanik Bankası 

" .. 
Banco di Roma .. 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, .. 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
t• .. 
,, .. .. 
,, 

Selanik Bankası 

" .. 
" .. 
,, 
,, 

Selanik Bankası 
Selanik Bankası 
Selanik Bankası 

,, 
Banco di Roma 
Selanik Bankası 

Devir 
Tarihi 

" 
ti .. 

6/ 2; 934 .. 
,, .. 
" .. 
,, .. 
,, 
,, 
" ,, .. ,, 
" 5/3; 934 

" ,, 
,, .. 
,, 
,, 

12 12 934 

" , 
" .. ,, 
,, 

14/21934 
14/21934 
5/7/ 934 

" 6/ 2 '934 
4/4/934 

Cum. ,.· ·et merkez Bankası 
müracaat olunması mercudur. 

Mevduatın ya
pıldığı Merkez 

Bankası 
Meblağ 

.. .. 
" .. 
" .. 

lzınır Şubesi Lit. 
,, 
,, .. 
" .. 
" .. 
" 

,, 

" " 
" .. ,, 
" .. 
" .. 
" 
" " 
" 

,, .. 
,, 

" 
" " 
" 
" 

,, 
,, ,, .. " 

,, ,, 
" " .. " 

" .. ,, 
,, ,, 

İstanbul Subesi M.K. 
İstanbul Şubesi A.Ş. 
İzmir Şubesi Peçeta. 

" 
,, 
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lstanbul Küçük 
lstikrazat 

Sandığı T. A. Şirketi 
lstad>ul küçük iıt:ikrazat aandığı 

Ttırk Anonim ıirketinin hiıaedarlar he
yetinin ıenelik adi içtimaı 10 mart 
1934 pazar ırünü saat 111 de Ga!Mada 
Sen Piyer hanında 12 No. ela tirketin 
merkezinde aktedil<ıceğinden nizamna • 
mei d.ııilinin 24 üncü maddesi muci • 
bônce gerek asaleten ve gerek aaale · 
t- ve gerek vd<a:leten liakal 60 hi11e
TC malik olup ittirak etmek arzu eden 
lıiuedarların yevmi içtimadan 10 ırün 
-*addenı uıulü dairesinde hiue ae • 
n«lerini prket merkezine tevdi eyle · 
meleri ilin olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi raporu, 
1 - Murakıp raporu, 
3 - 1934 ıeneıi bilinçoıunun tas · 

diki ve Mediıl idarenin tebriyeıl. 

4 - Hi11elere bir temettüün teniL 
il - Se- zarfında meclisi idareye 
~ edilen bir azanın taac?iki. 

6 - idare mecliaine 6 azanı4 inli • 
babr. • 

7 - iki milrııkip intihabı. 
8 - idare mediai azalanna tirket• 

le ifayi muameleye salahiyet vermek. 
Heyeti umumiyede ııerek asaleten 

.,. ııerek !'*ileten bulunacak her bir 
biıoedarın 60 hi11e için bir reyi olacak 
Te IU kadar ki bir hiuedarın 10 dan 
ıı:iyade reyi 01-uyacaktır. (7870) ,, 

Dr. A. KUTIEL 
Karaldly Topçular caddeıi No. 3S 

1158 

Jataınbul .ikinci lfliı mmnuriuiun • 
claıını Müflis Enis Veli maaaaına müra

caat ed.. Menaıe Kuzen ... türeki
u IİJ1<etinİll Uteclideri bin altnut ıira
nm 6 mcı .,raya kayıt Te kabulüne ve 
bu ıuretle 11ra cemliııin dlizeltilmelİ· 
ne iflia idare. heyetince karar verilmiı 

olduju bilimnelı: üzere ilin olunur. 
(7898) 

Jrtanbul dördüncü icra memurlup 
dan : Mecınuunun temamma dört yiİ2 
elli lira krymet keailen Yeniköyde P .. 
naiya mahalleılnde birinci ıokakta tapu 
kaydına ııöre 22 ff mahallen 22-24 nu
merolarla murakkaın abpp iki hanenin 
yanm biıaeleri dairemizce açık arttnma 
MD"etile satılacaktır. Arttırmaya ııirmek 

için yüzde 7,5 teminat akçesi alınır mü
teralıim verıri ve belediye r111umlan ve 
vakıf icareleri müşteriye aittir. Şartna• 
meai 28-2-935 günlemecinden itibaren 
divanhaneye aaılacalcbr. 12-3-935 ııiiıı

lemecine raadayan salı günü saat on 
dörtten on altıya kadar artbnnall yapı· 

lacalı.tır. Arttırmada keailen kıymetin 

yidde 75 i bulmak tart olup aksi halda 
en aoa arttırarun taahhüdü baki kalmak 
frzere aatıt on beı gün daha uzatılarak 
27-3-935 ırünlemecine raat1ayan çartam
lıoı ırünü ayni ıaatle ikinci arttırma y .. 

pılacalı: ve bu &Eler en aon arttıran Ü%e

rinde bırakılacaktır. 2004 numerolu ıa.. 
nmıun 126 ıncı maddesi mucibince ipo
telı: aabibi alacaldılarla diğer aJBkader
lann ..., irtifa bMdu ıahipleriııin ııayri 

menkul üzerindaci haklarım huauai ile 
fıııi:z n maaarife dair olan iddealarmı 

20 gün içinde ve müıpit evrakları ile ı.;,.. 
likte dairemlııe getirmeleri liznndır. Ak· 
si halde baldan tapu aicilleri ile aabit ol· 
madıkça aatıı bedelinin paylqmaaından 
hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek 
huyenlerin 934-2888 doıya nwnero.ile 
clainsnize müracaatlan ilan olunur. 

(7886) 

f atanbul birinci iflia memurluğundan: 
Müfliı T oma Fotyaılia alacaldılanna kar 
p kongurdato teklif etıniıtir. Teklifin 
müzakeresi İçni alacakları masaca kabul 
edilen alacaklılar bu ayın 18 inci pazar

teıi ıünü ıaat 14 de memuriyetim önü~ 

ele yapılacak toplanmaya ııelmeni:ı:i ilan 
ederSn. (7899) 

Deniz yolları 
,.c!ll ,Eıc!.ı.~ ~. 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 
... --·Han. Tel. 22740 41--

MERSfN YOLU 
İNEBOLU vapuru 10 Şubat 
PAZAR günü saat 10 da Mer
sine kadar. (645) 

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapuru 9 Şubat 
CUMARTESİ günü aaat t9 
da iz mir' e kadar. ( 646) 

TRABZON YOLU 
KARADENİZ vapuru 10 Şu
bat CUMARTESİ 20 de Ga
lata Rıhtımından kalkacak gi
difte Zonııuldak, lnebolu, A
yancık, Samsun, Ünye, Ordu, 
GireM>n, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye. Dönütte bunlara ilave
ten Of'a uğrayacaktır. (647) 

hta..,..I aaliye 3 ücü hukuk mahke
mesinden : Atinanın kocaaı Beyoğlun
da Y eniıeiıirde Kılburnu caddeainde 
51 numaralı hanede ıakin Tiraıivoloı 

Fıranlroli aleyhine açlığı teacil talai< cla
vuımn icra kılınan muhakemesi neti
cesinde iki taraf arasmdııl<i talak ıe.ci
line dair Tiırilen 21-1-935 tarihli ve 
934-1200 saydı kararın müddeialeyhin i
kametgahı meı;hul bulunmaıına binaen 
ili.nen t<f>Jiğlne karar verilmiı olduğun. 
elan tarih ilandan itibaren 15 ırün zar 
fında müddeialeyhbin temyiz edebilece
ii td>Jiiat makamına kaim olmak ÜZ6o 
re ilanen teıblii olunur. 

JST ANBUL JKINCl iCRA MEMUR· 
LUCUNDAN ı 

Haczen paraya çevrilmeal.ne karar ve
rilen yeminli ehlivukuf tarafından tama· 
mına üç bin ilra kıymet taktir olunan 
Boiaz içinde l.ıinyede Sultan mahalle
ıinde Ba§habçe aokağında eaki 24 yeni 
8 No. lu bir kıt'a boatanm tamamı 124 
bffae itiberile 69 hiaseaıi açık arttırma· 

ya konmuıtııır, 11-3-935 pazartesi ırünü 
saat 14 den 16 ya bdar dairede açık 

arttırma suretile satılacaktır. Arttmnıı 

bedeli kıymeti muhammineden mezkür 
hiueye iaahet eden kıymetin yüzde yel· 
mit betini bulduğu taktride mezlrur ııay• 
ri menkul biuesi alıcıaı üotünde bırakı
lacaktn. Aksi halele ıon arttmuını anb 
yerinde kalmak f'U'llla artbrma on bet 
ırün müddetle uzatılarak 26-3-935 salı 

ııünü aaat 14 den 16 ya kadar yine dai· 
remizde yapılacak olan açık ıuttınnaaın• 
ela dahi arttınna bedeli yukarda yazıldı
ğı veçbile kıyıneti muhamminenin yüz. 
de yetmit betini bulmadığı taktirde &a· 

tıı 2280 No. lu kanuna tevfikan geri bı
rakılacaktır. Arttırmaya girmek isteyen
lerin taktir edilen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu ni&betinde pey akçeli veya ulu
&al bir bankanın teminat mektuhımu v""" 
meleri lizımdır. Haklan tapuya kayıtlı 
olmayan İpotekli alacalılarla diğer aJa. 
lıadarlarm irtifak hakkı aahiplerinin bu 
baldarnu ve huauaile faiz ve maaarife 
dair olan iddialarını ilin tarihinden iti
baren yirmi ırün içinde dairemize bi:ldi.-. 
melidirler. Akıi ıurette haldan tapuya ka 
yıtlı olınayanlıır aatıı bedelrun paylll§UUl• 
ıına &İreme2ler. Birikınit bina, vakıf İca· 
resi, tanzifiye ve tıenviriyeclen miitevellit 
belediye ruıumu borçluya aittir. Daha 
çalı malômat alınak isteyenlerin 16-2-935 
cmnartıeoi gününden itibaren dairemizde 
açık ve asılı bulundurularak olan arttır
ma ...,.tnaınesile 934-748 No. lu closyaıın 
da mevcut ve mezkUr ııayrİ menkulün ev• 
&af, mesaha, veaaireıini havi vaziyet ve 
taktiri kıymet nıporunugörüp anlayabİ· 
lecelderi ilan olunur. (7884) 

lıt. 4 üncü icra -urluğundan ı 
Dairemizin 934-1979 dosyasına aid Mil
liyet gazetesinin 7-2-934 tarihi inüsha· 
aının 7 inci sahifaıinin üçüncü sutiınu
nun sonunda çıkan ilandaki f8rlnamenin 
divanhaneye asılacağı tarih 25-2-935 
olacakken 25-3-935 olarak çıktığından 
tashihen ilan olunur. 

MiLLiYET CUMA 8 ŞUBAT 1935 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Jandarma efrad yatakları için tutulan nüınuneıi gibi 
yerli Dört bin kilo pamuk açık eksiltme ile satın alınacak 
ve, eksiltmesi 24 Şubat 935 pazar günü saat on beşte Gedik
paşada Jandarma anbarı binasındaki komisyonumuzda yapı· 
lacakdır. 

2-Taıarlanan bahası İki Bin Yüz Yirmi ve ilk temi· 
natı Yüz elli dokuz liradır. 

3 - Şart kağıdı parasız komisyonumuzdan alınabilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat mal sandığı makbuzu veya 

Banka kefalet makbuzu ve hüviyet cüzdanlariyle beraber yu· 
karıda gösterilen gün ve ıaatt e komisyonumuza gelmeferi. 

(639) 

Ecnebi memleketlere &iden tüccar ve seyyahlara 

Ba nka Kome.-çiyale ltalyana 
Serma:reaiı 700,000,000 (ihtiyat akçeıi ı 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin ~ekleri) aatar 
Liret, Frank, lngiliz liraaı veya Doları Frank olarak ıablan 
bu çekler aayeainde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
fll' ve her zaman iıteraeniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilininiz. Travellers çek· 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 818 

lıtanbul Mıntaka Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Mercan Maliye Şubesi Çevresinde olup ıııdarmm otur
duğu yer belli olnuyan arsaların y~rleriyle tadiliit komiı. 
yonunca konulan laymetleri aşağıda gösterilmiştir. Bu lay
metlere yarından itibaren bir ay içinde temyİzen itiraz edile
bileceği, arazi vergisi nizamnamesinin 34 üncü maddesi dela
letiyle Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141ve142 
inci tnaddeleri mucibince ilan olunur. (648) 
Mahallesi Sokağı No. Cinci Metre Takdir olunan 

S. Viran Sani iğneci Han 2 
Alt kat. 

S. V. Evvel Dölaneciler 69 

Sahibi 

Hacı Mehmet Tevfik ve Ali 
Hatice Hayriye 

Murabbaı kıymet Lira 
Arıa 15 45 

Dükkan 15 
Arıaıı 

Vergisi 
L. K. 

23 
23 

45 

lsttınbul Milli Emlak Müdürlüğündenı 
Muhammen Kıymeti 

Lira K. 
EMİNÖNÜ ı Şeyh Mehmet Geyliini Mumhane 

sokak eıki 17 yeni 23 numaralı dükkanın 
295/1440 payı. 545 76 

GALATA : Y enicami F ermen eciler sokak eıki 
yeni 59 sayılı dükkanın 330/ 1920 payı. 359 00 

BÜYÜKADA : Yalı mahallesi Lonee sokak eıki 
15,17,19,21 ve yeni 12 numaralı dükka-
nın 717 / 480(). payı. 80 66 

HEYBELlADA: Dağ mahallesi hamam sokak 
eıki 9,15,8 Mükerrer yeni 27-27/1 numa-
ralı iki dükkiinm 28/72 payı. 1064 00 

FENER : Hacı iıa sultan çeşmesi sokak eıki 
90-92 yeni 94-96 numaralı iki dükkan 
ve odaların 80/120 payı. 840 00 

Yukarıda yazılı mallar 19 ·2-935 ıalı günü ıaat on dörtte 
dairemizde müteşekkil satış komisyonu marifetiyl~şin pa 
ra ve açık arttırma ile ayrı ayrı ıatılacakdır. İsteklilerin yüz
de yedi buçuk pey akçeleriyle müracaatları. (F.) (604) 

Düzce icra dairesinden: Bir borç • 

tan dolayı 48590 kilo tütün ikinci deia 
olarak aatıta çıkanhnıtlır. Sahf petin 
para ile yapdacıık dell81iye ve sair maı· 

ral alıcıya ait olacaktır. Taliplerin aatıf 
ırünü olat-ak tayin eclilen 20 fUhat 935 
çat"f811iıa günü saat 14 le Düzce icra 
dairesinde ha:ztr lıulunnıalan ilan olu • 
nur. (7872) ---

ZA YI - l:.tanbul it:lıalat gümrii • 
jünden aldığnn 17814 numaralı beyan· 
namenin bırinci nüshasını zayi eyledim. 
Y eniıini çıkaracağnndan eııkislnin hiik· 
mü yoktur. Muiz Paralli (7879) 

latanbul aıliye üçüncü hukuk mah. 

kemeıinden: Ha ticenin lbrahim aleyhi
ne açtığı 934 • 1929 n.......,ya mu • 
kayyet botanma davaıımn icra kılınan 
talıkilıabnın S.2-935 tarihli celaeıin· 

de uıulen vaki tebliğa rağmen dava o

lunan gelmemiı olduğundan hakkın : 
da ıııyap karan ittihazına ve tablı:ika • 
tın 26-2-935 aaat 14 de talikine karar 

verilmiıtir. Beı gün zarfında itiraz el· 
mekle beraber yevmi mezkürda ııelme
diği veya vekil göndermediği takdirde 
tahkikat ve muhakemeye kabul edilmi-
yeceği ilan olunur. (7874) 

Ist~nbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan:' 
Sıra Semtı Mahallesi Sokağı Emlak Cinsi Hi11esi Hiııeye göre mu-

No. ıı No. 11 hamınen kıymeti 
2072/2 Kaaımpaşa Gazi Hasanpaşa Dereboyu 13 Arıa Tamamı 120 T.L 
2949 Edirnekapı Kariye • Şeyh Eyüb 25 Arsa metresi 64,50 ,, q5 ,, 
2613 Eminönü Ahiçelebi Kemerli 19 Kagir mağaza üıtü odalar 20/ 1008 113 ,, 
4096 ,, Zindankapııı Zindankapııı 63 ,, ,, ,, ,, 2/3 7251 ,, 
4184 ,, ,, Kantarocağı 15 Kligir mağaza üıtü iki kat 1/2 7410 ,, 

4390 
4807 

Kadıköy 
Eminönü 
meydanı 
Köprübaşı 

Raıimpaşa 
Şeyh Mehmet 
Geylani 

Uzun hafız 211 -
Yeni Köprübaşı 68-70-14-
meydanı ve Amacı- 15-16 
lar ve Sebzehane 
caddeleri 

odalar vesaire 
Kagir hane ve dükkan 
Kagir Karakaş ham ve 
altındaki mağazalar 

S5/456 
1/24 

309 
4879 " ,, 
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• 40?6 • 4~84. • 480? dosya nun:ıaralı mallar kapalı zarfla diğerleri açık arttırma ıuretile satışa çıkarılmıştır. Gay-
rımubadil bonoııle ıhalelen 12-2-935 tedir. Kap aJı zarflarını ihale günü ıaat 13 e kadar vermeleri lazımdır. Fazla tafsi1at 
Galatada eski Kredi Liyone Bllllkaıındaki satış komisyonundan alıuur. (443) 

};UYU~ 

Tay3 .. are Piyango~u 
18 inci Tertip 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 dedir. 

Büyü~ i~ramiye: 25, 000 lira~n 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikraıııi• 

yeler ve 20.000 liralık mükafat vardır. 821 

Nafıa Bakanlığından. 
Kayaderesi İstasyonuna 16 saat mesafede bulunan gök· 

sunun Y alakhasan ormanından kesilmek ve Kayadereıi veY• 
ona mücavir istasyonların birinde teslim edilmek şartiyle rıı11 
hammen bedeli 9800 lira bulunan 2000 adet çam telgraf dire' 
ği kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltııı' 
21-2-935 tarihine rastlayan perşembe g\İnÜ saat 15,30 dJ 
Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 11' 
teklilerin, tekliflerini Ticaret odası veıikaıı ve 735 tiralı~ 
muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıldığına dair O' 

lan makbuz veya nüınuneıine uyğun banka kefalet mektll' 
bu ile birlikte 21-2-935 perşembe günü ıaat 14,30 a kadı' 
Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. İstekliler b~ 
huıuıtaki şartnameleri paraıı"Z olarak Ankarada Bakanlı~ 
malzeme müdürlüğünden alabilirler. (585) 98~ 

Diyarbekir Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 
Çermik kasabasında kaplı ca namile maruf Büyük ve ~iİ' 

çük hamamlara müştemil bulu ndukları Oda, Dükkan, Ahır.~ 
Kahvehanenin tapuda yazılı h udut içerisindeki mevcut J11~ 
kiyetlerinin yazılı olan 25000 lira kıymeti üzerinden becit;". 
nin yarısı ihale akibinde ve diğ er yarısı 935 mayısı ıonunds j)I 
t"kc;tte verilmek üzere 13 Şuh at 935 tarihine müsadif 1 
ıaınba giinü sa~t 12 ye k3:dar kapalı zaı:fla arttır~aya k.o~ ~ 
muştur. Daha z1yade malumat almak 1ıteyenlerın Vıl~ 
Daimi encümenine müracaat eylemeleri. .../ 

Ankarada Jandarma Umum 
Kumandanlığındanı. 

1 
Jandarma Ym'lm Kumandanlığın bazı sebeplerle gerıY 

bırakılan İkinci bir kısım me fruşatı Şubatın 13 üncü çşr 
şamba günü ıaat 15 de Jandarma Umum Kumandanlığıll' 
daki komisyonda kapalı zar' ile eksiltmeye konulacaktı'' 
Tahmin bedeli 9150 teminat 687 liradır. Mefruşatın ciıı~ 
si, mıktarı, resim plan ve şart nameleri Jandarma Uııtıl 
Kumandanlık levazım müdürlüğünde görülebilir. İıteklilef 
2490 numaralı eksiltme kanu nunun gerek gördüğü vesik" 
larla teminat ve teklif mektu plarını muayyen zamanda -~O' 
misyona vermelidir. (435) IY'"' 

Nafıa Bakanlığından: 
Eloğlu istasyonuna 15 ve Meraşa 9 ıaat mesafede ~ 

lunan Kirazderesi ve Suıu ormanlarından kesilmek ve J?l0~ 
lu veya ona mücavir İıtaıyonlardan birinde teslim ediııı;;ı 
şartiyle muhammen bedeli 5462,5 lira bulunan 1150 s 
çam telgraf direği kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konu~.1 
tur. Eksiltme 21-2-935 tarihine rastlayan perşembe ~ 
ıaat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 

1 
pılacaktır. İsteklilerin, tekliflerini Ticaret odası vesikası j 
409,69 liralık muvakkat teminatlarının malıandığma yatı tı' 
dığma dair olan makbuz veya nümuneıine uyğun Banks 1 
falet mektubu ile birlikte 21-2-935 perşembe günü saat t4J 
kadar Malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. bl , 
liler bu huıuıtaki şartnameleri parasız olarak Anka.rada ~ 
kanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (586) _!;/ 

lstanbul Sıhhi Müessemeler SatııJ' 
alma Komisyonu Reisliğindeıı: ,. 

Eksiltmeye konulan iş : Asabi emraz hastanesinde y 
pılacak Lepra pavyonu ilanali İnşaatıdır. sıf) 

Keşif bedeli : 5019 lira 73 kuruş olup bundan (44 
lira 83 kuruşluk kısımdır. . e 

Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : EkııI~ıJ!J• 
şartnamesi, mukavele projesi, Nafıa işleri şeraiti umuıu1Y 
fenni şartname, keşif cetveli ve projedir. ti'ıf 

İsteyenler bu şartnameleri evrakı 22 kuruş bede\,;ti" 
kabilinde asabi emraz hastanesi Baş Tabipliğinden als 

k~ M~' 
Eksiltme 19 Şubat 935 salı günü saat 15 de Cag 

1
,_ . 

lunda Sı'Rhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yaP1 j 
dır. Eksiltme açık yapılacakdır. Eksiltmeye girebilıne~ b~ 
isteklilerin 336 lira 38 kuruş muvakkat teminat vemıeıı tJil' 
dan başka bu İşi yapabileceğine dair İstanbul Nafıa Ba.Şs41 
hendiıliğinden vesika alıp getirmesi lazımdır. (464) 

Maliye V ekiletinden: 
Darp edilmekte olan Güm üş paralardan Dört MilY

0
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lık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle .v~ı: cletJ:r 
olacağından eıki gümüş paraların 1 Şubat 1936 tarıhınl< ~ 
haren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası ola~• Y...I 
nılmıyacağı hilafına hareket edenler hakında kanunı t c;i~ I 
yapılacağı 2257 No. lu kanunun sekizinci maddesi ınll f'" 
ilin olunur. (558) 


