
Milliyet bu adı alıyor 
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FIATI 5 KURUŞTUR 

Doların değeri 
.Y.lusal paraların diğeri bugün· 
ökonoıninin en kar19ılc itlerin· 

n biridir. Yakın vakıtlere ka
r, Paralarının değerini korumak 
r ulus için en büyük bir amaç 

1
• ~araaı sağlam olmıyan uluşun 

. edısi de ıağlam değildi. Böyle 
r .ulusun dış ticaretine iyi düzen 
rıleınezdi. 
Son yıllar içinde sağlam para 
Çiniş bir ökonomik düzenin ül-

:· ıü gibi görünüyor. Daha tuhafı, 
•r takım ulualar ökonomik sıkın
~ çare olmak üzre paralarının 
gerini istiyerek dütürmektedir· 

r. Aınerika da bu ülkeler ara· 

1 
~:"dır. Amerika hükumetinin bir 
0 nce dolar değerini bir kanun 
59 sente dütürdüğünü aaygıde-

er okuyucularımız unutmamıt
rdır, Öyle ki, dolar eskisi gibi, 
tına göre yüz sent yerine, 59 
~t değerindedir. Bunun üzerine 
_arın yabancı paralara göre de 

eg~ri düşmÜttür. 
Bır A~rikalı dolar değerinin 
~ Y~!da düşürübnesini kanunsuz k1Ut ve hak aramak için yük
. ınahkenıeye gitmiştir. Bu Ame
kalı elinde Baltimore ve Ohio ti· 
endiferinin bir takım aenedlerini 
ı~!or. Senedlerin üzerinde her 
• oz~rin (faiz) altın veya altın 

~ı:erınde kağıt para ile ödenece-
1 Yazılıdır. Şimendifer kumpan. 
~1• senedi elinde tutan Amerİ· 

JYa değeri dii1ük dolar vermek 
eınittir. Amerikalı ise kendisine 

altın dolar verilmesini, yahut 
her altın dolar için karşılığı o
~İr dolar altmrf dokuz sent pa· 
odenınesini istiyor. Hakkını 

Yan Amerikalıya göre, altın ö-
r Vereceğim diye andlaflllll ya
.:k bir kimse için altın d.olar ödekar ierektir. Kurultay hır kanun 
.. 1P ta altını kağıt yapamaz. 
Yle bir kanun bafya& .. ile ta

•ııan hakları ayaklar altına alır. 
.. Bu di!ev (dava) bütün yer yü
.. nde ilitiklikle kal'fılanmıttır. 
11nkü her kesin elinde altın ile 
enınesi gerek olan yüz milyar
sened vardır Eğer Amerika-

n Yüksek mahkemesi, dolan de
ersizlendiren kanunun başyaıa· 

k<\rşı olduğunu kestirecek olur-
• ' herkes te özeri altın olarak is
Yecektir. O vakit te Amerikanın 
0noınik düzeni anarşi içine atı

'laktır. Yükaek mahkemenin bu 
j evi naııl kestireceği henüz belli 
lllaınakle beraber bunu önle
ek İçin •imdiden •bir takım yoll dü Ünülmektedir. Gerçek üç 

0 Vardır : 
.1

1 - llk önce başyasa değiftİ· 
.~bilir. Bu en uzun ve zor yoldur. 
knkü ba,yasayı değittirmek için 
. once, kurultay ile ayanın üçte 
1 Çokluğunu elde etmek, sonra 

• Amerika birletik hükômetle
.n~en dörtte üçünün ayrı ayrı re
nı almak gerektir. Amerika'da 
•Yasa çok güç değişir. 
2 - İkinci bir yol, altın ile ka
Para arasındaki ayudemi (far

) vergi olarak almaktır. Kurul
y kağıt altın değerindedir deye

.e.zae de istediği kadar vergi ala
ılır. Ancak tunu aöylemelidi1· ki 
u da kolay bir İf değildir. 
3 - Sonuncu bir yol da tudur: 
merika yüksek mahkemesine, 
nunun yasaya kal'fı olmadığına 
anan yeni üyeler koymaktır. 
erçek hak güdenler (hakinı) 
rlerinden atılamaz. Ancak mah

eye yeni üyeler alınabilir. Bu 
eler k nunun yasaya karşı ol-
adığı kesimine inananları çoğal
cak ayıda seçilirse o vakıt mah
ıne, ekonomik düzeni sarsacak 

. •İmi veremez. Genel hukuk ta
hini okuyanlar, bir kanunu ayan· 
~n geçirmek için ara sıra böyle 
: Yola başvurulduğunu bilirler. 
.. 71 Yllında gene böyle bir dilev 
Z~nden Amerika yüksek mahke

·İsıne yeni üyeler konulmak iste-
1 diğini Amerika tarihini arattı
nlar bilirler. s·· .. 
1 °zun kısası ,udur ki Amerika 
Rtının değeri artık dü,mü,tür 

ek oosevelt islemez.se artmıya
• ~jr'. Mahkeme yolu çıkar bir yol 

egıl dır. MahkPınenin bu dilevi 
:•ı kestireceği belli değil. Ka

'lun hasva•ava uv~iın olclu~u 
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Japonlar Rene saldırdılar 

Uzak Şarkta yeniden 
boğuşmalar oluyor 

Çin kuvvetlerini Jebolden atarak bu
rasını da Mançuriye bağlıyacaklar 

DAiREN 24.A.A. - Dün Johol'da 
Japon ve Ç~ kuvvetleri arasında mü
clemeler olmuttur. Japon ıu.lı:eri makama· 
t!ından bildirildiğine göre, Çin kuvvetle
rinin J~oldan tamamiyle tardı için as
ken harakit batlamıttır. Ayni mahafi1-
de Çin kuvvetlerinin tahrikibna bir ni
ba~et vermek içiıı icap edeNe Japon kuv 
vetlerinin Çin teddın '.n öte tarafına da 
aıeçecekleri bildirilmektedir. 

Vaziyet vehamet alaC"ak mı? 
PEKiN, 24.A.A. - Reuter ajansı mu· 

hablrinden ı 
Jehol cephesinde geceleyin sükiınet 

vudı. Pekin'de endişe verici şayia!ar do
Japyor, ancak, Çinliler klll'fılık taarruza 
geçmek niyetinde ohnacWdarmdan, va
Eİyetin daha ziyade vehamet keobecle
ceii wm ı ı:liliycw • 

Japonların ileri hareketi Mançuko'ya 
30 mil mürebba erazi kazandın111ttır• 

Çin mahafili bu sebebsi:ıı taarru:w 
acı acı tef.ir etmekt• ve B. Hir<JU'run 
•on aulhperverane nutkundan ilham •· 

lanık Japo., ordıwunun gerçekten "Kont 
rol edtiıM7,. bir hale mi geldijilli ıo

(D,vamı 7 inci sahifede) 

Milli Türk T aleb• birliğinin yeni idat• lıeyetl üyeleri bir arada 

Milli Türk talebe birliği 
.yeni heyeti dün and etti 

Halkevinde dün yapılan toplan
\. d ~ nasıl and edildi? 

Fethi evvela and suretini okumut
tur. Bundan sonra, bütün ağızlar 
hep birden ayni cümleleri tekrar et 
mittir. Yapıla.-: nin tudur: 

"Onurwn üzerıne and içiyorum 
(Devamı 7 inci sahifece > 

Milli Türk Talebe birliğinin ye- 1 
ni idare heyeti dün öğleden sonra 
Halkevinde toplanarak vazifeleri
ni iyi yapacaklarına dair söz ver
mişlerdir. Bu münasebetle heyecan 
lı bir merasim yapılmıttır. Mera -
sime birlik reiıi Bay Rüknettin F et 
hi Bafkanlık etmittir. 

Toplantıy.ı idare heyetinin on a
zası ve çalışma kollarının 20 aza
sı ittirak etmiştir. 

it .,Jya kabinesinde 

Birlik batkanı Bay Rüknettin 

biçiminde ke~tirmesi beklenir. 
Ancak böyle kestirmese de 'imdi
den buna karşı yürünecek yollar 
düşünülmüttür. Bunun içindir ki 
borsalarda dolar değiminin son 
günler içinde azıcık artması yer
sizdir. 

A. Şiikrü ESMER 

e A • 

Nazırlar ve müateŞarlar 
istifa ettiler 
--o--

Yeni tayin~er yapıldı 
ROMA, 25 (A.A.) -. Muhtelif 

nezaretler müstetarlarının istifa . 
ları da kabul edilmit ve halefleri 
tayin olunmuftur. 

Hiç bir değitiklik yapılmıyan 
(Devamı 7 inci sahifede) 

• 
Fırka Reislik 
Divanı bu.rada 
T oplana·cak 

Şubat batında ismet 
İnönü, Recep Peker 

divan toplan
tısı için gelecekler 

İkinci seçmen seçimi bu 
akşam her yerde bitecel.: 

ANKARA, 24 (Telefonla) -
C. H. F. Merkezinde saylau 
nam:ııedi gösterilmek için yapılm'f 
miiracaatların tamifi ilerlemiıtir. 
Ôni:. ·,ıu:uleki hafta baftnda tasn 'f 
iıinin biteceği anlaşılmaktadır. 

Şubahn b"fında Fırkamız Umu
mi Rei6İ Atatürk'ün Reisliği altında 
lstanbulda toplanacak olan Fırka 
Reislik diuanına İftiralı için l•met 
lnönü ile Recep Pekn ay sonunda 
lı>tanbula ifidecektir. 

/çitler bakanlığına gelen malUma
ta göre bugüne kadar 34 rJilayette 
ikinci müntehip seçimi bitmiştir. 

Seçim yarın akf<Zm memleketin 
her yerinde bitmif olacaktır. 

ismet İnönü 
Ankara da 

ANKARA, 24 (Telefonla) 
&,bakan ismet lnönü bu sabah 
geldi. Bakaıılaı· ve saylavlar tara
fından kartılandı. 

Dil kurumu 
Araştırmaları 

-----
Yeni sözlükt~ hep alııkın 
olduğumuz kelimeler vardır 

Türk dili arattırma kunnnu merkez 
azalan ve müteıb .... alar dün öileden 
,.,.,... geç vakte kadar Dolmaba.'ıçe 
aarayıncla k-.lilerine aynhııiıt olan 
dairede çalı§ll\alarma devam etmit • 
lerd.!r. 

Oğr<ındiğimize göre §İmdiye ka • 
dar luımi•yon 1000 e yakın kelıme aeç 
mittir. Bu kelimeler pek alışkın oldu
ğumuz kelimelerdir. 

KO'm.iayon ,imdiye kadar- ( d) harfi
ne gelmi1tir. Cumarteşi gÜnünden iti· 
haren (d) harfinden b""lanarak ae • 
çime devam edilecektir. 

Kcıjıniayon aeçim naamda Türk di
li araıtırma kurumunun evvelce ha
zrrlamq olduğu Tarama dergisinden 
peJı: az istifade etmektedir. 

Kadastroda 
Yeni teşkilat 

ihdas edilen müdürlükler 
hakkında emir geldi 

Yeni kadaatro müdürlerinden Bay 
Emin Arim, Bay Şeı'İI Çağlap 

Yeni kadaıtro kanunu tatbik eclilıne
ie baflandrktan ıonra, tapu ve laıcl.ıs
tro idareıindc yeni faaliyet baflamııhr. 

Ankarada, umumi müdürfülc, latan
bulun hu.uai ehemmiyetind~o dolayı, 
ıelırimizde Üç kadaıtro müdurlüğü ih
dasına karoi\r vermiıtir. Bu karar dün 
bun~aki batmüdürlüg• bildirilmitlir. 

Birinci mıntaka kadastro müdürlü
(D ,vamt 7 inci sahifede) 

Arsenal takımını 
Gördüm .• 

Yazan: BURHANEDDiN Felek 
Yarınki sayımız· 

da çıkacakt ı r. 

Milliyetin geni adıdır 

TeJ. { Müdür ı 24316. Y•z.ı iılcıri müdürü ı 
• idare •• .Pdatb.a : 24310 

24319 

!Sağlık bakanı sarsıntı ye
rindeki tetkiklerini bitirdi 

, 

Bay Refik tetkiklerinin sonunu 
Bakanlar heyetine 

bildirmek için Ankaraga gitti 
Bay Bakanın gazetemize beyanatı 

. BANDIRMA, 24 (Milliyet) -
Zelzele mıntakasına giderek fela
ket görenlere yapılan yardan itle

' rini hükumet namına gözden geçi 
ren Sağlık bakanı Bay Refik bu sa· 
bahki treııle Ankaraya dönmüttür. 

Hususi vagonunda kendisile gil 
rüştüm. Bana beyanatta buluna -
rak, dedi ki: 

- Zelz.ele felaketinden sonra 
hükumetçe derhal icap eden yar • 
dımlar yapılmıttır. Dahiliye ve 
Sağlık bakanlrkları tarafından va
liye mesaisinde yardım etmek U • 
zere batmüfettişler gönderilmitti. 
Bunların şimdiye kadar olan me • 
sailerini yakından görmek ve ileri. 
de yapılacak yardrmlarm derece.i
ni mahallinde tesbit etmek için ic
ra vekilleri heyeti kararile geldim. 

Bütün adaları, harap olan köy
leri dolattrm. tik felaket gününden 

(Devamı 7 inci sahifede) Sağlık bakanı Bay Relik 

Adliye koridorlarında 
dün beş hadise oldu! 

Bir suçlu hınçlı olduğu bir adamın 
kelepçe ile başını yardı! 

Di~er hadiseler nelerdir? 
Dün Adliyede fki. 

ai aitır ceza aalnnu ö
nünde, diı'!er ikisi asli
ye ceza mahkemesi ö-. 
nünde, biri de hukuk 
mahkemesi önünde ol
mak üzere be, müessif 
yaralama ve dövme 
hiidisei olmuftur. 

Birinci vaka sabah
leyin olmu~. Nobar 
isminde birini öldür • 
mekten suçlu olarak 
muhakeme edilmekte 
olan Lutfik adlı bir er
meninin muhakemeci
ne gelen iki tarafın 
dinleyicileri mahkemede dıtarı 
çrktıkları zaman biri.birleriel kav
gaya tututmuşlardır. Bu kavga es
nasında da Nersis isminde bir a -
dam Elizabet isminde bir kadını a
damakıllı döğmüf, yere yatırını., 
tekmelemeye başlamıttır. Elizabet 
yetişen polisler tarafından kurta · 

Öz türkçe ya.zt örnekleri: 

rılmış, yaraları adliye doktoru ta
rafından tedavi olunmuf, Nersiı 
yakalanmıt, hakkında takibata 
başlanılmıflır. 

ikinci vaka öğleden sonra al • 
tıncı hukuk mahkemesi önünde ol· 
m~tur. Seyyar · piyango bayiliği 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Dilde kolaylık, zenginlik 
Bundan iki yıl önce birinci Dil Kurul- dil. .. 

tayı Türk Dili Araıt•nna Kurumunun Kulland<ğı kereçlerin ne,... yaradığını 
baştÜreıini temdlettirirken .. üyel':",d~ ve ne kadar dayanıldı olduğunu bilen 
biri: "Cemiyetin maksadı Turk dilının bi r yapı uıtaıı kağıt üstüne çizdiği bir 
Ö:ıı zengı"nlijini meyda_na ç. ıkarm . .ı..ta.dır . ., taslağı temel Ü•tünde naaıl kolaylıkla 
··." deki "zenginhğını" kelimesmın biçimlendirebiline Türk dili de onu kul-ao .... un . . l ·'-' 

önüı:c bir de ukolayhğını" k~rm~s •n anau ..... ann elinde öylece kereçlerinin 
ekleıunesJnİ ileri ıürmüttü. O vııkiıi Ku- dayanıklığı belli, kuralhnnın giditi düz. 
ruın G"'1el Sekreteri bunu uygun nul • gün, taslaktan biçime geçirilmeıi kolay, 
mayaral<: ukolaylık bir dil İçin zengin- dıtından görünüıü giizel, içinden 'barı-
lik aayılmu" ılemiıti. nt§ı konforlu, ..,nra da bütün bilgilmn 

Ben hiç le böyl diışfü:?rüyorum. Bana ard11ıra yorulmadan kotabilecek kadar 
kalırsl\ b:r dildo kolaylık ne cılızhk de- çevik bir dil olmahdır. 
mektir, ne de ıünq>Plilt ... Kural çapraşık· Kola,·lığı güzellikle kaynaftmnağa ge-
lığmdan, daha doğrusu kunıl11zhklardan • lince: kom•~ iki tartAYI ııir .... iki çiftçi 
kurhırılmıt bir dildP. kolaylık: ;kj C"f çekirdekten ayn ayn ürün almca 
"anlayq ile anlabt arasınd .. ı..i yolları - bunun suçu Çl'kirdelde değil, ıiftçilerin 
palavracılığ, ve ıaklabanlth sapma • bakım Özenlerinde ve bilgi güçlerinde a• 
dan - biı· ıolukta geçebilmek, her düıiio· ra ..... ı. daha doğru olur. 
ceyi belli bir kelimeye yük'eterek ve hor D•I devriım bizi, ağaçlarının dalları 
kelimeyi belli kurallarla yÜTÜterek ıona bınbinne gırmiş, yollannm Üstünü çalı 
varabilmektir~, çırpı kaplamıı bir ormana benzeyen Oı-

Bakıl.oa Türk ıözlüğünü aruklamağa manlıcanın çapraşıklığından kurtarıp 
uğraşan Kurumun yaptığı da bundan düz, geni,, aydınlık, durak ve konak yer· 
batl<a bir ıey değildir. Büyük Onderin ler.i belli bir yola götıireceğinde kutku • 
iki yıl önce hatladığı Dil devriminden muz yolr.ıur; ancak, bu o demek değildir 
benim, kendi paynna, anlachğım ıudur: ki dilimiz cıhzlaşacak, harcialemle;ccek-
Ne önüne ne de arka11na hiç bir yaban- tir. Bu kolaylık bizi Batıdan üç yüz yıl 
cınm takıldığını istemeyen öz kökler, ne geri bırakan engelleri kırmağa diHınizja 
aynlııında ne de bağlanışında biç bir dü- soluk borularını açmağa yarayacaktır. 
zensizliğe yer vermeyen öz kurallar, son- TÜrlc dili bu kolaylığa kavuştuğu g'jn 
ra yanb111z bir puıula gibi göznünde lu· yeryüzünün en zengin dillerinden biri ol
tacağumz bu kurallarla çelikten bir gemi duğunu anlatmakta ırecikmeyecektir. 
gibi her •ırine ıürebileceğimİz öz bir hmail Mütlak MA Y AKON 
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Y=an: Son Yemen valui Mahmut NEDiM 

Beklenen tehlike ne zaman 
kendisini gösterdi? 

Sait bütün kabileleri ayaklandırmıı, ileri kara· 
kollardaki Türk kıtaları muhasara edilmiilerdi 

Bedevilerin ekserisi devecilikle 
geçinirler. Hatta Hicaz demiryolu 
yapılacağı zaman, develerimiz boş, 
ifSiz kalacak biz açlıktan öleceğiz 
diye birçok şikayetler de hep bu 
yüzden vukubulmuştur. 

Cidde, Mekke, Medine, Taif, 
hatta Suriye, Necit, Irak arasında 
itleyen kafileler bütün çölü doyu
ran, besliyen kervanlardır. 

Bütün aşiretler, kabileler hep bu 
işle mefgudürler. Zaten Hicaz de
mek aşağı yukarı bu demektir. Bu 
bedevilerin yanlarında esirler var- j 
dır. Bu esirlerin çoluk çocukları da 
birliktedir. Fakat bunlar esir mua
melesi görmezler, bedeviler, yani 
efendilerile ayni terait içinde yatar 
!ar, artık bunlar biribirlerine. hatir 
ne~ir olmuşlardır. Ne bedeviler bu 
esirlerden vazgeçebilirler, ne de e
sirler onları terkedebilirler, iki ta
raf ta biribirinden memnun, biri

..J>irinden botnut geçinip giderler. 
• lifte Sait Bajiseyr gözünü bu nok 
taya dikmif, çölü biribirine kat
mak, allak bullak etınek için bu. 
hedefi intihap etmittir. 

Uzun zaman bedeviler, kabile
ler, teyhler araaında dQJ.aşarak, on
ları yakından tanıyarak,aralarında 
kendine bir nüfuz ve mevki · yap
t:ktan sonra, darbesini indirmittir. 

Sait, elde ettiği adamlar vasrta
siyle bu e~irleri kandırınıştır. On
lara; 

- Ciddeye geliniz, azat edilecek 
siniz, hür olacaksınız bu hayttan 
kurtulacak mal mülk sahibi, insan 
olacaksınız, İngiltere size her şeyi 
verecektir, tarzında telkinatta bu
lunarak nasılsa kandırmışlardır. 
Fakat bu o kadar kurnazlıkla, o ka
dar ııesaizce ve maharetle yapılmıt
tır ki, hatta kabile feyhlerinin, re
islerinin bile bundan vakit ve za
manile haberleri olmamıştır. 

Bir yandan çöylde böyle çalıtır
ken, bir taraftan hatta daha evvel 
de Cidde lngiliz konsoloshanesi 
vasıtasile İstanbuldaki İngiliz sefa
retini ikna etınitler, sefaret te Ba
bıalyi, sarayı kandırınıf, hatta (es
rarı zenciyenin ıtlakına mahsus 
olmak üzere bir bidayet mahkeme
si) nin lstanbulda teteldcülü için ira 
dei seniye çıkarılmıf ve mahkeme 
heyeti Ciddeye lıareket etmek üze
re imif ... de bizim haberimiz yok. 

Bütün bunları yapan lstnbul, bi
ze sormak töyle dursun, haber ver
meğe lüzum görmemiş ... Çöl bunu 
biz:len evvel haber almıf, hisset. 
mit ve ayaklanmıf. 

Asıl garibi de şimdi, bizden ba
ni harı! soruyorlar: 

- Çöl niçin, neden ayaklanmış? 
Dü,ününüz bir kere ... Bu, karan

lıkta oynanan hazin, feci komed
yadan, başka Osmanlı sarayının na- j 
aıl çalı'1ığını, neler yptığını ne bü
yük bir gaflet ve cehalet içinde çal 
kandığını gösterecek misal bula
bilmek imkanı var mıdır? 

Biz, Hicazda bu muammanın a
nahtarını, •eheplerini, illetlerini a
rarken, lstanbuldan alınan haber
lerle meselenin aydınlandığını gö
rebildik. 

Ciddeye akın akın esirler geliyor 
du. ' 

Çolukları çocuklarile Cidde ıo
kaklarına düten bu gafiller bekle•i
yorlardı. Bunları cebren çöle iade 
etınek imkansızdı. 

Ve çölde müsademeler oluyordu. 
Şehirlerin kapılarına kadar da

yanan bedeviler, çölün ötesinde be
risindeki karakollarda mahsur ka
lan askerlerimizle de çarpqıyor
lardı. 

Bu karakollarda susuz, yiyecek
siz, mühimmatsız kalan krtalarımız 
vardı. 

Yok yere, sırf kendi .günahımız, 
kendi kabahatimiz, kendi gaflet ve 
cehaletimiz yüzünden Mehmetçikle 
rin mübarek kanlarını akıtıyorduk. 

Tam bu sırada bir reis, bir müd
deiumumi, dört aza bir müstantik, 
bir ba4katip ve iki zabıt katibinden 
mürekkep mahkeme heyeti de Cid
deye çıkageldi. 

Esirler evelii İngiliz konsolosha
nesine müracaat ediyorlar, oradan 
ellerine verilen vesikalarla mahke
meye müracata ediyorlar, mahke
me de bunlara azat kağıdlarını ve-
riyor. 1 

Şehir dolmuftu, ellerine il.zat ka
ğıtlarını alan esirler ne yapacakla
rını bilmiyorlardı. Ne olacak, fim
di nereye gidecekler, ne İ1 göre
cekler, hani vadedilen muavenet, 
vadedilen para ve iş? 

Sait Bajiseyr memnun, ve İstan
bulda Ebülbüda sevincinden kabı
na sığamıyor ... Artık Hicazda da 
hakimdir, Hicazda nüfuz mıntaka
sı içine girmiştir. 

Ve saray, Babıali, hatta Hicaz 
vilayeti, Mekke emareti, bütün ma
kamat hala itin içyüzüne vakıf de
ğildir. Ben de susuyorum. 

Suauyorum, çünkü Ebülhüdayı 
ortaya alınanın zamanı gelmediği
ne, atılsa da hiçbir faydası olma
ycağına kaniim. Şu anda yapılacak 
yegane it Ebülhüda - Sait Baji
aeyr oyununa bu kanlı oyuna biran 
evvel bir nihayet verebilmenin yo
lunu bulmaktan ibarettir. 

İtin asıl fenalığı bu isyan hare
ketinin tam hac zamanına te~adüf 
etmesidir. Nerede ise hacılar da 
Ciddeye akın etmeğe ba,layacak
lardı. Bu sebeple halife ve padi
tah büsbütün telat ve endişe içinde 
idi. Aktarı cihandan gelecek müs
lümanlar nasıl hac edebilece:.:lel"di. 
Tek kişinin Ciddeden dıtarı çıka
bilmesi imkansızdı.Bunun yapacağı 
aksi tesir halifeyi bihakkın düşün
dürüyor, tazip ediyordu. 

Mabeyinden gelen telgraflar ne 
yapıp yaparak bu gaileyi bertaraf 
etmemizi emrediyordu. Fakat bir 
kere ok yaydan çıkmıftı. Şimdi 
Mekke emiri bir türlü dütünüyor, 
Hicaz valisi kendine göre ba~ka 
çareler buluyor, mabeyin, gaflet i
çinde yüzen mabeyin bile aklı sıra 
tedbirler bularak, uzun uzadıya 
tavsiye ediyordu. 

Kimi; - kuvvetle tenkil edelim, 
kimi, - nasihat ile yola getirmek 
daha hayırlı olur, kimi; - kendi 
ha.ine bırakalım, yabtır, diyordu. 
Bence ne kuvvet, ne nasihat, ne de 
kendi haline bırakmak bu mesele
nin halline yarardı. 

Mekkedekilerle temas etınek, da. 
ğınrk fikirleri, düşünceleri, mülaha
zaları birlettirmek ve çığırından 
çıkan işi bir yola koymak emelile 
Mekekye gitmek iatedim. 

Bu, benim için pek müşkül olma
dı. 

Müsademelere, kan aknıakta ol
masına rağmen meşayih bana ses 
çıkarmadılar, yol verdiler. Hatta 
bazı şeyhlerle konuttum: 

- Biz de günah yok, diyorla~dı, 
esirlerimize neden ilitiyorlar, biz 
onlara esir muameleaı bile yapmı
Y"~'"' 'hizimle Allah ne verdi ise 
yiyip içiyorlar, bizden ne farkları 
var .. Ne kazanıyorsak onlar da his
selerini a' mı yor lar mı? 

Hatta fazla hiddetlenen bir ka
bile reisi, şöyle bağırmıştı: 

- Padişaha yaz, onun sarayında 
köleler yok mu? ve o köleler hür
müdürler, bizim buradakilere yaptı 
ğımız muameleye mazhar mıClırlar, 
hatta orada kölelerin erkeklikleri
ni de yok etmiyorlar mı? bizden ne 
istiyorlar, halifeye, padişaha bu 
zulüm ye.kışır mı? 

O zaman için bu adamlar haklı idi 
ler. Bütün memleket zaten hır -~ · 
ret hayatı yaşıyordu, kimin kimden 
tikayete hakkı vardı. Bahusus bu, 
Hicazda gaile çıkarmak isteyen bir 
kafa"lın hile ve hud'uı eseri değil 
mi idi? 

Şeyhleri ınii!!:kün oldıığu kadar 
teskin ettim. beyhude karde, kanı 
dökruemelerini tavsiye ederek; 

- Biraz ıükfuıetle sabredin, ya
kında bu iti haledeceğiz, herhalde 
bu meselede yabancılı.um parmağı 
var, onlara alet olmavımz. beyhude 
kardeş kanı dökülmnin .. dedim. 

Müteessir c.ldular, ve bir müd
det için beklemeği vadettiler. Fakat 
yolu açmayacaklardı, yalnız kan 
dökülmesine mümkün olduğu ka
dar meydan vermeden bl'k!iy~'!k
lerdi, Bu sırada, Hindistanda bu
lunan Ahmet Ratıp pa~a lstanbula 
dönerken yolda mabeyinden a1 dığı 
bir tel raf üueine Cıddeye çıkmış
tı. Ahmet Ratip paşa deı·lıal Mek
keye giderek fırkcı. kum.ındanı Os
man paşa, Hicaz valisi Hakkı pa
şa ve Mekke emiri ile birli.kte bu 
ırailenin ortadan kaldırılması için 
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HARİCİ HABERLER 
Alman sıyasası 

--o-

Goring Varşovada 
Şark misakını 
mı konuşacak? 
P ARiS, 24.A.A. - Berlinden ge 

len bir haber, Bay Göring'in Le
histana giderek Kont Potoki tara
fından tertib edilen ava ittirak e
deceğini bildiriyordu. Varşovadan 
gelen bir haber ise, bu seyahatı tek 
zib etmemekle beraber Bay Gö
ring'in Biyelçevada Reisicumur ta
rafından tertib edilen ava gelmiye 
ceğini tasrih etmektedir. 

Mamafih bir çok Fransız gazete
leri bu seyahatin siyasi bir ehem
miyeti olup olmadığını ve bilhas
sa Almanya ve Lebidanın tar\t 
miıakı hakkında kati bir vaziyet 
almak üzere bulunup bulunmadık
larını tetkik etmektedirler. 

Ekselaiyor diyor ki : Bay Göring 
in Mareşal Pilsüdski nezdinde Hit
ler tarafından hususi bir itle tav
zif edilmit olması çok muhtemel
dir. Şark misakının akdini Berlin 
ve Varşovaya tavsiye etmit olan 
İngiltere hükfuneti bu yoldaki mü
zakerelerin biran evvel neticelene
rek Fransız hükumetini memnun 
ebnesini çok istemektedir. Bu, si
lihsızlanma konu,malarına tek
rar faydalı bir surette başlanması
nı kolaylaştıracaktır. 
lngiltere Alman ricalinin fikirlerini 

yoklayor 
BERLIN, 24. A.A. - Röyter a

jan.sının bildirdiğine göre Lord Ai
len dün B. Hitler, Göring ve mü
him diğer Alman ricali ile uzun 
mül, .!<atlarda bulunmuttur. 

lngiliz milli i şçi fırkasını teşkil 
eden ve B. Makdonald ile sıkı şah
si temasları olan Lord Allen'in 
Hit'er ve Göring ile Almanyanın 
silahsızlanma ve Avrupanın bu
günkü hali hakkındaki vaziyetine 
dair görütmüş olması muhtemeldir. 

Sarre'ın 
Teslimi için 

-o-

Mütehassıslar son en
gelleri yola 

koymağa uğraşıyorlar 
BALE, 24.A.A. - Fransız, Al

man ve ::ıar mutahasuaları bugun 
Sarı Almanyaya dönmesi ile ala
kadar olan mali meseleleri hallet
mek mak.sadile burada toplnmıt
lrdır. 

Mutahassıs!ar, üçler komitesinin 
Roma' da yapmış olduğu itilaflartn 
tatbiki usullerini tetkik ebnişlerdir. 
Mutahassıslar uluslar kurumu kon
seyinin kararı mucibince 15 tubat 
1935 tarihinden itibaren dostane 
bir itilaf elde ebneye uğra~cak
lardır. 

Bale müzakereleri bittikden son
ra uder komitesi, Napolide topla
narak mutahassıslann kararlarını 
res>nen tasdik edecek ve icabında 
kat'i bir iti'af vücuda getirmeye 
çalı~acaktır. 

---~--~-~ 
Harici küçük haberler: 

• Müfe11ir<lerin, bir yüz yı)danbe • 
ridir arayıp ta bulamadıkları, incilin 
Mrsır d.J-i ile .. an teTcümesinin aslı, 
M;urda bulunan bir yığın Papirüsün 
arasından Britiı Museumun eline geç· 
m '1tir. 

* Biı<leıik Amerikanın Lahay di
vanına g:rmeıini, iyanm hafta sonun • 
dan evvel k~bul edeceği Ümit edilmek
tedir • 

* Viyanada kültür kurumunun te • 
şeh>üıü ve Viyana muhitinin en seç • 
kin ıahsiyetleri huzuru ile, Fransız 
yaz.cısı Kıod F arer tarafından, eski ve 
yeni Japonya üzerine çok alkıtlanan 
bir konferans verilmiıtir. 

* Amerika otomobil sanayunın, 
bu senenin ilk üç ayında bir milyon o
tomobil yapacağı talunin edilmektedir. 

~ A riNA, :t4 (Milliyet} - Maliye 
bakanı Pesmazoğ'lu lngiliz alacaklda • 
n ile görüımek üzere yarın Lond-raya 
gidecektir. 

• ATINA, 24 (Milliyet) - Baıba
kan Bay Çaldarisin icra kuvvetini tak
V'iye için teşkilatı esaııiye kanununda 
değiıiklilder yaptıracağı aöyteniyor. 

tedabir ittihazıı>a memur edilmitti. 
Ahmet Ratip paşayı da Beni Ma

lik a,ireti vasıtasiyle Mekkeye ge
çirdim. 

Mekkede hicaz valisi H,.kkı pa~a 
beni görür görm11:; 

- Mahmut Ne.:ıinı bey, dedi, bu 
işi yapan emirdir, buna lı:aniim, sen 
ne dersin? 
Vakıa emir de Ebülhıiılaya alet 

olduğu için bu mesel!?nin müsebbip 
!erinden sayılahi l ir, fa ırnt acaba e
mir bilerek mi Ebülhiıdaya alet ol
muştur, buna kani değildim. 

-- Bitmedi -

Şiddetli soğuklar 

Amerikada su
hunet 

sıfırdan aşağı 45 
NEVYORK, 24.A.A. - Mime

sotada elli senedenberi görülnıemit 
derecede soğuklar olmuştur. Dere
cede sıfırdan aşağı 45 dir. 

Bir!eşik Amerikada soğuklar yü· 
zünden ölenlerin sayısı dün sabaha 
kadar 70 idi ve gittikçe de artmak
tadı. 

Nevyorkta 20 santim derinlikte 
kar vardı ve kar yağmakta devam 
ediyor. 

Her yer kar içinde 
NEVYORK, 24.A.A. - Kanada 

ve Birleşik Amerikada 9iddetli bir 
soğuk dalgasından ıonra bol ınık
tarda kar yağmıflır. 

Filadelfiyada 18 inç derinliğin
de bir kar tabakası vardır. Tram
vaylar yoldan çrkmıttır. Münaka
lat durmuştur. 

Nevyorkt karın l<alınlığı 12 inç. 
tir ve münakalat muntazam yapı
lamamaktadır. 

Kanada ve Birletik Amerikada 
trenler karlar içinde terkedilmittir. 

Birçok şehirlerde telefon ve tel
yazısı muhaberatı kesilmittir. 

Sular t~tı, binlerce insan 
ağaçlarda 

NEVYORK, 24.A.A. - Bir neh
rin sularının tafması yüzünd!"n 
Missisipi eyaletinde Clarksdalede 
10 kişinin daha ölümü haber veri
liyor. 

Missisipi ovasının sular altında 
kalmasile, damların ve ağaç'arm Ü· 
zerine sığınan binlerce ahaliyi kur
tarmak maksadile motörlü vpur· 
lar sevkolunmuştur. 

Birçok yerlerde münakale, an
cak sandallarla temin edilmekte
dir. 

Kalimnos 
Kıyamı 

Ztaiyanların bir kilise teşkili 
teşebbüşünden ileri gelmiş 

ATINA, 24 (Millli.yet) - Atina 
gazetelerinin K.alimnos adaıından al • 
dık.arı haberlere göre, oradaki kıyamın 
sebebi ltalya hükumeti tarafından müs
takil bir on iki ada kilisesi teşkili te • 
şebbü. ·· den ileri gelmiştir. 

ATINA, 24 (Miliyet) - Atina be
Jed;ye rciıi Koçyaa geç.enlerde ltalyaya 
gkip gelmişti. 

Dün ( ıtalya nasıl göriinüyor) mev
zuu üzerine bir konferans venneğe le· 
~büı etıDİf, falurt konferans salonun
da bulunan on iki adalı Rumlar tara
fından (~ımnostaıı ne haber va.-?) 
.ı ye sözleri keıiım;t ve ortaya ehem • 
niyetli bir patırdı çıkarrlmııtır. 

Bunun üzerine gÖLyaşı dilken gaz
br kullanılmıı, zabıta bu suretle nü • 
mayiıçi.eri dağıtmqtır. 

Deniz 
Konuşmaları 

J~ponyanın yeni teşebbüs 
te bulunması ihtimali var 

TOKYO, 24.A.A. - Bütün ga
zeteler deniz konuşmalarını çık· 
mazdan çıkarmak için Japon hüku
metinin tetebbüste bulunması ih
timalinden bahsediyorlar. Gazete
lerin yazdığına göre Japonya Pasi
fik sulhu için bir siyasal anlatma 
yapılmasını teklif edecektir, Bu 
anlatmada Japonyanın uzak şark
taki hususi vaziyeti tanınacaktır. 

Her şey Hauptmanın 
aleyhinde 

FLEMINGTON, 24. A.A. - id
dia 9ahidlerinin sonuncusu olan bir 
ınutahassıs, dün Lindbergh'in ço
cuğunu kaçırmak için kullanılan 
merdivendeki çivilerin Hauptman 
ın evinde tavan ara!mda payanda 
tahtalarındaki çivi deliklerine uy
duğunu ve Hauptman'm rendesi
nin merdiveni yapan rende oldu
ğunu, cünkü remlenin ağzında bu
lunım hir kırı"ın me,.cl\vende iz
ler bıraktığını söylemiştir. 

Cenubi Amerikada boğuş
ma devam ediyor 
A~SOMPSIYON, 24 A. A. 

Neşrolunan resmi tebliğde Para
guay kuvvetlerinin Karandayti'yi 
ele "eçirdikleri ve bir çok esir 
ve alzeme aldıkları bildirilmekte 
dir. Kapilenda mıntakasında Boliv
yalılar Palmosolaya doğru çekil
ınekiedider 
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Fransanın geni harp gemiler 

NANTES, 24.A.A. - Harb esnasında ticaret gemilerine r 
etmek üzere bilhassa inşa edilmiş olan bir gemi denize indiril 
Yine böyle diğer bir gemi de yarın denize indirilecektir. 

Bay Lava/ se/irimizle konuşt 
PARIS, 24. A.A. - Dışarı işleri hakanı Bay Lava!, bugün r· 

büyük elçisi Bay Suad'i kabul etmiştir. 

Sovget Japon münasebatı 
MOSKOV A, 24.A.A.- Gazeteler, Japon bQfvekili Bay Hir 

nutku hakkında bir takım mutalealar serdetmektedirler. 
Gazeteler, şarki Çin demiryoluna müteallik olarak yapılmakt 

müzakerelerin müsaid bir surette inkişaf etmekte olduğu sure 
Japon başvekilinin vaki beyanatının hakikata tevakuf etmekte old 
nu ve bu müzakerelerin iyi bir neticeye varacağını gösteren bir 
alametler mevcud olduğunu yazıyorlar. 

Pravda gazetesi, Japon hükUmetinin henüz halledilmemiş ol 
ğer meselelerin de halli için fazla mesai sarletmek SUTetile Japon 
münasebatının muslihane bir surette inkişaf etmesini kolaylaştı 
niyetinde olduğunu alkışlamaktadır. 

430 ihtira beratı hükümden düş 
ANKARA, 24 (Te':elonla) - Yıllık taksitlerini yatırmaılı 

dan dolayı 430 kifinin ihtira beratının hükümden düftüğü iktisat 
letince ilan edilecektir. 

Dairelerdeki lüzumsuz kô.~ıtla 
ANKARA, 24 (Telefonla)-· Resmi dairelerde bulunan lüz 

kağıtların ne suretle yok edileceği hakkındaki nizamnamede yaz 
edilme tabirinin tefsiri Devlet Şurasınca görüşülmüş ve Dev~t 
yok edilme tabirinin lüzumsuz kağıtları atmak değil yakmak veya 
lekette kurulacak kağıt fabrikalarına İptidai madde olarak satın 
duğunu kabul etmiştir. 

Osmanlı bankası mü
dürü Maliyede 

ANKARA, 24 (Telefonla} - Oa • 
manlı banka&ımn yeni umum müdür .. 
iüğüne tayin edilen M. Filip Garelli 
maliye b it.kanını ziyaret etmiı, sonra 
mÜ•teıar Bay Fa'.k ile bankaya müte • 
al liok işler için görüşmii§tür. , 

Maliye miıtehas sısları 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Ev • 

velki gün Ankaraya gelen mütehassıs 
Mösyö Al!'.u • M~ Jt bu,ıün ma
liye bakanı kahu1 etmİ§tir, 

ispanyadan gelecek 
pamuk"u mensı.ıcat 

ANKARA, 24 (Teleionla) - la-
panyadan gümrüklerimize gelımı ve 
gelecek pamukiu mensucat için evvel • 
ce verilmit 150 bin kiloya ilave olarak 
tarifenin (377) den,: (381) pozisyonla • 
ıcına 100 bin kilo kontenjan ilave edil
mesi Uıd.arriir eımiıtir. 

Deniz yolları 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Oko

nonri bakanlığının aene baıındanberi 
T iır.ıriye salıiiıerinde i§letilmek üzere 
haz.r.a:lığı denizyollar.:nı ve her deniz 
yolunun baflangıç son ve uğrama İl· 
kelelerini ve her yolda yapılma&ı mec
buri seier talimatnamesini bugünlerde 
resmi gazetede neıredecektir, 

l:Sir haf lada yakalanan 
kaçakçılar 

ANKARA, 24.A.A. - Son yedi 
gün içinde muhafaza tetkilatı tara
fından birisi yaralı 70 ıkaçakçı ile 
36 kaçakçı hayvanı yakalanmış, 
1790 ki.o gümrük kaçağı, 735 kilo 
jnhisar kaçağı, 452 aded paket tü
tün, üç tüfek, iki tabanca, 7 mermi 
48 mecidiye, 31 kağıd lira ele ge
çirilmittir. 
Gümüşhanede ikinci 

münt~hip seçimi 
GUMUŞANE, 24.A.A. - Vilayetimi

zin ikinci müntebı"b seçimi bitmiıtir. 
Cumhuriyet halk fırkasının gösterdiği 
namzetlerden 421 erkek ve 39 kadın it
tifakla seçilmişlermr. 

Aydında 
AYDIN, 24.A.A. - Vili.yebnizin her 

tarafında ikinci müntehib seçimi lema
men bitmiıtir. Bütün reyler fırkamu: 
namzedleııine verilmiştir. Aydın merkez 
kazasından 44 kadm olmak üzre 192 ikin
ci müntehib seçilmiştir. 

Roma anlaşmaları ve 
Bulgarlar 

SOFYA, 14.A.A. - İtalyan ve 
Fransa elçileri dıt ifleri bakanına 
giderek Bulgariıtan'ı Roma anlaş
malarma iştirak etmeae resmen 
davet etmitlerdir. --Yeni bir haydudluk 

FALL-RIVER, (Massatuttea), 
24. A.A. - Ellerinde tabanca olan 
dört baydud bir pos.ta furgonunu 
çevirmişler ve yağma ettikten son
ra otomobille kaçmıtlardır. 

Haydudlar posta ile tŞ.fınan 
129.000 dolar banknot ve gümüf 
paralan da alıp gitıni9lerdir. 

Bir tayyare düıtü 
ROMA, 24.A.A. - Antrenman 

yapmakta olan bir deniz tayyare.si. 
düşmü,tür. Pilot paraşütle kendısı
ni kurtarmış hafifçe yaralanmıştır. 
Tayarede bulunmakta olan bir yol
cu ise ölmüştilr. 

B1ılgar dışsıyas 
Değişmiyor 

Kral yeni nazırları sa 
da yemeğe alıkoyd 

BELGRAD,24.A.A. - Av 
jansı, muhabirine yaptığı bi 
yanatta, dış işler bakanı M. 
!ov, hülasa o!arak demiştir ki 

" Bulgariıtan'm dıt siyas 
kisi gibi kalmaktadır ve e 
komtularile olan dostluk bağ! 
nın devamına matufdur.,, 

Diğer taraftan, batbak 
Zlatev, yeni hükümetin Yugot 
ile yaklaşma politikasına de 
deceğini bildirmiştir. 

Kabine •arayda 
SOFY A, 24. A.A. - Kral 

vekil Jeneral Zlat<,; ile yeni li 
metin diğer azasını kabul 
ve kendilerini dün gece yeme 
koymuştur. 

Otuz Makedonyalı tevkil ed• 
SOFY A, 24.A.A. - Poli• 

30 kadar Makedonyalıyı te 
bir miktar bomba ile revolver 
sadere etmiştir, 

A vusturyada 
Hitlerciler 
Son zamanlarda yeni 

faaliyeti artırdılar 
ViYANA, 24.A.A. - Sar 

kından sonra nazi faaliyeti }. 
turya ve bilhassa yukarı Avll 
yada eskisinden daha faz! bir 
det almıttır. Yukarı Avustu 
polis ve jandarma, yeni 11&2i 
paganda merkezleri bulııı 
Buralarda S. A. ve S.S. tefkil. 
n yapılmaktadır. 

Polis, dün Vela' de bu me~ 
den birini samut, 40 Hitler'c:İ 
kif 19iwıiştir. -----
Müthiş bir infilak mad 

VILMINGTON (Ame~), .. 
A.A. - Nitrogliserinden 
20 daha kuvvetli yeni bir 111 

~ 

madde bulunmuştur. BunuJI 
nitramondur. Diğer hususiyeti . 
kolay kolay infilak etıneınetid 
Bu hususta tecrübeleryapıltıJlf 
bu maddenin üzerine silih lit , 
ateşe sokulmuş ve kızgın defli 
le delikler açılmıttır. Faklat 
bir infilak olmamıştır. Yalnı' 
büyük cesametteki bir d' 
kartuşu bunu patlatahilmiştİf• 

Uluslar arası parlaıneot 
lar konferansı 

BRUKSEL, 24.A.A. - ~ 
mentolar birliği icra komitetl• 
lecek uluslar arası konfer 
26 temmuzda Brüksel' de ya 
karar vermiştir. Ruznamede 
!ar vardır : ··liİı 

T C'lllİli rejimlerin tekıiJ11LI ~ 
nayi ve ziraatın korunması. 1 

imalitınm kontrolü, devi 
hukuld müsavatı meselesi. 



- Gezgin yazıları -

. Şehrin ışıkları 
d" ~afırladını:z mı? Şarlonun 

e ıru:zel bir filmi vardır. Ama 
~ea;ıat~cak değilim. Parı• için 

~mıere) derler. (lpk ıeh
me~tır. Londra için de eijer 
. noıre) Yani kara tehir desel~r 
:ı ';ri?ir. Bıuıunla beraber bu
• ~ tnkli ilônlar ve yazılar Pa-
•nın ;;~ d ""rt . ,. f 1 ç·· h"d •. 0 mmı aza. un· .:;, k bır yazının okunabilmeai 
Lo a a •fıkh olmcuı l<Utm. O ae
i bldrada en küçiik maij=a i-

1 e hani fU içi aydınlık cam 
n:r.·r'!"•. o_nlarla yazılıdır. Hafta

' at ılantan lala11 gibi ıeyleri 
unla Yapıyorlar. Böyle ışıklı i

.n en kalabaltk yeri Londranın 
tıd. '0Yılcın hccadiUy meydanı ve 
k r, Bereket verain bu ıııklı ilan-
lı .14

a aiiren /lİİndü:z ııığında simsi-
ır çehre ·· k k :ae . gosteren Lcmdra so a • 
~nuıLa ı· dk .... l R ran ıgın a ara yu.zu• 

r :'"k~~ bu renk renk elektrikli 
v u. UJIÜk engin ıehre lıayli 

11:::Yor. Bir medeni ıehrin il"" 
n tl'!t .'?akıatlı maksatn: ııLk· 1el:f luırıle be:zenebiliyor. Kıi -
ele er~e. ve kaaabalarda buna 
.. nıe~nı.z. 

ber"!"•.~ım gazetelerden birinde 
Son 1 gordüm. ibretle okuyun: 

U}d •aınanıarcı.. şehrimizde (yani 
k t> elektrikle yapılan reklam
tle azJ:ııa§nuştır. Yapılan tetki -

}eyh~ikle yapılan afişlerin bü
( I) an, geceleri şehrin rnaıua
buiı bozduğu ( 1) anlaşılmıştır 
re~ dan sonra elektrikle yapıla -
·ndc 1~. belediye merkez fen "q musaade alındıktan sonra 
ııah rarlaşmı§tır.,. 
lon. "fkı.na/ Gelin §Unu beraber 
d • ( E'!er gazetenin yazdığı bu 

z..:.,.rru ıtt Ytl'ni bizimle alay et
il• 1! lsttl'llbuldQ' elektrikle ya" 7f"" çok fa:zlalO§ntıf•• Allah 
? 

8
u fa:zlaltl'fan ilônlar nerede 

• Gmatyada mı? U•küdarda 
:i"""lleainde ;Yahut Zeyrek 

0 
a nu?. 

::: tiif ~~i •ııklı ilan diye ıehrin 
(il. t0ııılen bir Bayer ilanı var

,.....ıo;!.'-. er aldığrmQ' göre bir yan• 
ll)IQ den o da bo:ııulmaf) bir de 
it JIOltlO§tığımL:z :zaman Zira

<11.,,0a<ııuı adı .. 
"aa. lıa çok fa;dalaıan ilôıılar 

Jıİİ;c a:ırıa Taksim arasındaki bir 
ntı1 ınetrelik «>hakta ıin~a ilôn-

• 
• 

:
0

• (C~e ıehrin manzarası). ~e 
)' '1edır? Bana izah eder mısı· 

ce d • I k lftrrdan bakıldl8' .scmıan •· 
~ad'!" iıuana k...,•t veren ıe· 

eclmı. Çünkü :zifiri karanlık -
::J~ulun gece man:zarasile bu 
"-~kadar olduğu anlaıılan muh

~ı.a."' ... di,ı.e fm httyti ben kuluna 
;ı~,_G_?•n ne olduğunu nereden 
-:-""" ue laıılalafQ" elektrik 

l""etı,,~""'. ;_ bunu nasıl bo:zduğunu 
fiıı eıuıi çok dilerim, fakat izah 

e, edebileceğine lıatİJICn ü
a!;lttın. Zira böyle bir f"JI ola
aiı.·°" aıaiı kunmtadur. Kimhi
İfl 1 .bir nıülGha:za ile belki ka -
°"n "'in bu yüzden azaldığını ve 
fn· .kcaildiiini gönnüıler, İfe 

ı:ırı vermiflerdir. Yoksa ey, en 
ı. İ'ıu en cin gözüne kadar bütüı;ı 
; lar ... lfık.uı phrinia bin· 
Ilı crnııa aydınlık daha koysa, onu 

• lcını dahQ' QJldınlataa bundan -.. r gece manzarası) bozulur ,nu? 
ıın/ 

j fey akltma gelirdi. Uikin bu 
..:; ·~~irde belediyen~n verem~

/, ı ılanlar veriyor dıye beledı· 
Ufkulanmaaı ue ff!hirtle karan

lı:ıoor diye tG11alanmaaı hatınma 
:r.di. NeJIU kurcalımııyalım. 

':;te fe)' olma:&. •• Bu ga#te mu
bunu yanllf haber almıf, bu 

• Clrı olmıyan bir havadiatir. Her 
111b~ınm. latanbul belediyesinin 

. ır lrarar verecefine inanmam. 
inanmak onların gece kuıu gibi 

n korktuklarını iddia etmektir. 
, ydnlr, loalıııma.a ue fukara lı

l ,.hri .• Anna lıöpriiden bah••· 
.. Manzarası bozulur diye önü
"lir. 

lıtrikli ilanlar yaparlar, cuıcık 
ırôzü QJldınlanır .•• Tekrar man:za-
:r.tılduğunu ileri aürerler. Bu 

llnı mcrn:zara bu ıehrin umranına 
1 olmıya baıladı. Keılıe çirkin o
., ~u halile güul fakat yolısul bir 
ılondii. Kim onun ıırtına bir ıey 
""-ek isterar. 
Olnıa;cf Hiç bu baama entari bu 
f~ )'akıfır mı?. Çirkinleıir 
• dıyor ve onu çınl çıplak bıra

u:r.. 
e . 
• ıae Londrada oturup ldanbul 
'~eaini çeki§tirmek te pek reııa 

:ı, ır, ltıı,ıura bakmasınlar. Mera
abardı da .. 

Londra 20 s-kanun 935 
B. FELEK 

it - Avusturya turizm 
?tniteıi teşkil edildi 
Urk' t 1Y.e ile Avuıurya arasında tu-
A, •tvik etm k üzere bir Türki-
Yuıturya komitesi tqkil eclilmit-

İirk " A .. k .,ı., • vusturyıılılardan mure • 
ı" bu komite Türkiyeyi Avus • 
ç~a, Avusturyayı Türklere tanıt-

• 
1t•cak ve bu maksatla konfe-

"•recek, neıriyaıta bulunacak-

~rııilenin b" • • 1 ... lfUn A k ırıncı reı ı ıne Avuı • 
te11ı, 11 ar:ı orta elçisi Möıyö Kari 

erg.,. ık· . isli • T · .... i a;,ır Rıne~ re iıne urmg 

MiLLiYET CUMA 2S tKINCIKANUN 193S 
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Ş EH 1 R • HABERLERi 1 

GOMROKLERDE 

Gümrük 
Komisyoncuları 

MAHKEMELERDE 

Bir hırsız adeta 
Linç ediliyordu 

Kendilerinden teminat ak- Halkın elinden zor kurta
ç , 51 alınması düşünülüyor rıld1 ve dün adliyeye verildi 

H lanan gümrük komisyon· Beıiktaı mıntakasında hırsızlık ya-
azır • .h d k . pan Halil oğlu Mustafa adlı bir adam 

culan kanun layı asın a omu- -"'-" 1 af da lin d"' · oı · 
• ClllAft ar ın .. 1 ç. e umıı, ve p ıs • 

yoncuların temınat akçe•! ve~e- !er tarafından halkın elinden güç kur· 
!eri esası dü,ünülmektedır Alaka- tan!m·ıtır. 
dar zevat iktisadi hayatımızda Mustafa Beşiktaşta Mehmet adlı bi· 
rolleri buİunan komisyonculann risin!n evini soymuş, Öt•.b•ri çal~rut? s_on-
bö 1 bir teminat ile mesul mevki- ra hır. başka adamın evme gırm•şhr. 

Y e I ld - Bu evı soyaı ken duyulmuş, yakalan-
de buluıımalarmm e zem 0 ugu nuı, ev •ahibi tarafından çakı .ile baca-
nu söyleyor. ğından yara!&nmıı, fakat buna rağmen 

Teminat akçesinin bet bin lira kaçmaya muvaffak olmuıtur. 
olacağı zannedilmektedir. Ev sahibinin bağırıp çağırmasına 

M h f t k'IAf konu komşu yetişrmş, hırsızı yakala • 
u a aza eş 1 Cl 1 nuşlar ve dövmeğe ba,lamışlardtT. 
gen işletilecek .. !aşla, sopa ile, tokatl~, tekme ile 

dovülmekte, ve adeta lınç edilmelı:te 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti olan hırsız gürültüye yetiıen polisler ta-

bütçesinin geni,letilmesi için bit rafından haı~ın clınden mü§küla~~. ~r-

b b 
"b h 1 ak tarılmıı, Beşıktaş karakoluna goturul-

es a ı mucı e raporu azır aımı müştür. 

tadır. Bu rapora nazaran kaçakçı- Halil oğlu Mustafa dün adliyeye 
lığın tammile önüne geçebilmek i- gön~er<l~ı •. v~ sorgu hakimi tarafmdan 
çin daha fazla tefkilata ihtiyaç var- tevkıf edılmiştır. 

dır. MahkOm oldular 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti

nin bütçm mecliste kabul edildiği 
takdirde muhafaza tetkilatı, oto
mobil gibi motörlü vesaitle tecbiz 

edilecektir. Ayni z;unanda hudud 

muhafaza krtaatınm takviyesine 
de çalıtılacaktır. 

iN HiSARLARDA 

Afyon 
Alımı başlıyor 

Mübayaalar dış piyasa
lara 2önderilen afyonla
rın bedellerile ödenecek 

Afytm alanı itleri etrafında bakan
lıkla temas etmek üzere Ankara1a ııi
den taciri.er heyeti ve uyuıturucu mad
cloler inbioan umumi müdüı ü Bay Ali 
Sami dün ıabnh ıehrimize dönmüıler
dir, 

Ankarada yapılan konupnıılarda ta
cirler, bir an evvel afyon mübayaasma 
başlanmasını temenni etmitJerdir, ida
re esasen bu hususla hazırlıklara iıaıla
mak vaziyetinde olduğu için bu istek 
iyi karıılanmıftu. 

Uyuıturucu maddeler inhisan idare
ai piyasadan öniimüzdelıi hafta afyon 
almağa baflıyacalıtır. Bu yıl inhi ... büt
çesine bu it iç.in tahıisat konulmadıiuı
dan yapılacak mübayaalar, dıt piyua • 
!ara sevkedilen afyon aatıılamun bede -
li ile kartılanacaktır. 

Bakanlıkla yapılan son tenıularda, 

haziran l>ütçesine gelecek yıl için 1,5 
milyon liralık tahsiut konulması da ta. 
lcarrür etmiştir. 

Afyon alımı hazırlığına baJlamalan 
için idarenin lzmir ıubesine de e...W 
verilmiıtir. 

iç piyasadan bu sefer mühim milıtar
cla afyon alınacatı ümit edilmaltedir. 

lranla afyo.1 görüşmeleri 
Afyon inhisarı umumi müdürü Bay 

Ali Sami Ankaradan döndüğü için lran
la baıhyan afyon müzakerelerine dün 
de devam edilmiıtir. 

Iran inhiıanndan beklenen ihsai 
malWııat gelmiıtir. Görüımeler, önü -
miizdeki haf.ta içwUincle müobet neti • 
celer verebilecektir. 

1 ~O 'A 1 

HB"ıızlık yapmaktan suçJ.J Altın dit 
.Nıya:z.,. ı.e J\lat' J.vJ.e,unedın ve arkada§
lan Ahmet, Cemaıl ve diğer Ahmedin 
duru1ınaları dün ikinci ceza mahkeme
ıinde netic:eltnmiı, altın dit Niyazi ile 
Arap Mehmet beıer sene diğer üç ar
kadaflan da birer ..,.,,e hapse mabkiim 
edilmi§lerc!W. 

kontenjan harici mal 
çıkarmak davası 

Dün ıekizinci ihtisas mahkemesinde 
evv~i ıün<len kalan komiıyoncu Kad
ri Nuri, fabrikatör Hayik Hovalömyan 
aleyhine ogümrük idaresinin açtığı da
vaya devam edilmiıtir. 

Hakim davanın kontenjan harici mal
lan "'hre sokmak meselen olduğunu 
ve binaenaleyh ihti1as mahkemesi vazi
f .. i haricinde olduğunu ıöyliyerd< ev
rakın mücldeiwmımiliğe iadesine karar 
vermiıtir. 

üzerinde esrar çıkan adam 
Uzerinde 30 gTamdan fazla earar 

bulunan Balunun Akpınar mahaUesin • 
den JVlehmet oğ'lu Şükrünün devam e
den durupnalan neticesjnde suçu aa -
bit olduğundan mahkeme tarafından 
bir sene hapsine ve 200 lira ağır para 
cezasile mahkeme masnfı olan 22 lira
yi ödemesine kanıl' verilmittir. 

OKONOMI 

Fındık piyasası yükseliyor 
Son (Ünlerde ihracat tacirlerimizin 

umumi piyasayı kavrayarak yapbldan 
hareket üzerine fmdılı piyasası yülıael
meğe başlamışirr. 

Haml.ıurg' dan ticaret borsasına gelen 
bir habere göre, Hambu11r piyasası 
ı934 • 1935 mevsiminin <a yüksek had
dine vamuftu. Napoli piyasasından 
taahhütleri ödeyecek miktarda mal a
lamıyan Avrupa tacirlerinin memleke
timize müracaat etıneleri fiatlann yülı
selişinde amil olmuttur. 

ihraç mallarımız sağlam 
Bir çok ihracat maddelenmizin 

•tokları bitıni§, bazılannın <la çok 82al
mıftır. 

Bu vaziyete rağmen, fiatlar genel 
bakımdan çok tutumlu ve sağlamdır. 

Bulgaristandan kontrolsuz 
mal çıkarılmıyacak 

Sofyaclan bildirildiğine göre, Bulgar 
ökonomıi bakanlığı, ihracat iJierini ye. 
ni ba.ıtan düzenlmıek ve ihracat mal -
larını kontrol altına almak üzere bir 

POLiSTE 

Karanlıkta 
Kaçan kayık 
Yaka landı, içinde bir ton 
çalınmı~ kömür bu:undu 

Dün gece Karaağaç taraflarında &a· 

hiJden bir kargın süratle geçtiği dev
riye memurları tarafından görülmüı ve 
(dur!) <mri veribn:ıse de kaydı eıki 
hızı ile ':açmağa devam etmiıtir. 

Bunun üzerine memurlar bir aan .. 
dala binerek, kayığı takip etmiıler ve 
nihayet yakalamışlardır. 

Yapılan tahkikat neticesinde hunla· 
rın Unkapanında Yavuzsinan mahalle
sinde Leblebıciler sokağında 51 numa· 
rada ot...-an deniz korsam Nuri ile Hü
seyin olduklan anlaıılınııtır. Sandal i
çinde Silihtarağada eklrtrilc. fabrika-
11ndan çal;nmıı bir ton kömür bulun -
muttur. 

Suç Rami jandarmasına ait oldu
ğundan suçlular kömürlerle birlikte 
Raml jan.\ınnııtsına teslim ediJmifl .... 
dir. 

Bayat köfte 
Tophanede oturan hamal Ali oğlu 

Halil aıçı Osınanın dükkanında yediği 
köfteden zehirlenme alıümi gösterdiğin
den t"davi için Beyoğlu hastane•ine 
yatınlmııtır. 

Arşı düzeltirken 
Kurtuluıtan hareket eden ı62 nu • 

maralı tramvayın vatmanı Mehmet oğ
lu Mu•tafa Hamam önünde tramvayın 
Uimı diizelbnekte iken muvazeno
aiııi kaybederek )'9'e düıüp b"!ından 

hafifçe yaralanıDJftır. 

Çarpışma 
Çatmah Mesçitte oturan toför Da· 

viwn idareaindelıi 1790 numara1ı oto -
mol>ile htildid caddesinde Ada sokağı
na ginnekte iken Tünelden Şiıliye git
mekte olan vabnan Şakirin lntl.landığı 

14ı numaralı tramvay arabası Ç811lıt • 
Dil§ ve hafif surette hasara sebebiyet 
vermiştir. 

Palto hırsızı 
Aloaray hamamı tramvay durak 

yerinde çalışmakta olan laf firk.eı.i 

ust..ı.nnda;.ı llyasın dektrik direğine 

ubğı palı sun~ oabılıatı Manastırlı 

.Şükrü ça! .. rken ır- - ınÜf ve yakalan
mııtır. 

Kanlı kavga 
Balatta Karaba.t mahaDeain<le otu

ran Süleyman ile Kamil kavga edeTelı: 
börbirlerini dövmü§ler ve Kimif arka -
•ınılan bıçakla, Süfeyman da batından 
hafifçe yaralannuı1ardır • 

1 utuşan pamuklar 
Kazlıçeımecle Kireçhaııe M>kağmda 

pamuk fabrikasında pamııldar anlqda
mıyan bir Ml>epten a!ef almıı, bir kaç 
pamuk çuvalı ban y'-'1eri yandıktan 
sonra söndürülmüıtür. Tahkikat yapı
liyor. 
~~~~~~~o---.~~~~~ 

Ziraat müateıarı gitti 
Ziraat IDÜ•tqan Bay Atıf B..ymdır 

ve Ziraat bankası idare meclisi azamı. 
dan Bay Kemal dün aktamki trenle An
karaya gitrnitlerdir. 

Bakanlrlda temastan sonra pazar gü
nü tekrar tehrimize döııec:dderdir. 

kanun projesi lıu.rlamıım. 

Bu kanun lıiilriimlerine gCire, bun -
dan böyle hiç hir mal kontrol daireJe.. 
rince damgalanmadan ya.hancı memfe
ketle-e göndc-rilmiyecektir. 

(İt B..nkanndan alınan -..Jdlr) 

24 lkincikanun 935 
AKŞAM FIYATLARI 

ı.:rean. 
iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 

1.tikrUJ c:laibli 94,25 
1933 Erıa11i 97 Rıhbm 17 SO 
Kupon•uz 30,70 An. mümeı•~ 53,30 

,. il 29,25 An. tah•ili 1, fi 47,80 
" 111 29,60 

ESHAlll 

it Baa.lıa91 Nama 10 f R•ji. kupoa.ıuı: 
" " Hamiline 10 1 Telefon 
, ,, Müe••İ.a 971 Terlr.oa 

\ u.rkıy• Lwaltı• Çimento 
riyet Banl..aıı 64 lttih•t de7, 
·ı rarn••J' ~ Şark de7. 
Anadolu b.:..ı• 26 b&JJ• 
Şir. Hayriye 11 $u-k a.. ecsa 

ÇEK FIYATLARL 

2,20 
13,25 
19.SO 
12,95 

12 
ı~ıo 
l,:;I 

••• 

Babıali panayırı 
K_ufluk ııaktı oldu mu Babıali cad- 1 

desı kald.rımlan bttmbaık<I' bir renk 
alıyor. Beya,ı önlüklü açıkbaı garaon- ı 
lar m•rtlil!enleri trrmanıyor. Kapılar
dan süzülüyor. Yan sokaklara dalıyor 
tepsi tepsi habre yemek ta§ıyorlar. 

Sirkecinin ne kadar lokantan iıkem 
becisi, köftecisi varsa fıraklar:nı &~ 
lerber edip Babıali yokuııma 8aldın
yorlar.• 
Dumanı tüten kan renkli çorbalar, 

kaymQ'ğı konmuı ekmek lıadayJlan, 
~lu Hpk~ seb:ııeler ünrleri açık il"· 
lip geçenın göz.ü önünde yazıhanelere, 
matbalara, dükônlara taıınıyor. 

T tl'm bir şaat yemek panQ}'fn devanı 
ediyor. Ondan sonra caddenin kahra
man/an kahveci çrralılan oluyor. Bu 
sefer fincan fincan kahveler bira:ıı: ev· 
vel Sirkeci lokantalannı boşaltan a
ğızlara boıalmağa baılıyor. 

• • * 

koyar ve keseaine, h<l'line göre buldu· 
ğu bir lokantayq gider. Yemeğini yer 
ııe bıı yalıu;c kann doyurmalı değil ay
ni ;ıamanda bir değiıiklik, bir dinlen· 
mek olur. 

Hatta çokları öğl .. yemrii için ~vine 
gider. Bunun içindir ki öğle tatili çok 
yerde on ikiden on dörde kadar ıı:zalıl
nllfhr. Bizim fena alıfhğımı:t ıeyler a
rcuında ırö.aümüu çarpmayan bu lôıi
bali halin bizi ne kadar /lİİlünç ettiği
ni anlımıak için kendimize bir yaban
cı gö:ı;ü ile bakmanu:ı; yeter. 

Tiyatroda öksürmek, konserde ko • 
nuımak, sokakta durup çene çalmak 
nasıl aaymalı? mesela yere tükürmek 
ve Ü.tüne baamak gibi ne kadar çirkin 
ve iğrenç huyumu;c vana bıı öğle ye· 
meğini oturduğrımu:z ye,.. getirlmelı, 
yai ve et kokulOl'I içinde çal1§1rtak da 
o kadar çirkindir. F tı'kat alııkanlık bi:ı;i 
öyle kör etmiı ki yaptığımı:ıı: işin 1:ü • 
lünç taralını1 çirkin tarafını göremiyo .. 
ras. 

Geçen gün operete gitmiıtim. Tiyat· 
roda portakal, fsıtık yiyenleri llördüm. 
Anladım ki aokak terbiyemi:ı; yaıama 

BELEDi r t.Vli 

Kadıköy de 
Su ucuzluyo-r 

-o--

Komisyon tarifeyi 60 
para indirdi 

K..dıköy su ıirketi tarife komisyo. 
nu, tiılcet tarifesini gözden geçirmiş 
ve tarifeyi indirmeğe knrar vermiı
tir. 

Bu karara göre, 1 kanunusani 1935 
ten it;.baren beher metre mikabı su 
14,5 kuruı olaco.ktır. Bu karar nafia ba· 
kanlığına bildirilmıştir. Tasdik edildi
ği takdirde su tarifesinden 60 para in
dirilınit c.>lacaktır. 

Gdecek ay başmOa da tramvay ta
rifesi tetkik edilecektir . 

Kurbagalı dereyi temiz
lemek için 

Belediye, Kurbağalıderenin temiz
leomeıine karar vermiı, fakat bu it i
çin ayrılan tahsisat kafi gebneıliğin
den, ıteri kalmııb. 

Kurbağabdere civarında oturan halk, 
Kurbağalıdereyi dolduran pis $Ulardan 
ve lağımlardan tekrar ıikayete başla • 
mıtlardır. 

Belediye, derenin temizletilmesi im
kanJarını tekrar araıtırmağa baılıunr§ • 
tır. 

·Tıp sahasında 

İlmi esaslar 
Tıp encümeni yıllık mu

kafat ihdas etti 
Tün.iye Tıp encümeni ikinc.ilı:inu.

nun 23 üncü. g\inü Prof. Tevfik Sai
lamm b&§lı:anlığında toplanmqlır. E -
tibba oclaaı salonunda ocla ile beraber 
olaralı: t'P mensuplan ve talebeler için 
bir okuma •alonu ve kütüphane vücu
de getirilmeııi hakkında iı:zadan 13 za
tın verdiği takrir konıqulnıuttur. Prof 
Niyazi ismet, Prof. Kadri RA!it, Prof. 
Abdulkadir, Prof. Ziya Nuri, Prol. 
Murat, Dr. 01man Şerafettin, Prof. 
Fahrettin Kerim, Prof. Mazhar Os -
man ve doçent Ahmet Fahri, Prof. 
Refik Münir, Prof. Ali Eaat fikirlerini 
aöylediler. Neticede bir kütüphana vi 
c:ude getirilmeoi ve aynca her ııene 

memlekette tıp ...ı.aaıncla ilmi tahar
riyat yapanlara veyahut orijinal aMr 
yazanlara venlıınek üzen> bir mükafat 
ihduı kabul edilmittir. idare heyeti 
bu hus=la talimatname hazırlayacak 
tır. 

Bilabara genel katip Prof. Fahret
tin Kerim yıllık çalıpn.a raporunu, 
Prof. Niyazi ismet vezne rapcınınu o
lrumutlardır. Her iki rapor alkr§larla 
kabul edilmi§tir. 

Yapılan seçmede birinci reisliğe 
Prof. Tevfik Sağl-..., ikinci reialiğe 
Prof. Kadri Raıit, genel katipliğe 
Prof. Fahrettin Kerim, celae k&tipli
qine Pırof. Hasan Vuıf, kitaplar salc
larlığma Prof. Salahaddin Mehmet ııe· 
çilmit ve taplantıyı müteakıp az'\ 
Park otelinde ailelerile birlikle y«ndı:. 
yemiılerdir. Bu yemekte Un.ivenile • 
deki ecnebi profesörler de ailelerile 
birlikte ha:cır bulunmU§lardır. 

Eııeiimen gelecek çarpmba mutat 
aylrlı: toplantnmı yap..,.ktır. 

Gülhane mürsamereleri 
Gülh.- hutahaneainin son mut.at 

............,,_i yapıbıJt ve muallim Ni
yazi lmıet tarafından cliyatenni kua
ırüJuyonla tedavi eclibniı bir dekolman 
vakau, muallim Abdülkadir Liitfi ta
rafından: Husuaiyet gÖlteren bir gom 
tüben.üloz, Dr. Taceddin tarafından 
hasılab maraziyede tüberküloz baaili
n.İn tecridi ve tefhigi, Dr. Cezmi tara• 
fmdan da ordumuzda tifüa tebliğleri 
yapılmıt .., münakafalara muallim Ab 
dülkadir Lutfi, Niyazi ismet, Murat 
ve Şükrü ittirak eımitlerdir. 

Deniz seferleri bölündü 
Vapıırculuk pr!ı.eti ile Denizyollan 

· claresi arasında uzayıp giden bat bö • 
lümü anlafamaJnazlığı son safhaya gel
miıtir. 

Dün yapılan cörüpnelerle, 11 lıattm 
iki miie- -ında hisselerine düıen 
nisbetler dahilinde bölümü yapılmıt
tır. Fııkat, Karadeniz battı için konuı
malan aksatan bir ııörüt farla ortaya 
çı1anıt tır. Y aptıfmıız tahkikata a:öre, 
lıu pÜriİ:z J"&nn kat'i ıel<iJde lıalledile • 
cektJr. Yeni Vllziyette, bölüm ıubattan 
itibaren muteber tutulacaktır. 

Deniz yolculukları için 
- yeni talimatname 

Okonomi bakanlığı deniz yolculuk
lan için yeni bir talimatname haznia
mııhr- Alakadarlara tebliğ "edilen bu 
talimatnameye göre, deniz yolcululdarı 
umwni bir tasnife tabi tutuhnu§ ve 
be§e aynlmı§br. 

1 - Liman içi, göl ve nehir yolcu· 
lukları, 2 - Yurt kısa kıyı deniz yol
culuklan 3 - Yurt uzun kıyı deniz 
70lculukİan, 4 - Yurt dııı büyük kıyı 
deniz yolculukları, 5 - Yurt dııı açık 
deniz y<1lculukları. 

- · 
Günüıf~·-- --, 
'"" dj ~~.,., 

....... ::-:~. -

Bay Hitıer hamur 
açıyor 

Evet, Bay Hitler beline peşte
malı kufanmıf; eline oklauayı al
mış hamur açıyor. Bu hamur Al -
manya haritası, tahta ise Avrupa
nın sathıdır. Ok~avaya gelince bu 
bizim bildiğimiz şekilde düz ve yu 

varlak değildir. Nmyonal sosya -

lume'in lideri oklava olarak fırka
sının mt!fhur çengelli haçını kul -
/anmaktadır. 

Bay Hitler hamur açıyor. Mü -
temadiyen oklavmını yuvarlıyor, 
ve Almcınyanın haritasını büyüt • 
mek i11tiyor ... 

Hamur mütecanis olduğundan, 
yufkanın çatlaması, yırtılması im
kanı görü~müyor. Çünkü bu ha -
mımı teşkil eden un hali. an ırkın 
dandır. Ayni soyun ulak taneleri
dir. Onun için Bay Hitler boyuna 
oklavannı yuvarlıyor ... 

Sar plebisiti hamuru büyüttü. 
Almanya haritasına yeni ve kuv
vetli bir parça ilave etti. 

65 milyonluk Almanyanut ba
fı, bu mesele halledildikten 11onra 
artık memleketinin Fransadan top 
rak bakımından bir şey istemediii
ni 11öyledi. Bu suretle Frans='ar, 
Almanyanın Alsaa - Loren üzerin
de her hangi bir hak talep etme
diğini anlamıı p/dular.. Evet Al -
manyanın Fransa topraklarında gö 
zü yok. Fakat acaba bQfka fe,yle
rinde gözii var mı? 

işte fİmdi Fransızları diqündü
ren nokta budur ..• Fakat her halde 
öyle bir şey olur11a, bu mesele o .za. 
man di4iinülür. 

Bay Hitler şimdi çengelli ha • 
çını başka tarala talunlfhr. Hamu
naıa bu tara/farda açmak istiyor. 

En evvela akla gelen feY ne o
labilir? Tabii Avmhuya. 

'.Avıuturyanın mayası, hamuru, 
Alman mayaaıdır. Bunun için Al • 
man haritaııının bu tarala doğru 
büyüme•i abes görüleme:z!Madem
ki Surda bir plebisit yapıldı. Ni
,a. bu plebisit AvustuTyada yapıl
masın? Avııstııryada zaten öteden 
beri Alman olduğunu itiral etmi
yor mu? 

• Ediyor, fakat ayni :zamanda 
mü11takil bir Avusturya istiyor. Ve 
bunu bütün devletlerin zımanı al
hncı tJlmağa uirtlflyor. 

Fakat ah bir plebisit yapılsa
'.Almaınya haritaııı şöyle "faiı doğ
nı bir yayılsa? 

J,ıe Almanların iltediği bu. Ev· 
veli gün gelen telgrallardan öğ -
rendiğimize göre, Viyanadaki Al
man sefaretinde bir defterr malı -
sus açılm11. Bu ,Jel tere Sar plebi -
sitinin neticesinden memnun olan
lar inu:alannı atacaklar. Bu suretle 
bir Avusturya plebisitinin maya· 
lllnı hazırlayacak:annlfl. 

Görülüyor ki Bay Hitler hamm 
açıyor ••• Ve yufkasını geni,Zetme
ie uğrQflyor •• Mesele sade Avııstu> 
ya için de uarit değildir. Nasyonal. 
Sosialisme'in b"fka tarallarda i•
teJili ;Yerler vardır. 

Şarki Pruııyanın şarkında Me -
mel mıntakası, Danimarka hudu -
dundaki Slesvig dükalığı, Belçika ' 

haduclundaki Malmedi, Open m~ 
takaları, Yukarı Sile:zyaılaki bir 
takım yerler .•• 

Evet buralarda da birer plebisit 
• yapııaa ... 
Vcikıa Bay Hitler Franaadan 

yeni toprak istemiyor. Fakat Av
rapadan utedikleri vardır. 

Fakat Naaiyonal. Sosiyalisme 
çengelli haçile Almanya haritaa
nın hamurunu açar genifletirken 
bu çengeli bir tarala takıp, ba,lıa 
yerleri ele yırtmaııın!. 

ı,ıe buna dikkat etmek gerek
tir. 

Mümtaz FAiK ................. 1. 

TAN 
•!•1 Soffet ve umumi 

~ ............ 
Her gün gözlerimİ%İn önüne serilen 

bu levhaya o kadar ahfmrı:z ki İğrenç 
ve /lİİlünç taraflarını artık göremez ol
mırpu. Dünyanın medeni §"hirlerin -
den hiç birinde ~yle bir öile ~tı ya 

Talimatnamede, bu vasıflar hakkın· 
da da hükümler bulunmaktadır. Yeni 
talimatname ile, 1340 ıenesindenben 
tatbik aahaıında bulunan diğer nizam • • ·• :ııevk · · laıili Kel H o-

iiiiiiiiıi ... mllillllliiiıiiıııllli....m ... 1111111 .. 

Mı LLİYET'in yeni 
adı olacaktır. 

• 
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itte ihtilil budur. Meıele 1913 proto • 
kolünün mer'i olup olmadığı etrafında 

bir hukuk iıi olduğundan anlatamaınaz· 
lık Uluslar Derneği konseyi tarafından 
bir hukuk istiıare encümeni olan La 
Haye mahkemesine havale edilmiıtir. 

KUl..A.K .1 
..... i .. AIPa•• 

Evli· Ev- li HİKAYE 
1 _ Pleb!sit'ten aonra 

U 
!uslar Derneği konseyi itlerini 
bitirdikten sonra dağıldı. Bay 

Tevfik Rüttü Aras'ın batkanlığı altında 
toplanan bu seksen dördüncü içtima, ta
rihi bir toplantı olarak hatırlanaca~tır. 
Konseyin tetkik ettiği yirmi kadar ıı a· 
rasında en ehemmiyetlisi, S~'!' Alm.~n
ya'ya dönmeıile neticelenen aray~ m~r~
caattır. Bu araya müracaatın netıceıını 
geçen haftal<i yaznnızda anlatmııtık: 

Balkan birliği 
perçinlendi 

Balkan Bir~iği, Roma anlapna
sından sonraki tutumu görüşmek 

üzere Cenevrede bir toplantı yap
tı. Bu toplantının bitiminde, gaze
telere verilen bildirim (tebliğ) den 
şunu öğrendik: 

Evlilik bekô.rlık bahsi açıldı. Ev 
liler bekô.rlar her vakitki gibi kar
şılıklı cephe aldılar. Yani bekô.r
lar evliliği, evliler de bekô.rlığı 
hasretle anmağa başladılar. 

Kırmızı ve mavi 

Sar yüzde doksanı geçen .~r ekseriyetle 
AJmanya'ya geri dönmek .açın rey ~er : 
miıtiı·. Ariya müracaatın bu neticeıı 
aıılaııldıktan sonra artık konsey, Sar''? 
Almanya'ya ııeri verilmesi etrafındaki 
formalitelerle meıgul olmağa baıladı. Al 
manya konsey müzakerelerine iı~rB!' 
etmediği için bu noktada zorluk çeki~t· 
tir. Bununla beraber, Uluslar Demegı· 
nin tqkil ettiği U çler k~mite~i, ~"':"ek 
ile Almanya arasında bag v~ifesını ya,~ . 
maktadır. Aloisin'in batkanlıgı altındaki 
Uçler komisyonu Sar'ın 1 _martta Alman 
yaya teslimini tavsiye et~§ ve ~u .k":'"ar 
da konsey tarafından tasbk edilmiıtır. 
Bundan sonra artık Sar'ın Almanyaya 
dönmea bir zaman meseleıidir. Yani 1 
martı beklemek gerekı.ir.Her halde on bet 
yıldan beri beynelmilel münasebetler Ü· 
zerinde bir kabus tesiri yapan bu mese
lenin ortadan kalkmaır, barış namına 
büyük bir kazançtır. 

• • * 
2 - Habe'! • ltalya Davan 

U luslar Derneği konseyinin gör
düğü diğer iıler Sar ole kıyas 

edilecek olursa, ikinci derece ehemmiyet 
te kalmakla beraber, bunlar da hayli mÜ· 
himdir. llkönce Habeı • ltalya davası 
vardır. Şunu söyliyelim ki bu meselenin 
Uluslar Derneğine dokunan safhalan 
esrar perdesine bürünmüıtür. Bazı dev
letler, ltalya ile Habeıistanı Cenevrede 
kartı karııya ııetirmemek için çok çalı§· 
maktadırlar. Habet>•tan da bunu anla
dığı içindir ki ltalya'yı on birinci mad
deye dayanarak Ulwlar Derneğine ıi

l<iyet etınekte tereddüt etmiıti. Ancak 
ltalya Habeıistan'dan tıarziye ve tazmi
nat istemekte ısrar ettiği için nihayet 
tiki.yet etmek mecburiyetinde kalmııtı. 
Bu ıikayettıen sonra lng.ilizler tava11ut 
ederek, ltalya ile Habefİstan'ın ara11nı 

bulmağa çalıtmıtlardır. Her halde ıu mu· 
hakkaktır ki Habet • 1 tal ya davası Ce • 
nevre'de remıen görülmü, değildir. Söy
lendiğine göre, ltalya Habe§i•tan'dan 
tarziye istemekten vazgeçmif ve nihayet 
meseleyi hakem yoluyla halletmeğe razı 
olmuıtur. 

• 
3 - Irak - Iran Sınırı 

• • * 
4 - Cenevre'de hususi görÜf· 

meler 

U !uslar Derneği komeyinin Ce
nevre' de toplandığı günlerde 

ruzname dııında bir talmn siyasi mese· 
leler de ııörüıiı1müttür. En mühim me
aele talıii Roma protokollerinin Avrupa· 
da ulu•1ar arası münuebetleri üzerine 
bıraktığı teoirlerdir. Bu protokoller ile 
af'liı yııkan her devlet uzaktım yakın· 
dan alakadar olmuıtur. Küçük itilaf 
Lubliyıma' da toplanarak protokollerin 
bu kombinezon tarafından takip edil~" 
amaçlara aykın olmadığını beyan efti. 
Sonra Cenevrede Balkan Birliği devlet
leri toplanarak vaziyeti tietkik ettiler. 
Bunların da tebliği atağı yukarı, Küçük 
itilaf tebliğine benziyor. Yani zahiren 
her ilci itilaf ta protokolleri tasv:ip et· 
mitlerdir. Ancak bu, hakiki mi yoksa bu 
tuvibin arkasında bir diplomas.i oyunu 
mu gizlidir? Burası henüz belli değil. 
Şu muhakkaktır ki protokollerin Avrupa· 
da stalükoyu sağlamla~tıran tarafı bu 
devletlerin ıiyasetine uygundur. 

5 - Londra mülakatı 

1C511 üyük devletlerin protokolleri 
(g) nasıl teliik.ki ettiklerine gelin

ce; bu, ancak Fransız Batvekili Flan • 
din'in Londra'yı ziyaretinden sonra an
laıılacaktır. Bu ziyaret şubatın ilk gün
leri zarfında yapılıyor. Görüıülecek olan 
oıler ıunlar olduğu bildiriliyor: 

llkönce M. Flandin Roma protokolle
rinin ıümulü hakkında lngiltereye iza
hat verecektir. Gerçi lngiliz Hükumeti 
Roma müzakerelerinden adnn '1dım ha· 
berdar edilmittir. Ancak Ingilterenin İm· 
zalanan protokollerden ayn fİfahi görüı
meleri de bilmek istediği lngiliz gazete
leri tarafından yazılmaktadır. 

Sonra Şark misakı, silahsızlanma iti ve 
AJmanya'nın tekrar Uluslar Derneğine 
dönmesi meseleleri görüşülecektir. Ger
çek bunlar biribirine bağlı meselelerdir. 
Almanya filen ıilahlanıyor. lngiltere Al
manyarun ıili.hlanmaıını tanrmağa müte

mayildir. Şu şartla ki Almanya Uluslar 
Derneğine dönsün ve genel bir silahsız
lanma mukavelesi imzalanım. Fransa he
nüz resmen muvafakat etmemiıtir. Emri 
vakıa boyun eğmiyeceğini de bildirınit· 
tir. Ancak !ark Lokarnosunu imzalama-

11§ onsey, lran ile Irak arasındaki ğa muvafakat edene muvafakat edeceği 
~ sınır anlqamamazlığını da gör- zannedıliyor. Almanya Roma protokol-

"Dört Balkan uluşu kendilerine 
dokunan bütün işleri yeniden göz
den geçirerek, görüşlerindeki yer

liği, perçinlemişlerdir.,, 

Balkan anlaşmasının yapıldığı 
günlerde kendi isteklerile bu anlaş 
manın dışında kalanlar ortaya bir 
çok dedikodular çıkardılar. Bu an
laşmanın pamuk ipliğine bağlı oldu 
ğunu ileri sürenler olud. Aradan 
geçen aylar, bu topluluğu kuka
nanların başı altından çıkan dedi
koduların temelsiz ve köksüz oldu
ğunu ortaya koydu. 

Balkan Birliğinin her denemede, 
gücünü arttıracağına ve bu birliği 
kuran uluşlar ve uluslar arasındaki 
yakınlığı bir kat daha sağlamlaş

tıracağına umarız ki kimsenin iş
kili kalmamıştır. 

Balkan Birliğini kurmakta ilk 
önayak olan biz olduğumz için, 
birliğin gücünü arttırıp uluslararası 
işlerinde sözünü dinletir bir kurum 

olmasında en büyük öğünç bizim 
payımıza düşüyor. 

Salahaddin GüNGöR 

bine değitmesinde · dikkate değer olan 
nokta, ordunun krala kartı olan sadaka
tıdır. Kral Boris'in rodu arasında büyük 
itimat ve sevgi kazandığı bilinİ)!:ordu. 

Hükıime( değiımeıile neticelenen hadi
seler de bu kanaatı bir kere daha takviye 
etmiıtir. Hükumetin değiımesile Bulga
ristan'm dıı siyasası timdilik değiıecek 
d.,ğildir. Kabine buhranı sırf iç sıyasa iı
leri yüzünden çıkmıttır. Dıı siyaaanın 

eskisi gibi devam edeceği de eski dııiş
Ieri bakanının yeni kabineye girmesile 
anıa,ılmaktadır. 

• • • 
1 - Kirol'ün öldürülmesi mu· 

hakem en 
oviyet Rusya'da Kirof' ·n öl
dürülmesile neticeler:en ' ui -müştür. Bu anlaıamamazlığın esa· lerini bile kabul etmeğe hazır, fakat prk 

ıı şudur : Irak ile lran at'aSmdaki sı- Lokarnosunu kabul etmiyor. Almanya kastın ıonuncu maznunlar da muhake-
nır, Osmanlı imparatorluğu zamanrnda kendisini kaça satmak isteyecek? Fran- me edile<ek cezalandırıldı. Maznunlar 
da kat'i olarak çizilememişti. On doku- Al 

•a manyayı kaça sabn almak isteye- arasında Zinoviyef ve Kamenef gibi eski 
zuncu asrın ortalarına doğru bu sınır cek? Bütün bu meseleler Londrada gö- k 1 L . 
ihtilafı Osmanlı lmparatorlug" u ile lran Bolşevikler vardır. Bunlar va li e erun 

rüşülecektir. Bunun içindir ki Londra 1 ara11ndaki münasebetleri hayli gergin- ile beraber çalıtmışlar ve Stalin i e ara-
müzakerclerine büyük bir ehemmiyet at- · le•tirmi<ti. Nihayet iki devlet 1847 yılın- larında ihlilaf çıkıncaya kadar Sovıyet ' ' fedilmektedir. 

da Erzurumda bir muahede imzala<lılar. rejiminde mühim mevkileri j§gal etmiş-
Ancak hu muahede ile de hudut mesele- * • * lerru. Anlaşılıyor ki Kirof suikastı, Rus-
ısi halledilemedi. Çünkü muahedenin 6 - Bulgaristan'da hükumet ya'da •ol cenah komünistlerin dallı bu-
hükümlerini tatbik etmek kolay olmadı. daklı bir hnreketidir. Bunlar şimd'ki re· 
Nihayet Büyiıkıavaştan bir kaç yıl ön. değişmesi jimi beğenmiyorlar. Troçki, Zinoviyef, 
ce hu sınır ihtilafı gene tebarüz etti. 1907 
yılından sonra Iran artık Rusya ve in. Kamcnef gibi eski Bolıeviklerin de bu 
giltere'nin nüfuzu a~tına girmişti. Bu- l§i ulgaristan'da al').sızın hükilmet yüzden muhalefete geçtikleri hatırlarda-
nun içltı bu devletler Iran davasını be. değişti. Geçen mayısın on do- dır. Ancak Zinoviyef ve Kamenef pişman 
nimseyerek Oımanlı imparatorluğunu kuzundan beri İJ başında bulunan Geor4 olmuşlar ve tekrar fırkaya alınmışlardı. 
tazyik ettiler ve 1913 protokolü denilen giyef hükumeti ansızın istifa ederek ye- Görulüyor ki fırkaya girmiş olmakla be-
anlaıma yapıldı. Bu da meseleyi halle . rine Harbiye Nazırı Zlatef tarafından rabeı-, gizli olarak çalışmakta devam et-
d d. 1 ·ı O ı ı teşkil edilen bir kabine geçti. Hükumetin eme ı ve ran ı e sman ı mparator- mişlerdir. Bu eski Boltevikler hakkında 
luğu arasındaki anlaşamamazlık, lmpa- çekilmesine sebep, kabine içinde ve ka- ancak hapis cezası verilmittir. ı;aibuki 
ratorluğun variılerine intikal etti. Tür- bine dııındaki bazı devlet adamlarının :ı 
kiye Cumhuriyeti lran ile arasındaki 11• krala karşı olan sadakatlerinden edilen Kirof'un öldürülmesile uzaktan alakadar 

Bekô.rlardan biri dedi ki: 
- Şu dakikada kendime müna

sip bir kız bulsam evleneceğim .. 
Bir evli cevap verdi: 
- Evlen .• Yalnız, benim gibi 

evlenme ... Çünkü ben bir hamam
da evlendim .• Senin anlayacağın 

ikimizde çıplak. Ancak hamama 
yaraşırdık. 

Evleneceğin varsa, önce evten, 
ondan sonra evlen ••• 

Anlamadık: 
- Ne demek istiyorsun? 
Güldü: 
- Diyeceğim, evi olmıyan kızı 

alma •• Önce ev-len, ondan sonra 
evlen!. 

- Benim gibi yalnız adın "ev
li,, olursa, iki yakan bir araya gel
mez. 

Kulakmitafiri 

Bugünkü program 
I 5 TAN BUL: 
12,30: Karııık musiki • pli.k. 18: Çay aaati· 

Otel T okatliyandan transmisyon, tela iz ~az or· 
keıtrası. 19,.20: Çocuk hiki.yeleri. 19,30: Haber• 
ler. 20: Demir uz. 20,SO: Havayan kitar, Si
ret ye arkadaıları. 21.20: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkestrau. 22: Rad70 caz ve tanıo or· 
kestraları. 

223 Kh .. V A R Ş O V A. ı345 m. 
19,15: Dans. - Sözler. 20: Piyano refakati

le ıarlular. - Sözler. 20,30: Keman musikisi. 
- Spor haberleri. 21,15: Solistlerin iıtirakile 
ıenfonik konser. 23,30: Şiirler. - RLekli.mlar. 
24,05: Danı. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 

18: Kültür fi.zi.k. 19,55: Sözler. 20: Reklim· 
lar. 20,10: Pli.le. 20,15: Haberler. 20,30: Ulu
sal neıriyat. 21: Plik. 21,05: Sözler. 21,30: 
(Sremski Karbovci)den nakil. 23: Haberler. -
Konser nakli. 

R O M A • N A P O L 1 - B A RI. 
18,10: Karııık konser. - Sözler, pli.k ve· 

saire. 21,45: K.arııık konser. 23: Halk musi

kiıi. 24: Haberler . 

Kh•. K 0 N 1 G S B E R G. 29ı m. 
17: Hafif muıiki. - Sözler. 20,05: Beden 

ıporu. 20,35: Dünya ııyaıaıı. 21: Haberler. 21, 
15: Uluıal neıriyat. - Opera temıili. 22; Yeni 
Alman ıenfonik muıikisi. 23,10: Haberler. 
23,20: Partenkirchenden kıt ıporlarına dair. 
23.35: Haberler; Spor, 23,45: Danı . 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: Charly Gaudrio caz orkeıtraıı. 19: 

Stenoırafi derıi. 19,35: Spor. 19,50: Reportaj 
20,30: Orkestra temsilini nakil, 23,30: Caz mu• 
ıikisi . 2-1.,15: Çinacne orkestra.. 1,05: Son ha
berler. 

175 Khz. M O S K O V A, 17ı4 m. 
17,JO: Sözler. 18,30: Kı:rılorduya koıer. 22: 

Muhtelif dillerde ne · riyat. 

832 Khz. M O S K O V A. StaHn) 361 m 
18.25: Dans ve karıtık konıer. 
6.58 Kh>- L A N GE N B E R G, 456 m . 
18,45: Piyano birlikile çocuk ıarkıları. 19, 

30: Jnrlliz:ce ıözler. 19,45: Haber1er, ve aktüa4 

lite. 21,15: Uluıal neırİ7at. 22: Spor hiki.ye
leri. 23: H ab erler. 23,30: Film köı esi. 24: Ge· 
ce muıikis i . 

823 Khz. BÜKREŞ, 365 m. 
13-lS Pl.ik ıüodüz neıriyatı, 18 Salon or· 

keıtraıı, 19 Haberler, 19,lS Konserin devamı, 
20 Oerı 20,20, Pli.k, 20,SS Senfonik konse,·e 
dair ıözler, 21.0S Konserin devanıı, 23 Ha
berler, 23,25 Pli.k. 

Yarınkı ~rogram 
ISTA N BUL: 

nırı çizmiş bulunuyor. Irak ise henüz şüphe olduğu anlaşılmaktadır. Baıvekil olanlar hakkında bile evvelce idam ce - 18: Franııı:ca der•. 18,30: Bayan Aı:i.de: 
· · t' 1913 ki" S f 1 ·ı · t' B da k" B J 'ki · ı"imnaıtik·. 18,30: Danı musikiıi pli.kile. 19,30: çızmemış ır. . proto une göre, sınır ve o ya polis müdürü ile beraber bir za arı verı mış ı. u es ı o şevı erı 
Ş "]• h k d ( d h Haberler. 19,40: Spor (Etref Şefik) 20,10: attu arap ne rinin şark sahilinde olma· ÇO a am ar an şüp e edilmittir. Bunla- idam etmemek hususundaki eski anane-
1 d Y · Orkeıtra pli.k ile. 20,50: Bayan Nimet Vahit ı ır. ani bu nehrin sularını lrak'a hıra- rın bir kısmı tevkif edildi. Bir kınaı da nin hili yatadıg .. ını göstermesi itibarile 

.. _ :ı 4an piyano ile. 21,15: Son haherler. boTıa 

Bayan Necla o aktam Bay Şefiklerin 1 
konağında verilecek aile eğlencesi için e· 
nikonu hazırlanmııtı. En şık tuvaletini 
giyrnit, aynanın karıısında saatlarca uğ
raımııtıı. 

Buna da mühim bir sebep vardı. Çün
kü Bay Şefiğin karısı Bayan Meliha da
ha birkaç gün evvel ona, verilecek eğ
lenceye bekar bir •doktorun da geleceği
llİ ve kendisi için biçilmiı kaftan olduğu
nu söylemitti. Unutmayalım ki, Bayan 
Necla daha yirmi sekiz yaşındadır ve üç 
ıaenedenberi duldur. 

Koca konağın büyük salonuna miıa
hrler akın ediyorlardı. Bayan Necla da 
bunlara katıldı. içlerinde tanıdık, tanı
madık simalar vardı. 

Bir kenara güzel bir büfe hazırlamıı· 
lardı. Monden hayat bu!. Bazan radyo
yu açıyorlar, ~an graıftofonu çeviri -
yorlar, gelen misafirler de çifter çifter 
dansedip dönüyorlardı. 

Bayan Meliha, Necla ile doktor Fikre
ti tanıtllrdı. Genç kadın doktoru daha 
ıilk görüşte kendi zevkine göre bulmuı
tu. Beraberce dansettiler, büfeye &İtti· 
!er, dereden tepeden konuıtular. Her bi
risi laf olsun diye kendi hususi itiyatla
rından bahsetti. Doktor Fikret dedi ki: 

- Benim bir kadında en evvel aradı
ğnn teY, tazeliğidir. Fakat bu tazelik 
sun'i değil, tabii olmalıdır. Hafif pembe 
bircilt, kendisinden kırmızı dudaklar ... 
Her gün he .. yerde rastladığımız kulak· 
larına kadar boyalı kadınların yanında 
böyle bir kadının ne kadar üstün mevkii 
olacağını kabul edersiniz. Bir kadın için 
'tabiilikten güzel ne vardır, değil mi ha· 
nımefendi? 

Bayan Necla apaçık yalan söylüyôrdu. 
Ama, dedi ki: 

- Vallahi beyefendi, ben de aynen 
sizin fikrinizdeyim. Sadel"k ne kadar iyi 
şeydir. Meseli ben ne podra, ne ruj, ne 
krem kullanmam. 

- Oh, doğn.su buna çok memnun ol 
dum doğrusu. 

Fakat bu sırada Necla duvardaki ay
naya <loğru hafif bir &Özallı ve içi burkul 
du. Konakta büyük avizelere ve lamba
lara rağmen henüz elektrik yoktu. O ci
vara elektrik daha getirilmemiıti. Petrol 
lô.mbalarmın sarı ııığı içinde Necla ken· 
dini bü&hütün aolmuş, batta ihtiyar bir 
kadın gibi gördü. O pastel kalemle çizil
miş şeftali resimJerini andıran güzel ya
naklarına, parlak bakışlarına ne olmuş
tu? 

Kendi kendine düşündü: 

- Doktor kadında ilk evvel tazelik 
anyor. Ben ki bu halimle bir acuzeye ben 
zı.yorum. 

O saniyeden itibaren yüzünün tarave
tini canlandırmaktan baıka bir şey dü· 
ıünmüyordu. Bir kadın berberinin kü· 
çük bir minyatürü olan ve çantasını he
men kaptığı gibi misafirlerin arasından 
yavaşça sıyrıldı. Onüne gelen b.ir kapıyı 
açtı. Burası bomboş ve karanlıkça bir o
da idi. ilk işi elektrik düğmesini aramak 
oldu. Fakat sonradan aklına geldi: 

- Sahi, dedi, bu evde elektrik yok ... 
Canım, ne de olıa karanhkta da yüzümU 
düzeltirim. Ellerim Öyle alışkın ki •.. 

Karanllktıa çantasını açtı.' 
ile iki tüp çıkardı. Bun!~ 
dakları için ruj batonu, ~ 
rinin altına •Ürmek için f 
idi. Bu çantada daha nel<ıt ..,ı 
ralar, pomponlar, aynalar 

re... . ~ 
Necla parmaklarının ~ 

le evvela dudakiarının h~ 
Sonra kirpiklerinin gölg~ 
tırdı. Şakaklarını pembe / 
nu bol bol podraladı ve b• 

liyesini bitfrdikten sonra. ~ 
tısını tekrar çantasına ko~..ı: 
açtı ve salona &irdi. O s~ 
nındaki diğer misafirlere il 
diyordu: ıJI 

- Hiç boya sürmeyen, 
!anan kadın! diyordu. f 

O sırada Neclanın saJoııJ~ 
ren genç bir kadın bir Çil;", 
Bütün baılar Neclaya dönılii
mıttı. Kekeliyerek: 

- Ne var, ne oluyorsun°' 
bildi. ~ 

Beri tarafta koparılan ilk ,.,;f 
ra kahkahaların arkası rel -~ 
la &Öz ucuyla duvar ayn.,... 
ıark! diye düıüp bayıldı. "

Dudakları mosmordu. ,ı 
rujun kırmızılıklan belirİYor 
pespembe idi. Hülasa N~ 
bir karnaval maskarasına I 

Karanlıklıa boyalanırkeJI 
ki tüplerde yanılmııtı. 
~~~~~~--'_,/ 

Bugün matine 14/.ı 
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Fransız Tiyatr""' 
Bugün matine ı4.Jl1 

Bu akıam saat 11' 
DELİ ooı.~ 

Yazan : Ekrem Reıit. 
Cemal Reıit. 

urll•~ 
MELEK Sineoı 
JORJ RAFT •• GAll~ 

so·ı:·E~ 
' Fransızca ılblll P•' 

ıllperfilo:ıi I 
Ayrıca: Paramouat ~ I 
vadisleri küçük LI~ 
katli muhakemeıi ye~ 

sal ha bırler .,.s ,/ 
Buıılla aaat 11 de 1 

mat'-.~ 

FREDERIK MARC~ 
1 Ö L D Ü PRyaEdN A Ş " 

kıyor, Iran İse ~ınırın nehir ortasından göz altında bulunduruluyor. dikkate şayandır. 21,30: Bayan Bedriye Rasım Tüzün fan rad70 

geçmesi lazımgeldiğini iddia etmektedir. Hükumet darbesine benzeyen bu ka- A. Şükrü ESMER caz•• tanı• o•keot,.ıile bidikte. .Jı 

~~-:-=~----------~--------~~~~~~~~~~~~~~~€~ ... ~~·~ 
fı,.. i 1 Tİ f f f 1 İka: 83 çırmış olacak. Halbuki bana söz odası sokak üstünde idi. Anlatılan ki bu paralar benim çalıtarak ka- ninesi olduğunu ondall "J 

verdi idi. Burada bulu,acaktık. gece, mahallede el ayak çekilince zandığım paralardır. Ben parasız kimse yoktu. Ve iyi _h~ 

- Hanım ... sus! boğulacağım. 
- Boğulmazsın, boğulmazsın ... 
Nazmi artık deli gibi olmuştu. 

Gözlerinin bakışı bile deği,mifti. 
Vücudu zangır, zangır titriyor, diş· 
!eri arasından anla,ılmaz homurtu
lar çıkıyordu. Nine bunu hissedince 
yllzünde istihzadan eser kalmadı. 
Korkak korkak geriledi: 

- Bana bir 'ey yapma sakın ... 
Zaten nem varsa, vasiyet ettim, 
hep s a na kalacak. Hem dur bura
da. kımıldama da sana biraz para 
getireyi m. 

Bu sözler Nazmiyi büsbütün ku
durtmuştu. Ha kadına saldırsın. Fa
kat gene kendini tutabildi. Zira 
bu anda kafasında bir hatıranın 
teprendiğini hissedivermifti. Bir 
sey hatırlayormuş gibi olmu,tu. Şa
kaklarını oğufturarak; 

Müeılifi: Nazmi Şe '.1ap 
Sonra birden haykırdı: 
- Ooh ! odur! mutlaka odur! 
Ve kadını yakaladığı gibi bir ka

napeye doğru sürükledi; 
·- Otur şuraya - dedi - başın

clan geçeni olduğu gibi anlat ..• A
ma dikkat et! bir kelime fazla, bir 
kelime eksik olmayacak! Hem ko
nuşurken sitem edeyim falan deme, 

Bt' yarı tehdidin derhal tesiri gö
rüldü. Birkaç dakika sonra genç, 
süt ninenin dolambaç yollardan 
gP.vc!Ediği ,u macerayı öğrenmiş 
1'ulunuyordu: 

"Biı- hafta evvel akşam ezanı o
kııurken bu evin kapısı çalınmıf 
"ve uzun huylu bir genç ile süt
nine arasında şu muhavere geçmiş
ti: 
"-!lamın nine.. Nazmi geldi 

mi? 

Şimdi ne"yapayım ben? halıları pencereden sarkıtı sarkıtı kalmıt olsam bile süt ninemin ha- bir defa da bu eve bırl;; 
• "- Sen nereden geliyorsun vermit, arkadatı da alıp gitmişti. hlarını aşıracak dereceye dütmem. !erdi. Gene hiç şüphe e 11 

yavrum? Ve ninenin bakıtlarındaki ürkeklik ömerof bu halıları sal~ 
" - Boğazdan hanım nine... gösteriyordu ki kadının Nazm!den - Allaha ısmarladık Hanım... adını kullanmaktan ç~ 
"- Eh •• buyur içeriye yavrum. aıdkı tamamen silinmiş bulunuyor- Arkasına bakmadan genit adını- I deJP") 

Nazminin arkadaşı benim oğlum du ..• Sokakta onun kol gezdiğine, !arla yürüdü. Odadan çıkarken ılar Nazminindir., ~ 
d kt. Ç k 1· ·ı' h 11 1 ··t·· d"' •.. . yu"'ksek sesle,· batında rastladığı k . ıJI eme ır. ap ın ge ırse ne a a, a ı arı onun a ıp go ur ugune ı- bahsettigı" · halılar herh-"' 
gelmezse burada kalırsın. nanıyor ve timdi evde yapayalnız - Sütninemin bunu benden bil-

"Bunun üzerine uzun boylu, bulundukları için kendisine bir fe- mesi ne acı .• - diye söyleniyor- olacaktı. ııl. 
nine ile karşı karşıya mükemmel nalık yapmasından da çekiniyor- du - Karasakalı •• Karasa / 
bir yemek yemiş ve yatsıdan çok du. bu karasakallı Üzeyir , 
soralara kadar Nazmiyi beklemiş- Bir müddet konutmadan ve göz Küfrederek, homurdanarak Bey- tam kendisi olacaktı. f. ~ 
!erdi. , göze gelmeden durdular. Sonra lerbeyi çartısına vardığı zaman el- idi. Üzeyir, babasınıll elil 

'"Nıhayet iil;isi de esnemeğe baş- Nazmi sinirli 'inirli bir tavırla bir leri çantalar, zenbiUer ve paketler- rinden bir; ... Bir açıkg f 
layınca nine misafir odasına bir ya- gibrit çakarak paketinde kalan son le dolu küçük bir kalabalığın iske- ölülerin kefenlerini soi"f'. 
tak sermit, "Allah rahatlık versin., sigd~ayı yaktı; ve paketi odanın le tarafından yavaş yavaş geldiğini zen taznı'ler kelepir ~/: 
deyip odasına çekilmişti. "Ertesi biı köşesine fırlatarak hiddetle a- gördü; ye yutturan Li. sınıf /, 
gün misafir epey geç uyanmıflı. yağa kalktı. Seri bir harketle cüz- - Vapur gelmiş .• - dedi - şu- esnafı arasında az ;ıaı!I~ 
Nine bu sırada mutpakta çalışı- danını çıkarıp ir.inden dört tane i- na bir yetişebilsem bari. miş ve ... büyfü·ek bir se #, 
yordu. Onu görünce öğle yemeğine ki buçukluk banknot aldı. Bunları Ve ... tabanları yağladı. Soluk nın yolunu bulmuştu.~, 
alıkoymak istemişti. Fakat "U- ceketinin bir cebine soktu. Ve ge- soluğa iskeleye ulattı. Gişenin açık oolise mürnnıat ede' 
zun boylu genç, acele işi olduğun- riyc kalanları avuçlayıp korkudan deliğinde traşı uzamış bir memurun nan e,yayı bu!duracaJıll· 
dan, hatta geç bile kaldığından titreyen kadının ayakları ucuna hı- kötü bir gaz lambasının ışığıle par-
demvurmuş, ve kadının elini öpüp ralrn.rak; !ayan burnu gözüne il itince rahat- Polis .• 
evden çıkmıştı. işte ö gün ak,ama - Hanım ... - dedi -- burada !adı. On dakika sonra Çengelden 

fi 
Buraya gelince kil tı'. 

doğru, misafir odasındaki yatağı dört yüz liradan fazla para vardır. dönen vapurun en alt kamarasında 
kaldırmak istediği zaman nine hah- Bunları alınız. ister yeni halılar a- bir kanapeye uzanmıt ve derin bir 
!arın yerinde yeller estiğini fark- lır odanıza serresiniz, ister odanızı dütünceye dalmış bulunuyordu: 

t · t" b h ld b k b !arı he h • Hiç .. bu i•in iki yeri yoktu. Bu da e mış ı . ., u a e ıra ır, un r angı y 

Kadıncağn;ın tjlhmini pek doğru bir ihtiyacınıza sarf edersiniz. Bu lavereyi mullaka Ömerof çevirmiş 

Beyoğlunclaki 2.partııJl3 • 
kemlinden çalınan on ~ı 
ca!dı. Hayır hayır ... Bıı_' 

t ·ı· - - k b•' me e enaı ıge sıgaca 
mudı. Palto i<:İn de 



i Aydının dilekleri 
; Vilayet fırka kongresinde her şey konu 
.~ ıuldu, raporlar, hesaplar gözden geçti 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayet dım 9übesile hayır cemiyetlerini 
fırka kongresinin açıldığım ve ça· alakadar edeceğini fırka b'!tçesin· 
lıtınasını bitirerek kapandığını tel den yardımın kısılmasını diledikle 
fazınıla bildirmittim. rini söyledi. 
lı: Kongra Valimiz Bay fevzi To· Ba Etem Kadri bu yardımla· 

er, ıaylavımız Bay Adnan, Bay y 
Fuat Şah' ı d · "d" 1 · •-- rın evvelce başlanılan ve mecbu-'d ın e, aıre mu ur en, 'AA" 

ın, erkek, köylü tehirli bir çok ren yörütülen bir it olduğunu he-
fır~~lılar gelmitlerdi. Çoğu köylü yetin yeniden talebe yollamağı kal-
be u~ü kadın olan 49 mümessilin dırdığını söyledi. Müzakere yeter 

e';(1 de bulunuyorlardı. görülerek encümen raporu ittifak-
te onğra,rı fırka batkanı Bay E- la onaylandı. Ve idare heyeti ib

ın Kadrı açtı. 
~ lı: Konğra başkanlığına Aydın mer ra olundu. • Ad kaza mümessili ıaylavımız Bay Dilek encümeni idare heyetinin 
"" nan ittifakla seçildi. Bay Ad· büyük konğraya gideceklerle umu· 
~ ll_an, konğra batkanlığına seçilme· mi meclisi mahalli hükıimet ve be-

;11'k tetekkür etti. Konğraların lediyeyi alakalandıran ve encüme· 
?' a hayatında tuttuğu mühim ye· ne verilen dileklerin bir bir araf-r:. tebarüz ettirerek bu çok mühim ld 

.,t bit f ki l d' tırıldıgv mı hepsinin uyğun görü Ü· ara ı a yapacağını aöy e ı. 
İkinci başkanlığa Bay Etem ğünü bir raporla bildirmifti. Bu 

~dri teklif edildi. Bay Etem rapor da onaylandı. Bundan sonra 
U<ı senelik hesapları daha sel'bea bütçe encümeninin; vilayet bütçe· 
Yeı-eb'l ff sile iki kaza ve yedi nahiye bütçe-• ı ınek için kendisinin a ını 

F
diledi. Mümessillerden Bay Raif !erinin aynen, üç kaza bütçesinin 

eyz · b 1 ıbazı ekler yapılarak onaylanması 
ı, unun bir mahzur o amaya· 

""~-- k hakındaki raporu okundu. Tek· -:'5uu te lifin reye konulmasını 
eöyledi. Bay Etem Kadri ikinci lif u:yğun görüldü. Bütçeler encü-
l..-.k l S · (N menin dedigvi gibi kestirildi. Daha 
~ an ığa, avukat Bay amı a· 
ıilli) ile Bay Hulusi (Söke) de sonra idare heyeti ve yedeklerinin 
ı.,___ " • 'fakl seçimine geçilerek asla azalıklara 
~uııııra yazganlıklarına ıttı a 
-.İld'l l Bayan Ruhiye Şimşek Telli Bay 
:~ ı er, Zabıtların iyi tutu ması 
için k 1 f Etem Kadri, Bay Dr. Nafiz, Bay 

.,. . onğra batkanının tek i i üze· 
ı· ~ 'k' Nafiz Karabudak, Bay avukat 
,ı e ı t de zabıt katibi ayrıldı. 
ı. lda h . . d'v' Nef'et, Bay Sırrı Hun, Bay Halim, 
Y re eyetının ver ıgı ruzna· Bay Raı'f Muhittin, ve Bay Raif 

~ta.ı- d. .. a agın a nızamnameye gore Feyzi ve yedek azalıklara da Ba-
d lııınaınenin konğraca yapılması C 1 Y d yan Fahriye, Bay Ekrem ema, 

~ ı. Bu taslakta idare heyeti se-
j \:ıttıi en sona bırakılmıttı· Rapo- Bayan Merzuke Necip, Bay ecza· 

ı l'lln cı Şevket, Bay Dr. Mitat, Bay Ha· 
okunmasından sonra idare he- B M h 

,. · mit, Bay Çiftçi Nail, ay u te-
l' ~ı seçimi yapılması hakkındaki teJcı re mKaya, Bay Retat ve Büyük 

if abamlanarak idare heyeti- il ki · B E · konğra mümessi i erme ay • 
~t~ taslağı onaylandı. Fırka büyük- tem Kadri, Bay Avukat Sami Na
erıne kong· renin tapik tel yazıları Bay avukat Neş'et seçildiler. 
'~ulması için Bay Etem Kadri· 
lllll teklifi de alkı,larla onaylan- Saat 17,30 da konğra çalışmala-
dıkta 'd h . . zilli, Bay Nuri Kazım Söke ve 

n sonra ı are eyetının rapo-l'lln rını bitirerek baskan saylav Bay 
u Bay Etem Kadri okudu. Ra-l>o Adnanın yeni idare heyetini kut-

r çok can'. ı ve mütevazi idi. Ra· 
l>o !ulayan ve iyi başarmalar dileyen 
l' run başlarında iki yıl önceki vi- sözlerile kapandı. Konğradan son· 

J ayet konğrasında okunan rapor e- 1 t' 1 ra idare heyeti toplandı. ttifakla 
e '4lınarak fırka birliği noktasın-d Bay Etem Kadriyi batkanlığa seç-
a. n Yapılan çalı,malr ve elde e- k k d l ti. Bu konğra bundan önce i onğ· 
1 en iyi verimler bildiriliyordu. · ı ı k f>.1· ralardan daha heyecan ı ve a a a-
tzınname noktasından fırka ça· d · 1 lı ve temiz bir hava için e geçtı. 

~tınaları, büro i'leri, hesap işle-
l'ınden sonra valimiz Bay Fevzi 
1' okerin fırkamıza olan bağlılık 
\le s~vğisi eseri olarak hükumetle 
ta mbir ahenk ve birlikle çalışıl
dığı bildiriliyor ve edinilen fırka 
eınlaki sayılıyordu. İdare heyeti 
haporundan sonra Aydın Halkevi 
afkanı Avukat Bay Neşet halke· 

vinin iki yıllrk çalışma raporunu 
okudu. Ardından Nazilli Halkevi 
başkanı avukat Bay Sami, Naziili 
Halkevinin iki yıllık çalışmalarını 
sözle anlattı. Raporlar alkıtlarla 

kartılandı. Ve ittifakla onaylandı. 
Avukat Bay Sami, fırka çalışmala
rında gÖ!terdiği yrdım ve fırkaya 
bağlılığından ötürü valimiz Bay 
Fevzi Tokere konğrenin teşekkür
lerinin yazılmasını diledi. Bu dilek 
tUif kla onaylandı. Konğre hesap 
\le dilek encümenlerini de seçerek 
birinci toplantısııu bitirdi. Cuma 
ıı:ünü saat 15 de ikinci toplantısı
nı başkan saylavımız Bay Adna· 
nın batlığmda yapan kongrede Ön· 
ce hesap encümeninin raporu okun 
du. Raporda hesapların bir bir a
raştırıldığı çok düzgün ve talima· 
la temamen uyğun olduğunu yal
n;:ı:, Yardım ve harcerah maddele-
r~nın münakale yapılarak bu ter
~1Plerden fazla lıarcanıldığını yeni 
4dare heyetinin bu tertiplerde de 
.~ha ökonomik yörümelerini en

c~ınenin dilediğini ve çok düz
gun hesaplarından ötürü idare he
Yed~lini takdir ettiklerini ve ibra 
e 1 ın · • kl'f ' d B esını te ı edıyor u. 
,.. 

1
ay Etem Kadri encümenin ra-

,.or arın 1 . d' E .. tn ı açma arını ute ı. ncu-
c "en başka:ıı avukat Bay Ulvi en
n uı meni" hesaplara bir bir baktığı

"e d · Yal erın araştırmalar yaptığını 
nız kt • ';"1e ep çocuklarına ~apı· 

idare heyeti raporunun sonu ken 
dilerinin yerlerine yeni arkadatla
rın seçilmelerini dileyordu. idare 
heyetine yeniden dört arkadaş gir
mi,tir. Bunlar Bayan Ruhiye Şim
,ek Telli ile Bay Halim, Bay Raif 
Muhittin ve Bay aif Feyzif'dir. 

Gerek yeniden seçilen ve gerek
se tekrar seçilen arkadatları hepsi 
de memleketin sevdiği ve fırka it
lerinde dürüstlük~ e ve ferağatle ça
lışan ve vilayetin her bucağında 
böyle tanılan kimselerdir. Kendi
lerini kutlular, ulus ve yurd için 
hayırlı çalıtmalarını dilerim. 

O. H. BECERiK 

Çorumda sürek aYı 
ÇORUM, {Milliyet) - Çorumda 

bir avcılar klübü kurulacağını yazmıı _ 
tım. Halkevi spor kolunun bir §ubeıi o
Jan kurum şehrin av isteklileri tarafın
dan tetkil edilmit ve ilk olarak bir ka
file halınde avlanmağa çıkılıruttır. 

Bu ilk avın verimi bir hayli çokça 
olmuş, bilhaua keklik, tavşan avlan · 
mı ıtır. 

Çok güzel ve eğlenceli bir gün ge
çireh tehrimiz avcıları önümüzdeki haf• 
talar içinde daha geniş bir provam i
çind'> hareket ederek büyük bir sürek 
avı yapacakl&rdır. 

Çorum gençleri <le avcılık kurumu -
na rağbet etmekte, üyeleri gün geçtik
çe artmaktadır. 

................... 

TAN 
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Çorumda Doğumevi 
Bir çok köylerden kağnılarla gelen bir 
çok gebe kadının hayatı kurtu1uyor 

Çorum doğum evinin ameliyathanui ' ~ -

ÇORUM, (Milliyet) - Doğum ] 
evine ayağımın uğuru ile girmit ol 
malıyım ki, genç hemşireler, genç 
doktora müjde verdiler: 

- Doğum var, efendim .. 
Bir lah~ dütiinür gibi oldum; 

her yönü, pırıl pırıl, arlık, arlık İ· 
çind' yanan bir yapının ılık, tatlı 
ha vaaında, böyle bilgiç insanlar 
elinde acuna göz açmanın bahti
yarlığını hatırladım. Ve ne, yalan 
söyliyeyim, Atatürk Türkiyesinde 
doğmut küçükleri kıskanır gibi ol
dum? Nasıl kıskanmıyayım ki, ben, 
doğarken, ne zahmetlere, ne acı • 
lara, ne bilgisizliklere katlanmı • 
tını?. Yedi mahallenin hatunları 
toplanmı9lar, hepsi birer ebe kesil 
miş, kimi kolumdan, kimi bacağım 
dan, kimi başımdan tuta tuta, çe • 
ke çeke, viyak viyak, haykırtmıf.:.. 
lar .. Üstelik: 

- "Tü tü, maşallah., diye de 
birer tokat atk etmitler .. 

Evin, hekim başkanı, bana, Ço
rumun bu, değeri, verimi çok ku -
rumunu gezdiriyor .. Çetit çe,it, o
dalara girip, çıkıyoruz .. 

Bu, önünde durakladığımız yer, 
çocuk bekleme, muayene odası i
miş .. Çocukların dosyaları, resim
leri, muayene raporları, duvarlar
da öğütler ... Karşrsmda kadın bek 
leme ve muayene odası .. Ya:uada 
ültra, sun'i günet şuaı. Hastalara 
güneş babnyosu yapılıyormuf. Suni 
güneş banyosunun çok faydası var· 
mış, Su banyo dairesini, hemtire, 
ebe, doktor odalarını birer birer 
görüp çıkarken, kar gibi akla,mıt 
bir odaya giriyoruz. Ortada uzun 
bir masa .. Yönlerine bakıyorum. 

Dolaplar, kristal taslar, soğuk, sı
cak su dolapları .. Makaslar, bıçak 
lar' nişterelr' türlü türlü aletler .. 
Meğerse ameliyat odasında dura
lamıtız. Ben hayatta gazeteci ol • 
masaydım, belki her şey olurdum, 
fakat ne yalan ıöyliyeyim doktor 
olamazdım? 

Biliyorm ki, bu masaya yatırı • 
!anlar üzgüsüz onarılıp, diriltili • 
yorlar ... inanıyorum ki, hastalanıp 
ta buraya yatmıyanlar, başka bir 
acunu boylayacaktır. Bütün bun • 
ları bile bile ameliyat odası ve bil· 
hassa masanın yanında sıra sml 
saflatmıt bıçaklar, makaslar ba • 
na korku verdi ... 

Buradan laboratuvara giriyo • 
ruz. Tübler, cam fanoslar, tecrübe 
illetleri, kimyevi maddeler .. Bu, bi
ribirlerile çarliston oynıyan hamız· 
lı, kibritli, karbonlu mayileri ken· 
di hallerile başbaşa bırakarak ço· 
cukalrın koğuşuna giriyoruz. Biı 
çok mini miniler, halsiz halsiz ba
kınıyorlar. Hasta bakıcılar, hem,i
reler, bunlara, süt, yiyecek, ilaç ve 
riyor. Bir yanda gözlerime ufak 
bir betik ilitiverdi. Bu, betik va · 
kitsiz, çelimsiz doğanların beişiği 
imiş. Buraya yatan çocuklar fen • 
ni vasıtalarla beslenir, büyütülür, 
gürbüzleştirilirmiş .. 

ı 

taların fersiz gözlerine bakıyorum. 
Hepsinde derin ve içli bir sevgi ve 
sevincin atefi yanıyor gibi ... Bes • 
belli, bu, genç hemşirelere, bu, genç 
doktorlara ve genç Türk cumhur • 
luğunun Atasına bitimlenmez bir 
aay~ile ıtitretiyorlardı. 

Doğum evine önceleri rağbet e
denler, bugünkü gibi değildi. Evin 
tifa saçan havası, kokuıu etrafa 
yayıldıkça, halk anladı ki, fenni ve 
bilgili eller elinde doğurmanın bü
yük kazancı vardır. Çorumda san
mam ki hiç bir kadın, mahalle ebe
sine gitmit olsun. Bize yalnız Ço
rumdan değil, kazalardan, köyler
den, hatta komtu vilayetlerden a
kın akın hasta gelir. Cumhuriyetin 
kurumu olan (Doğum evi) onu ku
ranlara layık bir bilgi ocağı ola • 
caktır.,, 

Bu sözleri bana, Doğum evinin 
saygı değer, başhekimi Bay teırısel 
tin söylüyor. Bütün Çorumluların 
sevgisini üzerine toplamıf genç 
doktoru soruyorum: 

- Hastalarınızın hepsi vaktin
de ge:irler mi? 

Doktorun gözlerinde bir üzgü 
bulutu peydahlanır gibi oluyor ve 
olmasile dağılması da bir oluyor: 

- Bazı hastalar, diyor, köyler
den kağnı ile gelirler .. Düşünün ki 
doğum ağrilerile bunalmış bir ka
dının bir kaç saatlik yoldan kağ
nı ile gelmesi ne fecaattır. Bunun
la beraber lazım gelen tedavisi der 
hal yapılarak muhakkak bir ölüm
den kurtardıklarımız sayılmıyacak 
kadar çokçadır.,, 

nın pırıl pırıl yanan temizliğini, 

Doğum evinin eti bulunmaz yapısı
nın pırı lpırıl yanan temizliğini, 

genç hemşirelerin içli şefkatini, ev 
doktorlarının vazife duygusunu bir 
gez daha görür gibi oluyor, hastala 
rın gözlerinden şızan sevgi ve say
gının bitimsizliğinini plançosunu 
çiziyorum. Ve dütünüyorum da 11 
yıl içine sığdırdığımız devrimlerin 
kültür, fen, sanat yuvalarının sa -
yısızlığına şatıyorum .. 

Cevdet BAYKAL 

Sivas - Erzurum yolu 
SiY AS, (Milliyet) - Kış mü

nasebetile Sıvas - Erzurum yolu Ü· 

zerindeki çalıtma durmuştur. Ha
vaların açılmasile beraber yeni yıl 
faaliyeti daha fazla bir uğraşma İ· 
le ilerliyecektir. 

Sivas okutucularının 
toplantıları 

SiY AS, (Milliyet) - Sıvas ilk 
mektep okutucuları yedi günün iki 
gününü konuşmalara ayırmıştır. 

Her pazartesi ve perşembe günle
ri öğleden sonra birlik salonların
da mesleki mevzular etrafında kon 
feranslar verilmekte ve bu suret
le istifadeli günler geçirilmektedir. 
Bu toplantıların gayesi, okutucu -
ya meslek hayatı üzerinde büyük 
tesirler yapmak ve okutucuları da
ha ilmi bir sahada eti tirmeğe uğ-

5 

Ayı inind~ çocuk 
Görülmemiş bir vak'a: Bir ayı çaldığı 

çocuğu emzirip besleyordu 
ÇORUM, (Milliyet) - Çoruma 

bağlı Osmancık kasabasının köyle-
rinde eti az bulunur, hazin bir va
ka olmuf, ayı diye kabalık ve ab
dallı:kla hor ve hakir gördüğümüz 
bir hayvan, insanlara, zekasının 
foce ve orijinal örneklerini gös
termi,tir. Bununla beraber ne acıki 
zavallı hayvan zekasının kurbanı 
olmuf, üç yavrusu:da, eyliğe kem· 
lik bularak, öldürülmüttür. 

Bana verilen duyuma göre hadi
se ,öyle başlamıştır ı 

Kı, basdırmadan önce Osman
cıklı bir kadın henüz süt emen iki 
yaşındaki yavrusuyla dağa odun 
kesmeğe gitmi9tir. iki ağacın ara· 
şına kurduğu beşiğe çocuğunu ya
brarak, odun kesmeğe başlıyor. 
İti bitibde dönünce betiğin bot, 
çocuğun yerinde olmadığı hayret
le görüyor. Derin bir tatkınlık ve 
keder içinde dağı alt, üst ederek 
aradığı halde çocuğu bulamyarak 
köye dönüyor. Ve batından geçen 
!eri ağlaya ağlaya anlatıyor. 

Köy delikanlıları derhal hare
kete geliyor, sopasını alan, çiftesi
ni umuzlayan dağın, yolunu tutu
yor. Arıyorlar, tarayorlar, çocuk 
yok, yok ... 

: 

Aradan günler geçiyor ... Kıt bas 
tırryor. Osmancıkta bu yıl görül
meınit bir kar vardır. Bir metreyi 
atkındır. Ayni köyden bir adamın 
odunu tükeni veriyor. Adamcağız 
dağa çıkıyor. Baltanın seai lcaJ1ı· 
!ardan vahti vah9i sesler yüksel
tirken, bu, seslere bir de çocuk se
si karışıyor. Adamcağız sesin gel• 
diği tarafa ko,uyor. Ne görsün. 
Çocuk bir ayı ininde, ayı yavru• 
lariyla oynayor. Şatkın tatkın kö
ye :kotuyor, çocuğun sağ olduğunu 
haber veriyor. Köyde bir telat ve 
hayrettir batlıyor. Büyük bir me• 
rak ve heyecan içinde dağa tır· 
manıyorlar. Ve ayı ininin ağzına 
geldikleri vakıt gö~dükleri manza< 
ra cidden enteresandır. 

Ayı, fU, bizim kaba, abdal bil
diğimiz ayı, çocuğa ıüt emzirmek 
le, oktamakla metguldur. Fakat in 
aanlı:k ve insanlar bu, tafkatın, 
sevginin manasını bilmeyecek ka. 
dar gaddardır. Günlerden beri, 
kendi yavrularıyla birlikte bir İn· 
san yavrusunu da bealiyen, ıüt ve
ren zavallı hayvanı 3 yavrusu)\ı 
öldürürlerken, ~ocukta bön bön ba· 
karaY. bu, ikincı annesinin hazin 
ölümüne ağlıyor. 

MERZİFONDA TEDA VI EVi 

M erzilonda tr.davi evi 

MERZiFON, (Milliyetı - Bura
da çok çalışkan kıymetli h.ir mua
yene ve tedavi evi vardır. 1932 se
nesinde açılan bu yuva, az zaman
da pek büyük varlıklar yaratmış; 
bir hastahane kadar memlekete 
hizmet etmittir. Şi ... ~iye kadar şu 
kadar hastaya bakmış ve ilaç ver
miştir. 

1932 senesinde 1728 hasta müra
caat etmiş ve bunu "645.,ine ilaç 
verilmiştir. 

1933 senesinde: 1961 kişi mü
racaat etmiş ''733,,ne ilaç verilmiş-

Aydında yağmurlar 
AYDIN, (Milliyet) ~ Son yağ

murlar vilayetimiz için çok fayda
lı olmuştur. Gerçi bazı zararları 
yok değildir. Son günlerde yağan 
fiddetli ve sürekli yağmurlardan 
çiftçilik bakımından herkesi çok 
sevindirmiş ve güldürmüştür. 

Yağmurlardan vilayet yollarının 
bazıları bozulmuş: br-.zı köprüler 
ufak tefek zarar görmüştür, Köy· 
lerde yıkılan duvarlar da olmuşsa 
da nüfusca bir ziyan görülmemit' 
tir. 

-o-

Aydın hastanesinde bir 
yılda bakılE!-n hastalar 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 
memleket hastahanesi nisaiye ser
visinde 934 yılında 395 hasta baş
vurmuştur. Bunların hepsi de yatı· 
rılmışlardır. 

Bir yıl içinde 172 müdahele ve 
ameliyat yapılmıştır. Bir yıl içinde 
105 doğum olmuş bunlardan 71 lo 
husadan diri çocuk olunmuş, 34 ta
nesi de bir çok marazi sebeplerden 
ölü olarak doğmuşlardır. Bir yıl 
içinde nisaiye polikliniğine 518 has 
ta ayaktan müracaat ederek mua
yene ve tedavi olmuşlardır. 

Zühreviyeye bir yılda belso • 
vukluğu ve frengiden 84 ha.ta yat 

ve başdoktor Bilgin. 

tir. 
1934 senesinde İse: 2227 hasta

ya bakılmıt; "869., tanesine ilaç 
verilmi9tir. Ve bu miktar her yıl ço 
ğalmakta yüzlerce halk, köylü,,e
hirli muayene ve tedavi edilmekte-
dir. wl' 

Çok kıymetli ve çalıtkan hüku
met doktoru, Ahmet Bilginin, 
SOtı SUZ çz.lışmaJariJe adeta bir hasta 
hane şekline girmittir. Fakir ve· 
müsait bir eve malik bulunmayan 
birçok hastaların doğumunu da be
lediye ebesi burada yapmaktadır. 

Hafik suyu 
HAFiK, (Milliyet) - Kazaya 

getirilecek su iti için boruların dü 
zelmesi havaların soğuk ve karlı 
gitmesinden kalmıştır. Havalar a
çılır, açılmaz kazada ilk uğrafıla
cak su işi olacak ve bunun ilerle -
yişi ile de Hafik su işi de bitmiş O· 

lacaktır. 
_.,__. 

Zarada kültür işleri 
ZARA, (Milliyet) - Sıvasın 

ver'' r çalışma sahasında iler
lıyen hır kazası Zaradır. Burada 
her gün bir ilerleme eserile kartı· 
laşmak mümkündür. Kazanın her 
i'inde büyük emeklerle büyük it • 
ler b14aran kaymakam Nami dur
madan çalışıyor. Su, kültür, kaza
yı düzeltme işi ön safta yer almak
tadır. 

Bay Nami bütün köy okutucu· 
larını kazada toplayarak onlarla 
ameli görüşmeler yapmaktadır. 

Söz birliği ile nahiye müdürle
rinin ve ihtiyar heyetlerinin de bu 
toplantılarda yer alarak onların da 
sozlerinden istifade edilmesine ka 
rar verildi. 

Su işi 
Zaraya getirilecek içme suyu 

işi kışın araya girmesinden baha
ra kalmıştır. Havaların açılması İ· 
le Zaralıların beklediği temiz su 
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Arkasından bir el omuzuna do
kundu. Bir ses: ''Dal, dedi reza
let çıkarmada:ı beni takip ediniz 

Hülasa 1 
[Fantoma - Hırsız namile maruf o

lan Marten Dal husU6i bir baloda da
vetli bulunmaktadır. Bu baloda Fan
tomarun düşmanı faıkat Martenin dostu 
bulunan polis hafiyesi Sumcrs de var
dır. Yani Dal iki şahsiyete sahiptir. Fan
tomanın gözü ev sahibinin y<:Jil mücev
herine takılmı§tır. 

Meğer bu mücevheri bir genç lı:ız 
aşırmı§ ve biraz sonra skandal mey -
dana çrkınca vaziyetini kurtarmak için 
elması Dal'e vermigtir.] 

ikinci Kııım 

Yeşil elmas 
Gözünün önünde her teY karma.. 

kantık olmuftu. Ve hiç ses çıkar· 
madan genç kızın kendisine verdi
ği teYi avucunun içinde ııktı. 

Brina mırıldanıyor: 
- Aman, diyordu, dikkat, ben 

zaten fÜpheliyim. Fakat kimae siz
den tüphe edemez. 

- Acaba mı dersiniz? emin mi
siniz? 

Bunu söyledikten sonra uzun u
zun gü)meğe ba,ladı. 
-T bii siz Marten Dal'aınız. 

Herkes sizi tanıyor. 
Onun nazarında mesele halledil

mi' bitmifti. Dal da vaziyetin veha
metini demal idrak edemiyecek 
derecede tatkındı. Evet kendisi bir
çok kibar salonlara, kulüplere gi
ren çıkan Marten Dal idi. Tiyatro
ların operaların büyük gala müsa
merelerine giderdi At yantlannı 
kaçırmazdı. Ve evlendirecek kız
lan olan birçok annelerin gözleri
ni kamaftırırdı. Bunu herfı:eı bili
yordu. Fakat Brianın daha ötesin
den haberi yoktu; 

- Aman Marten diye kekeledi. 
Dikkat edin. iyi muhafaza edin! ... 
O kadar safça, budalaca söylüyor
du ki, Dal vaziyetin fecaatine rağ
men gülmekten kendisini alamıyor 
du. Eliyle sert, yuvarlakça Jeyin sat 
hını yokladı. Her yeri dolgun de
ğildi. Bir tarafı hafif yayvandı. A
vucunu açtı: ve brote göz ucile 
baktı. Bu evvelce tamamile yuvar
laktı. Fakat timdi nedense ya kaza
ra, ya kasten bir parçası koparıl
mı9, kenarlarından bir tarafı hafif
çe yassıltılmıftı. Dal far ketti: 

- Kırılmıf··· 
- Susun! o kadar hızlı söyleme-

yin, biraz evvel oldu. 
Genç adam brotü cebine koydu. 

Tam bu esnada Brinanın eli, kolu
•un altında titremeğe batladı. 

- Aman diyordu. Dikkat edin, 
bir fey olmasın! •. 

Dal peki mi.nasında bqını salla
dı. Kalabalık açılıyor ve herkes ma
dam Koverlihe yol veriyordu. Ev
sabihesi kendilerinin bulundv:;~ ta 
rafa doğru ilerliyordu. Çok heybet
li idi. Her zamankinden daha ziya
da sarıtındı. Siyah ve turuncu blu
zunun içinde gayet tuhaf görünü
yordu. Bahusus elbisesi teklinin 
bütün genifliğini de ortaya vuru
yordu. 

Haline bakılırsa batına gelen fe
lakete kartı mukavemet ettiği ve 
kederini sakladığı anlatıliyordu. 
Y ~il elmas omuzunda yoktu. 

- Brinacığım dedi. Bana küçük 
bir hizmet yapmak istemez misin? 
M. Dal bizi mazur görürler sanının. 

Sesi kederli ve tatlı idi. Fakat 
Marten bunun içinde tehditkar bir 
mi.na seziyordu. Melankolik bir 
tebessüm dudaklarında dolmut kal
mıştı. Genç adam iğildi. Ve Brina 
ev sahibesile uzaklatırken ona fey
tanca bir bakıt fırlattı. 

- Aman! demek istemiyordu. 
Sonra ikisi birden bütün bu kala
balığın tatkın nazarları altında 
uzaklattılar. Kayboldular: 

Dal meseleyi çakmıftı. Brinanın 
üzerini arayacaklardı. Hiç bilmedi
ği bir sebepten dolayı nedense fÜp
heler onun üstünde toplanmı~tır. 

Gülümsedi ve eliyle cebindeki el
mayı yokladı. Va:r.iyE"t komik hem 
de tehlikeli idi. Yankesecilerin en 
mahiri F antoma - Hırsız böylı~ bir
denbire kıymetli mı.icevherin mu
hafızı olmuttu. Etr'lfına bakındı. 
Filhakika Sumers meydanlarda 
yoktu. Fakat, o, polis haf iyesinin 
nazarlarını üzerinde hiısedi)'Ordu. 
Hadiseler biribirinin üzerine yığılr 
yor ve genişliyordu. Sumers'in, ye
til elmasının çalındığı ve oktan be-

olan hırsızın Marten Dal olmasın
dan fÜphelenmeai ve bunun da da
vetliler arasında bulunması ki.fi i
di. Eğer üzeri aranırsa yetil elma
sın bulunacağı muhakkaktı. Ne fe
ci ve ne garip vaziyetti bu! 

Omuzuna bir el değdi. Sert bir 
aes mırıldandı: 

- Dal rezalet çııkarmaym ve bir 
tek kelime söylemeden beni takip 
edin. 

Dal geri döndü ve karfumda po
li• hafiyesinin memnuniyetle parla
yan kınmzı çehresini gördü. 

Bu esnada birdenbire aklına 
Brina'mn fU sözleri geldi: 

"-Sakın bu poli• hafiyesi Fan
toma - hırsız olmasın? 

Evet, hakikaten bu cümle çok a
laylı idi; gözlerile Sumera'i takip e
derken hep bunu diifünüyor. Ve 
kendi kendisini teselli ediyordu. 

Fakat yefil elmaslı brot taca
ketinin cebini yakıyordu. Polis ha
fiyesi, bir kedi fareyi nasıl gözler
se onu öyle dikiz ediyordu. 

Dal acaba, Brina'yı ele verme
den bu elması yok edebilir, yalrut 
Sumera'in göremiyeceği bir yere 
saklayabilir mi idi? 

Kapının önünde durdular. Ni -
kola Koverlih katları çatık, suratı 
asık bir surette kendilerine bakı
yordu. 

Polis hafiyesi kendisine: 
- Yakaladım, dedi. Davetleri

nize bir feyler söyleyiniz ve dans 
artık batlasın ! 

Koverlih bunu duyduğu zaman 
hayretten kendisini alamadı. DaJ 
enditeli idi. Fakat bu enditeaini 
müstehzi bir tebessümün arkasın
da sakladı. 

Evin sahibi: 
- Her halde yakaladığınız a -

dam M. Marten Dal değildir dedi. 
Yoksa pek garip olur. 

- Hayır, Fantoma - Hırsıt'ı 
yakaladım. Hadi nz misafirlerini
zin yanına gidin. Biz kütüphane -
deyiz. 

Koverlih'in zayıf suratı ektimi.
ti: 

- Hata ediyorsunuz dedi. M. 
Marten Dal böyle bir adam olama2. 
Fakat mademki ıarar ediyorsu -
nuz iabat edin bakayım. lıbat e • 
din ki bu işi yapan odur. Yoksa 
fena halde bozulursunuz. 

Sonra Dal'a döndü ve dedi ki: 
- Bana kızmıyorsunuz ya? 
Genç adam: 
- Hayır, diye cevap verdi. Ha

yır, kızmıyorum. Bilakis bu ada -
mm yaptığı botuma gidiyor. 

Sumers, Dal'in koluna dokun -
du ve her ikisi birden dans salonu
r ı tcrkettiler. 

Kütüphane evin öbür ucund ı 
iJi. Burası büyük fakat 104 bir o
daJ.-..n ibaretti. Cazbandın .sesi git
tikçe 7ayıflamıttı. Sumers kapıyı 
açtı ''e genç adama içeri girmesini 
söyledi. Sonra elektriği yaktı. O · 
da ab3ydınlık olmuftu. 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;; -
Dal hiç canı srkılmıt gör?İnmü

yardu. F.trafa bakıyor ve kıyır.etli 
halıları, koltukları, divanları, tab
olları, bibloları seyrediyor'.!u. 

- Güzel dedi. Çok güzel fakat 
biraz ağır!. insana yeni bir zengi
nin evi hi3sini veriyor. 

Sumers alaycı bir sesle cevap 
verdi. 

- M.erak etı:aeyin, yakında iste 
diğiı iz gibi sade bir oda bvlursu -
nu7. 

Dal bu kinayeyi anlamamıt gö
rünüyordu. Sumers kapınt"'I öniin
de ke.1disini endite ile süzduğü za
man o, güzel bir kütüphanedeki ki 
tapları ögzden geçiriyordu, 

-- Her yerde kitap! Her yerde 
kitap! diye mırıldandı. F .tkat hiç 
biri okunmağa değmez. 

Sonra omuzlarını silkti ve po
lis hafiyesine dönerek sordu ; 

- Bana bir fey mi söyliyecel<li
niz? 

- - Evet. Yetil elmasa dair bir 
kaç kelime ... 

Dal gayet lakayıt bir tekilde ce
vap verdi: 

- Yetil elmas mı? Çok entcre
~an bir şey!. Biliyor musunuz ki 
bcı )' e~il elmas dediğiniz teyin as
lı "Jade,.dir. Ve bu söz "yan ta -
rafta ağrı., manasına geler eski 
nir hpanyolca kelimeden gt'lir? 

- Ha ır, fakat b. · 

, . 
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MÜTEFERRİK HABERLER 
MAARiFTE 

Hukuk talebesi 
için yurd 
Üç yüz kişilik münasib 

bir bina aranıyor 
İstanbul Oniverıaitesi hukuk fa

kültesinde okuyan yardıma muh
taç talebeler için Maarif vekaleti 
bir yurt açuıağa karar venniJtir. 
Tıp talebesi için açılan yurtta oldu
ğu gibi, Hukuk talebesi için de 300 
kitilik bir yurt açılacaktır. Yurt i
çin münasip bir yer aranmakta -
dır. 

GayrimUslim mektepler ho
caları için imtihan 

Kültür bakanlığı ecnebi ve gay
ri müslim mekteplerdeki muallim
leri pedagoji ve tedris usulünden 
imtihana karar vermiftir. Bu ka -
rar üzerine hangi muallimlerin ne
rede ve ne suretel imtihan edilece
ğine dair bir talimatname hazrrla
nacaktır. 

Bu talimatname bütün muallim 
!ere ders yılı bibneden evvel teb -
liğ edilecektir. 

Kültür bakanının bugün 
dönmesi muhtemel 

Kültür bakanı Bay Abidin Öz
men dün öğleden sonra, Oniversi
teye giderek mef&Ulolmu,tur. Kül
tür bakanının bugün Ankaraya 
dönmesi beklenmektedir. ---

V ~rnadan yaya gelen beş 
Türk genci 

Varnalı bet Türk genci Türkiyede 
iı b'1.!mak n Türk mekteplerine gir. 
mek için ıeçenlerde Varnadan kalka -
rak yaya htanbu1a gelmişlerdir. 

Bu ıençlet" burada umduklarma bu. 
lamadık.anndan fflr.rar mem1eketleri
ne dönmeğe karar verm ~ ~e:r ~e bu mak· 
aatla Bulgar konıo<lo•luğuna müracaat 
ebniılerdir. 

Ancak ellerinde pasaportları olma· 
<lığından konıoloabane ken<l~ .... ine pa
aaport veremiyeceğini biJdirmiıtir. Bu
nun Uzerine gençler, Bu.gari&tandaki 
ailelerine müracaat eder !t meı~~eket· 
!erine dönebilmeleri ve kendilerine pa
saport verilmes.i için teşeM>i.isatta bu· 
lunmalanm iıtemi§S.,,.clir. 

Türkiye matbuat kongresi 
ANKARA, 23. - Nisan ayında 

Ankarada bir Türkiye matbuat 
kongresi toplanacağı söyleniyor. 
Türkiye matbuat cemiyeti için vi
layetler evinde bir yer ayırılacak
tır. Burada bir de matbuat klübü 
olacaktır. 

Matbuat kongresinde gazeteci
ği ali.kadar eden bütün meseleler 
konutulacaktır. 

Soku'ması yasak banmlar 
Matbuat kanununda yapılan 

değitiklikler vilayete bildirilmi,tir. 
Buna göre Türkiye veya yabancı 
bir memlekette çıkan ve kanunun 
birinci maddesinde yazılı olan ba
sımların dağıtlması ve Türkiyeye 
sokulması bakanlar heyeti karari
le yasak edilebilir. 

Dağıtılan baaınlar Bakanlar he
yetinden çabuk kesim alınmak Ü -
zere Dahiliye bakanlığının buyru
ğile kesimden önce toplattırılabilir. 
Yasak edilen basınların yasaklığı
nı bilerek Türkiyeye sokan ve da
ğıtanlardan 50 liradan 300 liraya 
kadar ağır para cezası alınır. 

ÇACIR/ŞLAR 

T. 1. C. 1. lstanbul mmakası başkan
lığından : 

27-l-l93S taribincle yapılacak Tayya
re Şühedası ihlifaline ıehrimiz •porcula
rının iıtiraki kaı-arlaıtırılmıthr. lbt.ifa
lin ıureti icrası bakmdaki malumat 
alakadar makamat tarafından ırazetelere 
verilecek tebliğe ıröre mrn.takamıza men
ıub sporcu arkadatlarm bu merasimde 
hazır bulunmalan isteğimiz b>ldirilir. 

tir. 
- Demeyin. imkanı yok! Hiç 

ensede ağrı olur mu? Ne garip has 
tahk bu! Peki.la timdi gelelim fU 
si2h yefil broş meselesine .. 

-- iti alaya boğuyorsunuz, fa
kat meselenin buna tahammülü 
yoktur. Ben madem Koverlih'in bu 
akşam taşıdığı ye,il elmast11r. bah
sediyorum. 

- Evet, farkındayım. Ay gibi 
yuvarlaktı. Bir tarafı zayıf yasM i
di. Her halde Madam Koverlih'e 

Memlekette hava 
Hemen her yerde bava 

kapalı v~ yağışlı 
ANKARA, 24 (A.A.) - Ziraat 

vekaleti meteoroloji enstitüsünden al -
dığmu2 maliimata ıröre, son 24 saat i
çin<le yurdun Trakya ve Ege alanlan 
kapalr, diğer yerleri umumiyetle yağı§h 
ıresmiıtir. 

Y ağıtlar Akdeniz kıyılarile Kara -
deııİ2 kıyılarında yağmur, O..ta Ana -
dolu ve doğu Anadoluda kar ıe<klin -
dedir. En çok Yaii•ı 10 milimetre ola
rak Rinde ölçiilmuftür. 

Diğer yedenle yağıı 2 ila 9 mili -
metre '1 asındadır. Orta Anaclolunun 
bah kıanmdan maada yerferi ve doğu 
Anadolusu tamamiıe karla örtülüdür. 
Düne nazaran bava üç derece etrafın. 
da ölçül.müıtür. 

Bu gece en dii§ük ıuhunet srfmn 
altında Karsta 19, Sıvas, Y 02gat ve 
Çorumda 10, Enurumcla 9, Ankarada 
6 derecedir. Düne ait en yüksek subu
net sıfırın üıtü;;.de IS ,derece olarak 
Antalyada kaydedilmiıtir. 

Bugün Ankarada öğfey.İn bava Ml

buneti sıfırın üıtünde bir dereceye ka· 
dar yükselmİJse de tekrar soğumaya 
bapamıı ve öğleden ıonra aaat J4 te 
ııfırm altında 4 dereceye düımüıtür. 

ISTANBUL, 24 (A.A.) - Sıfrr 
hararet derecesine ve deniz seviyesine 
indirilmit barometre bu •abah: Saat 
7 de 766,S, 14 te 76S, derecei hararet 
7 de 2,5, 14 te 7, asgari derecei hara
ret 1,S, uami 7. 

Rüzgar mütehavvil esmiıtir. Sani
yede sürat.i 6 metredir. 

Tayyare ihti.fali proğra

mında cieğişiklik 
Tayyare cemiyetinden: 
2'1-1-1935 pazar günü yapılacak o

lan şenit tayyareciler ihtiıa.une dair 
n ... f ·ed ı e .1 programda aşaiııdaki deı:i
t~ .c:h.,.,..a c r ya;ulmııtır. 

1 - ihtifal 12 den 13 e kadar de
ği., 14 te.1 ıs e kadar devam edecek· 
tır. 13,:iO da hcrk .ain yerinde bailun -
ın.:.a 1 l..!.Z..ındır. 

2 - lttırak edecek mekteplilcr:n 
ön arrasmda Mıli Türk Talebe Birliği 
bıllunacaktır. Ordu, Tayyare cemiyeti 
ve be.etliye namına ıöylenecek nutuk
lardan sonra Milli Türk Taılebe Biri.i
ği namına dOrdüncj.i bir nutuk ıöyie
ne .: e.c:t ır. 

İran konso osluğunun 
bir tebliğı 

Şehrimiz lran konıolo•banesinden 
aldığımız bir tebliğde, Iran ile Irak a
rasındaki am.rr aoJaıamamazlığının Li· 
hey d.vanına tevdi edildiği hakkında 
bazı lstanbul gazetelerinde çıkan yazı
ların doğru o.lmadığı bildirilmektedir. 

Milletler Cemiyeti konse)·i 21 bi
rjnci kinun pazarte'3i top~nbsında J. 
ran Hariciye nazın Bay K.iziminin 
tezini kahul etmiıtir. Buna nazaran 28 
ikinci kanundan itibaren her iki taraf 
kotıu§malanna Romada devam edecek 
ve neticeyi M:llet:er Cemiyetinin gele
cllıı toplantısına b.ıdirecektir. 

Küçük Haberler 

* Çekirge haber:eşme ô~iıi - Tür· 
kiye, l- ılishn, Şarka l:.rden, 1 t&.lıı .. e Su
riye bükıimetleri çekirııeye karıı açılan 
savaıı kuvvetendirmek için bir çekirge 
Utihharat ofisi lcunnutlardı. Bu kurum, 
üç yıl daha uzablmıthr. 

• Maliye muhasebe genel müdürü -
Maliye bakanlığı muhase!>e genel mü -
dürü Bay Mdımet Ali şehrimiz maiye 
iflerinde bir takm ara!ltınnalar yapmıt 
ve dün akıam Ankaraya gitm.i,tir. 

'f. Hukumetin müıeadffi ile Tarsusta 
aıan atika arayacak olmı Alman müte
hauularmdan Bay Erich T orosa ııit -
mittir. Şehrimize ırelmit olan lngiliı 
asan atika mütehau111 Bayan Elther 
dün Toroı ekspreıile Benrta pmiı
tir. 

• Şehrimizde bulunan deniz ve ha· 
va müıtcpırı Bay SaduUah Güney dün 
d cni2 ticaret müdürlüğünde mefilll ol
muıtur. Bay Sadullah Güney, öğleden 
M>nra yanında deniz ticaret müdürü 
Bay Müfit Necdet O-iz olduğu halde 
limanda bulunan Aksu vapurunu gez
mittir. 

Vapurculuk tirketinin yeni aldığı 
bu ıremi beğenilmiıtir. 

* Bu sabah saat 10 da eli§ hekimle
rinin senelik kongresi etıbba odasında 
yapıJacaktıT. 

* Bu ıabah aaat 10 da Etıbba ocla-
11nda Etıbba Muhadenet kurumunun 
a) 1 k toplantısı yapılacakhr. Bu top -
Janud.: üyelı:xe ait yardım sandığı tali· 
matnameıi görütillecektir. 

~-~-~--·---~---~-

HALKEVINDE 

Konferans ve temsil 
H•kev.inden: 
l - 28-1-1935 pazartesi günü saat 

( 18) de evimiz merl<ez salonunda Sel
çuk Sanat mektebi müdiiTü Bey Ahmed 
Aınn tarafmdan (Çocuğun amdi ıhayat
ta erken yeti§ tirilmeıi) hakkında bir 
konferans verılecekt.ir. Herkes gelebi -
lir. 

2 - Yine 28·1·193S pazartesi cünü 
&aat (20) de Gülhane parkı içinde A
layköşkünde temsil ıubemi2 tarafın
dan (Beyaz kahraman, Mürebbiye ve 
Figaro) piyesleri oynanacaktır. 

Bu temsilin davetiyelai her ırün .. - . . 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen defaki bilmec.emiai doi ..-u h.a11eden
ler araımda çektii imi& kurada birinciliii: 
J 'en d 'arc m ek tebi ihzari aınıhnd~ Bayan J a
le Şe•ki, lkincilii i: lıtanbul Erkdıı: Jiıesi dör
cliincü ıın.ıftan 728 numaralı Bay Lütfullah 
Ensin bunmıtlardır. 

ldarehanemd:deD hediyelerini almaları ken-

dilerinden rica olunur. 
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4 
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11 

Ceçen defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 
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Oımanlıca karıılılr:larnu yasdıirmız kelime
lerin öz türkçe muka biller ini 7az.arak ıeklimi
zin 'hot hanelerine perlettiriniz. •e keserek 
"Milli1et Bilmece memurluiuna,. ıinderinix. 

Bilmttemizi doiru hall~enler arasında kora 
seki1or .,e kazananlara hedi1eler •eriyoruz: 

M üddeh Paz..arteıi ıünü akıama kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
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SOLDAN SACA : 

l - M uam m a 71 Büyük 3, 
2 - Libim 2, 
3 - Yemekten ern.ir 2 , A a1ada bir devlet ~ 
4 - Ailreba 3, Val ide 3, 
5 - Bir nni ot 4, Çift deiil 3, Beyaz 2, 
6 - Siyah 4, l ı imlert aıfat yapan bir edat 2, 
7 - J,ret 4, 
8 - Ka .. p 4 1 Mu%lim 3, 
9 - Aziın, cesim, ıef, ul'fi 4, 

10 - Nota 2, Bir m epa 4, Armın yapttiı 3, 
J J - ince deiil 5, 

YUKARDAN AŞACI • 
1 - T az• dei:il S, Allah 5, 
2 - Yama 2, 
3 - Aa1ada bir nehir 4/ i 
4 - Bir nevi tat 4, Li.ti e 4, 

5 - L&him 2, lmsa 4, 
6 - Şüphe 5, 
7 - Eski bir medeniyet 31 Sefir 4, Rabıt e-

clab 2, 

1 

8 Sandal 3, 
9 - Ahbap, alul 2, Memlet.et 2, 

10 - Bir mey•• 3, Hücre 3, 
ı 1 - Dakik 2, Be1az 2, Nota Z.. 

Askeri tebliğler 

\ okıamaya ge.miyen 
ibtiyat zabitleri 

Uokiiclar askerlik ıubeıinden: 

1 

934 yılmm haziran ııünlemecinde 
ihtiyat zabit yoldaınaııııa gebnemit o
lanlann kayıtlarının lııapatılmasmı Ye 
hekimlerin ele ihtiııaı vesikalarile bir -
lilııte ea kııa bir zamanda ıubeye müra
caatları • 
- -------------

Sardan çıkanlar 
PARIS, 24 (A.A.) - Sarclan mu -

bacet"Ct edenler arasına lııartrataldıı un -
aut4annm karııttmmuına mani ol
mak maluadile çok ciddi tedbiıter a
lınmııtır. 

Bu sabah hududa ırdea bir çolıı mu
hacirlerden •.İyaııi miilteci olıduk:lan,... 
da ıiipbe caiz ohruyan ancak yedi kiti 
kabul eclilmiıtir. 

Büyük Sovyet kongresi 
MOSKOV A, 24. A.A. - içeri 

Rusya Sovyetkongresi dün itlerini 
bitirerek dağılınıttır. 

Büyük Sovyet Rusya kongresi 
yarın açılacaktır. Molotof kongre
de içeri ve dıtarı siyasa hakkında 
hükUınet raporunu okuyacaktır. 

Katoliklerin ho:;ona git· . 
meyen pıyes 

BERLIN, 24. A.A. - Kobenha
yer'in (kahramanlıklar) adındaki 
piyesi dün gece ilk defa ~~ara~ 
Berlin devlet tiyatrosunda gostenl
mittir. Bu piyes k~toli~ ~ahafilde 
derin bir memnunıyetsızlıkle kar• 
tılanmıştır. Bu piyeste ltalyan filo· 
zofu Bruno değeri takdir edilme
mi, bir dahi, ve klisenin i~tibda
dma kaJlI isyan eden ve nıhayet 
mağlup olan bir kahraman olarak 
gösterilmektedir. --

ispanyada vaziyet 
MADRIT, 24 (A.A.) - Asliiri ve 

Katalonya umumi valilikleri ile b~ı .~· 
yaletler mü•te11na olmak Üze!e ~u~'!" 
- fevkali.dc ahval ıdaresı ilin 

Yeni soyadı 
Alan:ar 

* Balıkesir jandarma müftıi~~ 
makam Bay Fehmi ve a:Jesi, tdı 9r1 
ırsında Bay hmail ve ailesi e~ 
Mua:ı:ze2, oğlu Senbenoa tale;;ıi 
Orhan (Denizli) soy adını 
drr. . • .:.i 

Şark ıimendifereri bek~~ 
Salih ve relikaıı ve çocuğu ildi' 
tak), Şehzadebaıı Molla H~ 
Emirhoca ıok. S No. da otura" ~ 
karısı Vahide, kızı Nurbayat -
bay), Şehzadebatı Molla Hüır<ff 
hailesi Emirhoca sokağı S No. ~ 
ran Mihrrye, oğu)ları 1 smet ;!:...,. 
mettin, gelinleri Fahriye ve :ı'-,jl 
ıunu Gönül (Uluıakul) ıoy 

almışlardır. ; 
• Doğum ve kadın haıtalıkiol' i 

basam doktor Robert (Bayar) t#I 
nı Mmııtır. -·~ 

1 timadı Milli Türk Anonim :;ıır'ı 
Şirketi yangrn laısmı ıınemurl~ 
Hasan Şevket (Erdoğan), Po!P f. 
yeti müteferikasında 341 n~J 
manuru Bey Necati ve biraderi -
ri (Arün) ıoyadmı almqlardır. ~ 

* Müderris Muslihiddin 
kardqleri D. D. yollan Cer p 
OlllDBD Tevfik, mühendis M~ 
lı, mühendis Süha Fazlı (Ta~~ 
adını almııbır ve tesçil ettirJnı...,...j 

* Gazetemiz müretıipl~~ 
hat, balıur, annesi ve karcle§lerı ,1 
man), Samatya lJkalpalııçı fili'; 
numarada Muıta4 oğlu Meı,.oll / 
aile iıimleri ol.,. (Altunıoy) to1 
mu almıılardır. _./ . -iki İngiliz kruvazörıJ 

çarpışh , 
LONDRA, 24.A.A. - ~ 

nezareti, .affı harb lmıvuör " 
den (Hud) ile (Renovn)un ~ 
öğleye doğru İspanya açıkl A 
manevra yaparken çarpıştrk111 ' 
bildirmektedir. ,1. 

iki kruvazör, hafif has~ , 
mı~. Yaralanan y_?klur, ff~ 
gemı, manevra programına . u 
kan Cebelüttarika gitmektedı,.. 

Amerika ha va yollatıll' 
pekle~tiriyor 

V AŞlNGTON, 24.A.A. --: ~ 
ri mesk\ın V ake adasında bıt .,.t 
yare meydanı yapılmam: için~ 
riye bakanlığına tekliflerde !'JI 
nulmuttur. Bu adacık 260 ~ 
büyüklüğündedir ve 1898 de /I' 
rikanın eline geçmİttir. ~ 

Vake adası Hongkong ile 'f 
arasındadır ve birinciden bet; 
ve ikinciden üç bin kilometre 
safededir. 

~ 

Dr. Şaht it başıod• 
; 

BERLlN, 24.A.A. - Havat..ıtı 
habirinden : Dün ne,redilerı ıır.Ji 
rü emirnameler, Alman el e.fll' 
!iğini tanzim ebnektedir. .,,,J 

Bu emirnameler, esnaf c? 
, lerini yeniden kurmaktadır• . , f 
el emekçiliğinin hafına esrı., 
nel odası getirilmiştir. 

lngilterede intibab~~ 
LONDRA, 24 (A.A.) - 119 ;/_ 

sının rsmi taleplerine .. ~ , t' 
bat ıonbıoarcla yepdacalıımıt ırilıi 
:uriıldar yapılmaktadır. J 

I ıçi fırkası icra k<>..ıüteti ~ 
önümüzdeki yı1bk lııongres.ini 30 'I 
de Bribgtonda alctetmeğe k.,.., 
mittir. 

Almanyada mahkfıd' 
olanlar I 

FRANKENTHAL, 24 (A~.A·? ~ 
H~ıuıi .~eme. CMaJ:<ııadı ~ 
miıstenrt hır takım tayialar • r 
ve sözler sarf etmek) töhmetile fıil' 
k.imsderi mıüıkfun etmiıtir. ~ 

Frankofort sakinlerinde.1 . PJI 
Sarlı ameleye Sar efkiırı uJDUIDI~ · 
aldatılmakta olduğunu ıöyiernİ:.7 
ğundan dolayı üç ay hapse 
edilmittir. -/ 

K,a...,rs Lautke:n sekeneoind:;'.ıJ. 
de M. Torglerin zehirlenmit jil 
jayiasm çıkarmı§ olduğund~ 
dört ay hapse mahkum edilm;ıtl'• ---24000 grevci f 

TAMPICO, 24 (A.A.) - P~f. 
nayiinde çalıtan 24 bin itçİ ~fi 
etmişttr. Bu ıanaynn tamaa>""' 
ujramaundan korkulmaktad~· ~ 

Grevciler, bir çok tahnpl< ;I 
yapmıpar, petrol kuyularında Y 
çıkanmılardır. ~ 

ihtilafın ıebebi patronlarJ11 ~. 
grev esnasında giripnit. olduk!81'.-' 
hlitlere riayet etmemelen olduğll 
neclilmektedir. 

Merkezi Avrupa ınİ' 
.iakı projesi -.,ıı'ı 

PARIS, 24 (A.A.) - Son .f1~ de Fransız ve lnııiliz müme•"' • 
Jııanu"uaanide Roma da vücud~ J, 
miş olan ıırerkezi Avrupa mı 
je.iırin "!aka~ hükumetlere 1 
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Şişmanlık ne zaman iyi 

1 

nn~!.~~i!'.;,~~r Sal~.~~~~~~"'"""' 
d f d 

'l y;ıpan Ahmet ile karısı Müyesser ruşturmaktadır. 

ne a a ena lr t' arasında açılan botanma davası • Japonlar müzakereye yanaşmayor zam n e na dün bakılmıştır. Mahkemeden PEKiN, 24. A.A. - Reuter muhabi-
aonra Ahmet burada ta.bitlik eden nnden ı 

H I
• b k b d d d bir kadınla kavga etmeğe başla. Yan resmi bir rapora göre, Şahar'ın 

O 1 tt • a are e ans e en Japonlar tarafından bombardımanı esna-vu 3 il mış, karısı Müyesser de buna kıza- sında çoğu sivil olmak üzere 50 kiııi öl-

6 k• J J k k J d b" o rak kocası Ahmede hücum etmiş, i- müştür. tane yüzer ı o u iZ ar an ırı kisi arasında başlıyan kavga polis- Kuyuan civarında Japon lıakwye kuv-
lerin müdahalesi ile mayna edilmit vetleri görünmü§tiin. 

Şişmanlıg"' 3 daJ0 r fı"kı"rlcrl•Dİ söylüyor tir. Müyesser ve Ahmet hakkında Pekin'de neşr~ııı.en resmi bir Japon b-..yanatına göre, sah günü, bir Japon a• 
tahkikat yapılmıştır. layı ile Çin mili$leri arasında y~pılan 

Diğer vakalardan biri de yine a. muharebede Japonlardan üçü ölmüş, be

Altı şişman 

T onJbul sinema artisti Mae 
W est Amerikada tişmanlık moda· 
sını ortaya attıktan sonra her yer· 
de loınbulalr görünmeğe başladı. 
Mae W eat sevimli ve sarışın artist 
lilian Ha:Vey giobi taban zayıf ol-
1?adığından ve zayıflamağa da ih· 
tın:ıali bulunmadığından her yer • 
de fi,nıanlığı vazediyordu: 

. "- Şitman olun, tombul olun. 
Ş~~anlamayan kadın imkanı ~k 
l:~zel olmaz. Bir dirhem et, hın 
dırbem ayıp örter. Güzellik şişman 
hktadır. Zayıf olanlar tişmahya • 
llıadıkları için zayıflık modasını 
laıniın ediyorlar.,, 

itte Mae W est'in bu &Özleri çok 
lı~ttu. Çünkü kendisi, beğenilen, se
Vılen bir artiıtti. Ve bilhassa Ame
~~ada herkes titmanlamağa özen· 
dı. 

Holivutta bir titman akını bat
laııuftı. 

Filhakika Mae Weıt'in istediği 

Iİ§nuuılık değil belki topluluk idi. 
htiınal yüz kiloyu geçen kadınlan 
İ da beğenmezdi.Vücudü biraz top 
u olsun. Kalaçlan dolgun dolgun 
olsun k~" 0 d' tul 1 ı. 

, Fakat şişmanlığın gözde oldu • 
gunu duyan 100 kiloluklar bütün 
hu sözleri birer hakikat zannetti -
ler ve hepsi Holivut yolunu tuttu
lar .. 

Ve çok geçmeden sinema tehir
lerinin kahveleri, i11kemleye otur -
dılkla.rı zaman iki taraftan birer ka 
rış et sarkan genç kadınlarla dol -
blağa batladı. Bunlar it arıyorlar-

' dt. 
' Hem aradıkları şey, öyle hoppa 

filtııler, alaylı filmler değildi. On -
lar tıpkı Greta Garbo gibi Marlene 
!litricb gibi 8'k filmleri çevirmek 
ıstiyorlardı. Siz tasavvur edin: Fı
çı gibi bir kadın bir cıe.ikanhya a
trkoluyor: Aman yarabbi rüyada 
uyukumuza girse korkudan ödü
ınüz patlar ... 

Fakat fİfmanlar böyle düşün • 
müyorlardı. Et batka, kalp başka. 
Evet ama kartınızdaki erkeğm de 
bir kalbi vardır. Bunu unutmaı.ıak 
-lazımdır. 

itte şişmanlar böylece dünya • 
nın her tarafında Holivut sokakla
rını doldurmuşlardı .. 

Beklediler, araştırdılar, sorut • 
turdular.Fakat hiç bir stüdyoda yer 
buhnanın imkanı yoktu. Ancak ba
zı filmlerde figüranlık edebilirler· 
di. 

Şişmanlar bunu izzeti nefisleri· 
ne yediremediler. Fakat kendileri· 
nin de yiyecekleri şeyi yoktu. Ni -
bayet tekrar birer bilet parası bu
lup geri dönmeğe mecbur kaldı
lar. 

kız dansederken 

gibi bacakların hareketi ıeyircileri 
ço keğlendirmektedir. 

Bunlardan bir genç kız kendi
&ile görüten bir muharrire demit
tir ki: 

- Şişmanlığı beğenmezler. Fa
kat görüyorsunuz ya pek ala fİf • 
manlık sayesinde ekmeğimi kaza· 
nıyorum. Eğer bu kadar yağlı ol • 
masam imkanı yok it bulamaz • 
dmı. Holivut sokaklarında bu ka
dar zayıf, kuru kuru kızlar dolaşı
yor. Bunların arasında güzelleri de 
çok var. Fakat ne yazık ki zaval
lılar sabahtan aktama kadar kah· 
velerde pineklemek mecburiyetin
dedirler. 

- Peki titmnlıktan yalnız bu
nun için mi memnunsunuz? Batka 
sebebi yok mu? 

- Şişman kimse bir c{efa soğuk 
tan üşümez. Çünkü yağlıdır. Yağlı 
maddeler harareti fazlalattınr. 

- Peki terlemez mi? 
- Evet itte burası feci. Şişman· 

lığın yegane kusuru da zaten bu 
terlemek noktasındadır. insan ter· 
lemese çok iyi olacak. •• 

- Peki matmazel, demek yalnız 
bundan müş.tekisiniz. Bundan ka
bare sahnesinin ön kısımlarında o· 
turan müşteriler de şikayetiç görü
nüyorlar. Ve diyorlar ki guya bu
radan ter kokusu fazla hissedili -

1 yormuş .. 
Bu sual üzerine 'işman matına

zel demittir ki: 
- Bakın şiş.manlığın bir fayda

sını daha size göstermiş oluyorwn. 
Eğer siz bunu zayıf bir kıza söyle
mit olsaidiniz derhal kızar, köpü
rürdü. Ve hatta suratınıza bir to • 
kat yemeniz bile imkan dahilinde 
idi. Fakat görüyorsunuz ki bu &ÖZ· 
lerinize ben kızmıyorum. Yalnız şıt 
nu bilin ki zayıf kadınlar mariz ka
dınlardır. Ve bunların terleri da
ha ziyade ağır kokar. Onun için 
titman kadınlardan korkmayın. 

- Peki dansedericen zorluk çek 
miyor musunuz? Tabii ağır bir ba
cağı hareket ettirmek, zayıf bir ba
cağı hareket ettinnekten daıha zor
dur. 

- Fakat unutmayın ki ş:şman 
bacağı idare eden fişman ve kuv
vetli bir vücuttur. Hilkat ikisini a· 
rasında. bir nisbet temin etmiştir. 

- Şışmanlığın dans için hiç bir 
tesiri yok mu dersiniz? 

- Var. Var ama aöyliyemem •. 
Sonra benimle alay edersiniz ... 

Bu bizim mesleki sırrnnızdır if
fa edemem ... 

- Damederken, bacak oynatır
ken bacaklarınız biribirine sürtü
nüyor, derileriniz atmıyor değil 
mi? 

- Evet tamam buldunuz •• itte 
yegane zahmetimiz burada ... 

ZA Yl - 4497 No. lu şoförlük ehliyet· 
namemi kaybettim. Y enİ•ini alacağnn

dan hükmü yoktur. Şoför Mehmed. 
(7350) 

Bunlardan yalnız bazıları it bu
labildi. O da kabarelerde dansöz· 
lük etmek. Mesela yukarıda resim
de gördüğünüz gibi Holivutta bir 
kalıare bunların içinde altı tane 
gene ve güzel(!) kız seçmit ve 
rend.lerine numara yaptırmağa baş 
anuşır. Bu numaralar çok eğlen • 

<:eli olmuştıır, ,--•••••••••••"-
ÇünkU ti genç kızın top yekfin • 1 

ğır ceza mahkemesi önünde olmut- fi yaralanmıştır. Beyanatta Çin miliıle-
tur. Ağır ceza mahkemesinin yeni rinin ihlDlaflı eraziden dağılarak kaybol· 
reisi Bay Suat Mahkeme salonuna duldan, yakında Kalgan'da müzakereler 

olacağı da sfyleomektedir. Fakat görü-
fazla adam girmesine müsaade et- nüşe bakılırsa, müzakeNye mevzu ola· 
memekte, aamiine mahsus •ıralar cak bir t"Y yoktur, zira, Japonlar ihti-
dolunca kapıya bir jandarma konu lanı mıntakayı temamen kontrolleri a). 

larak merdivenleri kimsenin geç - tında bulundurmaktadırlar. 
me&ine meydan verilmemektedir. Bir çarpışma daha 

Ağır ceza salonunun önünde S.· TOKYO, 24.A.A. - Hakniştan civa-
1 nnda dün yapılan çarpışmalarda bir 

10 basamaklı bir merdiven e 2-3 Japon askeri ölmüt ve dört .,.ker de ya. 
metre murabbaı kadar bir sofa ralaonutbr. Çin generalı Sung Şelı Yu-
vardır. Bu merdivenle sofada kim van'ın kuvvet!erine ağır zayia~ verdil'il· 
senin bulunmasına müsaade olun- miş ve bu kuvvetler mağlup .. dilmiştir. 
mamaktadır. Jandarma merdive • Jaoonya istikraz yapıyor 

rtalık · d d kt d TOKYO, 24.A.A. - Japon hükumeti, 
nin o yerın e urma a ır. 1935 sen~nde 826.151.000 yenlik istik. 

Dün de merdivene İsmail adlı raz yapmağa hazırlamnaktadır. 
bir jandal'ma konulmuşhır. Fethi Bu rakam geçen seneki istikrazlar y&o 
Hayri adlı bir talebe mahkeme sa- kiinundan 150.900.000 yen eksiktir. 
lonuna girmenin yasak edildiğin • 
den haberi olmadığı için salona gir 
mek üzere yürümü9, fakat merdi • 
vende jandarmanın yasağı ile kar
tılaşmıştır. 

Fakat talebe mahkemenin ale
ni yapıldığını, içeride aamiin ye • 
rinde de daha bir kaç ki-şinin sığa
bileceği yer olduğunu görünce 
;andarmanın kendisini değil, bir 
bafkasını menettiği zannına düş • 
mü9, mahkeme salonuna doğru yü 
rüyüvermiş, bunun üzerine jandar
ma lsmail kendisini göğsünden it
mit, Fethi Hayri merdivenden yu: 
varlanırken de suratına kuvvetlı 
bir tokat indinni9tir. 

Çocuk bu tiddetli darbenin kar· 
tısında seraemlemit, baygmlık ge
çinni9, hemen oracıktaki doktor • 
ların odasına götürülerek tedavi 
altına alınmıf, mahkemeye bir kı
sım aamiinin girmesinin menedil
mesi yüzünden çıkan bu vakanın 
tahkikine müddei umumi muavin
lerinden Bay Sadun el koymuş ve 
janda.T'ma lsmaili isticvaba başla -
mıştır. Dördüncü ve beşinci vaka
la; asliye ceza mahkemesi korid'or-

1 
larında olmuştur. 

Bu koridor iki ki,inin yanyana 
geçemiyeceği kadar dardır. Kori· 
dor üzerinde de beş ceza mahke • 
mesi vardır. Bu beş ceza mahkeme 
sine getirilen maznunlar buralarda 
sıralara oturtulup mahkeme za • 
manları bekletilmekte, jandarma • 
lar da kendilerinde yarım metre 
açıkta muhafaza tedbiri almakta • 
dır. 

Mahkemelerde günde en az yir 
mi9er davaya bakılmakta, her mah 
kemenin şahitlerinden sarfınazar 
davacı ve maznun olarak ikişer ki
şiden 200 ala.kadarı da bu koridor 
da beklemekte, bittabi koridordan 
gelip egçme imkans.z bir hal al • 
maktadır. Bu izdihamda da suç it· 
liyecekler emellerine kolayca mu
vaffak olmaktadırlar. 

Dün bu izdihamdan istifade e • 
den eli kelepçeli ve Arap Hayri ad
lı bir auçlu peynirci Necati adlı bi
risini yaralamı9tır. 

Arap Hayri ikinci ceza mahke • 
mesine muhakeme edilınek üzere 
getirilmiştir. Evvelce aralarınd~ 
vazgeçti bulunan peynirci Necatı· 
ye de yine bu dar koridorda ra&I:· 
lamı•, hemen yerinden frrlamrt ve 
kelepçeli ellerini olanca kuvvetile 
peynirci Necatinin kafasına indi • 
rerek ağır surette yaralamıştır. Bit
tabi yer çok dar olduğu için jan : 
darına bu suça mani olacak tedbır 
alamamıştır. 

Peynirci Necati tedavi edilmiş, 
Arap Hayri hakkında bu suçundan 
dolayı da takibata batlanılınıttır. 

Ceza mahkemelerinin bulun • 
duğu koridorların basında bir mer
diven batı vardır ve burası 16 met
re murabbaı genişliğinde bir sofa 
halindedir. Buraya bir kaç srra ko 
nularak mahkemelere getirilen 
mevkuf suçlular burada bekletilse
ler hem bu dar koridordaki izdi • 
hamın azalacağı, hem de bu gibi 
müessif vakalara meydan verilmi· 
yeceği düşünülmü~tür. Burasının 
mevkuf maznunlara tahsis edile • 
ceği sanılmaktadır. 

Kadastroda 
Yeni.teşkilat 

(Başı 1 inci ıahilede) 
ğüne, kadartro başmühendisliği de uh
tesinıle baki kalmak fMl:İie mühendia 
Emin Arim, ikinci mmu.ka kadastro 
mü~ü l:iğune eski ikinci merk<ız komi.ı· 
V•Jl taaıu ruf azaaı Şerif Çağlapoğlu, 

..... çı.incü mı. tak!a kadastro müdürlüğüne 
de e<ki ka..a•tro heyetleri başkanı r 'aik 
tayin ed.iimişlerdir. 

Ayni zamaoıla bunlar komisyon ha· 
liode de olacakları için üyeliklerine de 
Bay Niyazi, Hulusi Kemal tayin edi'l
mı§lerdir. 

Be.ediye lıarafmdan bu komisyona 
•eçilecek üyeler henüz intihap edile • 
r<k göndenlm<lniştir. Uç müdürlüğe 
be:ediye alb aza seçip göndere<:ektir. 

Müdürlükler, mustakil olacak, mua-
melAt ilibarde doğrudan doğruya u-
mum müdiirfük ile muhabere edecekler• 
dir. 

Kadastro kanunu mucibince maliye 
azalılılan ile kadastro hakimlikleri lağ
vedildiği cihdle her müdüriyetin müs
takil bir bakimi münferidi bulunac.ık ve 
bu hakim bet ıene hulnık reisliklerin
de ve azalıkıarıoda bu:lunmuı zevattan 
olacak ve adliye bakanlığı tarafından 
intihap edilecektir. 

Yeni tetekkill eden hakimi münfe • 
:riılerde bu kMuni vaııfllar mevcuttur. 
Kiadastro idaresinde yeniden terfi ve ta• 
yın!ler yaprlması muhteıneldir. Umum 
müdürlükten yeni kadro beklenmekte
dir. 

Sağlık bakanının 
Tetkikleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
itibıu·en vilayetçe alınan tedbirle
ri, Hilaliahmerin felakete uğrıyan· 

!arı barındırmak, iaşe etmek husu
sunda aldığı tedbirleri yerlerinde 
göl'düm. Zelzele mınıtakasında has
talık yoktur. Bütün ailelerin birer 
aylık yiyecekleri temin edilmittir. 
Hepsi de ilk günün icap ettirdiği 
müstacel bir çatı altında barındı • 

rılm19lardır. 
Gördüğüm manzara oçk hini • 

me dokundu. Vaziyet normale he· 
men gelmektedil'. 

Yurttaşların felaketzedelere kar 
tı gö&terdikleri alaka ve hassasiyet 
tükrana değer. Hilaliahmer ilk ka
demede iaşe, mesken inta•ı ve sa
ire için yiıımi bin lira göndermittir. 
Yurdun her tarafında yardım de· 
vam etmetkedir. Dahiliye ve sağbk 
ba,müfettişlerinin vazifeleri bit -
mİftir. 

Eclirnedeki talebelerin yarclunı 
EDiRNE, 24.A.A. - Edime kız mual• 

lim mektebi taleb...;, aralarmda topla· 
dddan kırk lirayı yerliepreomesi fela• 
ketzedelerine verilmek üzere Hilaliah
mer umumi merkezine göndermişlerdir. 

ltalya kabinesinde 
(Batı 1 inci sahifede) ). 

nezaretler bizzat Bay Mussolinl • 
nin idare etmekte olduğu nezaret• 
ler olup bunlar da başvekalet, ha· 
riciye, harbiye, bahriye, hava itle
ri dahiliye ve korporuyon nezaret
leridir. 

ROMA, 25. A.A. - Maliye, murif, 
ziraat, naf'ıa, münakalat ve adliye oazır
lan İstifa etmitlerdir. 

Müstafi nazırların yerine halihazırda 
T onno belediye reisi olan Bay Revel,, 
Kont Deveccbi, Bay Rassoni, Bay A· 
razze, Bay Benni ve Bay Sokni tayin 
edilmitlerdir. 

uk\~ti Yarım tonu çok geçmekte .. YURTTAS 
Yanı 600 kilodan biraz fazla tut • Hesabını biliyor&an, yarını 

Beşinci vaka bir kadının bir po 
lise bakaretidir. Haydar karakolu 
polislerinden Bay Kadri birinci ce
za mahkemesinde muhakeme edil-

1 ! mekle olan Zehra adlı bir kadınm 

ileri geri aöylenmeğe başlamıt ve 
polise ağız dolusu hakaret etmi'" 
tir. Bu kavganın büyümesine mey
dan verilmeden Zehra polisler ta• 
rafından yakalanmış, müddei u • 
mumiliğe götürülerek hakkında ta-

llıaktadır. dii~ÜniiyorS!lll r.;d/il.'.a /? .mkadu 
bi ~u kızlar ince zayıf kızlar gi- bir tasarruf hesabın olmalıdır. 
JA • .J~ •• s~llam~ım da öğrenmiş- M. 1. ve T. C. 

davasrnda şahit olarak din' _ııilmiş, 
ve bildikler mi söylemiştil'. !" ak:~t 

J ~a~ke~~den ç!kı.n~ 7:eh~ k~n· - ... ;;;,· - -

En iyi sogadını veren 50 lira alacak 
ama 250 lira nereye gidecek? ....... ' 
Düşünmedikleri tek şey: Gelen gi-

deni daima ve h '.!r yerde aratır 
Soyadı seçiminde ince eleyip ~ık do· 

kumadan bir türlü lrnrtulamadrk. Birini 
tanrrım: Kanun çıkma-dan üç ay önce ken 
d:ne soyadı aramağa başladı. Gece uyku
sunu, gÜndüz durağını feda etti. Doğdu· 
ğu kı.oabaya haberler saldı. Kütükten kay 
d tnı çrkarttr. Soyadlaı·ına dair ne kadar 
kitap çılmuşıa hepsini getirtti. Kurda 
kuşa; 

- Bıpıa bir soyadı seçin .. diye yalvar
dı. Fakat bugüne kadar hala bir ıoyadı 
bulamadı. 

Bu işi adeta bir hastalık holine getiren. 
ler var.Oyle bir so:•adı bulunawı lıi.,t.cm 
yirmi kuıak önceki soyadına benzeyecek, 
hem kulağa hoş gelecek, hem, 1şitenlere: 

- Aşkolsun, ıu soyadını bul • a .... de
ıiirttacek, hem de hiç l:imoe bunu ıJma
IDlf olacak. 

Böyleoini bulmak, hangi babayiğitin 
karı ... 

Geçende birisi ile gÖl'Ü§Üyordınn. Sözü 
hemen soyadına getirerek: 

- V aliahi, kardeşim, ne dersin, ben 
kendime suver soyadrnı alacağnn .... dedi. 

- "Su ver,, mi deditL ••• 
- Evet, suver ... sanırsam kimse böyle 

bir ad koymağı şimdiye kadar düşüneme
di. 

. 
- Sen, nasıl bu.dun? 
- Güle güle kulıan ... mükemmel soya· 

dı ,.eçmi§oio .... 
Deyip elinden yakamı kurtarmak iste• 

dim ama, bırakmadı: 
- Yoksa tansak mı deıeın? 
- Sen bilirsin! ... 
- Yok, yok, suver bepsınden iyi. de-

ğilmi? • 
- Hakkın var .... 
- Tansak, acaba manasına geliyor. 

Şüpheli bir 9ey i'ade ediyor demektir.Be~ 
gene "ıuver,,i alacağım ..•. 

- Al, durma .... 
- Yalnız şu var ki ... 
Böyle saatlerce, beni işimden alıkoy

duktan sonra, hlç birine karar vermeden 
çekildi, gitti. 

Gazetelere hala, vızır vızır mektuplar, 
yağıyor; telefonlar i9liyor: 

- Kendim için şu soyadını alıp tescil 
ettirdim. Lütfen gazetenin münasip bir 
yerine derci .... 

Ancak, bir de bakıyorsunuz, falan so
yadım alan falanca zattan bir batka mek
tup: 

"Geçende aldığını soyadım değiştire
rek yeniden falan soyadını aldım. Yeni. 
den gazeteye derci hususunda .... ., 

Böyle gömlek değiıtirir gibi, haftada, 
on günde bir soyadı değiştirenler var. 

Taoıdıldardan bfri ... ..,, . ilk ıoyadı 
"Şar,,dı. Şar ne demek. sorsanız, o da 
bilmez ama, söylemesi .ku1a~a uygun ge
liyor diye, aldı. Aradan üç bet gün veç
ti ıar, gözünden düttıü, "" onun yerine 
tekin koydu. Tekin aşağı, tekin yuİ;.arı ... 
Aradan bir müddet geçip tekin adları, ço
ğalınca, canı sıkılıd, bu sefer tekini bı
raktı, konan a:ldı.. O :zşman, öteki beriki: 

- Yahu ... amma da ad seçmİ~•in ... Ko· 
nar diye soyadı olur mu? Kus musun 
sen? ; · 

Derneğe ba9ladılar. Bizim ahbap, bu 
dedikodulan duyunca adını yeniden deği§ 
tinneğe lüzum gördü. Şimdilik soy<1ıJ1 
uanar,,dır. Günü birinde, bunu da değiş
tirmiyeceğioi kendisi dehi bilmez. 

l)ikkat ediyorum, soyadı alırken, bir
çokları olduğundan fazla görünmek iste· 
ğine kapılıyorlar. Gölgesinden korkan, 
nice yüreksizler Alp, AHian, Yavuzer, 
Savaşçı adını aldılar. 

Bülün gün işsiz güçıüz dolaşan nice 
sünuüklerin kendilerine Erbaşann, Er· 
beceren, gibi adlar seçtiklerini duyup işi
tiyoruz. 

Bir kısmında da ecdadının adını kulan· 

Milli Türk 
Talebe birliği 

(Başı 1 inci sahil ede) 
ki, arkadatlarımın bana verdiği 
yükümü her türlü zümrecilik ve Ö· 
zel menfaatlerden uzak olarak bü
yük bir özenle yapacağım. Devri· 
,in temel düşüncelerine dayanan 

Birlilı birinci btıfhanı Bay Rük-
nettin anıl veriyor 

birlik amaçlarından hiç bir çağda 
ayrılmıyacağım. Türk yur.'uııu ve 
Tiırk ulusunu her şeyden üstü ıı tut
mağı kendime be ·ç bilirim. Bu 
andrm ülkümdür • ., 

mak bev~i var: Büyük dedesinin dedesi, 
falanca ~oy~e .hacıağa diye anıldığı için 
bu ;:dı bır türlu feda edemiyerek hacı ağa 
YI Hacar.,a yahut Hacaya çevirerek kul
lananlara rastlayoruz. 

Bir adı kullanıp daha parlağını bp
funca, kaldmp atanlar da az deı'tiL 

Geçende, bir gazetenin küçük ilan sü
~li~n~nda •§ağı yukarı fU satırlar gözüme 
1 ıtı: 

"2 liradan elli liraya kadar soyadı a. 
lınırl., Sonra altında fU yazıları okudumı 

Falanca adrese bir mektup içine alb 
kuruş~uk ~ir pul koyunuz. Seçtiğimz iki 
•1>)~ad'.'-1 bize ~~~ :riniz. B':'nlar içinden 
be.ge!'ılenlen; iki liradan elli liraya kadar 
mükafat verılecektir.,. 

Demek bazı açık gözler, soyadı itinin 
de kazançlı tarafını buldular. Bu ilanı 0 • 

koyanlardan beş bin kişi; gösterilen ad
rese albpr kurutluk pul gönderecek ol
sa, itte size açıktan 300 lira. .. Kısa günün 
karı da bu kadar olur. 

Günün birinde, "ıiparİJ üzerine, aoya. 
~r ~';'lmak iç.in, hani harıl faaliyet.; geçen 
•şbılır adamlarla karıılaşırsak, hiç şaş
mayalım. Meseli, rJkolata ,.J .. yorsunuz, i
çini açınca blr "soyadı,, çıkıyor. Ayn ay .. 
rı bulunacak her on soyadı için de bir pa
ket beleş ten çikolata ... Me.ela, seyyar .,. 
zühalci dükkanlarının birer köıesinde 
buna benzer levhalar: "Burada herkesi~ 
haline münasip soyadı bulunur. Beher •o. 
yadı için de bellalmdan yirmi kunq a
lınır,,. 

Hani, hiç te fena ticaret değil. Artık 
he~ taraftan hani harıl soyadı 9iparişleı·i 
yal!'ıyor. Arzühalciler, i:ıbitiren idarehane 
lerr, soyadı bulmağa yetiıemiyorlar. 
•. TanC"Si elli lira eden soyac!..>u bulmak 
~~n ~fa patlatan patlatana ... şaka İf de
~!, bin ad ele geçiren, havadan on bin 
lıra kazanıyor. 

Derken, bakıyorsunuz, kim•enin aldı
?a gelmiye~, kimsede bulunmayan aca
ıp adlar; ~gızlarda dolaşmağe baılamıt: 

.Marka:•nJerme, Saıturr,ıv:ıce!ı, Şı:rrl· 
trganıç gıbi bu adları taşıyanların kurum. 
Ja.-ından )'a .... •S:t.,.ma y11!t.la1abi;~,3~::ıiz yAık-
laşın: t 

- Biz bu dı, çata çat elli lira verdik ı.. 
öyle aldık! .. 

De"!ler mi, akan ıular duruyor. 
Berum bildiğim bir ıey varsa, böyle 

kılı kırka yararcasına soyadı seçilmez. 
Herkes kendisi için uygun gördüğü bir 
adı seçer ve bir daha kafasını bu itle yor
maz. ilk seçilen ad, emin olmalı ki ad· 
~1n en iyisidir. Çünkü, gelen gide~i, da. 
una aratır. 

Salıihaddin GUNGOR 

Sultanahmet beşinci sulh hukuk mah

k10mesinden : lstanbulda Çadırcılarda ca. 
mili handa 6 No. lu odada oturan ve 
Büyükçarşıda gazazlar koltuk sokağın. 
da 15 No. lu dükkanda resimcilik eı. 
mektıe iken ölen ve terekesine mahkeme
mizce el konulan Ara'l'el oğlu Serope 
F r.ıraceciyanı'l alacakldc1.ril.t borçl1.1~arınıı 
alacak ve borçlarını kayt ve beyan zrm· 
nmda ilan günü olan 26-1·1935 den iti
baren bir ay içinde mahkememize gele
rek kayt ve beyan ettirmeleri ve müd
deti mezkUrenin mururundan sonra va
lu olacak müraoa.atlarm nazara aı..nmı
yacağı ve murnaileyh ölünün mirascıl:ırı 
olup olmadığı bilinemediğinden miras
cıları olduğu taktirde üç ay zarlmda 
mahkememize gelerek sıfatlarını beyım 
ebneleıi lilzumu kanunu medenin;,. 534 
ve 561 inci maddelerine tevfikan ilan 
olunur. (7369) 

lstanbul üçüncü icra memurluğundan ı 
Mahcuz ve satılması mukarrer yüz lira.
Irk ~ayn mübadil bonosunun birinci a-

arttırm:ıaı 29-1 J ... 5 cuma<',.,. rü
nü aaat 11 ile 12 arası ve arttırma be
deli kıymeti m ubammineıinin yüzde 75 
,ioi bulmadığı takdirde 3ll • t 
935 Çarf&IDba günü ı.aat u 
bir ite on iki aruı esham ve ,J. 

lit bo1"11a kapusu önünde satılacağındaJ" 
taliplerin mahallinde bulunan memuruna 
müracaatları ilin olunur. (7357) 

S. Ahmet 1 inci sulh hukuk mahke
mesinden : Davacı Lfitfiyenın l ıtanoul
da Marpuççularda Leblebici hanı kar§ı
•ında 74 numarada Vitali Kohen aley• 
hine açtıiı İzalei ,uyu davaaı üzmne 
Vitalinin 3-1-1935 tarihinde mahkemede 
hazır bulunması hakkında ilanen teb1;. 
gat yapıldığı halde gelmediğinden bak
landa &'IY"ben mahkeme icra11na ve usu• 
lü hukuki.yenin 401 inci madde&i muci
bince kendisine ıriyap kararı tebliğine 
ve mahkeme dahi 13-2-935 ıaat 10,35 • 
talikine karar verilmiı ve mezkiir gün
de mahkemeye gelmezse Vitali hakkın
da muıunelei tazime icra kılınacağını mil• 
beyyin iıbu gıyap kat"arı ilanen tebliğ 
olunur. (7349) 

ZAYl - Galata ithal&! Gümrüğünden 

aldığım 79,272 numerolu ve 28-10.931 

t~•ihli tnMı.up ma!<puzu kayboldu, Ye

nisi alcnacağından eskisinin hükmli ol

madığı ;ıan olunur. Dimitri Y oanidis. 
(7359) 
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Gedikpaşada Istanbul 
Jandarma Satınalma 

komisyonundan: 
1 - Şapka ve tozluğule beraber Altı Bin takım yazlık 

jandarma elbisesinin dikimindt! knllanı1mak üzere satın alına· 
eak olan cins ve mikdarlan &~ağıda yazılı on beş kalem mal
ıı:emenin 28-1-935 tarihine geien paıı:artesi gÜnÜ saat on beş 
te Gt.'tlikpaşada Jandarma eşya ve levazım anbarı binasında
ki komisyonumuzda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bu malzemeden her t'.İnsinin biçilmiş bahalarile ilk 
teminatları hizalarında yazılıdır. 

3 - Hepsi bir istekliye ihale olunabileceği gibi bir veya 
bir kaç kaleminin ayrı, ayrı isteklilere de ihalesi gerek oldu 
ğundan istekliler isteyecekleri kaleme veya kalemlere ait ilk 
teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ve hüviyet 
cüzdanı ile beraber yukanda yazdı gÜn ve saatte Komisyonu 
muza gelmelidirler. 

4 - Şart kağıdı Komisyonumuzdan parasız alınabilir. 
(127) 

Mikdan Biçibniş bahası ille teminab 
Adet Metre Lira K. Lira K. 

Makine dikiş İpliği 2700000 1350 00 101 25 
Caket için bü- 36000 252 00 18 90 
yük mat d'uğme 
Caket ve Şap· 36000 
ka İçin küçük 
mat düğme 
Pantolon on 
düğmesi 24000 
Pantolon kop- 6000 "Çift,, 
çaaı "Büyük,, 
Caket yaka 12000 "Çift,, 
kopçası "Küçük,. 
Tozluk düğ- 60000 
mesi "Maden,, 
Siyah astar 
Beyaz astar 
Haki Şerit 
Pantolon tokası 6000 
Mavi çuha 
Kırmızı Çuha 
Şapka muşamması 
Şapka ve jandar-
ına işare6 için mu· 
kavva 900 

900 
2400 
6000 

60 
120 
270 
900 

Yeklin 

180 00 

36 00 

15 00 

24 00 

300 op 
297 00 
624 00 

90 00 
15 00 

288 00 
576 00 

337 50 
108 00 

4492 50 

13 50 

2 70 

1 12,5 

1 80 

22 50 

22 27,5 
46 80 

6 75 
1 12,5 

21 60 
43 20 
25 31,25 
8 10 

336 93,75 
343 ............................................. 

Ecnebi memleketlere ariden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1"çiyale İtalyana 
Sermayeai: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin ,ekleri) ıatar 
Liret, Frank, İngiliz lira11 veya Doları Frank olarak aatılan 
bu çekler ıayeıinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• 
9ır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaı edilmi,tir. (5999) 11 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Satınalma komisyonundan 

1 - 6500 liralık toz şeker 4000 liralık kuru fasulya 
2000 liralık yemeklik tuz 18 62 liralık kesme makama 500 
liralık tel şehriye 2000 liralık kuru gÜrgen Odun 915 liralık 
yerli kok kömürü kapalı zarf eksiltmesile 5-2-935 salı gilnü 
aaat 11 de satın alınacaktır. 

2 - Toz şekerin bir kilosuna 39 fasulyaya 8 tuza 1 O kes
me makarnaya ve tel şehriyeye 15 kuru Gürgen odununa 3 
kuruş ve Yerli kok kömürünün tonuna 30 lira fiat konmuş
tur. 

3 - Şartname parasız olarak Komisyonumuzdan alma
bilir ve bu yedi kalem erzak ayrı ayrı ve toptan ihale oluna· 
bilir. 

4 - Toptan alacaklar için ilk teminat 1333 lira 28 ku
ruştur. Bir iki nev'ini alacakla alacaklılar erzak bedelinin yüz 
de yedi buçuğu olan ilk teminat makbuz veya Banka mektu
bu ile kanun ve ııartnamede yazılı vesikalarını muhtevi teklif· 
lerini eksiltme gÜnÜ saat ona kadar Komisyonumuza vermiş 
olmaları. (223) 513 

Galata ithalat Gümrüğü 
Çevirgenliğindenı 

2000 aded küsür, kereste, kalas, direk, kayık 

Muhtelif tarihlerde deniz den toplanarak kunduzdere, 
Rwnelifeneri, Kasırkaya, De mirciköy, Akpınar, Ağaçlı, Rı
va, Y onburnu, Atlama, galari, Ergne çiftliğinde muhafaza al
tında bulunan yukarıda yazılı vemad 25-1-9~5 den itibaren 
dahile ithal, hemde transit su retile açık arttırma usulu dai
resinde satılığa çıkanlmışdır · lstel<lilerin 10-2-935 pazar 
günü saat 16 ya kadar satış Komisyonuna gelmeleri. (343) 

Yüksek Mühendia Mektebi 
Rektörlüğündenı 

Mütehassıs tarafından tedris edilmekte bulunan Hende
si tersimiye dersinin tercümes i için bir Asistana ihtiyaç var· 
dır. Hendesi Tersimiye ve Fransızcaya vakıf olanların Rek
törlüğe müracaatları ilan olunur. 

Mühendisler ile Fen Fakültesi mezunları tercih edilecek 
tir. (289) sa 

' 

MiLLiYET CUMA 25 IKINCIKA.NUN 1935 

İstanbul Levazım Arnİ~ 

TURHAL ŞEKER FABRİKASI ı;:~~,::1'.'.1;;:~:::~ 
8900 kilo yataklık pamuk IJı t. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren Ikincikanun _ 935 Perşeııı 

S A T 1 Ş A B A Ş L A M 1 Ş T 1 R günü saat 14 de açık ek~ 
ilf" alınacaktır. Tahmin 3S 

FIATLAR : / 7 liradır. ilk teminatı ı' 
lira 77 kuruştur. Şartnaıfl ~ 

f b •k d Teslim K Ü P ŞEKERİ 40 ni göreceklerin her gün -;eti' a rı a a Kuruıtur siltmesi için de beni •8 3... 
KRİSTAL tt 37 'I 

1 
Tophanede Satınalma J(oıı" 
yonuna gelmeleri. ~ 

En Aşağı Siparit 1000 Kilodur. , __ <7_21_> __ c_ı68_> ___ -; 

Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURH
15

AL Istanbul Harici Asker• 

~ .' ,4:' ·j, ... ' ..... 
, ._ __ .;K.;,ı;.;t,;a;;a,;.t ....;,il;,;a;.;;,n;;l;;a;.;rı.,. -

• 

Şeurııuızın e.ı g uııoe o 'uıucus.ı 

Bayan Müzeyyen 
Eıld L ON D R A 

YeaiT ll.'J R K 
Lokanta 

•Satılıl< Ucuz irat• 
1 - Beyoğlu'ncla Kurtulut Sanda lcı l<lkağmda 2-4 numaralı yeni üçer 

oda elektrik ve mutbak ve müttemilat iki ev kirası 19 lira acele ve ucuz fi. 
yatla ublıktır. Tramvaya 1 dadika me aafededi;. . • . 

2 - Beyoğlu'nda Yenitehirde Viıne ıokagrnda 17 numaralı yenı ve kagır 
dört oda ve mÜftemilatı bulunan bir c v kirası 15 lira ümid edilmeyecek fiyatla 
satılacaktır. Talinleri., G;.Jata Ada Han 22 ve müracaatı. Tel. 43837. 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahallesinin Misk sokağında 

elyevm Beyoğlu Maliye Tahakkuk Müdürlüğünün işgalin
deki 13 No. lı beş katta on altı oda, hamam, matbah, elekt
rik, terkos vesaireyi muhtevi kağir evin Nişan kızı Dirohiye 
aid nısıf hissesi bedeli def'aten ve nakden verilmek şartile 
içindeki ayna vesaire gibi men kul eşya hariç olmak üıı:ere Beş 
bin lira muhammen kıymet ü zerinden kapalı zarf usulile sa
tılacaktır. 9-2-935 cumartesi günü saat oniki buçukta zarf-

lar açdacağından isteklilerin 375 liradan ibaret teminat 
mektublarlle tekliEııamelerini . mezkUr günde saat on bir bu
çuğa kadar Komia)"Oll Riyaae tine tevdileri. (T.1.) (260) 
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Beyoğlu dördüncü sulh hukuk nwJı. 

kemeıinden : Terekesine mahkemece el 

konulan ıabı.k lıtianbul barosu reiai avu• 

kat Lütfi Fknye ait olarak 1 - Beyoğ· 

!unda Tepebaımda Meırutiyet cadde· 

airıde Amerika sefarethanesi karşmnda 

143 No. lu apartmanın 2 No. lu daireAn. 

de mevcut otuz bir cilt Franıızca An· 

siklopedi, yazıhane muaları, moraken 

koltuklar, closye dolaplan, ııalamandıra 

ıobaaı, portmanto veaair qya açılı: ar• 

tınma suretiyle 28-1-935 pazarten saat 

16 de ablac:aktır iıteldi olanların aös· 
terilen aün ve saatta apartmanda ha

zır bulunmalan ilan o)unur. (7355) 

1 EMLAK VE EYTAM 

1 - Makarnaya ilk paıst' 
lıkta istekli çıkmı..dığında~ -
zarlığı 29 İkincikanun 93;:ı 
lı saat 15 şe bırakılmış~ırjıJ 

2 - Muhammen ı>eu 
(6336) liradır. 

3 - Birinci pey pat" 
(475) lira 20 kuruııtur .•. 

4 - Bağlantısında değil 
lik yoktur. Görmek isteY~ 
her gün ve pazarlığa gir fit 
ler belli gün ve saatta Çorııı' 
daki Komisyonumuza ge ,,1 leri. (756) (ı., 

BONO 
badil, Yurtluk. Ha1in~ 

ı kpaıar 6 lstanbul, \'~ 

Bir daktilo aranır~ 
Dıtarda tubeleri olan yükıek lıi;.., 

sal müessise, Almanca veya f~a 'f 
veya lngilizce eyi bilen güçlü bır 
daktil~ bayan arayor. 
Maaı dolgundur. lateyenler ınııl• 

adreılerini htanbul 373 posta kul~' 
acele bildir.;nJer. 

• 41 
Konya aıliye hukuk mahkemesııt 

Konya ikinci ordu müfettitliğ:ind•~ 
cu binl>a!ası Hikmet tarafından I~ fi 
hulda Befiktaşta Türk mahallefl j} 
me ıolıak 11 nwnarada mukime "' 
laka zevce9İ Vecihe aleyhine ika#,.ı' 
nan boo-çtan kurtulma davasının ti' 
ben ceryan etmekte o!an mulır kcıt1 

müddri Hikmet kızı kiiçük A dile 
min için nafakadan müterakim ı.orctlpl 
Lm 1203 liraya mahıuben altı aded ; 

ta makbuzu mucibince 115 lira ~· ~ 
burenin tatbik mührünü hRvi mak' 
!arla 120 lira ve tatbik mührüle 4S 
fadan ibaret olan defteri mühürlef!I~ 
retile vermiş olduğu 680 ve Kocıı•1 

ra idaresince maaşından kesildiği ~ 
den sabit ofan 260 li rada1l b~k• 

den görülmeyen 160 rra ki cemal' 
lira teslimatı olduğunu iddia ve 

müddeaııını İ•bat edemeyerek rniid 
leyha mezburenin meblağı mezbur ~ 
lirayı çocuğunun nafakuına malı 
almadığına dair yemininin icrası"',,1 

mit ve mezburenin ikametgahı "',/ 
olduğundan ilanen tebliğine ına~k f 
ce karar verilrnit olmasına mebnı .,,1 
mezkur dairainde yemin etmek etti_ 
müddeaaleyha Vec!henin muhak ı/ 

muallak olduğu 16.2-935 tarihi"" 
·1• dif cumartesi saat 9 de Konya a•li 

kuk mahkemeoine aelmesi liizuD'~ 
ııelmediği takdirde yeminden ~aÇ.,ıl 

ve yemin edeceği vakıalar 1a"'.t ıİ 
ıayı1acağı yemin ihb:ı.rnanıesinıJ.'I 

ği makamına kaim olmak üzere ;JŞ~ 
nur. (7358) 

BANKASI iLANLAR]) 

Satılık Arsalar 
EsasNo. Mevki ve Nev'i 

467 lstanbul'da Rüstempa şada Mahkeme soka
ğında 32 No. lı 35 me tre murabbaı arsa. 

539 Hasköy'de Keremidci mahallesinde Has-
köy caddesinde eski 22 9 yeni 203 No. lı 1 ı 
88 metre murabbaı an a ı 

Yukanda yazılı arsalar pe ~in para ile satılmak ü.ze~ 
çık artırmağa çıkarılmıştır. ihale 6 Şubat 935 çar§ f"J. 
~ü saat onda şube~zd~ ya pı~a~aktır ... lsterenle~ t11-" 
ıçın her gÜn artbrmaga gırme k ıçın de gosterılen gun ye 
te müracaat etmelidirler. (9) (360) / 

1 lnhisarl"r u. üdi;r• .. aü de~ 
· D k ·1 l k . . .. . .... ti. ldarenıızde a tı o u ıçın muracaat etmış ve ıw 

gününe kadar müracaat edece k olanlar 28-1-935 paı 
günü saat 10 da Memurin ııub emize gelmelidirler. Gele# 
lerin müracatları iptal edilece ktir. (353) 

Umumi N-,riyat v. Ycıza ifle ri müdii.rü Etem izzet BElilC$ 
Gazetecilik "Ye matbaacılık T. A. Ş. 


