
ilk Tedrisat müfettişleri dün 
b~r toplantı yaptılar ve ma
kam tahsisatının kalkması 
etrafında görüıtüler. 
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enizelos Girid~de Cumhuriyet ilan etti 
Averof tekrar bombardıman edildi, hasara uğradı 
Stroma' da köprüler yapıldı, a.skeri hareket başladı 
avala limanı, Drama istasyonu bombardıman edildi 

ir suvari alayının 6 d ... nizaltı gemi
sinin asilerle birleştiği söglenigor 
enlzelos 50 drahmi yevmiye ile 
Dönllllll asker fo ılamak 1 stlyor 

•••••••• 
fyadan GeneralPJastiras'ın asiler için 

on tayyare aldığı bildiriiiyor 

Bir Fransız kruvazörü 
Girid'e gönderildi 

Genç a8kerler topa tutulan 

J PARIS, 10 (A.A.) - Atinadan 
t!Uı nal gazetesine yazıldığına göre, 
. •y Venizeloa Girit cumhuriyetinin 
iltilı.lalini radyo ile ilan elmittir. 

Müteakiben Bay Venizelos, Trak
), 'Ve Makedonya ahali•ini mukave
llleıe tetvik ile beraber, k •nıli ıafla· t"• gönüllü yazılacak olanların her 

1~ne elliter drahmi günılelik vadet
lllıttir. 

Bombardıman devam ediyor 
. ATINA, 10 (A.A.) - Divanı harp 

~ •• çok komüniıtleri hapİ• cezaaına 
~'1>hrnuttır. 
L Selinik ÜNÜDe menaup tayyare -
._, Drama ve Kavaladaki kıılalarla 
~-!ardaki toplu askerleri bombar • .._an ederek, iailere dehıet aaçmıf 
~e mühim :ııararlar verdirmiıtir. 
L... Tatoydan hareket eden diğer hü
""llnet tayyareleri de Giritb Reı -
lııo ve Kandiye kıtlalarına bombalar 
~~Iar ve diğer taraftan bunlara 
ltt -"-Y• üzerine, Girit halkını hüki'ıme
.,._ riicu etmeie davet eden be_,,anna
-..ıer dağıtmıtlardır. 

Bir Fransız kruvazörü Giride 
6idiyor 

AJAKSIYO, 10 (A.A.) - Fran-
~ l.ruvasörü, (Tourville) Franaız 
~daflannın muhafazasını lemin i· 
,.. Ciride ritm"k emrini almıtlır. 
ı.... Bir batka kruvazörle bir de Dis
""l'er, Pirede bulunmaktadır. 

'4.verol yeniden bombardıman 
. . edildi 

1._ ATINA, 10 (A.A.) - Averof zırh
~· takı"be giden bir tayyare, ge· 
t;rlı:i bulmut ve üzerine bomba ata-

Yeniden hasara uğralmı§tor. 
l>ün aqam Seli.nikte, saat 21 de 

~olunan bir tebliğ havaların dü • 
ldiiini bildiriyor. 
~ liava ve topçu kuvvetleri bütün 
"'- iailerin mevzilerini bombardı • 

il etmitlerdir. 
l<.öprüler, dün aktam ta.,.,:r edil-

'f erkos Anketi 
l" erko• idare8İnin abonelenlen 

llı.ıkaueleye mugayir olarak au be
oleu almCdının nUıamsııı olduiu 
"-1t1tıındaJıi neıriyafımıııı takip •· 
"•••k ıehrin belli başlı hukalıçu
fc....,.,,. bu baptaki "!" •"' :n; Kln.ıp 
~trecleceiimi.:i )'O'""'flık. Bu ;yol
~ iti cmketimiıı deuam etm.<H.tedir. 
•lt11ıcl" J.... i /i hukukçulannu.:ın 

'tiiclıerin~ 11huyuculanmılNI ıuna
~ ... 

bir duvarı tetkik ediyorlar •. 
mit ve manialar kaldınlmıfolır. Hükil· 
met kuvvetleri yakında Makedonya 
ve Trakyayı i.ai çetelerden temizli • 
yecektir. 

Sabahtan itibaren, 24 tayyare, 
Stri'mon mıntakasını durmadan bom
bardıman elmitlerdir. 

Kavala limanı 
Bazı tayyareler de, Kavala lima • 

nını, limanda bulunan bir torpitoyu, 
Drama ıimendifer iıtaayonunu ve bu· 
radaki kıtlaları, bomba yağmunı al
tına almıtlardır . 

Bu tayyareler, Üzerinden geçtik • 
!eri köy ve kasabalara b .. yannameler 
almıtlardır. 

Dün aktam Makedonyada yeni • 
den bazı aınıflar sili.h altına çağırıl
mıtlır. 

. Asilere iltihak edenler 
PARIS, 10 (A.A.) - Londradan 

Jurnal gazeteıine bildirildiğine göre, 
Yunan denizaltı ıremilerinden altı ta• 
nesi daha i.ailere iltihak etmiıtir. 

SOFY A, 10 (A.A.) - Havaı mu
habirinden: 

Orliyakıta bulunan Yunan birinci 
ıünri alayı i.ıilere iltihak etmiştir. 
Aailerin kumandanı halkı sili.b al • 
tına toplamakta devam ediyor. Kuyl 
karakolundaki Yunan aakerleri de i
silerle birleşmiılerdir. 

Bire karft iki 
PARIS, 10 (A.A.) - Atin 

Jurnal gazetesine bildirildiğine 
i.ailerin kumandanı general K. 
noa, harbiye nazırı ıeneral Kon ~ ı 
gönderdiği bir haberde hükümt . 
kurtuna dizilecek her bir i.ıiye kar 
tılık hüki'ımet taraftarlanndan iki 1 
ki~i~in kurtuna dizileceğini beyan et
mııtır. 

Mühim •urette hauıra uğradığı bildirilen Averol .. 
Jurnal gazoteai, diğer taraftan 

lıi harp aemiJerinin Keaendire Ye 
Istavroza asker çıkardıklannı ve hü
kfunetçe de buralara müfrezeler gön
derildiğini yazıyor. 

G. Kondilisin beyanatı 
SELANIK, 10 (A.A.) - General 

Kondilia, gazetecilere demittir kiı 
(Krallık hiç bir suretle ihya edilecek 
değildir. Benim maksadım, ancak bir 
takım harikulade sebeplerden dolayı 
bazı esasi ahki.mı muvakkaten tacile 
mecbur olan, metru parli.manter re. 
jimi iade etmektir. Milletin esir ol -
nıaaını hiç bir vakit kabul edemem.) 
. . . Hudutta top sesleri 

SOFY A, 10 (Milliyet) - Petı·iç
ten telefonla bildiriliyorı 
• Haya, yajmurlu ve karlıdır. Daha 

yükıek yerlerde sis vardır. Yunanlı• 
lar tarafından hiç bir haber ... eritmi
yor. 

Gece bir kaç defa devamlı top ve 
mitralyöz aealerl ltitildi. Bu aabah 
Alibotut iatikametinden hiç araaız top 
ve mitralyöz sesleri gelmektedir. 

G. Plastiraa on tayyare aldı 
SOfY A, 10 (Milliyet) - Atina· 

dan bildiriliyor: 
General Pli.atiraa Girit i.aileTı için 

10 tayyare almıttır. Evelai ırün dört 
Venizeloaçu tayyare Atina üzerinde 
uçmutlardır. · 

Bu tayyarelerin attıktan beyanna
melerde memleketin dörtte ÜçÜn·J 
hakim olduklan ve pek yakında Se· 
!inik ve Atinayi alacakları bildiri! • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gece J!elen haher!e,. 

B. Venizelos İtalyanın 
himayesine müracaat etti 

HOkQmet askeri eri llerllyor 
Atlnada aaat 8,10 ve 11 de üç reami teblli 

neıredildi, 
Aailer mukavemet göatermedea kaçıyorlar 
LONDRA, 10 (A.A.) - Kandiye tel j önünde tesadüf ettiii aaileri temlzliye-

siz postasının verdiği habe~öre Girid rek layyarelerimizin de müavenetiyle ta 
asileri Cümhuriyet ilan etmiılerdir. ııruza baılamıılard.-. Liva gene.-ali Y o-

Sunday Ekaprea gazeteai, Venizelo- vanidis kumandaaı albnda cliier bir kuv 
&un, cümh.uriyet ili.n ederken, İtalyanın vet Kumaryani köprüsüne, bir üçüncü 
bimayeaine müracaat ettiğini yazıyor. kol da Niarida köprüsüne doinı ilerle· 

Londradaki Yunan resmi mahafili, mektedir • .A.i kuvntler mukavemet ıröı 
aailerin Girid ada11na bakim olduğunu termeden kaçmaktadırlar. 
ve binaenaleyh adanın istiklalini ilinda Saat 10.25 tebliği: 
serbest bulunduklarını inkar etmemekte Orliako'nun dört kilometre ıarluncla-
ve fakat asiler bir haftadan beri buna ben ki Provatas köyü hükumet lutaatı tara. 
zer ıaylalar çıkardıkları için, bunların ihti lından İflal edilmittir. 
yatla karıılanmaaı lizmıeırleceğini bildir Saat 11 ttl>liği: 
mektedirler. Asilerin piyade ve topçu luta&b Se • 

Rasmf Tehlig 
ATINA, 10 (A.A.) - Atina Ajan11 

bildiriyorı 

Kıırargibı umuminin bu aabahtanbe· 
ri neıredilen rMmi tebliileri tunlar • 
dır: Saat 8 tebliğiı 

General Kondilis, erklnı harbiyesi 
ve üçüncü kolordu erki.nı harbiyeliyle 
brlikte aabahın betinde Seli.Dikten ay • 
rılmııtır. Bir saat sonra_tayyareler Filo· 
tilla kumandanı Reppu kumandaaında 
uçmutlardır. Hükiimet askerleri, orta11n 
da dikenli teller müıteana olarak, üze • 
rinde hiç bir değiıiklik olmıyan Orliako 
köprüaünü geçmitlerdir. Kuvvetleriroiz 

rez'in 15 kilometre garbından &ru 
üzerine çekilmektedir. Kuvvetlerimla 
Kıunaryani köprüsünü geçmiılerdir. 
Karıılarında biç bir mukavemet yoktur. 
General Y ovanidiı'in aüvari kıtaatı da 
Kumaryani köprüıü iıtikametinde ilerle
mektedir. 

lngiliz ve Fran11z a!&§emiliterlerinin 
cepheye hareketlerine müsaade edİlmİf· 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bulgaristanda 

Bazı generaller 
Tekaüd edildi 
Kraiın riyasetinde toplanan 
askeri nıeclisin kararları 

SOFY A, 10 (A.A.) - Batbakan ve 
Harbiye Bakanı General Zlatef, gazete
lere beyanatla bulunarak bir kıaun i.za. 
aının ittirakile ve kralın riyaıeti altında 
toplanmıı olan yüksek askeri meclisin 
General Taniçef, Filipof, Gerçikol, Pa
noE, Dragiyef'i tekaüde ıevkebneye ka
~r vermiı olduğunu söylemİftİr. 

Bu generallerden birincisi topçu mü
fettişi, ikinciıi Plevne ve üçüncüsü Var
na garniZonu I<umandarudırlar. 

General Zlatef, ıimdiki halde orduda 
batka bir değişildik yapılma.ama karar 
verilmemit olduğunu ilive etmittir. 

Hallı Stromaya gönJe rilen a•kerleri allnflıyor 

Mumaileyh, yüksek aııkeri .-cliıin 
- bütün izaıının ittirakile - 7apacaiı 
bir toplantıda bati<& değiıikliklere karar 
verileceğini ve fakat hali hazırda böyle 
bir toplantının mevzuubahis olmadığını 
ııöytemittir. 

Bulgaristanda Kral Boris'in 
riyas~tinde toplanan askeri 
meclis bir çok generalleri 
tekaüde sevke karar vermiştir. 

243i9 T e 1 · { Müdurı 24318, 'azı i~lni müdürü: 
' İdarr ve Matbaa: 24310 

-Münasebetsiz haberler 
Türk bayrağını taşıyan gemilerin 

çevrilmesi akla bile gelmez 
Her Türk vapuru serbestçe ve bila

tereddüd Akdenize çıkabilir 
Atlas kaptanının protestosu 

Son Yunan hi.diae-
leri dolayıaile, Adalar ~ 
denizinde bazı ticaret 
gemilerimizin lai Yu
nan filcmı tarafından 
çevrildiği yolunda ç• 
karılan fayİalar, tamal 1 
men aaılıızdır. Pertem-
be günü Mersine hare
ket eden Denizyollan
nm Konya vapuru, cu
ma günü lzmire, dün 
akıam da Antalyaya 
varmıf.tır. 

Evvelisi akta.m Mer .. 
ainden limanımıza ge-

-

len lnönü vapuru da ....__ 
yolda hiç bir anzaya 
raıtlamamıf, Yunan fi .. Devlet Denİ%yolları nm Konya uapuru 

!osuna tesadüf etmeden yoluna de- getirilen Atlas vapuru, ayni gazetenin 
'Verdiği haber hilafına olarak Halice a • 
lırunamıtlır. 5500 ton gaz ve motorin 
yüklü olan bu geminin iç limana bile 
alınması herhangi bir infilak ihtimaline 
karıı, mümkün görülmemektedir. (At • 
las) Selimi ye açıklarında demirli vaziyet 
tedİY. Dün öğrendiğimize göre, geminin 

' vam etmiıtir. Bu gemi, dün tekrar 
Merıine hareket etmittir. 

Diğer taraftan, bir gazetenin yazdığı 
gibi Akdenize çıkacak Türk gemilerinin 
hareketi muvakkat bir zaman i .. "' bile 
men..dilmit değildir. 

Yunan •elaretine protesto 
Çanakkaleden çevrilerek Iimanmuza (Devamı 7 inci sahifede) 

D · J...11ma fabrikaları 

Ziraat Bakanlığı 5 senelik 
bir pamuk planı hazırladı 
Pamuklarımız en ziyade ıslah edilmiş 

şe~ Jile hazırlanacak 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Bet se

n•l;J. bir P"Olfram albnda çalııfmaia lıolif 
!ayan dokuma fabrikalarımızın ımıhta~ 
oldukları uzun telli pamuğu yurdumuz
da yetiıtirtmd. ~e bu ıuretle dıı pazar• 
!arına, ulusal oervetimizin akıp gitmesi·• 
ne meydan vermemek üzere Ziraat Ba· 
kanlıiı bet aenelik bir pamuk yetişıirm< 
planı hazırlamıttır. Bu pli.n mucibince 
üretme çiftlikleri tarahndan üretilecek 
yülıaek vasıflı pamuğun iane pamulıJa. 
rile çiftleıip evaahnı bozmamaaı için ba
zı fenni tedbirler a!ınmaaına ve c;ifı.çi,.i 
bu tedbirleri kabul ve tatbik ettirehil
mek için kanuni müeyyideler vaz'ma 
mecburiyet haaıl olmuş ve bunun için ele 
Ziraat Bakanlığı bir kanun projesi hazır· 
IUDJ11ır. Bakanblc, projenin eıbabi muci
beainde, kanun projeıinin hazırlanmıuı
nm bir lüzum ve zaruretten ileri gelıniı 
bulunduğunu uzun boylu anlatbktan 
oonra fÖyle demektedir ı 

"Ulusal dokuma fabrikalarnnızın iıt&-

Zirıaat Bakanı Bay MulılU (Devaını 6 mcı 1ahifede) 

ii 

.11\u 

N 
YAKIN DA 

1 - Almanyadan getirttiğimiz, 1935 
modeli, en mükemmel bir Rotatif 
makinede, 

2 - Memleketin içinde ve dışında, bil
haaaa bizi en çok alakadar eden 
komşu memleketlerde, Balkanlar
da vücuda getirdiği büyük iıtih
barat teşkilitiyle, 

3 - Halkın aevdiği, beğendiği, değerli 
yazıcıların makaleleri, fıkralan, 
romanları ve diğer eserlerile, 

Ôzü Sözüne uygun 

Yalnız doğruyu yazar 

CUMHURiYET TURKIYESININ BUGUNKU iLE· 
R1 ATILIŞLARINI G~ZONUNDE CANLANDIRAN, 

BU HAREKETLERiN SADIK BEKÇiSi VE 
KORUYUCUSU OLMAGA ÇALIŞAN, 

BUYUK BiR GUNDELlK HALiNDE ÇIKMAK iÇiN 

HAZIRLANIYOR. 



Yaıan: 

Aiaojf!u Ahmed !HARİCİ HABERLERi 1 çtimai bahisler 

ÖLÇÜ Havanada çıkan 
Ihti a. bası~dı 

Birleşik Amerika 
' Ah1ak mücadelesi Bu kere de müsahahelerimiz 

ölçü etrafında dolattı: Arkadaf
larda.n birisi dedi ki: 

- « Son zamanlarda memle-
ketimizde bir ölçü müdürlüğü 
kuruldu. Anladığıma göre, müdür
lüğün vazifesi timdiye kadar kul
landığımız türlü türlü ölçüler, ve 
tartılar yerine, bu kere koyduğu· 
muz yeknesak ölçü ve tartı mik • 
yaslarmm her tarafta tatbikine 
bakmak olacaktır. 

Bu pek lüzumlu ve pek fayda
lı bir ittir. YataYJtıınızdaki karı
tıklıklan kaldırarak memleketin 
birliğini kurmağa doğru ablan 
adımlardan biriaidir. Kanun bir
liği, dil birliği, mahkeme birliği 
ve sair bid'kler gibi bu birlik te 
hiç füphe yoktur ki halkın ruhiya
tı üzerine faydalı tesirler yapa
cak. Artık bir Türk bir fehirden 
diğer tehre, bir vilayetten öteki
ne giderken yabancı memleket
te gibi ayrı ayrı ölçüler ve ~
lar ile kl'rfdatmaz; memleketın 
bir başından öteki başına kadar 
her yerde herkes ayni kurumlar i
le kartı karfıya gelecek ve bu su
retle herkeste vatan mefhumu ha
kiki mıinasını alacaktır. 

Eskiden her fey ayrılık ve ya
bancılık tesirini yapardı ve tabi
ati ile bu tesirlerin yekfuıu 
ruhlarımız üzerinde menfi izler 
bırakıyordu ve birHk fikrinin yer
letmesine engel oluyordu. Şimdi 
bu engellerin bir çoğu kalktı, 
ve kalanları da kalkmaktadır. Ve 

• birlik fikrini veren amiiler her 
gün çoğalmaktadır. F~at ben b~
liyor musunuz ne isterdım: B~n ıs
terdim ki bu ölçü meselesınde 
daha ileri gidelim: ölçü mefhu • 
munu dimağlarımıza ve kalpleri
mize de sokalım! 

Nasıl ki maddi ölçülerde ve tar· 
tılarda garba doğru gittik ı:na.ne
vi ölçü ve tartılarda da aynı yo
lun yolcusu olalım! 

Hakikatte doğu ile batı arasın· 
daki ayrılıklardan birisi de bu ma· 
nevi ölçü ve tartılardır. 

Doğuda hayal bu sahada fazla 
hakimdir. Zevksizliğe ve ölçüsüz
lüğe kadar gidiyor. Batıda ise, ~
kıl , hayali kontrol ederek fazla ı
lerlemeaine yol vermiyor. 

Bu farkı açık ve kea'kin ola
rak iki alemin yürüttüğü muhake
melerde, edebi tasvirlerde, tiirler· 
de, tefbihlerde görmek mümkün-
dür! . 

Alınız mesela bir güzel taavı
rini: Ayni güzeli iki alem ba,~a 
ba,ka tasvir eder: Birisi gü~elı:ı 
yüzünü aya, kaşını kaleme, kirpık· 
lerini oka, çenesindeki çukuru, 
kuyuya, boyunu serve, saçlarını 
yuvaya benzetir. Şöyle ki benze.· 
tilen teyler bir yere toplanıp hır 
re~im çekilse, hiç te güzel olma-

. b' ık ' yan acayıp ır nesne ç ar. 
Bu yolda en ileri giden doğu

nun en fa,ir ve hayali bol budunu 
lranilerdir. 1 

Batı böyle yapmaz. Güzelin yü
zünü olsa olsa bir meleğe ben
zetir. Kaşının inceliğini, kirpik ~ 
!erinin uzunluğunu, çeneslnde'kı 
çukurun yerinde ve latif olduğu
nu, boyunun mevzunluğunu saç • 
!arının rengini, letafetini yazar! 
Bu suretle her tarafı bir birine u
yan ahenktar bir levha varlık 
bulur! 

Unvanlarda ve lakaplarda da 
böyledir: Naaraddin Şah zaml\ -
nında saray için getirilmit olan 
bir elektrik tesisatı bir vezarete 
bağlanmıştı : Bu vezire töyle hi ·
tap olunurduı 

«Huzuru bendegam cenabı 
müsretabı ecel, ekrem, effıam vala 
veziri lambai elektrikiyei hümayu
nu zdlehülbali.• 

Bunu hiç bir batı diline ve hat
ta türkçeye tercüme etmek imka.. 
nıyoktur. • 

Bizim eskiden padifahlar hak-
kında kullandığımız dil de bun-
dan geri kalmazdL 

Hayal bize de lüzumundan faz· 
la hakimdir: Ne mediblerimizde 
bir ölçü ve ne de zemlerimizde 
bir tartı vardır. Metebnek istedi
ğimiz insanlara itlere ve teyle
re, başı bot bırakılmq h":yall~ uy
durduğu perişan ve delıce .. nıs • 
betleri yapıtbrmakta ter~~d.ut et~ 
meyiz ! Öyle bir hale getırınz kı 
kendimiz de metetmek istediği
miz fiiller de gülünç oluyor. 

Zemde de öyle: Doğrusuna 
yalanına bakmayarak, hayalimi ." 
ze gelen her ~yi söylemekte beıs 

l görmeyiz 1 Nihayet levha öyle 
İğrenç bir hal alıyor ki zevki se • 
lim sahibi için nefretle bat çevir
mekten batka bir fey kalmıyor. 
İtte, bunun içindir ki -doğu tasvi
ri edebiyatta muvaffa'k, olmamıt
br. Ne tarihi simaları tasvirde bir 
(Plütark) ne tabii manzaraları tas 
virde bir Chateaubriand, ne in
san sürülerini tasvirde bir Zola, 
bir Tolstoy çıkarabilmi.ftir. 

Keza insanların eksiklerini, gü
lünç taraflarını veya. ruhunda 
kaynaşan derin ihtirulannı mey· 
dana koymak, yani komedi ve 
trajedi sahalarında hiç bir fey 
yapamamıttır. Molyerler, Şekspir
ler, doğu edebiyatına tamamen 
yabancıdırlar. Çünkü, bu gibi e
serleri yazabilmek için, hayali 
sıkı bir kontrol albnda tutarak, 
mütahede ve tahlil kabiliyetleri· 
ne genit yol açmak lazımdır. 
Bizde ise, hayal hakim olduğun
dan Frenklerin Charge dedikleri, 
kötü, biçimsiz, manasız tekillere 
dökülürüz. 

Fakat ölçüsüzlük y_alnız bunun
la da kalmıyor: Kötü ahlaki man
zaralara kadar götürüyor. Ba • 
zan birisi, derin ve samimi hisle
rini beyan etmek isterken, haya
lin hücumları altında öyle yollara 
sapıyor ki duyduğu hislerin sa
mimiyetinden şüphe edilmeğe hak 
kazanıyor. Saf ve samimi iken dal
kavuk ve riyakar intibamı veri -
yor. Hayal onu sürükledikçe sü -
rüklüyor, kendisine öyle terler 
söylettiriyor ki sağlam ve muva
zeneli bir aklı hayretler içjnde bı
rakıyor! 

Biz hayatımızın her cihetinde 
maddi ve manevi ölçüsüzlükleri 
kaldırıyoruz. Hayal ve evham üze-
rine kurulan bütün kurumları 

Sokak muharebesinde iki Amerika haydutlardan, ah

ki,i öldü 60 kişi yaralandı ıan.sız.ardao temizlenecek 
HAVANA, 10 (A.A.) -Aıkeri kuv

vetlerden ıüratle iıtifade ebneıini bil
mekle, B. Mendieta, neticeıi vahim ola· 
b;1ecek ihtilil hareketini baatırmaia mu· 
vaffak olmuıtur. 

Şehrin ortaıında vukııbulan ıokak mu 
lıarebebrinde, 2 ki§İ telef olmuı, 60 kiıi 
de yaralamnııtır. Grevcilerin Kabana 
tabya11 ile poliı karakolları ııibi mutelif 
ıevkulceyt noktalanna ayni zamanda 
laarruz etmek teıebbüsünde bulundukla
n, fakat teıki!itsızlık yüzünden bunu be
ceremedild<ri anlatılıyw. B. Mendieta, 
gece yansında, kırl>ineyi fevkalade su -
rette içtimaa davet ctmiıtir. Mu~aileyh, 
buhranın önüne geçmek için bütün fırka
larJan miırckkep bir blok teıkiline çalı. 
ııyor. . 

Yabancı tüccarlar, müeııeselerıni ka. 
pamadıklan takdirde, kendilerinin bom. 
ba ile imha edileceklerini bildiren mek
tupla.- almıılarılır. -------
1'ayyareler • • 

ıçın 

• 

NEW • YORK, 10 (A.A.) - Hafta
nın b.ıırndanberi, zabıta 300 e yakın a
dam tevk.i etmiıtir. Zabıtanın maksadı, 
kumar ve fulıuııa iıtigal eden ve bazı 
tereıaiz avukatların yardımı ile de meı· 
bur fakat paralı canileri muvakkaten 
tahlıyc ettirmcğe muvaffak olan haydut 
k .. mpanyalarındıuı ıelıri büsbütün te • 
maıemektİT. 

2 ... 0 e yakın po]iı memurunun yerleri 
.. ~giıbriımiıtir. Bir çoklan aleyhinde ka
nuni takibat yapılmaktadır. Ancak tim· 
di;e kadar de geçen haydutlar, ehemmi. 
yetsiz ukımdandır. 

Esrarengiz ıurette vu\ubulan bazı cİ· 
nayetlere bakılıroa çete eıebaııları, bot· 
l'.ıoğa.l k etmeleri melhuz olan suç ortak
larını ortadan kaldırmağa karar verdik
leri anlaşı!ıyor. 

New - York poliı müdürü B. Leviı 
V alentine, iki kızının birden kaçırılacağı 
tehdidini havi mektuplar almıştır. Kız
lar aıkı bir nezaret albna alınmışlardır. 
New. Yorll belediye reisi ile La Guardia 
her gittiği yerde, rovelverini el albnda 
bU:undurmaktadırlar. 

Cezayirde 
Büyt.k Hal•r~ muhi~le yeni Yahudiler Fransaya kar~ı 

L.sler te~sıs eA.Adılı>yorBah. merbutiyetlerini ııöyliyor1ar 
NEW • YORıK, 10 ( . - rı 

b .tik b' ·· --'-~e Kalifornıy' a • KOSTANTIN, ıo (A.A.) - Havas mu ı e ır uz.,.., ..... n, · bildir' 
Midvey . Havai • W alke - Manlla • Guan AJanaı . ı7c>rı . . . . 
ve ç. n arasında iıleyen hava batb güz er Ceza yır deki vazıyetı tabkika gıden 
gabında üaler tesisine nisan zarfında .f'ranaa Dahiliye Nazın B. Renye, dün 
ba,.anacağı haber verilmiıtir. Yahudilerden mürekkep bir heyeti !<a• 

Bu batı işleten ıirket, lazımgelen eıya bul etıniı ve bu heyet Franaaya karşı 
ile oeraber 118 mühendiı ile mütehass11 Y Cıudilerin bağlılığını beyan eylemiş • 
ame.eyi ıevket:mek için, 8.000 tonluk tir. Müt~aluben ~enç C~~irlilerin l.ıa· 
No ·th • Haven vapurunu kiralamıttır. ıı Dr. Bın • Cellül da Dabilıye Nazırını 
Bu. vapur Hoonlulu'ya gidecek ve orada ziyaret ederek Franıa hakkındaki ı~dİ·· 
derhal bir radyo ve meteoroloji iıtaıyo- ~". ve fedakarane duyııularım teyıt et-
nu İn§&lına bqlanacaktır. mııtır. 

kaldırarak, yerine sağlam dima • Bafraaa grıp sa gıoı 
ğın yarattığı müesseseler kuru· B. Göring evlendi 

yoruz. Hatta şeniyetle imtizaç et- BAFRA, ıo (A.A.) - Grip hastalı-
miyen ünvanlan, lakapları bile ğından mektepler on ırün mtidd~tle k~-

patılmıttır. Havalar yağıılı ve ıo&'uk gıtlağvettik. Hülasa şuurlu bir ira-

BERLIN, ıo (A.A.) - Bay Görinıı, 
nisanın 1 ı inde devlet tiyatrosu aktriı
lerinden Bayan Emmy Sonnemann ile 

h l
. . k mcktcdir. 

deyi, şuursuz aya ın yerme oyu- ~;;;;;~;;;_•••••••1.••••••••••••••-----
yoruz. O halde hislerimizin ve 

evlenecektir. 

duygularımızın izharında da bu 
iradenin hakim olması zamanı 
gelmemiş midir? 

- Azizim - hayalin gerek 
sa natte ve gerekse fikirde, yara • 
tıcı bir kuvvet olduğunu inkar 
m ediyorsunuz? Bir Bergson'un 
hayal kuvveti ile yarattığı tet
bihler ile en derin fikirlerini iı
bat ettiğini biliyor musunuz? Yu
karıda Şekspirden bahsetti
niz: Onun bütün eserlerine bun
ca kuvvet veren o derin ruhi tah· 
lilleri, hayalinin yarattığı icaz· 
kar tetbih ve mukayeseler yardı
mı ile yapmıyor mu? 

- Beni anlamadınız ! Ben ha. 
yalin yaratıa kuvvet olduğunu, 
ve his ve fikir sahalarında büyük 
amil olduğunu inkar etmiyorum. 
Bilakis böyle yaratıcı hayalin 
meftunuyum. Şarkta dahi bu ya
ratıcı hayalin taheserleri yok de
ğildir. Mesela Ömer Hayyaıı_ıı? 
rübaileri, Mevlananın mesnevısı, 
Yunus Emrenin yazılan 1 

Bu gibilerde hayal, yüksek bir 
fikrin, etrafında dolatarak onu 
nurlandıran, aydınlatan, onlara 
renk ve can veren tekiller yara • 
tan kutlu bir kuvvettir! 

Dikkat ediniz: Burada hayali 
idare eden şuurlu bir iradenin, 
yarattığı bir fikir veya histirl 
Ben böylesinden bahsebniyorum. 
Ben büyütücü, izam edici, her 
hangi hususi bir fikirle alakası 
olmıyarak batı bot meydan oku • 
yan hayalden bahsediyorum. . 

Bu nevi hayal, bence hem mıl
li zevkin bozulmuına ve hem 
de umum ahlakın düfkünlüğüne 
sebep oluyor! Milli vahdet ve 
kalkınma endişesi ile çartı pazar
larda, ölçüler ve tartılar üzerin
de nezaret etmek üzere bir mü
düriyet kurduk! Acaba ondan da
ha mühim olan yazı ve söz pa
zarlarımızda da bir ölçü ve tartı 
müdüriyeti kurmak imkanı var 
mıdır bunun vakti gelmedi mi? 

Ağaoğlu Ahmed 

Harici kü,ük haberler: 

'f. Bokıör Al Brown, Pariıte seçen • 
!erde Yunıı Perez'e karır galip gelmit o
lan 1 talyan Anıini ile yaptığı maçta be
rabere kalmııtır. 

'f. Şubat ıonunda Alm.ınyada iısizle
rin adedi 2 milyon 765 bine baliğ olmak
ta idi. Bunda kinunusaniye niıbetle 209 
bin fazlalık vardır. 
~ Romanya, Milino panayırına Teı • 

men iıtirak edeceğini bildirmiştir . 
·'i- Lüks ve birinci ıınd oteller müı • 

t •n -•.,, . ı.: üzere Halyada diğer otel 
ıarıonhrının it elbiseıi olarak frak giy. 
ı.ı CJ 1d.'.""' s'ndikalar ar4\ıında 
k _r ı·ı ş . ı ~ tır. Aynı kararın ka ! ve 
ıoka .ta:ar ha!.kın ıla da tatbiki içı" mu· 
zakaeler devan-. <tmektedir, 

rlü k-Sovyet 
Dostluğu --

B. Voroıilot'un .ismet l 
fnönüne t.br.k t ·: grafları 

ANKARA, 10 (A.A.) - lanet 
lnönü'nün 8afbakanlığuıın onuncu 
yıldönümü münaaebetile B~v Vr.ro
ıilofun gönderdiği tel yazıaıle Batba• 
kannnızın cevabı a§ağıdadır: 

General ismet lnönü 
Batbakan 
ANKARA 

Türkiye cumhuriyeti Ba§bakanl~· 
ğr yükııek vazifesinin tarafınızdan •· 
fasmm onuncu yıldönümü münaııebe
tile ıizi ıamimi bir ıurette tebrik e• 
derim. Size refahı bu kadar çok ve . . . 
bu kadar müessir meaaınıze mevzu 
te,kil eden yeni Türkiyenin iyiliği İ· 
çin uzun ve velG.d bir faaliyet te• 
menni ederim. 

VOROŞILOF 
Bay Vorotilof 

Harbiye ve bahriye komiseri 
MOSKOVA 

Nazik tebrik telgrafınızdan ve 
Ba"'akanhğrmm onuncu yıldönümü 
nü hatırlatan çok aamimi ifadeler: 
den nihayetaiz bir ıurette müteh11.sıı11 
olarak size bM'al'etle teıekıkür ~e 
hararetli dostluk hi11iyatımla birlık· 
te §&hıi ıaadetiniz .,. doat SoyYetle~ 
Birliğinin refahı için olan en aamı'mi 
temennilerimin kabulünü rica ede-

lanet INONU 

Bayramlaşma için 

güzel bir usul 

SiNOP, ıo (A.A.) - Çocuk Eairıe- • 
me kurumu genel merkezinin kurban 
bayramrnd• ıefkat alanında bayramlat
mayı dilediği ve bu dileğini kabul ede,.,. 
!erin iıiınlerinin bayramdan eVYel a:a· 
zetelerle neırolımarak bu suretle bu iyi
lik ıeven insanların doıtlarım kutlamıt 
ve dostlarının td>rik n ziyaretlerini ka
bul etniiı aayılacaklan hakkındaki teklif 
ve teıd>büıü Sinopça takdir Ye memnu• 
niyetle kartılarup benimıenmiı ft viJi. 

. yet merkezi ile kazalarımız elan it lirik 
eden iyi yürekli halkımız ve memurları· 
mıza ait liıteler ilin eclihnek Wıere dün
kü poıta ile Ankaraya kurumun umumi 
merkezine ııönderilıniıtir. 

lzmir Vi ayet meclisi 
l:iMIR, 10 (Milliyet) - Umumi vi

layet mecliıi ilk l'Oplantıımı bugün yap· 
mııtır. 

Hava raporu 

Sıfır hararet derecesine ve deniz so
viyeıine indirilmit barometre dün ıa •• 
hah: ıaat 7 de 771,S aaat ı4 te 773,5. 
Hararet derecesi 7 de 1, 14 ·~ ı. En yu
karı 1.5, en af&iı 0.5. Rüz • yıldızdan 
eıımiıtir. En yukan ıürati Qniyede 14 
metredir. 

Dün biraz kar yaidı 
Dün, öğleden oonra fehrimizde biraz 

kar Y•iınıJ, hava oldukça aoiumuıtur. 

Aydında seı..er 

AyJıo - Denizli hathnin 

bır kısmını bozdu 

AYDIN, (Milli;ret) - ' mart gÜ· 
nü akşam üatü başlıyan şiddetli yağ • 
morlar •ab"ba kadar dovaru etti, bat•~ 
&'ece şiddeui dolu da yaidı. 

Şiadetli yaıPrıurlarda.ı butün çay ve 
dereler taşın.ıtır. Seller demıryolwıu da 
boı:ınuıtur. 

Aydın Denizli an•ındaki kısımda 
Çifte kahvede ıeller batb kumladıiın • 
dan büıün Denizli po•tıw beş saat geç 
geldi ve ileri gidemiyel'e.lı: akşam ıaat 
ıs de gene Denızliye döndü. 

Aydm • lzmir kınnında Aydın or
taklar araamda bir çok yerlerde bozuk· 
luk vardır. Hattın en çok bozulan yeri 
Eıbeğü - Germencik araudır. Bundan 
ötiiriı dün lzmir postaaı Germonciğe ka· 
dar gclebilmi§, oradan dönmüştiır. 

Kumpanya iauıyonlara yapbfı ta
mimde bugün ve yarın da vaziyetin ay• 
ni olacağı bildirilmiıtir. 

Seller, otomobil ııidit &elitini de 
durdurmuıtur, Dün ve bugün .Karap1-
nar ve Gernıenciie itliyen kamyon ve 
tenezzülılerin biç biria.i a:id~iıtir. 

Dün Jeöıkten Aydına ııden, Ayva· 
lık pazarının kamyonu Kö§kün Koçak 
çaymda ~f ve aularm hücwnile kam 
,,oıı. devrilmittir. 

Yolcular araamda bulunan Aydın 
belediye zabıta memurlarından Bay Ha 
aanm anuı ıuya dii~ bobçasıru al • 
mak İsterken kendi~ini ıuya kaphnmf
br. Çay ihtiyar kadını iki yüz metre ka
dar ıiiriiıldedikten aonra kurtanlmııtır. 

Denizlide grip hastalığı 
DENiZLi, ıo (A.A.) - Grip basta

lriı ıalgın halinde deyam ebnekteılir. Bu 
yüzden illanekteplerle liae, bir hafi& 
müddeUe kapablmııbı'. 

Ad anada şoför ve 

arabacılar 
ADANA, ıo (A.A.) - Belediyemiz, 

toför ve arabacıların düz&'iin ve bir bi
çim elbiıe giymelerini karar altına almıt 
n bu kararını alakadarlara bildirmi§tir. 
Bunun için mart aonuua kadar bir zaman 
verilmiı olduiundan ıiındiden birçoklan 
)"eni elhiıelerini giymeğe baılamıtlarclır. 

Adana Haıkevinde 
ADANA, ıo (A.A.) - Halkevi ders

hanelerine devam eden ve muvaffak ~ 
!anlara, yann nıeraıimle plıadetnamele
ri verilecektir. 

Seyhan ve Ceyhanın 
taşması durdu 

ADANA, ıo (A.A.) - Seyhan Te 
Ceyhan rrmaklarının taıma11, dunnut
tur. Seyhan hemen tabü halini almıı, 
Ceyhan iııe bugün 50 ıantim kadar düt· 
müştür. Birkaç köyü baoan ıulardan in
san ve hayvanca hiç bir kayıp olm•mıt
tır. 

Aşiret'erin i~kanı 
ADANA, ıo (A.A.) - Gezici aıiret

lerin ; , kanları qi, devam ediyor. Sayılan 
dört bini aşan bu aıiretler, Seyhan, Ayaa 
ve Kirmit mıntakalarına yerleıtirileoek
lerd;r. 

Kamutay encümerıleri üyeleri 
. 'ki ci ,,.~ ANKARA, 10 (Telefonla) - Dahili nizamnamenın ı n farı 

de•inin değiştirilmesi hakkındaki Gire.un •aylavı Bay Hak~ı .. "lrnii 
U•un kanun te/ı}.fi bugün teşkilatı esCl6iye encümeninde goruŞU 
ve kabul edilmiştir. .. 

11
c 

Kamutay umumi heyetine sev kedilen bu teklife ~öre but~e :o : 
meninin üyeleri 35, dahiliye ve ikti•at encümenlerinin üy~erı Jiğt 
ziraat, müdafaa adliye ve arzuhal encümenlerinin üyelerı 25 e 
encümenlerin üye/eri de yirmiye iblağ olunmaktadır • .. 

Kamutay Perşembe gi:nü toplanıY~ 
Tel l ) K L! (arıttSlfl AN KARA, 1 O ( elon a - . amutaym yarıma. , top katre. 

görüşülecek bir iş yoktur. Toplantının perşembeye tehırı mu 
~ . 
Türk-ita/yan ticaret mukavefesı, 

ANKARA, 10 (Telefonla) -Türkiye ile ltalya arasında im:;Ji 
dilen ticaret mukavelenamesi ve merbutatının daha dokuz ay t 
di hakkında hükıimet meclise bir kanun projesi vermiştir. 

I zmir muhteliti gelemiyor. ııh 
IZMIR, 10 (Milliyet) - lstan bul futbol federcuyomı Jzmır_rrıffll· 

telitini bayramda iki ma' yapmak i,in telgrafla lstanbula çagır • 

tır. . biJJirİ 
Bu karşılaşmalann mit~i takım için de bir se!me olacağı 

miftir. · · . • • • so 
Öğrendiğimize göre, verilecek cevapta oyuncuların ekserısı 11 ;ı.r 

hibi olduklarından izin almaları mümkün olmadığı, lstanbul :: olıtı 
kara muhtelitlerinin buraya gelmeleri, yahut milli takımı yapac 
antrenörün iki hafta için buraya gönderilmesi i•tenecektir. · 

L-.akanlar helJeti dün toplandı , 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Bakanlar heyeti bugün toplaııffl 

. ve toplantı geç vakte kadar devam etmiştir. 'kil /: 
ANKARA, 10 (A.A.) - icra vekilleri heyeti bugün Ba~ııj gÖ 

met lnönünün reisliği altcnda top lunorak muhtelif işler üzerııı e 

8~M~;~;;;~~,bu '~
1

B.a:v:;i;;7;;·eninde 
sonunda mağluptur,, diyor 

ATINA, 10 ( A.A.) - Atina ajann bildiriyor: ·: g1Jı 
Devlet bakanı Bay Meta/ısa• asilerin tamamen imhasının bır 

.meselesi olduğunu matbuata bildirmi1 ve demiftir ki: . J''İf11İ 
«Bay Venizelos eninde. •onunda mağluptur. Ve ele geÇ~r ıg lı" 

telsiz telgraflar, oynamak İstediği oyunun ,aresiz kayboldugunll 
disinin de anladığını göstermektedir.» 

Helli kruvazörü ağır yaralı . fır· 
ATINA, 10 ( A.A.) - Kavala da asilerin elinde bul~~ !1e!Jj;,e: 

vazörüne saat 3 te hükiinıel lilo•u nun birden taarruz ettigını bı 
1
,e 

umum bahriye erkanı harbiyesinin bir tebliğini Atina ajann ne 
mektedir. . . • • • errıi ' 

Bir saat kadar devanı eden bombardıman neticesınde tur g bofl 
ğır surette yaralanmı,tır. Saat c'örde doğru donanma Kaualayı 
bardımana nihayet vermiştir . . . et" 

Hüiimet filo•u yolda ô•ilere ait hi, bir harp veya naklıye g 
.ine rcul gelmemi,tir. 

Asi filo obüs ihtiyacını ecnebi 
menbalardan temin ediyor ,, 

'ATINA, 10 ( A.A.) - Havas, Atinadaki muhabirinden alm;:a,. 
Hizmetten çıkar~mıf olan Kilki! zırh~ısı tekrar. hiz~ete • kon7ıf11İ~ • 

tur. Kunduryotis, Hıdra ve Spetzaı torpıdo muhrıplerı tamır ed ~sı 
[erdir. Bu üç gemi Cisi gemileri takib edeceklerdir. l•trwna mırı~ Jırııs· 
ve Kavala limanı bombardıman edilmiştir. A•i P•ara g~misi k~ç~~ e fı{lf 
tır. Sereze kar,-ı yeni bir bombardıman yapılmıştır, Aııler Selam~ lıı'o 
fi bir taarruza haz.ırlanmaktacbrlar. Asi filo Ege denizinJeki ı-:0 erııi 
hakimdir. Seliiniğe 50 kilometre me•aledeki Çayağzı köyü bir ô.ık~h6' 
tarafından bombardıman edilm~tir. Asi filonun obü• ve yakaca 
yacını ecnebi bir membadan temin ettiği teyit edilmekted'ir. 

ita/ya-Yugoslavya münasebafı9ıfl 
BELGRAD, 10 (A.A.) - ltal;yan ·Yugoslav münasebatını/0 ,,ıo' 

Mussolini t.arafından Teşrinievvel nutkunda temenni edilen ve ll~6fr 
daki Frannz. ltalyan anlaşmasından ısonra ilerliy~ salah ~n 'v;oll~ 
çe bir kat daha artmaktadır. Yeni ltalyan orta el,uı Bay Guid~ı.ki Jıl 
mn Belgrada muvualatı bu istikamette yeni bir adım olarak telw< t ~ 
mektedir. Elçinin itimatnamesini takdim münuebetiyle, mukarerıe 
[unda mühiaı bir nutuk söyliyeceği bildirilmekte&. • f 

M. Titülesko Moskovaga gitmtg0 f. 
BOK.RE$, 10 ( A.A.) - Bay Titüleakonun )'ahında Mo•lıf(;tPt 

gid~i hakkındaki haber .alôhiyettar bir memba tarafından 
edilmiştir. 

~~~~~~~~----~~~~~~-

Fransız borsası 
PARIS, ıo (A.A.) - 9 mart tarihli 

Paris boroa vaziyeti: Eıham boraaıı, 
haftayı hemen hemen tam bir atalet i • 
çinde bitirmittir. Eahamm çoğu, bütün 
hafta zarfında biç bir ~beddül göster • 
meıniıtir. Bununla beraber, piyasada ıağ
lamlrk yok değildir. Fiatlann ekıeriıi, 
bundan evvelki kaparuıın ıeviyeıi etra
fında oynamaktadır. 

İnebolu halkevinde 
INEBOLU, ıo (A.A.) - Halkevi dil, 

edebiyat, tarih komitesi reisi hukuk ha· 
kimi .Bay Ragıp Akyavas, Halkevinde 
Atatürk'üo yaratbğı Türk kanunu me
denisi ile Türk kadınına temin edilen 
yüksek haklara dair bir konferans ver
miıtir. 

Konferan1Ç1, inkılaptan evvelki cılız 
manadaki aile telakiyab ile cumhuriyet 
idaresinin kabul ettiği sağlam ve insani 
aile teıakkiyab araımcla bir mukayeıe 
yapmıf ve imparatorluk devrinde idari 

dli •...LiJi.tmıızdaki bazukluklar ve 
'Ve a ""... ed .. . d ,.., yolauzluklarla kanunu m eı;ıu;ı:ı Ots.Y• 
ran tarihi ve milli zarureUen hırer bıl'er 
izah etıniıtir. Salonu dolduran yüzler~ 
kadın ve erkek dinleyiciler memle~eü 
cehalet ve taassuptan kurtararak m~~ 
te nur' irfan ve medeniyet yolla~ınr goı• 
teren Atatürk'e candan g~len ~net ve 
tazim dııygulan izlıar etmıılerdır, 

Köy kanununa elıtf~~ 
ANKARA, 10 (Telefonla) - dıl'" 

met, köy kanununun ı3 üncü ,.,.pt"i'" 
ek olarak lıazırladıiı bir kanıJ0 t 
Kamulaya vermiıtir. elel' 

Projeye söre dqarclan kö~.:; 
plı11, m.iaafir olduğu evin ~~ ' 
tara bnclimıe&e mecbur tut 

Dördüncü mıntalı:.• 
sıhhiye müfettifl PO! 

ANKARA, 10 (Telef-o~J ;iti J) 
düncü mıntaka sıhhiye '."~• ıit• 
Bay V abap müatafi addeclilıPlf , 

'1'1 
İki mazbatanın tet"

1 

) - '{.>" ANKARA, ıo (Telefonl~ı•f' 
tay' da muallel ııörülen iki .. 

0 
~~ 

kik edecek olan encümeo bur ;ııı':" 
mrşbr. Ancak üyeleri aralın ~·ıl"'~:;,. 
encümen aeçmiıtir. ihzari ene<! ..,er 
pacağı tetkikat neticesi yarı:tit• 
umumi heyetinde göriiJülece 

-- d Üç Vali Ankara !ır 
• ANKARA, 10 (T•'•'M ... ' •• ı;.; şı 
valiıi Bay Ali Rıza, Kırtehır 
Miıhaı. !::)az... ·~ r ,. 
ferine ait işler ıçin ~°' ...... ı.ı if. •• .ı C• ~ıf· 
etmek üzere ıehrimizc &'elınıı· 
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lVlanyetizmacılar ve Hekim er 
Bilmem gazetelerde gördünüz mü? 1 

Fransada saylavlardan biri oradaki Ma
liye bakanından bir sorııu ıormut • Man
yetizmacılardan kazanç ver&isi alınırken 
onlar hekimlerle kıyaı edilerek, manye• 
tizmacıların hekim diploması olmadığı 
halde, kendilerinden hekim diye vergi a
lındığı doğru mudur? demiı. 

Fransız Maliye Bakanı haberin doğru 
olduğunu tasdik ettikten sonra, sebebi
ni de anlatmış' 

- Bu son yıllarda, demiı, memlekette 
manyetizmacılar, bakıcılar, muskacılar ve 
daha her türlü büyücüler pek çok türedi. 
Bunlar e.ek dolusu para kazanıyorlar. 
Onların kazancından devlet için bir ver
gi almamak, devlet hazinesini bu para.lan 
mahrum bırakmak doğru olamazdı. Fakat 
kazanç verııisi kanunu yapılırken manye
tizmacdar ve büyücüler hatıra gelmemiı, 
onlar için bir srnıf ayrılmamııtı. Maliye 
memurları düşündüler, bunlara gelen• 
lerin, görünüşte hasta olmasalar bile, 
lıakikatıe fikir ' .-taları olduklarını an• 
!adılar. Hastalar.a metgul olan kazanç ıı 
nıfı da hekimler olduğu için manyetizma
cıları ve büyücüleri hekimlerin kazanq 
ıınıfına yazdılar ... Yakia, hastalara bak
mak için doktor diplomasr almak lô.zmı 
olduğunu biliyorum. Fakat hastalara ba
kan kimselerin ell ... ine diploma olup ol
madığını aramak vazifesi maliye memur
larına ait değildir .•. 

Fransadaki manyetizmacılar, kendile .. 
rinin böyleco hekim sınıfına yazılmıı ol
nalarından pek ziyade keyiflenmiıler olıa 
gerektir. Kazanç verııisi makbuzu dok· 
tor diplomasr demek olmasa da, gene hü-
kUmet tarafından verilmiı bir vesika 
sayılır. Maliye memuru bir adama dip· 
!oması olmadan hekim deyince o adam 
hekimlik yapmakta büsbütün haksız sa
yılamaz. 

Yaktile, lstanbulda da buna benzer 
r,;r vaka işitilmitti: Genel ıavaıtan önce 
kendisini yalancı hekim diye tanrtmıt 
olan bir adamı seferberlikte yanlışlıkla 
sahici hekim diye askerliğe alırlar. Sa
v-ş bittikten sonra, yalancı hekim evinde 
mahsus yaptırdığı güzel bir camlı dolap 
içinde sakladığı üniformasını doktor dip
loması yerine koyarak, sahiden hekimlik 
yapmağa kalkışır. Bereket versin ki, sağ· 
!ık müfettişlerinin yaptıkları bir yokla
mada yalancılık meydana çıkar da diplo· 
ma~'Z hekimin muayenehanesi kapatılır. 

Çuhadan yapılmıı üniforma, en birinci 
Lui ç obasından olsa da, kağıt üzerine ya· 
zılm , doktor diplomasının yerine geçe
n1e"':se de, maliye memurunun verdiği ka· 
zanç vergisi makbuzunu diplomadan a· 
vırmak kolay olmayacağından, Fransa
daki sağlık müfettitferi manyetizmacıla
rın ve büyücülerin dükkanlarını kapat
mak İsteseler bile güçlük çekeceklerdir, 
sanıyorum. 

Zaten manyetizmacrlar, kendileri dip· 
lomasız olsalar r!.a, pirleri olan Mesmer'in 
diplomalı bir hekim olduğunu, onun da 
bu sanati icat ederken büyük riyaziyatçı 
Newton'un keşfetmeiş olduğu "cazibei 
arz,. kanununa dayandığını iddia edebi
lirler. 

Y akia, büttin manyetizmacıların ilmt 
halini te,kil eden methur Meamer Alo
rizma1arının birincisi lngiliz aliminin 
söylediği gibi, "gökyüzündeki cisimler, 
yeryüzü ve onun üzerindeki canlı ciıim· 
lerin heps.i biribirleri üzerine karırhldı 
ıtesir yaparlar.,, rSÖzüdür. Meımer, her
kesin tanıdığı bu kaideden türlü türlil 
netice1- çıkarark, en sonu olan on altın· 
cı neticede, bu tesir sayesinde her türlü 
hastalıkların teşhis ve tedavi edilebilece
ğini söylemiştir. Yalnız o on altı kal
d~ arasında, kendisini taklit edecek olan
ların bir hekim diploması almaları lazım 
olacağını söylememi, olduğundan, fİmdi
ki manyetizmacılar, pirlerinin unutmuı 
olduğu bu kaideyi kendileri icat etmeğe 
cesaret edememiılerdir. 

Manyetizmayı icat ecfen Mesmer esa
ıen Almanyalı bir hekim olmakla bera
ber, kendi memleketinde İcadını beğen
diremediğinden 1778 yılında Paris'e gel· 
miş ve orada yerleşerek pek çabuk şöhret 
bulmuştu. Bir taraftan fikirce zarif bir 
adam olduğundan kendiıini erkeklere 
sevdirmiş, bi:r taraftan da süslü ve güzel 
bir erkek olduğundan o vakitkl Paris ba
yan1annın da pek teveccühünü kazanmıı-
t~ 1 

ilk zamanlarda hastalarını birer birer 
tedavi ederdi. Bunun için de hastayı kar· 
şuma oturtur, kendi ayakları ve dizleri 
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mutlaka hastanın ayaklarına ve dizlerine 
dokunmak Lazımıı;elirdi. Bundan sonra 
iki elinin parmaklarını hastanın midesi
nin üzerine götürür ve hat parmaklarının 
ikisi de sabit kaldığı halde, öteki parıııak
larla hastanın midesi üzerinde daire çi
zer ve hastayı yavaı yavat okfBtdı. Bu 
.,rada tatlı bakışlı gözlerini de hastanın 
gözlerine dikerdi. Ameliyat tam kıvamı
na &elince, hastaların bazısı bir acı, en 
çoğu büyük bir keyif duyar, fakat her
halde hastalık geçer ... yahut geçmiı sa
yılırdı. 

Yakışıklı manyetizmacrnın ıöhreti art
tıkça her hastayı ayrı ayrı tedavi etme
ğe vakti kalmadığından, - toptancı tüc
carların yaptıkları ııibl çalıımağa mecbur 
olmuıtu. Toptan tedavi de şöyle olurdu! 
Büyük bir çamçağın dibine cam kırıkla
rı ve demir parçaları konulur, onların 
!faraplann bO§ §İteleri, içerlerine ıu ko
üzerine de, bir gün önce içilmiş olan 
nularak, iki ıu-a üzerine dizilirdi. Birin .. 
ci sıradaki ıiıelerin ağızları çamçağın or• 
tasma, ikinci ııradalillerin ağızları çam
çağın kenarına doğru uzatılmak lazımdı. 
Çamçak yarısına kadar su ile doldurul
duktan sonra, Üzeri delikli bir kapakla 
kaııanır, fakat deliklerin her birinden 
bir tel çıkardı. Çamçağm etrafına sıra
lanan hastalar bu telleri acı duyduklan 
yerlere tutarlardı. 

Mesrner kendisi leylak renginde bir 
elbise giymiş, en ağır pahada tenteneden 
boyunbağiyle süslenmiı olduğu halde, 
hastaların etrafında dolaşarak kumanda 
eder ve hep o tatlı bakışlı gözlerile her 
birini ayrı ayrı süzerdi.. Bütün ameliyat 
sırasında makineli bir piyano da en bay
gın havalar çalınırdı. 

Mesmer'in yeti§tİrdiği manyetizmacı
lardan biri bu çamçak usulünü galiba çir
kin gördüğünden, Paris meydanlarından 
birindeki büyük bir ağaca manyetizma 
yapmıştı. Hastalar o ağaca bir ie sarm·ak 
ipin ucunu - l stanbulda bazı kimselerin 
vaktile kapalr çarşının N uruosmaniye ka
pısında, kırmızı uzun kuşağı ilkin ağaca, 
oradan da kendi bellerine doladıkları gİ· 
bi - kendilerinin ağrıh yerlerine dolar
lar ve böylece hastalıktan kurtuldukları· 
nı sanarlardı. 

Paris'de şimdiki manyetizmacıların 

çamçak usulünü mü, yoksa ağaca ip do
lamak usulünü mü tatbik ettiklerini ga· 
zeteler söylemiyorlar. Fakat halkın da 
manyetizmacılara inanmak adeti değişme 
dikçe, şimdi Almanyadan gelecek manye
tizmacıları istemeselerde, kendilerini 
Hindli veya Meksikalı diye gösteren 
türlü türlü manyetizmacdarın her taraf. 
tan oraya gidecekleri şüphesizdir • 

Fransız Tiyatroııunda 
BU AKŞAM 

Saat 20 de 

UÇ SAAT 
3 perde 

G.A. 

Yazan : Ekrem Retit. Beateli
yen: Cemal Retit. 

1784 

Spahi Ocağından: 
Ocağa Başkan seçilmek için 29-3-935 

cuma günü saat 16 da toplantı yapıla-
caktır. Saygılı izamızın 

dileriz. 
bulunmalarını 

•ıııty~t 
Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE 

3 aylığı 
6 

12 

ÜCRETLERİ : 
Türkiye İçin 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
gırıçen nüıhalar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete mÜ• 
ıaca&t edilir. Ga.zetemix ili.nların mea'u
liyetini kabul etmez. --

a t JAj)c71 JJ1 

- "Ettılü fi saki!ııuslin ke liilü •• 
ün, 

Ratben biyüs'afihilünne~im fe
yeskutu, 

Adlarını ne çabuk 
unuttuk? 

içine ara sıra bizim gazetenin 
de karıştığı birkaç güncfeliğimiz 
Yunan ayaklanması başladığı gün· 
denberi, sözü geçen yerlerin adını 
yanlış yazıyorlar. Kondilisin ordu
su Strumca suyunu geçerek ilerili
yormuş, Ksanti de sessizlik (sü
kun) varmış. Larl&a, ayaklananla
rın eline düşmüş. 
Strumcanın Bulgar Makedonyasın 

da küçük bir kent olduğunu; ne de 
çabuk unuttuk. Geçilen suyun 
Strumca değil Stroma suyu oldu
ğunu anlamak için haritaya şöyle 
bir bakmak yeterdi. Ksantinin bil
diğimiz lskeçeden başka yer olma
dığını Larisaya, Tsalya yenişehiri 
demez mi idik? Dün denecek kadar 
kBa bir geçmişte, bu saydığımız 
yerler, Türklerle dolu idi. Vzerle
ı·inde, bayrağımız dalgalanırdı. Na
sıl oluyor da; bu kadar aykırı yan
lışlıklar yapabiliyoruz? Anlaşılan 
dünü çabuk unuttuk. iyi bilelim ki, 
dünü unutan, yarına kendini sağ
lamca bağlayamaz. içimizde yaşa
yanlardan eski "Rumeli,,yi karı11 
karış tanıyan kimseler var. Stro
mayı, Strumca; lskeçeyi Ksanti 
yazmağı bu yaşayanlara karşı bir 
saygısızlık saysak, yeri değil mİ· 
dir? 

Salahaddin GONGöR 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Oşmanlıca kar,ılıklarını ya:tdıiımız kelime

lerin Öz türkçe karırlıklarını yazarak ıekJi • 
mizin bot hanelerine yerleıtirini% "le kesip 

"!\1illiyet Bilmece memurluiuna., a-önderini:z. 
Bilmecemizi doiru halledenler ara•ında kur• 
çekiyor ve krz.ananl"ra hediyeler veriyoruz 

Müddet: Bugün akşama kadardır. 
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SOLDAN SACA 

ı - lhtilil (10) 

2 - Olta (2), Şan (2) Eser 2. 

l - Çok deiil 21 Nezir, •ait 4. 
4 - Umumi 5. 

5 - Sersem 4, Kabahat 3. 

6 - Amca 3, Beyaz 2. 

7 - istifham 2. Hançer 4. Düp 3. 
8 - Geniılik 2. Akıl 2. 

9 - Ekilecıek yer (5) 
10 - Huauıi 4. Rabıt edab 2. 
11 - Ap 2. Hayret nidaıı 2. 

YUKARDAN AŞACI 

1 

1 - Gurup 5. l•tifh.am 2. Hali• 2. 
Z - Olta 2. Zayıf 4. 

3 - Valide 3. E•mekten emir 2. 
4 - Hup, dilller ~. 

ı • 

~ ı 

S - Akıl 2. lıimleri sıfat yapan bir edat 2. 

6 - Millet Mecli•i 3. 
7 - Trakyada bir nehir 4, Para dolabı 4. 

8 - Şart edatı 2. Nota 2. 

10 - Rabıt edatı 2, Küçük •u 3, Bey- 2. 
I l - Gı,a 3. Bol değil 3. Köpek 2. 

HİKAYE 
Eugünkü program 
! S TAN BUL, 

Kulede bir facia 18: Fransızca der•. 18,30: Dana muaikiai. 
pli.k. 19,10: Opera Freichutz - Eber plak. 19, 
Haberler. 20: Keman ıolo - Bülent Tarcan. 
20,30: Kitar ıolo - 21,15: Son hagerler. 2JıJOı 
Bayan Bedriye Tüzin Radyo caz ve tanıo or· 
ke•traları. Ben, Mekanisyen ve bir de tel

siz telgrafçı Saygona gidiyorduk. 
Yolda tayyarenin makinesinde bir 
arıza oldu. Karaşiye inmeğe me-;
bur olduk. Paristen İstediğim par

çalar gelinceye kadar, en aşağı on 
iki gün mecburi burada kalacak
tık. 

Bristol otelinde oturuyor, vakti
mi tayyare istasyonu ile otel arasın
da gamlı gamlı geçiriyordum. Be
reket versin, üçüncü gün, oturdu
ğum otelin barında tayyareci T ed
preise' a rastgeldim. Beni görünce 
o da sevindi: 
- Madem ki daha on, on iki gün 

buradasın, Karatide hiç kalmıya
lım, Bombaya gidelim. Burada 
İnsanı eğlendirecek bir fey yok. 
Seyahatimiz topu topu dört gün sü
rer. 

Benim de Karaşide kalmağa hiç 
mecburiyetim yoktu. Arkadaşla
rım pekala tayyare ile mukayyet 
olabilirlerdi. Teklif de cazip bir 
şeydi. 

Hemen ertesi gün '}8-fakla bera
ber Endos nehri üzerinden uçuyor
duk. T ed'in tayayresi iki kanatlı 
ve iki kitilikti. ' ;":örü sessiz oldu
ğundan iceride rahat rahat konu
şabiliyorduk. Arkadaşımın yol üs
tündeki yerler hakkında verdiği 
malilmattan çok güzel istifade edi
yordum. 

ilk uğrağımız Ahmed Abaddı, 
orada bir gece kaldık. Arkadaşım 
dedi ki: 

- Yarın Bombaydayız. Tam kok 
tey saatinde T acımahal otelinde o
lacağız. Bombaya inmeden "Sü
kiit kulesi,,nin üstünden uçarız. O
rasını da görürsiiniiz .. 

"Sükut kulesi,, Hindistanda 
Zerdeştilerin ölülerini çırçıplak bı
raktıkları etrafı yüksek duvarla 
çevrilmiş bir mezarlıktır. 
Arkadaşım izahat da verdi: 
- Bunlar ·bir zamanlar !ran

dan Hindistana hicret etmişler. 
Kendi ırklarına başka unsurları ka
p9tırmak istemezler. Hep kendi a-

f alarmda kız alıp verirler. Musevi
erde olduğu gibi it kabiliyetleri 

,harikuladedir. Çalışkan, girgin ve 
zekidirler. En büyük ticarethaneler 
onların elindedir. Bütün bu asrilik
lerine rağmen, en iptidai ananeleri
ni de muhafaza ederler. Ölülerini 
kartallara, kargalara, çaylaklara 
yedirirler. 

Dedim ki: 
- Bu usul herhalde Hindulerin 

ölülerini nehirlere atmalarından 
daha iyi .. 

- Evet ama, ne de olsa bizlerin 
tuhafımıza gidiyor. 

• • * 
Ertesi gün saat ona doğru Bom

bay görünmeğe b14ladı. Şehrin 
alç~k kısmı deniz kenarlarını sar
mıştı. Daha arkada tepemsi bir şey 1 

gördük. Arkadafım: 
- işte Sükut kulesi! dedi. 
Az sonra tam kulenin üstüne 

gelmiştik. Alçaktan turlar yapıyor
duk. Yukarrdan ıbakınca tersine 
çevrilmiş bir kuyuya benziyordu. 
Fakat aydınlık bir kuyu? Güneşin 
tepeden gelen bütün ışığı içerisini 
aydınlatıyordu. 

Ted dedi ki: 
-Taliimiz varmış, bir defin me-

- Fransızcadan -
rasimine rastgeldik. 

On, on beş kişilik bir kafile, ön
lerinde bir sedye kuleye doğru ge
liyorlardı. Ted anlattı: 

- Şimdi bunlar cesedi papasa 
verecekler ve artık ölüyü düşünme-
den evlerine dönecekler .. Papas ta 
cesedi çırçıplak soyacak ve zaval
lı bir iki dakika sonra kartal ve 
çaylaklara ziyafet olacaktır. 

Tayyareyi tam kulenin hizasına 
getirmiştik. Orada ömrümün sonu
na kadar unutamıyacağım bir man
zara ile karşılaştım. Gördüğümüz 
şey bir kadın cesedi idi. Etrafta 
duvarlardan ve ağaçlardan yüzler
ce yırtıcı kuş, bir anda kuleye doğ
ru hücum ettiler. Besbelli bir cese
din geldiğini anlamışlardı. llk dav
ranan kus cesedin üzerine bir kur
şun hıziyİe atıldı. Bir de ne göre
yim? Ceset kımıldanıyor. Üzerine 
saldıran kuşlara karşı kendini mü
dafaa ediyor. Fakat bu hücum ve 
müdafaa çok sürmedi. Bütün kuş
lar vücudun üzerine üşüşmüşlerdi. 
Herbiri de ağzına birer parça et al
dıktan sonra oradan uzaklaşıyordu. 
Arkadaşım d!\ bu manzarayı gör

dü: 
-· Vay canına! dedi, kadın ölü 

de~ilmiş .. 
Tam süratle Bombaya geldik. 

İlk işimiz telefona koşmak oldu. 
Fakat iş İşten geçmişti, değil kadı
nı kurtarmak, cesedinde fethimeyt 
ameliyesi bile yapmak kabil değil
di. Çünkü ku~lar bir defa saldırdı 
mı, on dakika sonra vücutta kemik
ten başka bir şey kalmıyordu. 

Bana bu hikayenin som· ı Kara
şiden tekrar geçişimde gene Ted
preisene anlattı: 

- Meğerse, dedi, kocasının in
tikamı imiş. Karısının kendisine 
ihanet ettiğini öğrenmiş. Bir gün 
kendisini narkotik ilaçlarla uyut
muş ve ölü gibi bir hale getirdik-

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
17,45: Piyano birliğile şarkılar. 18: Çocuk 

netriyat. 19: Muhtelif. 19,45: Plak. - Sözler 
20,35: Salon muıikiai. 20,50: Film revüsü. 
21: Hafif musiki. - Haberler. 22: Franu:ı 
mu•ikiai. 23: ReklAmlar. 23,15: Dana musiki 
•İ. 24: Sözler. 24,05: Dana. 1: lngilizce koofe· 
ranı. 

1 75 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 
17,30: Fırka neşriyab. 18,30: Edebeiyat. 

19,30: Karı,ık konaer. 22: Almanca ne,riyaL 
23,05: lngilizce. 24: Macarca. 

832"Kh•. M O S K OVA, (StaJ;n) 361 m. 
17~ Senfonik konıer. lS.20: Moskova oper• 

1.ından nakil. 22,30: Danı musikiıi. 24: Büyük 
Moskovadan nakil. 

Kh,. L E 1 P Z 1 C, 382 m. 
18,20: Oda mu•iki1.i. 19: Okonomik neıriya 

19,10: Sözler. 19.30: Pl.9.k. 20: Alman halk 
tarlaları. 20,30: oKnferan•. - 20.SO: Aktüail 
te. 21: Haberler. 21,10: Neteli operet ve 
ıeıli film muıikiai. 23: Haherler, spor. 23ı2C 
Şarkılar. 24: Gece konıer.l. 

545 Kh., B U D A P E Ş T E 550 m. 
18,50: Hava haberleri. 20: Konferans. 20,Z 

Pli.k konseri. 21~0: Sözler. 21,40: Çingene 
muaikiıi. 22,40: Haberler. 23: Org konseri. 
23,50: Bachmanna aalon kuarteti. 1,15: Son 
haberler. 

841 Khz. Berlin 357 m . 
19: Sözler. 19,30: Plik. 20,20: Karııık mu~ 

siki. 20,40: Aktüalite. 21: Haberler. 21,10: 
Sözler. 21,30: Soliıtlerin birliğile küçük rad 
yo orkest .. a•ı. 23: Haberler, 23,20: Yaylı ••Z 
lar ile Beethoven konaeri, 

Khz. L A N C E N B E B E RG, 456 m. 
19,45: Haberler ve aktüalite. 21~10: Ezgiler 

( ıarkılar.J 23: Haberler. 23,20: llza Liv•chakol 
orke•traıı. 23,45: Gece konıeri. 

686 Kbz. B E L C R A D, 437 m. 
18: Orkeatra birliğile popüler ezgiler. 19,25ı 

Sözler. 19,30: Almanca ders. 20: Rekli.m)ar. 
Ve plô.k. 20,15: Haberler. 20,30: Ulu•al neırf· 
yat. 21: Zagreb operasından nakil. 

Kh •. S T O K H O L M, 426 m. 
18,05: Akordeon. 18,3"0: Sözler. 18,55: Plak 

19,55: Sö:.ı:ler. 20,30: Piyano konıeri. 21: Söz· 
ler. 21,30: Popüler ezailer. 22; Reportaj: 23ı 
Orl' konaeri. 

Yarın !<i proJram 
1 S TAN BUL• 

18ı Almanca derı. 18,30: Jimnaatik . Bayan 
Azide. 18,30: Muhtelif saz ve •~• mu•iki•i 
parçalar - plB.k. 19; Haberler. 19,40: Piyano 
ve viyolonıel ıolo, Cemal Reşit - Mesut Ce
mil, 20 Maliye Bakanlığı namına konferan•. 
20,30; Oemirca:ı. 21,20: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkeıtra•ı. 22: Radyo caz ve tango or· 
keatraalrı • 

ten sonra bu tecrübeyi tatbik et
miş. Uk kuşun hücumunda kadın 
kendisine gelmişse de, o zamana 
kadar iş iştl'n geçmişti .. 

SEM 

ır•-•ı~ Perfembe Matinelerinden itibaren ... 

IP·EK sinemasında 

Şarkın şimdiye- kadar oinema 
Sihirli bir oema 

perdesinde gorunmiyen yeni bir diyarı ••• 
altında bir aşk macera11 ••• 

BOSNA SEVDALARI 
Türkçe aözlü ve şarkılı şiir ve musiki ile yoğrulmuş bir eser ••• 

Bu film Perşembe gününden itibaren 

İzmir ELHAMRA sinemasında da gösterilecektir 

Büyük bir 1abırsızbkla beklenen , 
TANGOLITA ( Savay Otelinde Balo ) 

filmi GALA müsam'!reıi <Jnümüzdeki Çarşamba akşamı 

M E L E K sinemasında 
Musikiıi PAUL ABRAHAM tarafından hazırlanmış olan hu şahane temsili 
yaratanlar G 1 TT A AL PAR ve HAN S J ARA Y ( Bitmemif 

Senfoni'nin Schubert'i ) dir. 
Bilet satışına başlanmıştır. Tel' 40868 

i T T O -------ITTO· • • 
ITTO; 
İTTO; 
ITTO; 
ITTO; 
İTTO; 

Afrika atlaa,ııda çevrilmiş muhteşem bir eıerdir. 
Çöl hayatına aid hakiki vekayii muıavverdir. 
Orijinal, ihtiraslı, heyecanlı bir filmdir. 
Memleketini kurtarmak için harbeden bir kadının hakiki tarihçeı\dir. 
Hakiki, muazzam ve emsalsiz bir şaheserdir. 
Bu Perşembe akşamı S A R A Y sinemasında gösterilecektir. -

miyeceğim. işte direktif yoksullu
ğunun fenalığı. Hiç olmazsa .bir di
rektif beni buraya gelmekten alı
koyabilirdi. Belki gene bu traflara 
gönderilirdim. Fakat hiç olmazsa 
elli kilometre ötede hocasızlıktan 
inim inim inleyen bir köye gitmiş 
olurdum. Köyde çocuklar hoca bek 
leye dursunlar, mektebin yetiştirdi
ği hoca "Ettayrü yekra,, diye diye 
gümü' merdivene hazırlansın. Ah, 
hayır ... 

Nazmi bir kadına değil, bir ide
al arkadasına uzatır gibi elini u
zattı. Zahide bunu sıkar sıkmaz ki
tabını alıp yürüdü. 

-Bu akşam ... 
- Bu akşam hemşire .• 

Zahideden sarih bir randevu al
madığı için ne yapacağmı, :t!eredc 
duracağını bilmiyordu. Ağanın ye· 
mekten sonra ve~diği tükürükle 
sarılmış uzun bir sigarayı iğrene· 
rek dudaklarına iliştirdi; yaktı O 
anda binanın ikinci katındaki kü
çük bir pencereden bir kibrit yanı~ 
sönüvermişti. Acaba o mu idi? 
Tesadüfen •bir batkası da yakmıf 
olabilirdi bu kibriti .. Ne yaı.ayıoı 
diye dütünürken, ağzından, kendi 
si de nasıl olduğunu anlamadan 
bir; 

- Ettayrü yekra .. - fırhdı -
Pencereden derhal cevabı gel· 

di: 
- Elgadir Sahifetün .. 



Glllı~~D y<§l~o 
ilsa ba.ka:r:"I-ı.•z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise baklanda 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmış makalenin sahibineı 

5 lira. 
ikinci gelen ınakalenin sahibineı 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

&q ·"".u.sabakaya yalnız liıeler, yüksek mektep talebeleri lıtiralı 
'<iebılırler. Yazıların gazete yaz;uıyla azami 15 ile asgari 30 
lcttır olması, kağıdın bir tarafına yazılmıı bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü alqamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. ' 

G çen müsabakayı kazananlar 
C~zel yazı müsabakasında birinciliği ı,.k lisesinden Naci Kork
,,.'hinciliği iktisat 11e Ticaret • mektebinden Nafiz Onuk kazanrnıı 

'.;•nrl"lerinin hü11iyet var""" : ,. .. -~ .Jaremize müracaat ederek 
ot,:.ırını almalarını rica eder ız. 

-tıan .~yanının kökleı i ve bugünkü dururr.u 
• an ve dolayısiyle acun barııın
~•rli bir rolü olan Yunanislanda 

~· hırsından doğan içsel (dahili) 
"llt ayni kandan gelen inıa:ıları 
~l•riyle boğazlaıtırıyor . .Sir ulus 
•rının Anayurdlarının yükseliı 

nrna yollarında harcamaları 
en güçlerini biribirlerini boğaz· 
la kullanııları ne kadar acıdır. 
t'fık Yunanistanın tarihinde bu

ıı,ı >er oluşlar az değildir. Yuna-
a fırka müca deleleri o kadar 

ı'" yayılıcıdır ki orada çocuk-
' - birer spor kulübü ll)raftarı 1 

'j;. ~İr r fırkanın taraftarı kesi-
. •rıb:rleriyle kavgala~ırlar. 1909 
~•lay Gudinin Önayak olduğu 

1 llıa ile ordu da iç politikaya ka
~'>lış oldu. Fırka geçimsizlikleri
erJerin karış.maıı her vakit ve 

'rde zararlı neticeler vermiıtir. 
11 tıistan iki kısma ayrılabilir: 

li _1830 Edirne muahedesile er-
1'>.ı kazanmış olan eski Yunanis-

llalkan harbi sonunda Londra 
"1,ref muahedeleriyle aldıkları 

1
•kedonya ve büyük savaıtan 

: dıkları Garbi Trakyadan iba
to ta Yerıi Yunanistan ki bir kısmı 

da buna dahildir. 
l<:alkınmaaının doğurduğu en 
b~etice aki Yunanistan için ya
ır adam olan Giritli Bay Ve
~" idare makinesinin batına 
11". iş başına geçer geçmez Es
tlıstanın politikalarını devletin 

~ b ~z~klaştıran Bay Venizelos 
,:ıı d_ort sene kadar kendi ba_şı
. · ettı. Bu aralık 1912 - 1913 
1 ~ neticesi onun mevkiini kuv .. 
~tınişti. 1913 te Seli.nikte öldü

•I birinci Y o~ginin yerine ge .. 
d•latıtin Venizeloaun yanında i
/recede kalmaya razı olacak 
'Ha değildi. Kralla Venizelos 
~ büyük bir anlaşamamazlık ta 
i,,.r~ı Alman taraftarıydı, Veni
Ö ıti(i.fçılarla birlik olmak isti-

z Yunanistan ve kralın kendi-
~~· aldıkları muhalif cepheye 
. •• Makedonyada Cumhuriyet 
~b ilk temellerini kurmuş olan 
•t hükumeti teşkil etmekle mu 
~tti. Yeni Yunanistan onunla 

><li, Venizelos iktidar sandal-
~jbiden elde edebilmek için ya· 
t U.sların yardımından istifade 
b bile kaçınmadı ve emeline I 
~ 1916 dan ôtibaren Yunanistan 
tetçi ve k ~1 cı olarak iki kıa
llıış ve aralarında ıiddetli bir 
il ve mücadele başlamıttı. Ve· 

~kbiitün salahiyetleri verl!'it o· 
~ •a.ndr ölünce onun yerine 
v'' oldu. Bu aralık ta hArp b't
,,~bİzelos sulh müzakerelerinde ,, . 
~ ~ 1 muvaffakıyete rağmen se
iİ~atıamayınca siyasal hayat· 

til,~•ğini ilan etti. Ohaki Veni
) 1 büyük ihtiraslı bir adamın 
,~•tayıştan ayrılıp bir köşeye 

oluşlara uzaktan bakması 
ldır. Anadoludaki büyük boz-
lıı'<>nra Venizeli&tler krallığı 
ılq larak harekete geçtiler, kral

ı 1re bu ihtilalin elebaşıları 
~~tirıu ve Gonataaın ihtilal hü
~ lozanda Venizelos temsil et-
.. Yunanistan 1924 te cunı
~lo.n edince Venizelos başba
~ bdalyesini yeniden eline ge-
11\~dan evvel Anadolu bozl!u
llıebbipleri lddiasile eski Yu· 

YUNAN 
tiiblerde Yunanistanda çıkan is-
~ t•Çtnek kavıaaının doğurduğu
' beticedir. Bilhassa düyaca si-

l\ hteçinen eski başvekil V enize· 
' lteketin önünde bulunması bu 
t~ •;:z ihtiraslarını tatmin için mil- ı 
~ nıali ve gerek ıiyasi bakım

~<! dar müşkül vaziyetlere sok
~, Cltıdadır. Yunan hükiımetinin 

. )'-kın bir zamanda bastıraca· 
lq'b •tınek güç bir şey değildir. 
\ l•kilde hareket ederek iktidar 
it t•çmek isteyenlerin miktarınm 
~an fazla olmayacağı aşikar-
• O. Bay Venizeloa muhtelif 
'thptığı tecrübeler Yunanistan 

1 neticeler verdiğinden mille
'°'tini bütün ıahsi ihtirasları

tutan kimselerin artık bu za· 

naniıtanın mühim ıiyaıa adamlarının 
kurşuna dizdirilmit olmaır Venizelist
lere ~irçok dÜf!Dan kazandırmıştı. . 
Bu yuzden son yıllara kadar irili ufak 
lı isyana suikast hareketleri biribirini 

1 

kovalamıştır. 1926 da Pangalosun as- 1 

keri bir hareketle elde ettiği hüku
metteki kısa diktatörlüğü de bu arada 
saymadan geçmiyelim. Venizelos a-

1 

leyhtarları gün geçtikçe arta arta ni
hayet 1933 seçiminde ona mevkiini 
kaybettirecek kadar çoğaldılar. Seçi
mi Ahali fırkası kazandı ve batba
kanlığa bugünkü Çaldaria geçti. Şim
di de Venizelistler ve onlara bağlı bu
lunan yeni Yunanistan kıs·mında ho§
nutauzluk ali.metleri görülüyor. Bir 
aralık Plastıras bir hükumet darbesiy. 
l<: idareyi eline geçirdi ve bir günlük 
bır dıktatörlükten sonra çekilmeye 
mecbur kaldı. Çaldaris gerek iç ve ge
rek dış sıyaaaaında elde ettiği utku 
(~uvaffakıyet) !arla mevkiini hergün 
bıraz daha kuvvetlendirmekteydi. Bil
haua Balkan andlaşmaaı bu hükume
tin en büyük utkusu oldu. Ve şunu da 
söylemeliyiz ki bugünkü iç düşmanla
rıyla uğraşan Yunanistana dış düşman· 
!arı bu andlaşma duvarından çekine
rek hiçbir harekete geçemiyeceklerdir. 
Caldarisin mevkiinirı kuvvetlendilmeai 
Venizeloııµn seçim gibi meşru bir yolla 
idareyi eline alabilmesine artık tama
men set çekiyordu. O, bunu Üzerinde 
dir ki eaki ve yeni Yunaniıtan arasın
daki ayrılıktan ve son zamanlarda 
tekaüde aevkedilen deniz ve kara or
dulan zabitlerinin hoşnutsuzlukların
dan istifade ederek bir hükumet dar
besi yapmayı kararlaıtırdı. Ve nihayet 
günlerden beri devam eden kanlı isyan 
patlak verdi. 

Asilerin bütün umutlarına rağmen 
bütün yeni Yunanistan buna katılma
dı. Etaelerdi de altı buçuk milyonluk 
Yunan nüfusunun ekseriyeti Eski Yu
nanistandadır. Giritteki yarım ve Şar
ki Makedonyadaki yarım milyonluk 
innasa (pek çok Venizelistin bulundu
ğu Epir ve Makedonya bu harekete 
bitaraf kaldı.) it başarılamazdı. Har· 
biye mektebi ve efzun garnizonu hare .. 
ketleri çabuk bastırıdı. Asilerin ıaşı
lacak bir el çabukluğuyla elde ettik
leri harp gemileri de hükumet kuvvet
leri ve geride kalan diğer gemilerin 
karşısında zayıf vaziyettedirler. A
silerin gönderdikleri en büyük kuvvet 
bu gemilerdir ve netekim bunlarla 
Midilli, Sakız ve Sisamı ele geçirdik
leri gibi Yunan gemilerini yoldan çe• 
virerek Giritteki erzak ve kendilerin. 
ne elzem o-lan mahrukat ihtiyaçlarını 
düzeltmeye çalıfıyorlar. Buna muka
bil Kavala Asilere i•yan etmit ve Ma
kedonyada Kondilisin kuvvetleri ha
kim vaziyettedirler. Asi gemiler hüku
met hava ve deniz kuvvetleri tarafın
dan tahrip edilmeseler bile yakacak 
~P~, b11 lamamak vüzünden hareket 
siz kalacaklardır. Netekim Türkiye 
ve Romanya hükfunetleri dost Yuna
nistanın ricası üzerine i.silere yardı· 
ma çalışan Yunan gemilerini kendi su .. 
larında tevkif etmektedirler. Bu iaya· 
nın ba.ıtrrdacağı muh::ıı.kkaktır. 

Bizi'm itsediğimiz Balkan ve Acun 
barış.ımı çalışmalarımızda değerli ar
kada~ımız ve dostumuz olan komşu 
Yunanistanın ıüel ve ökonomisel gücü .. 
nü oldukça saTsan bu kanlı hareketi 
biran evvel bastırarak yeniden rahata 
kavuşmaııdır. 

Işık lisesi: 241 Naci Korkmaz. 

İSYANI 
tın arkasından bir adım bile atmıyacaJını 
zannederiz. 

Acun siyasasının en nazik bir mevki 
ve zamanında boşu boşuna öz kardeşle .. 
rinin kanlarının dökülmesine ve en mü
him ve değerli harp vaaıtalarının tahrip 
ve sarfına, zaten hastalıklı bulunan dev
let maliyesinin muazzam sarsıntılar ge
çirmesine sebep olan bir kimse ne su
r,..· it: ~\ işlo .;n meml k.e-ti Meiliaıı:f.tİ için 
ya!>ıldtğını iddi:o. edebilir. 

Bu zatın yaptığı bu harekette muzaf
fer olarak ba~a geçtiğini bir an için düşün 
mek bile yegane meziyeti büyük devlet
lere yaranmak olan ve bu uğurda kendi. 
ülküsünün zaafa düşmesini hiçe sayan 
bir 1'imıe yarın mecliste ne ıuretde bir. 
ekseriyet vücude ıetinnek utiyeceği dü- ı 

MiLLiYET PAZAR 11 MiLLiYET PAZARTESf 

İki elim, 011 

yakanda 

.... 
parmagım 

olsun •. 
İnsanların harekatında el ve parmak 

ne rol yapar? 
Her nerede sebebini anlayama· 

dığımız bir fesat çıksa, hemen so
rarız: 

- Acaba kimin parmağı var? 
Karıtık işlerde gizli bir "par

mak., aramağa alıtıkız. "Elim elim 
üstünde kimin eli var?,. oyunu es
kidi. Şimdi buna benzer bir oyun 
icat edilse: 

- Parmağım, parmağım üstün
de, kimin parmağı var? diye sor
mak daha doğru olacak. 

Bütün kımıldanıtlarda, mutlaka 
bir parmağın rolü olduğuna inan· 
malıdır. 

Rüzgarın parmağı dokunmasa, 
yaprak yerinden oynamazdı. Bü
tün kanlı vakalar, aransa, bir ve
ya birkaç parmağın eseridir. 

Hele parmaklar arasında, kadın 
parmağının yaptığı ifi hazan ordu
lar bir araya gelse yapamaz. 

Fransızlar: "Cherchez la fem
me,. kadını arayınız derler. Bu, ka
dın parmağını arayınız demektir. 
Kadın parmağının girmediği yer 
yoktur. iki evli köylerde bile, kına
lı parmağile, nice işler eden hatun 
kitilere rastlanmıyor mu? Eski 
şairler; her nedense, güzel kadını; 
bize "kalem parmaklı,. olarak ta
nıtmıflardı. 

Kadın parmağının kalemi andı
ran ne tarafı var, bilmem ama, ka
lemle parmak arasında küçük bir 
benzeyiş noktası ketfeder gibi olu
yorum: !~oı!em de parmak gibi, en 
ağır ıuçL•·ı işleyebilir. En hayırlı 
i•lere girdiği gilıi. .. 

Türkleri ölümden kurtarıın Ulu 
Önderin idam fetvasını bir kamıs 
kalemle yazmı,lardı. Sonra, "O,; 
nun Dumlupınardan ordularına 
göRderdiği ileri hareket emrini de 
bir kalem yazdı. 

Parmak ta, böyledir. Gün olur, 
müdahalesiyle bütün bir ülkeyi kur
tarır. Gün olur, bir milleti yerin di
bine batırır. 

Parmak, insan vücudunun duy
gusu en keskin olan yeridirı Etya
nın yumuşaklığını sertliğini, malın 
iyiliğini fenalığını onunla anlarız. 
Bizden eskiler; parmak kaldırarak 
yemin ederlerdi. Hala, yazı yaz
mak bilmiyenler, kağıt üstüne par
mak basarlar. 

Parmak bizim hem doı -
tumuzdur, hem dütmammız ... Onu 
iyilikte kullanırsak, bize fayda•ı 
dokunur. Kötülükte kullanırsak, 
yakamızdan tutup cezaya çarpar . 
Parmak izi alınmıt bir adam, dün-

CEMiYETLERDE 

To o· Gençler birliği 
Geçen hafta toplanan Toroa Gençler 

Birlili kongresi neticesinde idare heyeti
ne seçilen üyeler diln ilk içtlmaınr yapa· 
rak senelik çalııma proııramını hazırla
mıı ve aralarında vazife takıiıni yapmış
lardır. Neticede batkanlıita B. lamail Sa
tır, genel yazıcılığa Bayan Hatke Ak -
verdi, Hesap iılerlne ıB. Nevzat Dinçer, 
Par~ itlerine Bayan Kıymet Gülek ve 
,Bayan Mürıide Ozıen, idare itlerine B. 
Yahya Paıkar ve üyeliklere de Celal 
Hilmi, ıMitbat Kemal, Orhan Araoy se
çilmitlerdir. 

Milli Talebe birliğinde 
konferans 

Konservatuvar müdürü Bay Yu -
suf Ziya, önümüzdeki hafta, !'dilli 
Tü,,k Talebe Birliğinin tertip ettiği 

konferans serisinden birini halkevin• 

de verecektir. 

Bay Yuıuf Ziya Türk folkloruna 
dair Anadoluda gördüklerini anlata• 
caktır. 

Ankara Baytar talebesinin 
tetkikleri 

Şehrimizde tetkikat yapmak üze
re ıelmit olan Ankara baytar fakül
tesi talebeleri Alman profesörleri ve 
muallimleri yanlarında oldukları hal· 
de dün sabah Fatih hayvan hastane· 
sine, öfloden sonra viliyet aycır de
poıuna ve Çapadaki kuduz müe11e
ıeaini ziyaret etmitlerdir. 

Talebeler salı ıünü de Pendik 
bakteriyoloji hastanesini ziyaret ede
ceklerdir. 

tünülecek bir meseledir . 

Bugün ulusların ileri gidebilmeleri 
için yegane yolun suıh olduğunu herkes 
anlamıtken, iktidar mevkiine bile hal• 
kın reyile geçecek yerde memleketine 
çok büyük zararlar yaparak geçecek bir 
tefin ne suretle karşılanacağını pek gü
zel tahmin edebiliriz. 

t İktisat ve Ticaret Mektebi Nafiz Onuk 

yanın hangi bucağına gitse; kurtu
lamaz. 

Kendimizi bildik bileli bize beş 
par~ağın bir olmadığını söylerler. 

Bır zamanlar, "şeriatin kestiği 
parmak acımaz., derlerdi. Bu söz 
yüzünden, nice masumların par
makları doğrandığını bilirz. 
Açık hakikatler için parmağı 

bir ölçü gibi kullandığımız olur: 
- Kör kör parmağım gözüne! .. 
Parmak, sırasında tahitlik vazi· 

fesini görür: 
- itte katil budur 1 
Sırasında tehdit eder: 
- Ben sana gösteririm! 

Parmak var ki çırılçıplaktır, par 
malı: var en kıymetli yüzüklerle 
süslenir. Fakat süslü olsun olma -
sın, zengin parmağı ile züğürt par
mağı, biribirinden çabuk ayırt edi
lir. Zenginin parmağını uzatıtın • 
da bile benim diyen bir hal var -
dır. Züğürt ise, tırnaksız olduğun
dan parmağı olup olmadığı bile 
pek belli olmaz. Tarih, dünyayı par 
mağı üstünde çeviren diplomatları 
anlata anlata bitiremez. 

Beri yanda ise, on parmağında 
on kara, bulattıracak adam arayıp · 
gezenler eksik değildir. 

Bal tutup parmak yalayanları, 
ifi bitinceye kadar, karıfısındaki
lerin ağzına bir parmak bal çalan
ları biliriz. 

Eli işe yakıtmaz berini görünce 
hemen, gözlerimizi süzer: 

- Vay, senin eline, bef te par -
mağına ... diye alay etmeğe batla
rız . 

Evlendiğimiz gün, parmağımı -
za bir halka takarlar. Neden boy
numuza takmazlar da parmağımı
za takarlar? Ben bunu, şimdiye ka 
dar anlayamadım. Galiba, bundan 
sonra anlıyacağım da yok .•. 

Eski kadınlar, parmaklarına kı
na yakarlardı, &.,ıklar yanıp yakıl
sınlar diye ... 

Şimd\kiler de kızıla boyuyorlar. 
Atıkların gözlerini boyamak için .. 

Hasta olunca, derm?.".lsızlığımı
ZI f3yle anlatırız: 

- Parmağımı kımıldatacak ha
lim yok! 

Parmak. ölüm döteğine serilin
ceye kadar, bizi bırakmaz. Yata
maktan ümidi kesince, arkada ka
lanlara vasiyet ederiz: 

- iki elim, on parmağım ya -
kanda olsun!.. 

Salahaddin GVNGOR 

Bir morfin 
Yuvası daha 
Niko ve arkadaşlara 

tevkif edildiler 
dün 

Şehrimizde bir morfin yayma yeri 
daha meydana çıkarılmıtbr. Muhafaza 
teıkili.tı ve emniyet müdürlüğü kaçak
çılık hüroıu memurları bu teıkilatı mey
dana çıkarmak için çalıımıılardır. 

Tarl«batında Sakızağacında 38 numa
ralı evde eroin imalinden dolayı &eçen 
sene yakalanan Armandonun oğlu Niko
nun morfin yapmakta olduğu haber a
lınmıttır· 

Tahkikat sonunda Nikonun, Bebek 
tramvay caddesinde Cemal adında birine 
ait evde morfin yaptığı anlaşılmıttır. Bu 
ev araıtırılmıı ve Niko ile arkadaıları da 
yakalanmııtır, Araştırmalar devam et -
mektedir. 

Üç yangın 
Dün fU yangın baılangıçları olmuıtur: 
1 - Şehzadebqında Bukalı sokağın

da Bay Mahmudun evinde kiracı Bay 
Ihsan sobayı yakmıı ve bundan yanıın 
çrkmııaa da aöndürülmüıtür. 

2 - Mahmutpatada sütçü Lambo, ha
vaırazını yakarken yangın çıkımı, sön
dürülmüıtür. 

3 - Şehremininde Arpaemini sokağın
da oturan Bayan Fatma çamatır yıkar
ken yangın çıkımı, söndürülmüıtiir. 

Ateşe duşan kadın 
Şiılide Çocuk hastanesi arkaarnda o

turan bahçıvan Abmedin nüzilllü anne
si Bayan Ayte, kalkmak iıııterken man
gala düımüı, bacalı yanmııbr. 

Kafayı tUssUleyince .. 
Bay Hasan Sabri, Maluim barda çok-

ça içerek kafayı tutmuş, bağırıp çağıra· 
rak öteki müıterilerin rahatını bozdu -
iundan yakalanıruıtır. 

Bu da on un gibi 
Beyoğlu, Kalyoncuda oturan htrati, 

adamakıllı içmiı ve Margrit sokağında 
yere yıkdmııtır. Polis kendiıini a-örerek 
kaldırmııtır. 

Arka6asını yaraladı 
Beykoz deri f.hTikaaında itçi Fethi

nin yüzüne arkadatı hüseyin pis ıu dök .. 
müıtür. Fethi de deri bıçağı ile HüHyİ· 
ni yaralamııtır. 

T.ARiHI TFFR1KA: 65 
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Her hakkı mahlu"'1ur. Yazan: Son Yemen vali•i Mahmut NEDiM 

Biz Yemen şimendifere 
kavuşuyor derken 

ltalyan torpito!arı Yemene saldırdılar 
ve her şey tabrib edildi 

- Eh .. artık Yemen de timen
difere kavuşuyor, diye hep sevini
yorduk. 

Burada demiryolunun faydaları
nı uzun uzadıya sayacak değilim. 
Fakat Yemen için demiryolunun ne 
kadar lüzumlu ve faydalı bir tey ol
duğunu da kaydetmeden geçemem. 

Bu yol Yemene muhakkak ki 
saadet getirecekti. Çünkü bu mem· 
lekeli harabeden sebeblerden biri 
ve belki batlıcası yolsuzluktu. Sa
hillere gelen mal - hele böyle her 
feyi dıtarıdan getiren bir memle
kette - San' aya ve daha içerilere 
varabilmek için günlerle deve ve 
at sırtlarında gidiyor, ve çok paha
lıya maloluyordu. ihracat mesele
si de öyle idi, hatta daha beterdi. 
Bir çok ihracat malları yolsuzluk
yüzünden çürür dururdu. 

Bunlardan sonra askeri sevkiyat 
meselesi vardı. Asker bu çöller ve 
dağ yollarında harap olurdu. Yiye
ceksiz, susuz kalırdı. Top ve cepha
ne tatımak ayrı bir dertti. Sevki
yat zamanlarında iti gücü bırakır 
deve, at arardık. Bunları bulunca
da mesela çuval bulamazdık. Bü
tün Yemen memurları çuv~l arar 
dururlardı. Ve bunlara avuç dolu
su paralar giderdi. Nihayet sürat 
ve emniyet meselesi ... 

Bunları dediğim gibi uzun uzadı
ya yazmak lüzumsuzdur. Bir keli
me ile Yemen bu demiryolu saye
sinde timdiye kadar kavutamadığı 
bir refah ve huzura kavutabilecek
ti. Binaenaleyh bu itin biran evvel 
neticelenmesine gayret ediliyordu. 

Fakat Cibal kısmına kadar tes
viyei türabiye bittikten ve bir çok 
ray vesair levazım da gelip yığıl
dıktan sonra Trablusgarp harbinin 
kıv.ılcımları da geldi Yemene ye
titti. 

Bahriahmerde dolafan İtalyan 
torpidoları Yemenin bu can dama
rına saldırdılar bütün malzemeyi 
bombardımanla harap ettiler. 

Ve Yemen demiryolları hikaye
si böylece bitti. 
Vakıa biz ondan sonra bu itin 

tekrar bB.llamau için bir hayli uğ
rattık, yazdık, çizdik, fakat bütün 
gayretlerimiz semeresiz kaldı. Bu
nun sebebi de Trablusgarp harbin
den Balkan harbinin çıkıtı ve biraz 
sonra da Harbi Umuminin patlayı
tıdır. 

Bu Fransız tlrketi bu itte o ka
dar zarar görmedi. Yemeni bıra
kan bu sermayedarlar lstanbulda 
tazminat almak için uğratmağa 
ba,Iadılar. 

Bu şimendifer iflerinin batında, 
Yemende, vaktile Hicaz demiryo-' 
!unda da bir hayli çalışmıf, tecrü
be ve ihtisas sahibi olmut lngiliz 
Mister Gordi isminde biri vardı. Bu 
zat giderayak bizi müşkül bir vazi
yete sokmak istedi ise de bereket 
versin vaktinde önüne geçebildik. 
Artık işı3 devam edilemiyeceğini 
anlayınca bombardımanlardan ar
ta kalan demiryolu malzemesini 
Hüdeyde mutasarrıfımıza teslim et 
mek istemiş. Keyfiyeti ban~ yazdı
lar. 

"Mutasarrıfın bu itle ne alakası 
olabilir, mallarını kime istı:rlerse 
ona teslim etsinler, hükumetin böy
le feylerle alakası olamaz., dedim. 

Mösyö Gordi, ille mutasarrıf tes
lim alsın diye ısrar edip duruyor
du. Ben de kat'i bir emir vererek 
mutasarrıfın zinhar bu ite karış
mamasını yazdım. Mösyö Gordi 
bunu üzerine kalan alat ve edevat 
ve malzemeyi Hüdeydedeki a
damlarına teslim ederek çıkıp git
ti. 

Mösyö Gordinin bu meselede ıs 
rar editinin sebebi sonradan daha 
iyi anlatıldı. Çünkü Yemenden ay
rılır ayrılmaz Parise, oradan da 
lstanbula giden bu zat hükumetten 
zarar ve ziyan istiyordu. Bana yaz. 
dılar; "ne zarar ve ziyanı, dedim, 
ltalyanların bombardımanı bizim 
zarar ve ziyan vermemizi icap et
tirmez. ltalyanlar yalnız demiryo
lu malzemesini değil, fakat şehir
lerimizi de bombardıman ettiler., 

Mösyö Gordi ve arkadatları ls
tanbulda kimlere dayandılarsa da
yandılar bir yolunu bulup bijtün 
yazdıklarıma raiimen Nafia Neza
retinden tazminat almaia muvaf-

fak ddular. Buna çok müteessir
oldum. Ve lstanbuldan sordum: 
"Kırk bin altın verildi., cevabım 
aldım. 

Ve bunun üzerine çok acı yazdı. 
ğım bir tahrirata verdikleri cevap. 

"B" 1 ta; 1r sızı tıya meydan verme-
mek üzere ... diyorlardı. lstanbulu 
kimbilir ne suretle, hangi yollardaıı 
n:ı.sıl hulul ederek kopardıkları 
bu kırk bin altın, o zaman inim i
nim inleyen Yemenin dört gözle 
para bekleyip bir türlü alamadığı 
bir zamanda veriliyor-!u. 

- Bir sızıltıya meyda,n verme
mek!.. .. 
Osmanlı imparatorluğunun, pa· 

dişah sarayından, köhne Babıali
den ittihat ve Terakkiye geçen mi· 
raslarından biri de bu idi. 

Öyle ya, Mösyö Gordi Nafia 
Nezaretinden müteessir ve meyus 
ayrılırsa derhal sefaretine kofacak, 
sefaret harekete geçecek, tazyik e
decek, hatta bu sefer bu kırk bin 
lira da az görülecek, miktar arta
cak, ve durup dururken siyasi bir 
mesele çıkacak, kırk bin liradan 
kurtulalım de•ken bunu bir kaç mis 
li verilecek. .. iyisi mi; 

- Bir sızıltıya meydan verme
den ... 

Kırk bin lira verilir ve işin için
den çıkılır. 

işte Yemen demiryolları mesele
si de böylece neticelenmit, ve Bah
riahmer kıyılarından kalan birkaç 
parça demir, ve bir iki yıkık kula. 
benin enkazı, orada Oımanlı lmp .. 
ratorluğunun Yemende yapmak i .. 
tediği en büyük ve esaslı işin hazin 
bir hatırası olar!ı.k çürümekte bu
lunmuştur. 

Yemen artık 'imendifere ilele
bet hasret kalacaktır. 

inanmak lazımdır ki, bu kıtada 
demiryolu yapılması imkan ve ih
timali kalmamıttır. Çünkü bu iş o 
zaman ancak bizim zorumuzla o
luyordu. Bugünkü vaziyette imam 
Yahya ve ondan sonra gelecekler 
bö) le bir teye asla razı olamazlar. 
Yemende böyle bir i•i batarabil
mek için bütün biribirine zıt ve 
a ,ıa esaslı surette anl9.fmaları im
kansız kabilelerin bllfında nazım 
vaziyetinde bir kuvvetin bir maka
mın bulunması lazımdı. Biz, ne o

lursa olsun, aksatarak ta olsa bu 
vazifeyi yapabiliyorduk. F' kat Y c
mende biz çekildiktenberi bu (ba•) 
kalmamıştır. Görünütte Yemen l
mamı artık bütün Yemenin hüklım
darı, (meliki), yani kralıdır. Haki
katte ise Yemenin, bütün Yemene 
sözünü geçirebilecek bir ba' yok
tur. Di<ter taraftan Yemen kralı 
imam Yahya böyle bir şimendift·r 
hattının in~ası icin bu hattın geçe
ceği mıntakalardaki kabilelerin 
muvafakatlarını istihsal edebilse 
bile, kendisi bunu yapılmasına as
la tareftar olamaz. Çünkü onun bu
ı:ünkü vaziyette, hatta ilanihaye en 
büyük kuvveti (yolsuzluk) tur. Sarp 
Yemen dağlarının arkasında hü
küm sÜrPn bu hükumdar kendi eli
te kendi k\lvvetini kırıp sahilden 
San'aya doğru demiryolu yapılma
s:na bir türlü razı olamaz. 

• • 
işte Yemen bu vaziyette iken, ve 

Arabistanın hiç bir tarafına esaslı 
bir ıslahat yapmağa da muvaffak 
olamadığımız bir zamanda Harbi 
Umumi çıktı. 

ilk nazarda, Harbi Umumi, A
rabistanı kaybeditimizin belli ba,. 
h sebebi gibi görülür. Fakat haki
katte biz Arabistanı zaten günden 
güne kaybedip gidiyorduk. Birçok 
defalar tekrar ettiğim veçhile bu
nun sehebleri arasında bu memle
ketleri hir türlü tanıyamadığımız 
içyüzlerini bilmediğimiz, ve Arabi; 
tanın muhtelif noktalarında dönen 
intirikalara kartı lakayit denecek 
kadar gaflet içinde yüzüşümüzdür. 
Bir devletin, hakimiyeti altındaki 
arazide yaşayan halkı, bu halkın 
tabiat, ahlak ve mizacını bilmesi, 
bunların arzu ve emellerine vakıf 
olma.11 icap e~mez mi? itte istipdat 
devr!nde padıtah, ne de metrutiyet 
devrınde ittihat ve Terakki buna 
muvzaffak olamamı9tır. Buna mi
sal bulmak, delil göstermek bile 
zaittir. 

(Bitm.Ji) 



Venizelos Kirid de\ 
Cumhuriyet 
1 an etti 

(Ba~ı 1 inci sahif<dc) 
mektedir. 

ôlenleT ve yaralananlar 
SOFY A. 10 (Milliyet) - Romadan 

b.ldiriliyor: 
Giritten ahno.n haberlere göre Ve

n:z<los ve adamlarının külliyetli 
m.ktarda paraya, harp malzemele • 
rıne ve hatti. harp tayyarelerine ma .. 
lik oldukları, bi.itün adalan ve garbi 
Trakyayı ve şarki Makedonyanın bü
yük bir kısmını ellerinde bulundur • 
duklan bildirilmektedir. 

General Kamenoaun kumanda et· 
tiği Makedonyadaki asiler 45000 as
ker ve 1000 topa maliktir. 

Amiral Deme&tikaun kumanda 
ettiği aai donanma adalardan topla • 
dığı aokerleri Makedonya aabille • 
rine çıkarmak için hazırlanmakta· 
dır. 

Bugüne kadar her iki taraftan da 
Makedonyada ölenlerin ve yaralanan· 
lann sayısı 2000 i geçmektedir. 

isyan nasıl hazulandı? 
ATINA, 10 (Milliyet) - Emni

yeti umumiye müdüriyeti Atina gaze
telerine verdiği bir tebliğde Venize• 
lu ... un en aadık arkadaılanndan Girit 
mebusu Piatolakiıin iıyan günü Ci
ritten gelerek Atinada bir takım 
t~r .. ıbatı idare, i.sileri lerıaneye gö
türecek otomobilleri karıamın kar • 
deşile birlikte temin ederek pa • 
ralar dağıttığını ve akıam isyandan 
evvel tekrar Giride gittiğini bildiri
yor. 

Asileri tersaneye götüren otomo
bil toförleri ve Pla&tirasın kayın bi
raderi tevkif edilmiştir. 

ATINA, 10 (Milliyet) - Türkiye, 
Romanya, ve Bulgarya elçileri B&§ • 
bakanı ziyaret ederek vaziyet hak· 
kında izahat almı§lardır. 

lngiliz elçisinin ba§bakanı ziya • 
ret ettiği zaman yapbğı beyanatın 
aynisini Fransız elçisinin de yapaca· 
ğı tahmin edilmektedir. 

Klikif ha%ırlanıyor 
ATINA, 10 (Milliyet) - Kılkıt zırh· 

I'"ı Porudan tersaneye naklolunmuıtur. 
l kı bir zırhlı olan Klkııın toplan Ave
rcıiun toplanndan daha uzun menzilli
d r. 

Yunaniatanda aükiin 
ATINA. 10 (Milliyet) - Atina bele

di> e reisi, Londra belediye reisine gön· 
'c eliği bir telgrafta Atina, Pire, Mora 
ya. unadasile bütün eski Yunaniatanda 
intizam ve asayiı bqdevam olduğundan 
gelecek aeyyahlann eıki&i ııibi hüsnüka
bul gÖreceklerini bildinniıtir. 

.. Sevkiyat durdu 
ATINA, 10 (Milliyet) - General 

Kondiliı ıimdiye kadar Se!aniğe gonoe
rilen askerin fazlasile asileri imhaya kiıfi 
olduğundan artık sevi<iyata nihayet ve
rilmesini hükıimete bildirmiıtir. Dünden 
b<ri ıe-vkiyat yapılmamaktadır. 

Fenerleri yanmıyan vapurl~r 
ATINA, 10 (Milliyet) - Babnye Ba

kaolığı dün td>liğ ettiği bir emirde fe
nerleri usul .i dairesinde yanmamıt olan 
bütün deniz nakliye vaaıtalan ihtar edil
meden babnlacağından kaptan ve sahip· 
\erinin emrin haricine çıkmamalan bildi· 
rilmiıtir. 

. . Bir general tevkil edildi 
ATINA, 10 (Milliyet) - Uçüncü or· 

du sabık kumandanı general Klados ika
met etmekte olduğu Agrinion kasabaam· 
da tevkif edilmiıtir. 

~e~.Oniğin bombardımanı 
ATIT~A, 10 (Milliyet) - Selanikten 

bura gazetelerine gelen telgraflarda aıi
leri imha edecek taarruza hazırlık olan 
ilk bombardımanın batlamıı olduğu ve 
tayyarelerin de bombardımana iıtiri.k et· 
tikleri bildiriliyor. General Kondiliı ileri 
giden kıtaabn batmda bulunmaktadır. 

. T aymmn bir makaleai 
ATINA, 10 (Milliyet) - Hükumeti 

takviye için ehemmiyetli ıiyaai bir hare
ket mevcut olduğunu Atina matbuab 
teyit etmektedir. 
Taymis guetesinin Venizeloı aleyninde 

yazılmıı ınakaleıinın b- :ev. ~tına ile 
karal.t<ristik bir alalıaaı olduğu da tah
min edilmektedir. 

. GazeteleT ne diyor? 
ATINA, 10 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Bütün matbuat hemen tekmil Avrupa 

ııazetelerinden gelen dostluk tezahüra
tının ehemmiyetini ve bilhaaaa Balkan 
antantının 4_.1aniidünü kayıt ve ituet 
etmd<tedir. 

Mesaja Daten (Meaaager el' Athenes) 
ıazeteai baımekaleıinde diyor ki: 

'·Yunaniıtanın kanuni hükiımetinin 
isyan hareketine kartı yapmak meburİ· 
7etinde bulunduğu mücadelede, iki bü· 
yi.ik i•tinatııahı vardır: Dııanda, bükü· 
ınet ve efkin umumiyelerin tezabürab 
artmakla olan müttefik teveccüh ve mu· 
babheti, memlekette de nizam ve birliğe 
kartı suikaati takbih eden bütün vatan
daıların sadakati. Bütün komıu devlet· 
lerden, bütün dost devletlerden gelen 
tezahüratın ehemmiyeti kimıenin gö • 
zünden kaçamaz. Bu cloıtluk tebekeai, 
Yunanistamn bütün dikkati her 9eyden 
evvel dahilde nizamı iade lüzumuna çevi· 
rilmiı olduğu bir sırada, onun etraf.ta 
bir emniyet duvarı !etki! etmektedır. 
Gerçi, Yunaniıtarun yakın veya uzağın
da, onun ııkmtılarından istifade etmeği 
diiıünecek kimse yoktur, fakat fikirlerde, 
ctev!etler araıında ban1m müdafaaı1 için 
hakiki bir teaanilt ıe,kil eden bu gayri 
kabıli inkar terakkiyi sena ile yadetmek 
de lazımdır. Balkan antantı misakının 
mü hem olduğu nizamda iştirak prenıipi 
bundan böyle zaruret halini almıttır. 

Gazeteler bilbaua B. Titülesko'nun 
beyanı.t·n n ehemm yetini kaydediyor • j 
lar D ğer cihetten bütün gazeteler bü
t.ın dünya m1t'>uat.ı:ııın Venize1os'un 
halt ha e'teti 1e k"'' olan tak'.>ihinc.l..ı.: 

• '. 

MiLLiYET PAZAR 11 MiLLiYET PAZARTESi 
1 

Çocuklar, hu mevsim e 
nezleden korununuz! 

İnsanlar nasıl nez~eye yakalanır,nez~eye 
vaka · andınızsa ne yapmalısınız? 

lstanbulun bu mevsimi tam nez 
le mevsimidir. Kimbilir içinizden 
kaç kişi şu dakikada nezledir. ln
san sıcaktan soğuğa çık~nca veya 
bir yerde soğuk hava cereyanına 
maruz kalınca, nezleye tutulur. 

Buna hiç şüphe yoktur. \ ücu • 
dün hararetinin muvazenesi bir • 
denbire bozulunca ka.n vücudün 
sathına, bilhdssa çok ince ve na · 
zik burnun muhati kısmına hü • 
cum eder. Bu vaziyet nezleye se
beb o mya kafidir. Nezlenin ora
da vücude getirdiği kan toplanma 
sı iltihaba yol açar. iltihap de::ıince 
de tabii akla derhal mikrop gelir. 
Filhakika nezlenin hakiki mentei 
havada mevcut birtakrın tehlike • 
ai% mikroplardır. Her gün onlar • 
dan oilyonlarca, milyarlarcasını 
nefes alıp verdikçe yutarız, fakat 
hasta olmayız. Çünkü burnumuzun 
muhali kısmı bizi onlara kartı mÜ· 
cl::Ja,. ed!• Fakat .oğuktan kan 
hücumile hasıl olan iltihap orada
ki müdafaa kuvvetinin zayıflama· 
sını mucip olur. Binaenaleyh ora· 
da oldukça kuvvetli bir mücadele 
başlar. Nezle, onu vücude getir • 
mek isteyen mikroplarla vücut 
müdafilerinllı hudutta girittikleri 
muharebeden batka bi'ley değil • 
d;?. 

Burnundaki kale • Bumun, vücu· 
dün bir kapısıdır. Vaktile orta za
mandaki kale kapılarından nasıl 
yiyecek, içecek, sair levazır- t er 
he;tçe giri~-:>rdu ise hava da .-ur
numuzdan ıçeri öyle serbestçe gi • 
rer. Fakat birincilel'de olduğu gibi 
ikincilerde de bir t •. : .:, ve kontrol 
muamelesi vardır. Bu kafile ile be 
raber düşma.n u-ısurun içeri gir • 
memesi lazımdı .. Şayet girm'şler 
ise, onlan hemen silahlanndaL ,... 
yırmak ve kendilerini fenalık et • 
miyecek bir hale getirmek icap 
eder. Burnun vücuttaki vazifesi 
budur. Mademki orta zamanlar • 
daki kaleleri misal almıştık. Bu 
misalimizi burna tatbika devam e
delic 1. O vakte ait vukuatı okuyan 
!ar l .lirler ki orta zamanda bir f& 
toy<- misaf'- "-' 'nler, dostane bir 
ziyaret k ~ıle gelseler, yine 
dosdoğru . .!ri sokulmazlar, çar • 
puk çu" . ~ birtakım keçi yollann 
daı, .rilir. Yanındaki rehber on 
lara ımanlar için kurulm~ ka· 
panı • ı, tuzakları kolayca atlatb • 
rır. Kalenin içinde de uçsuz, bu • 
caknz koridorlar ve dehlizlerden 
dolaştıkta.ıı sonra ancak f&to sahi
binin yanına varılırdı. işte burun 
delikleri de tıpkı bu esasa istinat 
eden tertibatı havidir. Hava ora . 
daki bütün yolları bilir, tuzakları, 
kapanları atlar, onunla birlikte ge 
len düşmanlar, mikroplar ise mu· 
ayyen yerlerde takılır kalırlar, içe 
riye nüfuz edemezler. Vücudün 
her tarafında olduğu gibi oralarda 
da vücudün muhafız askerleri, ka
nın beyaz küreyveleri lenfavi ev'
iye içerisinde kol gezmekte, dola,_ 
maktadırlar. Binaenaleyh mikrop· 
!arın bu kadar iyi müdafaa terti
b tı almmıt bir kaleden içeri g·-. 
mP.leri lıiç şüı:heıiz ç<1k müş • 
küldür. Girenler de beyaz kürey· 
veler tarafından öldürürler. Fakat 
soğuk neticesi kan toplanması do
l> yı.He müdafaa tertibatı zayıfla
mış olduğu için düşman, yani mik
roplar ilk siperleri işgal ederler. 

Müd ~faa l..uuvetlerinin faaliye
te geçmeai - Vaziyet yukarıda ta 
rif ettiğimiz şekle girdi mi, vü • 
cuttad:i müdafaa kuvvetleri faali
yete geçerler. Onların faaliyete 
geçtikleri vücutte başlıyan hararet 
ten bellidir. Kan damarları, teh · 
dit edilen noktaya mütemadiyen 
küreyve getirirler. Burnun tıkan • 
ması, kaşınması ve başın ağrıması 
buna delalet eder, derken kürey • 

manayı tebarüz ettirmektedirler. 
. « Venfaelos delice hareket etti» 

PARIS, 10 (A.A.) - Yunanistarun 
Pariı orta elçisi B. Politiı, Ekıelsior 
gazetesine şu beyanatta bulumnuıtur: 

"- Venizelos dostlanru çok elim bir 
surette hayret içinde bırakırutbr. Zira 
dahili bir harp çıkannak için ciddi hiçbir 
sebep görülmemektedir. Venizeloı delice 
hareket etmiıtir. Hükumet denize hakim 
olduğu zaman, iıyan nihayet bulmut ola
caktır. B,, acıklı tecrübe, hiç olmazsa, 
c:ddi bir bant zımanı ıe,kil eden Balkan 
antınt1nna sağlamlığını gösterecektir~,, 

veler düşman mikroplar üzerine 
salcırırlar ve akıntı hatlar. Bu a • 
kıntı mücadelede ölen mikroplar • 
la be..·· -ı: küreyvtlerdt:c h~~ka bir 
şey değildir. 

Muharebenin devamı - Bazı 
hallerde zafer kolaylıkla temin edi 
lemez. Nezle buc·unda yerletir ka
lır. Yani muh:ıti kısmın bir par • 
çasında iltihap devam eder. Bu -
nun neticesi nezle burnun yakmin 
deki diğer uzuvlır.ra ıne~ela nefes 
borusuna bulaşır. Mikroplar bur
nun nihayetindeki oyukluğa ve yü 
zün kemiklerine dağılır. Oralar -
da ( sinwit-a) denilen ha!talığı, bur 
nun kanalları vasrtasile gözlere hü 
cum ederek orr.da da (konjonkti
vit) denilen rahatsızlığı, Nefiri Os 
taki'e ve kulak sandukasına gire
rek kulak rahatsızlıklarını vücu • 
de getirir. Derken burun ifrazatı 
geriden boğaza e.kmıya başlar. Mik 
roplar bu vıuıta ile bofaza ve -:i
ğer borusana gider. Sea kısılır, 3k
sürük başlar. Halk o zaman (Nez
le göğsüme indi ! ) tabirini k·ılla-
nır. 

Kat'i %aleri nasıl temin etmeli? 
Nezle olmu9 adam evden çıkma • 
malı, yani tekrar soğuk almıya 
kendini maruz bırakmamalı, sıhhi 

.J 

Borazan 

kaidelere riayete daha ziyade dik 
kat etmeli, sıcak şeyler içmeli ve 
istirahat etmelidir. Eğer böyle ya• 
parsa ilaca dahi hacet kalmadan 
birkaç gün içinde kendiliğinden 
iyi olur. Şayet bazı antiseptik toz· 
lar kullanılacak ise bunların tah • 
rişi mucip olabileceklerinden ıa • 
kınmalıdır. En iyisi bu:rnu içinde 
kokulu bazı feyler kaynatılmıt il· 
cak su ile yıkamalı, yahut burnu 
içinde okaliptüs yaprağı kaynab • 
kn su buharına tutmalı veya bazı 
•Jlrl.11 Y"ğla•la ya~laınalıdır. 

Burnunuzu fazla silmeyiniz -
Birçok tecrübe sahipleri nezle için 
fU esası koyınutlardır: Bir insan 
burnunu ne kadar az silerse nez
lesi o kadar çabuk geçer ... Bu çok 
doğrudur. kanın toplannıasile büa
b~lün rakik ve nazik bir hale gel
ınit olan muhati gıtanın serbesti. 
sine ve hassasiyetine fazla müda • 
hale etmek hiç te İyi netice ver· 
mez. 

Dünyan!n en büyük 
heykelleri 

Altı bin kadem yüksekliğinde, 
tepesi granit kayalarla örtülü Ros 
mor dağı Amerikanın en güzel, fa 
kat en vahti havalisindedir. Ame
rikalılar bu dağın tepelerinde 927 
yılındanberi granitleri oyarak A • 
merika devletini kuran dört büyük 
adamın, Vaşington, Cefersin, Lin- ' 
koln ve Ruzveltin heykellerini ya
pıyorlar. Eserler meydana çıkmak 
üzeredir. Her heykel belinden te • 
pesine kadar altmıt metre uzunlu
ğunda olacak, mesela, Vatingto • 
nun çenesinden tepesine kadar O• 

la!l yuk&-klik Leş katlı bir evin ir· 
tifaını bulacaktır. Çok dik bir ya· 
maç üzerinde çalıtahilmek için bü 
tün fenni vasıtalar tatbik edil • 
mektedir 

Milli fabrikalarımı% fakir am 

Uruguvay 
Ve Paraguvay 

Gazetelerde arasıra okursunuz. 
Cenubi Am.erikada Urugvay ile 
Paraguvay hüki'lroede:ri ar ı;ında 
Şako denilen bir yerde muharebe
ler oluyoı. Cümlıuriyatle idare edi
len bu iki hükiimet hakkında bir 
az malumat verelim. 

Paraguvay evvelce ispanyaya 
aid bir müstemleke idi. Fakat bir 
hayli muharebelerden sonra 1811 
de istiklaline kavuJtu ve cümhu • 
riyet şekline girdi. 457000 kilomet 
re murabbaı sathi mesahası, bir 
milyon kadar nüfusu vardır. Yani 
kilometre murabbaına aşağı yukarı 
iki kişi isabet eder. Ahalisi yerli
lerden, melederden ve muhacir • 
!erden mürekkeptir. Yarı medeni 
olan ahalisinden bir kısmı Para
guay nehri boyunda otururlar. Mü 
tehakisi Şako denilen ovalara da • 
ğılmışlardır. Şako yerli lisanında 
(Avyeri) demektir. Çünkü yerliler 
bu ormanlık yerde av hayvanı vura 
rak geçinirler. 

Memleketin cenubu bataklık bir 
haldedir. Ahalisi en ziyade nehir 
boyundaki tehirlerde, bilhassa neh 
rin sol aahiline toplanmıtlardır. i
dare merkezi ve en aklabalık teh· 
ri Asonsiyondur. Yüzbin nüfusu 
vardır. Diğer tehirler liıdeta kulü -
belerden mürekkeptir. Memleket 
en ziya.de Amerika çayı ve porta
kal ihraç eder. 

Amerika çayı püsküle benziyeaı 
bir ağaçtır. Portakal ağacı büyük
lüğündedir. Portakal ağaçlan mem 
lekette büyük ormanlar teıkil e • 
der, birçok yerlerde de yaban por 
takallan vardır. Şakoda hayvan, 
koyun ve beygir beslenir. 250 ki
lometre kadar demiryolu vardır. 

Urugvay nehrinden Aaonsiyona 
kadar büyük gemiler itler. 

Urugvaya gelince, bu bükU
met te 1830 da Cümhuriyet teklini 
almıttır. 186000 kilometre murab
baı mesabası ve birbuç\lk milyon 
nüfusu vardır. Kilometre murab • 
baına sekiz nüfus isabet eder. A • 
halisi melezlerle ecnebilerden mü· 
reklceptir. Edci yerlHer muharebe· 
ler yüzünden veyahud bafka ırk • 
larla ihtilat ede ede ortadan kay • 
bolmutlardır. idare merkezi Mon· 
tevideodur. Yarım milyona yakın 
nüfusu vardır. Şehir son derece 
muıitazamdır. Genit sokakları, bü 
yük ve süslü balkonlu evlerile 
Montevideo cenubi Amerikanın 

Almanyada modern bir mektep 

modern tehirlerinden biridir. 

Urugvayda çok at beslenir. A
razisini.n ;~zde ? ' . .ışı otlakbr. 
Ancak yüzde beşinue çift sürülür. 
Memleket ihracatının yüzde dok • 
sanbeti hayvan mahsulüdür. Mil • 
yonlarca koyun ve sığır yetiştiri • 
lir. Et konserveleri yapan, et ıu • 
yu hülasaları çıkaran fabrikaları 
çoktur. Demriyolları 2500 iı:ilo • 
metreyi bulur. 

ele çocuklarını unutmayor. 

Küçük Cemil 
Taharri memuru 

Küçük Cemil polis mesleğine 
girdikten sonra içinde büyük bir 
gurur duyuyordu. 

Kendisini merkezlerden birine 
vermişlerdi. On, on bet gün kadar 
bir vakit geçm.İfti ki, bir gün ko • 
miser öteki polislerle beraber, kü
çük Cemili de çağırdı. 

Komiser pek aıabi görünüyor
du. Polislerle beraber Cemil de i • 
çeri girip selam verdiler ve emir 
beklediler. Komiser bir müddet bir 
'ey söylemedi. Sanki söylemek is
tediği şeyi zihninde toparlamağa 
çalıfıyordu. En sonunda birden bi
re yumruğunu masaya vurdu: 

- Efendiler, dedi, sizin tembel
liğiniz yüzünden hapishane bom 
hoı duruyor. Siz memlekette hiç 
hırsızlık olmuyor mu zannediyor
sunuz? Hepiniz karakola toplan • 
mışsınız, çan çan çene yarıştırıyor 
sunuz. Eğer hapishane bom boş 
duracaksa, artık bize ne vazife ka 
lır? :Bir gjin1paydos derlerse bura- 1 

dan çıkıp ne it yaparız? Şimdi he
piniz bir istikameti tutun, etrafa : 
göz kulak olun. Mutlaka bir hır • 
sız veya yankesici bulup getirin. 
Haydi bakalım, iş başına, marş 

mart! 
Komiserin bu aözüne itiraz et • 

mek kimsenin haddi değildi. E · 
miri almca tekrar bir selam ver • 
dik. Sola dönüp, odadan çıktık. 

Hepimiz bir tarafa dağılmıştık. 
Kendi kendime hem yürüyor, hem 
dütünüyordum: 

- Komiserin hakkı var, diyor· 
dum, hapishane manevi bir temi
nat ıayılır. Başkalanna kötülük 
yapmak istiyen vatanda,lar, ha • 
pisbaneyi gözlerinin önüne getire
"ek bu niyetlerinden vazgeçerler. 

Böyle yürüyüp giderken, bir de 
ne göreyim, ileride iki kişi bir şey- j 
lerle uğraşıp duruyorlar. Bunlann 
yiizlerinde :le maske vardı. 

- Tamam, dedim, bunlar hır· 
11%, bankayı soyacakl•r, kendileri
ni belli etmemek için yüzlerine 
maske takınıtlar. 

Birinin elinde destere, ötekinin 
elinde burgu, yerdeki bir çanta • 
mn içinde de çefit çefit aletler var 
dı. Yavaf yavaf yanlanna yaklat
tım. Beni görönce evvela durala
dılar. Fakat henıen kendilerini to
parladılar. içlerinden bir tanesi 
dedi ki: 

- Polis efendi, sakın bizi hır
sız sanmayın. Biz bankanın me • 
murlanndanız. Arkadaşlara bir o
yun yapmak istiyoruz da .. 

Yamndaki da ilave etti: 
- Efendim, dedi, maskeli ba

loya gidecektik. Yiyeceğimizi ban 
kada unuttuk girip alacağız, bize 
yardım etme% misiniz? 

Dü.ündüm. Belki doğru söylü
yorlar, belki yalan .. Her halde yan 
larında bulunmak, bu adamlan yal 
nız bırakmamak daha muvafık • 
tı. 

- Elbette yardım ederim .. 
- Öyle ise siz fU pençerenin al 

tına eğiliniz. Biz sırbnıza binerek 
pençereden içeri girelim. 

Eğildim, sırtıma binerek içe • 
ri girdiler. Az sonra içlerinden bir 
tanesi bana bir torba attı: 

- Al, dedi, bu da senin hak • 
km! 

Bir de baktım ağzı bağlı tor • 
banın içi tıklım tlklını altın dolu 
idi. 

Hınızlu yine sırtıma binerek 

Dokuma 
Fabrikası 

(Ba~ı ı ınci oahifede) 
0 

pi 
diği yükoek kahteli pamuklarınıııı ...,, 
muk zıraatıncı eıverışh bır ~vtı ~,.. ,çlf 
bulunan y.ıraumu<Lo.Ol yetı.iuııu*ı~~ 
ıimdtlı.k Adana, t:.ge ve &skışı;;:,ııt _ a 
ya mJntatıc:ruarında pkı.nla çaJJırı~uııtS t>~ 

" ' • ıJ<llJ{• 
l~DJDJf ve ça11ş.11a naylı ılei:ıeu s t 
ça.ışma Aaana mJn,aliasıncla şıaıdıY on 
dar iyi bır muvwtakıyet verJUlf ~ 
mÜ.tuedi .iCaıe ,ıtcgın tahaka.LIM. taP. 
anlaşılmış.ır. Ege ve Sakarya nıın t'! 
ıında i~e JU3i ıene.ı;ınde du~urıuteıı..-,. 
nişı.gı buımuı oiacaktır. Yu~dı.ın ~it 
ekoGOIİ>ı Dıil.au.1DJndan çok ınuhıın ıdd 
hiyet arzedcn pa.ınuk ısıaiı ışııı:oD d1 , 1ır• 
le_ muh•aç oıaugu ka •• unı mu•YY' ~ro1 
bır an t:vvet tı ... 4 ....... u ıçın bu ı;ou1ı1Jl 
si hazırlannuıtır . ., ;;rc: 1 

.... auun proJı;:,,ının e~aslarına ~ 
raat liakantlgı ek~lecek pamu.k ba~ 
nu tayın etn.eı;e \e bu çeşıu~r~c~li .il 
ıınAn ekimıni n•enctmeğe salah!Y ~ 
caktır. Bakanlığın tayın ed ... ceı:• d.l 
ekimi mıntakaıarında çırçır evıcrı~tl~ 
kanlığın tayin edeceği pamuk ç•l'l'aıı! 
den ba,kası çırçırlanamıyacakor:ijil • 
<k mı ı.ııntal..aiarında yetişen " ool' 
, . .• • pd• 
.rı..ul.uıcı· g'"ıesıc., yer ... ,e uın1a .t ed" 
dan doğruya bakanlık veya taY•' ,. $ 
ğı bankaıar tarafından almaca~""" 
kanlık liizum ııördüğü yerlerde "~el 
leri kurabilecek, işlct. bılecek ve ,..ır 
çırçırı satın alabilecek, yenid.e~ •• 
leri kurulmaaını yaıak edelııl ı1a -
meyanda pamuk alışverişinin. k_," ~of: 
linde yapılması mecburiyetjnı Pe 
bilecektir. ·0 r• 

Bakanlık eline geçen Çiğiıl•;;:. f" 
rayaruru tohumluk, yaramayaP • ~·~ 
mış veya yağı çıkarıldıktan ıonr ııl ı 
halinde hayvan yemi olarak par• l 
teyenlere verecektir. Jıııl'! 

Bu kanun hükümlerine aykırı ~ 
edenlerden 300 liradan 500 lir•~ il! 
para ceza11 alınacaktır. Aliık~I 
murlarırun vereceği raporlar ·· ·~ 
hallerindeki idare heyetlerince 1 ~~ 
lunacak kararlarla tayin edilen ·ııi ~ 
den başka diğer pamuk çeşiıler.:ı,A 
l<arııığını ekenlerden bu caa ~ 
beraber tarlalanndaki pamuJ<!~,e 
rafları kendilerine ait olmak :n.oı 
men .öktürülecektir. Bu ma• _ııJı dl 
bi tarafından verilmezse Bak""'biı;Jı! 
raiları bütçesinden ödeyerek ·~• • 
tahsili emval kanunu hükiiınlc?' 1~1 
alaca:kbr. J>roje kanuniyet keıb< W' 
•onra Bakanlar Heyetinin ba211"~ 
bır talimatname ile tatbik otun•, 

,. ıı 
Kurban kesece 
vatandaılara! 

Memleketimizin hava ,,.~J ti~ 
ıına çalı§an Tayyare Ceırıı:t' l 
düfkünlerin yardımına he_r "~ ~ 
ıan Hiliiliahmer Cemiyctuı•• J 
sesiz socuklara ıelkatle balıa:,ı 
mayeietlal Cemiyetine; çolı ~ ~ 
b'.r yardımda bulunmu§ ".!;;~ 
ı;ın: Kurbanınızı veya Y-. /. 

Tayyare Cemiyetine teberfll 

ni:ıı. . j 
K b L • • • • t LJird1".o 

ur an ,.,estıgınız a~ biri'"' 
ri•ini, her halde barsaiıld 
Tayyare Cemiyetine verinİS· iJ1 l 

Bv milli ve vatani v~if~""' 
yıkile ilaıı için c=mi >",,
bulunacağınızdan eminis. ~ 

~ - . ::;;ı 
indiler. Hep beraber yüJ'll 
taneıiı ·~ -·çw 

- Torbayı taşıdığıJJl:Z. 1 

tetekkür ederim, dedi. !fi 1 
:Benim yerime başkır.51 :~ 

zardı. Hem göz önünde şfl ~ 
yapsınlar, hem de çaldılcl Je 
!arı insana taşıtsınlar. r.1~ ~i 
me? Bana 1 Bir polise, ~1 

mümessiline! 
Ben kızmadım: Ji,ıı, b 
- Ne zararı var efeJI 

taşınm, dedim. .. J.'P. 
Bir müddet yürümtiflıılt· 1'~ 

dan bunları nasıl etseJJJ ~.~0,Jd 
la götürsem, diye dütÜJ1°:(fe~i 
ikisi de iri yan, güçlü J<ıl Ilı'~ 
sanlardı. Boğuşmağa ~le dili 
beni paralarlardı. Ben b0Je 1' 
nü:rken, meğer komise~ Jet ıO 
koldan çıkmıf, acaba bı:ı: 0ıctl 
larda bava mı alıyorUZd~1e zifemizi mi yapıyoru:ı: ı 
trol ediyc rmuf. _,Jı•~' 

Hırsızlar önde, beil e b• 
zaktan geldiğimi göriİ11i;ııı•· 
bire durdu. Sol elini .. aıliİ· 
elini tabancasına götıı~ ... fiİ b 

Sol 1. . ~ göttıl'll e mı agzına ı..ıı 

halde muvaffakıyetiJJJe 0 }lır11 

retinden ileri geliyorılıı. e tı•\ 
komiseri karfıdan görii11;.~b' 
istediler. Fakat nereye 1ı-1~ 
lerdi? Kurtun henıen at~ 
yetişirdi. Netekiın ~ ~ b' 
Komiser derhal hll'f1 • d j JJeı' 
!erine kelepçeleri geÇlr ' 
omuzumdan okfadı: ı1eıJİ· 

- Bravo Cemil ,aııa~ 
hit iki haydudu Y~.2:etiıııl 
halde bükiimet bu hı,..-
layı seni taltif eder. 11 ~ 

Hak ·ıııı.te e 
Çok geçmedi. d.,11şıll 

met bana hem bir t~ 1 
1 

). ~ di. Hem de hef bin ır 
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·Münasebetsiz 
Haberler 

~ Saçları dökülenler lstanbul ve Trakya t 
1 r" Şeker Fabrikaları 

ıil 

(Bap 1 inci sahifede Y 
kaptanı Viliyete evvelen yaptıfı prO • 
lestodan ayn olarak Yunan sefaretine 
yeni bir müracaatta bulunmuıtuT. Kap
tan bunda, cemisinin Yunan hükfuneti. 
Din isteği üzerine muvakkaten alıkonul• 
duğunu bildirmit. hareketi ;çiıa iltimaa-
ta bulunulma11m istemiıtir. 

Cuma gÜnünden beri gerek Akde • 
nizden, ırerek Karadenizdcn limanımı • 
za bir tek Yunan vapuru ırelmemiıtir. 
8wıun sebebi, Sovyet Rusya ve Roman 
ya limanlarında bulunan Yunan ıremile· 
rinin de hareketlerine müsaade edilme • 
mesiılir. Dün alakadarlara ırelen bir ha
bere göre, Koo:lu ve Ereğli limanlarıma:• 
da bulunan iki Yunan ıilebi henüz kö-

f' ~ Türk Anonim Şirketindenı 
t;_ 1 Şirketimiz hisaedarlan umumi 
.~.. -::a heyetinin 28 mart 935 tarihine 

,,/--~· '- !11~sadif perşembe ı:ünü senelik 
~( ./. ıçtımaım akdeylemek üzere dave-

, ti kararlattırılmış olduğundan e

1 ınür yükleme'.ctedirler. Bu iki ıilcp, yük· 
leme ameliyesi bittikten aonra tabiatil'

l limanımıza geleceklerdir. 
Bay H8kkı ve ıerik'erine aid Türk 

bandıralı Anı.es vapuru da yarm Köa
tenceden hareket edecektir. Gaz Te ma• 
kot yÜkliyen bu geminin lakendiyeye git 
ınesi mukarrerdir. Vapurculuk ıirketi • 
nin, Akdenize posta vapurlarının hanı
ket edip etmiyeceği yolunda alakadar • 
lara müracaat etliği hal:\ri kat'iyetle 
tekzılı edilmektedir. 

Saç Eksiri 

sas mukavelenamenin 28 inci 
maddesi mucibince en az yüz his
seye malik hinedarların atideki 
ruznameyi müzakere etmek üzere 
o gün saat on birde tirketin Bah
çekapıda 4 Vakıf hanmm 4 üncü 
katındaki merkezini teşrifleri ve 
malik olduklan hisse senetlerini iç
tiına gününden bir hafta evvel tir· 
ket veznesine tevdi ile duhuliye 
varakası almaları rica olunur. His
se ıenetlermin it veya Ziraat Ban
kaları merkez ve tubelerine tes
lim edilerek alınacak makbuzların 
Şirket vezneıine tevdii de caiz. 
dir. 

Atina;•a ,ekilecek telgrallar 
Şehrimiz postahancsine a51Jan bir ta 

mime ıröre, Yunanistana çekilecek tel • 
graflardan meıuliyet kabul ed1lmiye • 
c:elrtir. Bu gibi telgrafların gideceği ye
re varıp varamıyacağını posta idaresi 
taahhüd etmek vaziyetinde olmadığını 
ilan ebniıtir. 

Venizelos Italyanın 
Himayesine 
Müracaat etti 

(Batı 1 lncl sahifede)' 
tir. 

Komojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve ke-
11.eklenmesine mani olvr. 

Komojen saçların kökleri. 
ni kuvvetlendirir ve besler. 

Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la • 
tif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk aaç ekıi
ri maruf eczanelerde ıtrıyat 

mağazalarında bulunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumaılan bllfka günlerde ıaat 

(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 

Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonuı 

22398. Kıtlık telefonu 22519. 

811 

Ruznameı 
1 - 934 senesi muamelat ve he

aabatı hakkında Meclisi idare ve 
murakipler raporlarının okunma • 
ıı. 

2 - 934 senesi bili.nço ve kar 
ve zarar hesaplannm tasdik ve 
meclisi idarenin ibrası. 

3 - Kıdem itibarile teceddüt 
edecek idare meclisi azalarının ye
rine yeniden aza intihabı ve mec
lisi idare azalarının hakkı huzur
larının takdiri. 

4 - Mürakiplerin intihap ve üc
retlerinin tesbiti. 

5 - Meclisi idare azasile müea
ıislerin tirketle her nevi muame
latı ticariyede bulunabilmelerine 
ve mümasil tirket ve müessesatta 
vazife deruhte veya bunlara ifti· 
rak edebilmelerine mezuniyet İ· 
tası. 

Hükumet reiıi Çaldariı aldığı iyi ha
vadislerden pek memnun olduğunu ve 
hükümete bu kadar aoğukkanlılıkla iti· 
mat gösteren halkın nibai zaferden emin 
olma11 lizımgeldiğini söyledikten aonra 
demiftir ki: 

"- Ne kadar yazık ki vatana karıı 
&ilaha davrannuı olanlar da Yunanlı • 
dır.,. 

5. 5. C. l. TiCARETi HARiCiYE BANKASINDAN 
1934 yılının bilançosu 

Kan dökülmeden AKTI F 
BELG.RAT, 10 (A.A.) - Reuter KASA 

ajanaı:nın iatihbarına göre. general Banknot • • • • • • • • • 
Kondilia §İmdiye kadar kan dökmek· Altın . • • • • • • • • • • 
ıizin ve fakat büyük mikyasta mü • Gümüt • 
himmAt sarf etmek suretile galebeyi Uf ki k • • • ' ' • • • • 
temia etıniıtir. a 1 

• • • • • • • • • • 

Bu mühimmat aarp tepelerde i.· Ecnebi paralar • • • • • • 
ıilere zarar vermeden sarfedilmiı • DAHiLi MUHABİR BANKALAR 
tir. HükUınet tayyareleri, asilerin kıı Mahalli bankalar . • ••• 
lasım topa tutarak bunlara mühim D h "ld k" bank 1 
zararlar verdiklerini bildirmiıler· a 1 e ı a ar • • • • 

1 
dir. HARJCt MUHABiR BANKALAR 

General Kondilia, hükUmetin kral· Hariçte • , • , , , , , , , 
lıg"m iadeai taaaYVUrUnda olduğunu Sovyet R d usya a •• , , •• 
kat'i olarak tekzip etmiftir. Asilerin SENEDAT CUZDANI 
bozgunluğu artık bir kaç. gün mese· • .. •. 
lesi olduğu bildirilmektedır. 1933 tay· Vadesıne uç ay ve uç ay. 
yare amıfı ıiliih altına çağırılmııtır. dan fazla kalan • • •••• 

ATINA, 10 (A.A.) - Atina ajan· ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI 
u, doğu Makedonyasında asilere kar· Borsada kote olan! 
~ ı~a~~un bu !!'~ah otuz tayyare· AVANSLAR ar • • • 
nın aıılerın mevzıını bombardıman et-
meaile baıladığını bildiriyor. 

Hükfrmet kıtaatı aüratle ilerlemek· 
tedir. Bu kıtaat Arliako köprüsünü 
geçerek bir mukavemete maruz kal
ınakııızın Provatu köyünü iığal el• 
mi~tir . 

Serez üzerinde 
ATINA, 10 (A.A.) - Hükumet 

kıtaatı Strumcayı üç muhtelif nokta· 
dan geçmiılerdir. Hiç bir mukavemete 
maruz kalmaksızın Sereze doğru i· 
lerliyorlar. 

Emtea ve vesaik üzerine vanalar 
Senedat ü...e, ine avanslar ••... 
SAiR MUHTELiF BORÇLULAR 

Muhtelif borçlulv •• , , 
Muvakkat borçlar. • • • • 

MENKULLER 
Makineler .. • •••••• 
Kasalar . • . . . ••• • • 
Mefru,at . . • , • • • • • 

NAZIM HESAPLAR • • • • • • • 

12.314.-
538.08 
170.-

10.56 
569.85 

256.662.57 
70.567.69 

38.900.38 
71.887.15 

590.618.-
39.585.65 

55.764.58 
9.695.24 

2.936.-
4.210.12 
9.883.16 

Serezin bir kaç saat zarfında alı· 
nacaiı ümit edilmektedir. isyan hare 
ketinin ıeflerinden biri olan Pisto· 
li.kiain kayın biraderi tevkif edil • 
miıtir. Kendisinin isyan hareketi için 
para verdiğinden ıüphe edilmekte • 

PAS l F 
SERMA YE • Merkezi idarece tah-

dir. 
Atina ajansının tebliği 

ATINA, 10 (A.A.) - Atina ajan· 
aa, i.ıilerin Neohori. ve Neoporvo 
köylerinden Siroza doğru rical ettik
lerini ve Strumca üzerinde Kumari&n.İ 
köprÜ•ÜnÜ geçen hükumet kuvvetle · 
rinin m.ukavemete maruz kalmadan 
ilerlemekte olduğunu tebliğ ~tmek
tedir. 

ATINA, 10 (A.A.) - Royter Ajan11 
bi . dıriyor: General Kondiliı'in Make . • 
donyada kat'i taarruzunun oaal 6 da bat· 
ladığı bil.Urilmektedir. 

Çaldaris z.a/erden emin 
ATINA, 10 (A.A.) - Atina Ajansı 

b.ldiriyor: B. Çaldariı, günün iyi başla
~ığ ını ve ulusun zaferden emin olabile. 

sis edilen sermaye • • . • 
DAHİLi MUHABiR BANKALAR 
HARİCi MUHABiR BANKALAR 

Hariçte . . . . . . . . .• 
Sovyet Rusvada • • . • • 

TEDiYE EMiRLERi . . . . • •• 
SAİR MUHT~' fF ALACA.::LllAR 

Muhtelif alacaklılar . • 
Muvakkat alacaklılar • 

iTFA TAHSiSATI 
Mob;lve amortismanı . 

NAZIM HESAPLAR . 
KAR ••••......••.•. 

13.669.90 
605.914.92 

43.923.24 
S.587.54 

31.12.934 kar ve z,.rar "eıabı. 
ZiMMET T. L. MATtOB 

l IMUMI MASRAFLAR 

T. L 

13.602.49 

327.230.26 

110.787.53 

419.693.47 

43.750.-

630.203.65 

66.459.92 

17.029.28 
401.746.94 

2.030.503.54 

100.000.-

753.445.47 

619.584.82 
80.284.30 

49.510.78 

11.772.60 
401.746 Cl4 

14.158.63 
2.030.503.54 

T. L. 

cegioi gÖylemiıtir. 
G. Kandil.~ cephede 

raa,at ve ücretler ... 24.'H6 27 
da~e masrafları .•.• 18.411.15 

Alınan faiz ve komisyon 113 515.24 

SELANlK, 10 (A.A.) - General 
l<ondiliı oaat 3.30 da cepheye hareket 
e mi t t ir . HükUmet kıtaatı, i.sileri bom • 
b ..1 rd.man ettikten ıonra Virotnia mınta· 
k, ıında taarruza geçmiılerdir. Baılan • 
rı . t.ı a iler mukabele etıniılerse de tele
fat vermişler ve hükümel kıtaatı ilerle· 
rni ş'e r dir. Şimdi Siroz'a doğru ilerliyor-
1 r . ·e r ; 87. zamanda alacaklardır. 

V
VerP.i ve harçlar . . . • 1.576.93 Kambiyo kan . • . . . . . 22. 122. 75 

erilen faiz ve komia • 

u~n•z yolları 
Ace!t~e~ :E ı!!'J,. Fıc~r~bafl 

i e .. 42362 - Sirkeci Mühürdanııd• 

.. --~Han. Tel. 22740 ---· 
.t ABZON YO , , 

K A R A D E N 1 Z vapuru 12 
Mart S A L 1 günü saat 20 

f4' de Rizeye kadar. (1259) ~8 

~ 1 SKENDERIVE YOLt 
)ı A. N K A R A vapuru 12 mart 

S A L 1 &ünü saat 11 de Is • 
ti" l~enderiveye kadar. (1260) t[QO 

yonlar . . . . . . . . . . 75.025. J 2 
MeşkUk matlubata masraf 266.96 
Amortismanlar . . . . . 1. 702. <13 
Kar . . . • .••.•. 14.158.63 
YEKON .135.657.99- YEK ON 135 657.99 

Birinci gün aktam, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri sabah 
olmak üzere 4 nüsha çıkacaktır. 

Bayram günlerinde bütün Türkçe gazeteler yerine yalnız HİLALi. 
AH~ER gazetesi çıkacağından, Hilaliahmer gazetesine ilan vere
cek tıcaret~a~~ ve müesse~eler, azami istifade görecekler ve ayni 
zama?d~. Hıl~lıahmer c~mıyetine yardımda bulunmu, olacaklardır. 

llan ucretı: Son sahıfelerde santimi 30 kuru1 tur. 
Müracaat yeri: lstanbul'da, Yeni Postane kar1ısrnda Hilali. 

a~mer satı, bürosuna. Telefon 22653. veyahut Ankara' cad·!e. 
sınde Kahram;" zade hanında lliincılık tirketi. Telefon: 20094.5 

1611 

TORK ·ALMAN Janda :ma Genel Komutanlı" ı 
Teşehhüsatı iktisadiyelA k I K • 

Türk Anonim Şirketmden: n ara satına ma omısyonundan 
idare Meclisimizin 21 9ubat Nümune ve evsafına uygun 5000 çift yerli malı kundura 

1935 tarihli içtimamda tirketimiz 27-3-935 Çarşamba günü saat 15 de kapah zarf eksiltmesiyle 
hissedarları umumi heyetinin ata· satın alınacaktır 
ğıdaki yazılı itleri karara bağla· Ş · h• ·· K • d lm b"lir B' 

ak 
.. M t 27 · · çar .. am artnamesı er gun omısyon an parasız a a ı • ır 

m uzere ar ın ıncı T • "f kund · · 497 ku f " b" ·1rn· • Eksil • · ba günü saat on beşte sureti adi- çı t . ura ıçın • ru§ ı at ıçı • ıştır. • tmege gır • 
yede toplanbya daveti kararlattı· mek ısteyenler 1863 lira 75 kuruşluk ılk temınat makbuz ve 
rılmıt olduğundan esas mukavele- ya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı 
n~ 26 mcı madde~i hükmü~e te.v· belgeler içinde bulunan teklif mektbunu eksiltme günü saat 
fikan en az 250 hısseye sahıb hıs- 14 de kadar komisyona vermeleri (1239) 
sedarların gösterilen gün ve saatte ~ • 
tirketin Bahçekapıda 4 üncü Va- -----------
kıf hanındaki merkezini teşrifleri lçel O man Müdürlüg" ünden: 
ve içtima gününe tekaddüm eden 
bir hafta zarfında malik oklukla- Adana Viliyetinin Karaıs alı kazası pos devlet ormanların 
rı hisse senetlerini tirket veznesi- da mevcud şartnamesinde bulundukları yerleri cins, nevi ve 
ne tevdi ile duhuliye kağıdı alma· çapları yazılı 18754 parça Adana çeşidi kerestenin beher ade -
ları ili.n olunur. 

Hisse senedatmın İş ve Ziraat eli 150 ve 4 köşel ::O ı parçasının beher adedi 600 kuruş olmak 
Bankaları merkez ve tubelerine tes üzere 28293 lira muhammen bedelle kapalı zarf usurle arttır • 
!im edilerek alınacak makbuz· maya konulmuştur. Arttırma 25-3-935 Pazartesi günü saat 
larm tirket veznesine tevdii de 16 da Adanada Orman muamelat daires nde top'anacak sa .ı ~ 
caizdir. komisyonu önünde yapılacaktır. 

Ruzname: 
1 - Meclisi idare ve mürakip· 1 - istekliler 2121lira98 kuruşluk muvakkat tem .1atı 

ler raporlarının kiraati. mal sandığına yatırarak makbuzunu veya nümunesine uyg un 
2 - 934 senesi bilanço ve karii banka teminat mektubu,ile tek lif zarflarını 25.3.935 Pazarte

zarar hesaplarının tasdik ve mecli
ıi idarenin ibrası. 

3 - Şirket eaaa mukavelename. 
ıinin 15 Wıci maddesi mucibince 
müddeti memuriyetleri hitam bu· 
lan mecliai idare azalarının yerle
rine yeniden aza intihabı. 

4 - Meclisi idare reis ve aza
larının hakkı huzurlarının takdiri. 

5 - 935 senesi mürakiplerinin 
intihap ve ücretlerinin tesbiti. 

6 - Meclisi idare azuı ile mü
essislerin tirketle her nevi mua· 
melatı ticariyede bulunabilmeleri· 
ne ve mümasil firket ve müesse· 
ıatta vazife deruhte veya bunlara 
ittirak edebil-nelerine mezuniyet i
tası. 

,.-M.-vc.t ı•a•. -e•r•m-a•y-ı•c•• 
Emlak, mai ve oınai teminat muka

bilinde İpotek ikraza! için aermaye 
mevcuddur. Şerait mutedildir. "Box 
353 F ." rumuzile zirdeki adreae ya· 
zılması: Strand House, Londreı, W. 
C. 2. Angleterre. 

Beyoğlu dördüncü ııılh hukuk mah· 
kemesinden: 
Beyoğlunda Küçük çiftlik caddesinde 

Belvü ırazinoauna ıriden yolun 90lundan 
aıağıya gidr :> mahalde 'Ve Sipahi Oca
ğı li"ınaoının arkasına düıen bahçede (7) 
numarada oturmakta iken 10 • 2 • 935 
te ölen Mehmet Nuh'un terekesine mah
kemece el konmuıtur. llan gününden 
bqlamak üzere alacaklı ve vereceklile-
rin BiR ay ve ınirasçılann UÇ ay içinde 
Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk mahke • 
mesine ba, vurmaları ve alacaklarını 
kaydettirmeyenler hakkında medeni ka
nunun 561 ve 569 uncu maddeleri tatbik 
eılileceii ilin olunur. (9127) . 

t 

1 

si günü saat 15 buçuğa kadar Adanada orman muamelat me -
murluğu daires:ıtde satış komisyonuna vereceklerdir. ek• f 
mektub!arı komisyonunca saat 16 da açılacak en yükcek art
tırma teklifinde bulunana muvakkat iha' esi yapılacaktır. 

2 - Kat'i ihale emri Ziraat Bakan'ığından verilecek ve 

bu emir 15 gün zarfında verilmediği takd;rde konıi~y . nca 
kat'\ iha'esi yapılacaktır. 

3 - Şartname 167 kurut bedel mu!atb"linde Ankara, Is -
tanbul, lzmir, Adana, Mersin Orman Müdürlüklerinden alı • 
nabilir. (1279) -
Nafia Bakanlığından: 
Uıt üste muhammen bedeli 1500 lira olan bir aded film 

çekme makinesi i e bir gösterme makinesi kapalı zarf ul!ulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Makineler bedeli klaring kanaliie tediye edilecektir. Ekıilt 
me 25 Nisan 1935 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 

30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacak· 

tır. 

isteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 112,5 lira· 
lık muvakkat teminatlarının malsanclığma yatırı'clığma dair o
lan makbuz veya banka temin at mektubu ile birlik~e 25.4.935 
Perşembe günü saat 9,30 a kadar malzeme müclür~ğüne ver· 
meleri 18.zımdır. Bu husustaki şartnameler parasız olarak An • 
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (1234) 

1 

DOKTOR .. -\ k ıl ve: sn.ır ba~t a 1 ı ' il ··-
Rusçuklu Hakkı Üze! Dr. FAHRi CELAL 

.C.lataıara)da Kanzbk ec:zahaııeıl Her gün uat 3 derı sonra: Tak,fm .~ 

kuııııında Sahne ıokağında 3 numa• Stadyuıı ltapı<ı kar$ısmda 1 tı l 1 

ralı anartrmanda. 1 numara. ar1rrım11n1. Telef, .ı 4~ ' 

8091 16.<:u 
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HASAN yulaf, badem, pirine özlü un 
Arpa, patateı, mısır, mercimek, bezelye, çavdar, nita•ta, özlü unları vitamini ve kaloTİ&İ ve kudreti gıdaiyesi bol çocuk gıdalarıdır. Hasan markaıına dikkat. Taklidlerinden aakınınız. Hasan deposu Ankara, ı ~tanbul, Bey.>ğlu. 

ANADOLU 
- --ıs-ta-n-bu_I_H_a-ric_i_A-.k-er_i_l l Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

Kıtaat ilan1arı. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Türk Sigorta Şirketi 
( Vael V akıl h- fatanb11I 

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

1 i.rL iye lı liankası lerahndan t.eıkll oiunmuıtur, İdare meclbl ve mlldiirler 
~. E) Eti \e ıreırurlaa ~ imilen liirklerden mürekke:> yeııane Türk Sigorta Şirke• 
t dir. 1 trkiyenln ~.er tarafında (200) il geçe:ca acentalarınııı bepıl Türktiir, Tiir• 
lo.ıl enin en miihim •· i eaııeaelerinln webankalannuı aigortalat'1111 icra etmekte.Ur. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
Iİ[ottalarıaı ~o ., : ıcra ' t:• : apar. Hasar rokuunda rararbrı ıtır' at •• kolay:ıldı ,dar. 

Telgrafı 1IVıTiYAZ • Telefon ı fst. 20531 1610 

-
Öksürenlere: K A T R A N H A K K 1 EKREM 

İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan 

Em.niyet Sandığı namına 
Birinci derecede İpotekli olup ehlivukuf tarafından tama

mına 4726 lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Feriköy ikin 
ci kısım mahallesinde Kağıthane caddesinde eıki 63 mü. yeni 
81 No. lı bahçeli bir kagir evi n tamamı açık arttırma vazedil
miş olduğu 22-4-935 tarihine müsadif pazartesi gÜnÜ saat 14 
ten 16 ya kadar dairede birine i arttırması icra edilecektir. Art 
tırma bedeli kıymeti muhamm enenin yüzde 75 ni bulduğu tak 
dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15giin daha 
temdit edilerek 7-5-935 tarihine müsadif Salı günü saat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır -
masında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni 
bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfi -
kan geri bırakılır. Satış peşindir arttırmaya iştirak etmek iste
yenlerin kıymeti muhaınmenenin yüzde 7,5 nispetinde pek ak 
çesi veya milli bir bankanın te minat mektubunu hamil bulun -
maları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olınıyan ipotekli 
a!acaklarda diğer alakadaranı n ve İrtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
evrakı müıbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren niha -
yet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde haklan tapu sicilli ile sabit olınıyanlar satıı bedelinin pay 
laşmasmdan hariç kalırlar, müterakim vergi, tenviriye, tanzifi 
yeden mütevellit belediye rüsumu ve vakıf borçları borçluya a
ittir. Daha fazla malfunat almak isteyenler 9-4-935 tarihinden 
itibaren her kesin görebilmesi için dairede açık bulundurula -
cak arttırma şartnamesi ile 934-1663 No. lu dosyaya müraca
atla mezkUr dosyada mevcut v esaiki görebilecekleri ilan olu • 
nur. (1267) 

lsanbul Sıhhi Müesseseler 
Sabnalma Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Aaabi ye Hastanesi için 18.zım olan 
20,000 Yirmi Bin l<ase Yoğurt açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - lhaleai 19-3-935 salı günü saat 15 de Cağolğlunda 
Sıhhat Müdürlüğü Binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiatı: beher kaıesi 5 kuruştur. 
3 - Muvakkat temİnah 7 5 liradır. 
4 - Şartnameler Akliye hastahaneıinden bedelsiz veri

lir. lateklilerin belli gün ve saatten evvel teminat makbuzla-
riyle komiıyona gelmeleri. (1045) 1644 

latan bul Mıntakaaı Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğündenı 

K.Pazar şubesi Zindankapı ma hailesi Zindankapı sokağı 25-3 
No. lu kagir dükkan gayri safi irat 216 lira, safi irat 172 lira 
80 kurut, vergi niıbeti 12 vergi mikdarı 20 lira 74 kuruı. 

Küçükpazar Maliye ıubesi çevresinde olup ıssrsı belli olmı 
yan dükkanın yeriyle genel bina l azıınındc. konulan gayri ııa
fi ve aafi iratlan vergi nisbet ve mikdan yukanda gösterilmiı
tir. Bu irada yarından tibaren on beş gün içinde "Resmi tatil 
günleri hariç" itiraz olunabileceği, bina vergisi nizamnamesi
nin 29 uncu maddeıi delaletiyle Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141ve142 inci maddeleri mucibince ilan olunur. 

(1272) 

Yüksek Mühendis Mektebi Art. 
tırma VeEksiltme Komisyonundan 

Alatm ismi Muhammen Teminatı 
Bedeli 

Optik piremetreıi 310 
Orstart 80 
Aydınlatma kuvvetine 2850 
malik Stroboakop 

23,25 
6 

213 

Eksiltme tarih 
ve saati 

29-4-935 14 
29-4-935 14,30 
29-<f-935 15 

Mekteb laboratuvarı için yukarıda yazılı aletler açık eksilt 
meye konulmuıtur. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her 
gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte vaktinden 
evvel teminatlarını yatınp komisyona ge'meleri ilan o·unur. 

(1250) 

Turhal Şeker Fabrikası 
T. A. Şirketi idare 

Meclisinden: 
Şirketimiz aenelik umumi he

yetini.o 25..3..35 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü toplanması
na karar verilmiştir. 

Eaaa mukavelename mucibin
ce en az yüz hiaaeye malik hiase
darlann o günde, saat 12 de tir
ketimizin Ankarada Türkiye ı, 
Bankasındaki merkezini tereflen
dirmeleri ve toplantı gününden 
bir hafta evvel malik olduklan 
hisse senetlerini Ankarada Tür
kiye iş Bankaıına veya Ziraat 
Bankaaına tevdi ile duhuliye kar
tı almaları rica olunur. 

-RUZNAME. 
1 - 934 aenesi muamelat ve 

hesabatı hakkında idare meclisi 
ve murakipler raporlarının okıin
maıı. 

2 - 934 aesıeıi bilanço ve k&r 
ve zarar hesaplarının tasdiki e i
dare Meclisinin ibraıı. 

3 - 934 aeneai temettü hiaaeıi
nin zaman ve sureti tevzii hakkın
da karar ittihazı. 

4 - idare Mecliıl azalannın 
hakkı huzurlarının tayini, 

5 - 935 aeneai murakiplerinln 
intihabı ve ücretlerinin tayini. 

6 - Mecliıi idare azalarının 
Şirketle her De'Yi ticari muamele· 
de bulunabilmelerine ve mümaail • 
Şirlr.et ve mUesaesatta vazife de
ruhte veya bun1ara ittirak edebil
melerine mezuniyet itaaı. 

"SAZMAŞ,, 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

Türk Anonim tirketinden: 
1935 yılı mart ~n 27 nd ça,... 

aamba ııünü -t onda p.ketin Balı -
çdıapıcl., Tq handaki merkezinde adi 
ıurette tıoplanacak olan heyeti umu -
mİye içtİ.maına tirketin hi11edarlan da. 
vet olunurlar. ltf>u. içtimaa iıtirik et • -
mek için ıerek aaaleten ve ıerek ve -
kileten tirketin en az on hi11e aenedine 
""'ib biuedaranın mezldlr aenedab ve
ya bunu mü~ vesaiki yevmi içtima • 
elan bir hafta evvel tirket merkezi ida
reıine tevdi ile mukabilinde duhuliye 
varakaaı almaları rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1934 it yılı muamelat ve beca -

batına ait idare meclisi ve murakıl> 
raporlanruq okunması. 

2 - Bilanço, kir ve zarar heaab· 
larrnm kabul ve taıdikile idare mecliıi 
heyetinin ibraıı, ve temettüatın tevzii. 

3 - Ankara büroıunun ve idare 
meclisindeki tebeddülatın tudiki, ida· 
re mecliıi azalannın hakkı huzurunun 
tesbiti. 

4 - Murakıb intihabı ve tahıiıa -
tının tayini~ 

Tstanbul birinci iflas memurlufundan: 
Beyoğlunda Taluimde Feridiye cadde

sinde Pekmezyan apartımamrun 2 nci 

daireainde oturan lticcardan Mıgırdiç 

Gelgelyamn lrtanbul aaliye birinci hu· 
kuk mahkemeıince 30 · 4 • 934 tarihin
de ifli.ıına ve aynı günden itibaren ifla. 
ıın açılmaıına karar verİlmif olup müf

liıin hiç bir malı ve alacaklan bulunma· 
dq[ından icra ve illiı kanununun 217 nci 
maddesi mucibince tasfiyenin tatili ka
rarlaımııtır. Alacaklılar tarafından otuz 

gün içinde iEJiıa müteallik muamelele

r;n tatbikine devam edilmesi İstenilerek 

maarafı Petİn verilmediii takdirde jfıa. 

11n .lıaoatıiacaıiı ilin olunur. '9138) 

1 - · Beher tanesinin tah -
min edilen fiatı 70 lira olan 
700 tane mahruti çadır kapa
lı zarfla eksiltemeye konul -
muştur. 

2 - İhaleıi 24 mart 935 
pazar günü saat 15,30 dadır. 

3 - Şartnamesini 245 ku
ruşa almak ve örneğini gör -
mek İçin her gün öğleden son
ra müracaat edilebilir. Muvak 
kat teminatı 3765 liradır. 

4 - Eksiltmeye girecek -
ler muvakkat banka temi -
nat mektup veya maliyeye ya
tırılmış teminat mukabili ala
cakları makbuzlarla arttırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte teklif mek -
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti Satınalma komis 
yonuna vermiş bulunmaları. 

(1184) 1841 
'f. 'f. 'f. 

1 - Yerli Fabrikalar ma· 
mulatından ve beher kilosu -
nun tahmin edilen fiatı 188 
kuruş olan 15,000 k'' o o r1....,uk 
İpliği kapalı zarfla eksiltme -
ye konıılnnıştur. 

2 - ihalesi 24-3-935 pa
:ıar günü saat 15 tedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2115 liradır. 

4- Şartnamesini 141 ku
ruşa almak ve örneği görmek 
istiyenler her gün öğleden son 
ra komisyona ;• ğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
muvakkat teminat mektup ve
ya maliyeye yatırılmış temi -
nat karşılığı alacakları mak -
buzlarla arttırma eksiltme ka
nununun 2. 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalarla birlik
te teklif mektuplarını ihale sa 
atinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna vermiş 
bulunmaları. ( 1185) 

1842 

1 Asker; fab.-ikalar ilanları 1 
Askeri Fabrikalar ihtiyacı 

için 900 lira muhammen be
del ile açık eksiltmeye konu
lan 300 aded bilye yat•.ğının 
18 Mart 935 pazarteıi giinü 
saat 14 de ekıiltmeai yapıla
cağından isteklilerin 67 ,5 li
radan ibaret muvakkat temi
natlarını Mal Sandığına tes
lim ederek alacakları mak
buzlar ile mezkur günde Ba
kırköy Barut Fabrikalarında 
Komisyona müracaatları. 

(1143) 1754 

latanbul albncı icra memurluiunclant 

Müdür üğünden: 
Muhafız kaptan ve gemiciler için 160 takım nümunesi Ü· 

zerine ve kasketleriyle beraber yerli malı yazlık elbise yaptırı· 
lacaktır. 

A - Tahm~n be<le:i bir tclkım için 725 kuruştur. 
B - Şartnamesi Ankarada Hudud ve Sahiller Sıhhat U · 

mum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliği ile lstanbul Limanı Sa 
hil Sıhhiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 

C - Eksiltme 31 Mart 935 tarih'nde Pazaı· günü saat on 
dörtte Galatada Kara MustafaPaşa so!<ağında Istanbul Lima· 
nı Sahil Sıhhiye Merkezi binasındaki komisyonda açık eksilt · 
me suretiyle yapılacalcbr. 

O-Teminatı muvakkate mikdarı 88 liradır. 
E - isteklilerin terzi ve ehil olduklarına dair ticaret oda· 

smdan bu davet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranıla · 
caktır. 

F - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeye başla· 
dığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları 
şarttır. (1253) 

Tayyare Cemiyeti Bandırma 
Şubesinden : 

Kurban Bayramında şubemiz tarafından toplanacak deri· 
ler açık arttırmaya konmuştur. Fiat haddi layik görüldüğü 
takdirde 14-3-935 Perşembe gÜnü saat 16 da kat'i ihalesi ya· 
pılacaktır. isteklilerin şerai"l:i anlamak üzere Istanbul şubesine 
ve arttırma için şubemize müracaatları. (1213) 

Istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Hizmet Otomobil ve motörleri için 2 ila 3 Ton benzinin 

alınması açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. Bedel muhammini 960 
teminat ınıktarı 72 Liradır. ihalesi 21-3-935 perşembe 
günü saat 15 de Vilayet Muhasebecilik Daireıinde toplanan 
komisyonda yapılacaktır. isteklilerin oraya ve ıartnameyi 
görmek için de müdüriyet muhasebesine gelmeleri ilan olunur. 

(1073) 1690 

J EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 
Değeri Pey akçesi 
Lira K. Lira K. 
1747 38 122 00 Tc;>hanede Firuzağa mahallesinde 291 metre 

23 santim ter bünde bulunan Sakabaşı camii 
milştemilatı a rsasmm tamamı. 

1029 50 77 21 Kasımpaşada Tahtakada mahalleıinde Dört· 
kuyuda Dereb oyu sokagında eski 10-17, yeni 
36, 21 21-1 No. lı bostanın 3-16 hissesi mah· 
ifil olup yapıl an ifraz neticesinde vakfa talısi• 
olunan 591 metre 25 santim müstakil ittiha.2 

15000 

15000 

28500 

18600 

1284 00 

olunan evvelce bostan ıimdi araa. 
11 25 Boğaziçinde 1 stinyede Mahmud Çavuş mahal 

lesinde lıtiny e caddesinde eski 42 yeni 62 No 
h dükkanın tamamı. 

11 25 Çemberlitaş, Atik Ali Paıa mahallesinde So· 
falıhan orta katta 14 No. hodanın tamamı. 

21 38 Kadirgada eski Bostani ali yeni>Emin Sin~ 
mahallesinde Tülbentçi hanı sokağında 142,S 
metre terbiinde bulunan 45-47 No. h arsanıll 
tamamı. 

13 95 Çar§ambada Kovacıdede mahallesinde Çar· 
§aJDba caadesinde eıki 125 No. lı ve 31 metre 
terbiinde bulunan araanın tamamı. 

96 30 Hocapa.fada Nö~hane caddesinde 9-11 N°· 
h 214 metre terbiinde bulunan arsanın ta• 

Bir borçtan dolayı lstanbul Balıl<pa. 
230 

OO 
:r.annda 14 numarada düldcinda hacze. 

mamı. 

17 25 Gedikpaşada Mimar Hayreddin mahallesin; 
de Bedesten sokağında 23 metre terbiinde"' 
No. lı me§rut ahane arsası. 

dilip aatılma11 kararlathnlan balık iine 
ve ağları 13 • 3 • 935 çarıamba ıünü ... 
at 10 • 11 de ıatılacağından isteyenle- 2800 OO 
rin o gün ve ııaatte bu dükkanda buluna· 

21 O 00 Kasımpaşada Süruri Mehmed Efendi mahall' 
sinde 700 metreden ibaret Siiruri Mehmed f:• 
fendi camii arsa11. 

cak memunma müracaat edihneıi ilan 
olunur. (9125) 

Sultanahmet sulh ~üncü hukuk ha
kimliğinden: 

Davacı lstanbul muhakemat müdür· 
lüğünün dava olunan Şehzadebaımda 

Kalenderhane mahallesinde Delikanlı 

aokağtnda 5 N. lu hanede mukim Şerife 
nezdinde Abdürrahman kızı Mel.., aley
hine açtığı 35 lira 20 kuruıun tahsili 
talebinden ibaret davasının icra edilen 

duruımaıında ili.nen gıyap kararı yazıl
masına karar verilmit olduiundan ve 
müddei vekili ağustos 933 bordrosunda 
imzası olduğunu ıöylemesi ve bordro 
görülerek imzanın Melek'e ait olduğu ve 
62 lira 71 kuruş maaş aldığı ve 922 N. 
lu olduğu görülmeıi üzerine hakkında 

ilanen gıyap kararı tebliğine karar veril· 
miı olmağla muhakeme günü olan 2.4. 
935 tarihine müıadif salı günü ıaat 14 
de mahkemede hazır bulunmanız veya 

tarafınızdan muaaddak vekiıletnameyi 

haiz bir vekil göndermeniz ve bet gün 
zarfmda itiraz etmeniz alui takdirde 
mahkemeye kabul olunmıyacaiınız ve 
vakıaları kabul elmit addolunacağınız 

te'oliğ m.ı..mına kaim olmak iizere ita. 
alo1nur. (9136) 

1286 00 96 45 Aksarayda L angada 362 metre terbiinde bıJ' 
lunan Hacı Ferhat camii arsası tamamı. 

7800 

57 50 

5 85 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Bile· 
zik sokağında 23-29 No. lı 45 metreden ibB • 
ret olan arsan m tamamı. 

4 10 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Pat'' 
bakkal sokağında 28 No. lı ve 28 küsur metr' 
terbiinde L'ulu nan arsanın tamamı. 

Yukarıdaki emlak satılmak üzere 15 giin müddetle artt''a 
maya çıkarılmııtır. ihalesi Martın 21 inci Perşembe giİ!', 
saat 15 de Encümende yapılacaktır. isteyenlerin ihale ıaatr) 
den evvel Mahliilat Kalemine gelmeleri. (1 ~ 

iç Ticaret Umum Müdürlüğündeııs. 
Sigorta Şirketlerinin teftiı ve murak abesi hakkındaki 25 • 6 - 934 ta~li :;~. 

nuo hükümlerine göre ve Deniz nakliya t ıig.,,.ta itile çalıımak üzere tesçıl 11 
mit olan ecnd>i ıigorta ılrketlerinden "Levanı Marin aıurans nakliyat ,;,ot lo' 
ıirlıeti" bu ke.-e müracaatla Türkiyede ki muamelatını tatil ederek tasfiyey• 4# 
rar verdiğini bildirmittir. Bu ıirkette alacağı olanların Galata' da Billur h•"'" . 
3 • 4 numarada bu tirketin vekili Bay Ja k Hateme ve icabında vekaletimi•• tpfl 

racaat etmeleri ilin olunur. ~ 

------------------~~~::":':"~ Umumi N-.riyat ve Yazı iıleri müdürü Etem lz.z.et BENJCE 
Gasetecilik ve matbaacıhk T. A.. Ş, 


