
Cumhuriyet Halk Fırkası u
mumi kongresinin 9 mayısta 
Ankarada toplanmaıı karar
laıtırıldı. 

Sahip ve Başmuharriri ı Siirt Meb'usu Mahmut SOYDAN 

İngHiz Nazırı Con Simon bu 
ayın 7 sinde Berlinde bulu
nacaktır. Moskova seyahatin
den ıimdilik vazgeçilmiştir. 
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Yunan Asileri Giridi Ele Geçirdiler 
Tay 
attı 

ar 
1 

ler Asllerl bombardım n tt1, b r gem·n n 
Uç tayyarenin ha r u radığı blldıriliyor 

Venizelos isyana iştirak etmiştir 
Tayyarelerden atılan bi~ bomba asi -Averof zırhlı~ 

r 
sinın üzerinde patladı, gemi hasara uğradı 

1 
Yunanisfandaki 
Vaziyet hülasası 
Asiler kaçarken Perama kasa

basııiı topa tuttular 
ayyarelerle asi gemiler ara

sındaki muharebeler 
Hidra adası üzerinde 
oldu 

Deniz İşleri Bakam Hacı Kir
' 'yaka istifa etti yerine 

Sofokl Düsmanis geçti 
Bay Maksimos i'stifa etti 
Dış Bakanlık işini Bay Çalda

ris üzerine aldı 
Kanda bulunan Plastiras 

memleketin yarısı İsyan 
halindedir, eğer çağırır
larsa memlekete giderim 
diyor 

Ekseriyeti V enizelist azalar
dan olan ayan meclisi 
dağıbldı 

Tevkif etlüen B. Papanastaıyu 
. ATINA, 3 (A.A.) - Reuter a
.1-llsı muhabirinden: 

l-'\ORA 

Yunanistan ve adaları gösterir harita 
(Bu haritada topa tutulan Solamin limanını, Parenna kasabasını, tayyarelerle 
gemiler arasındaki muharebenin vuku bulduğu Hidra' adasını ve asilerin 

Ciritte son iltka ettikleri Şuda limanını görüyorsunuz ) 

Bir sınıf 
efradı 

Yunanihflyat bahriye 
seferber edilmiştir 

Hükumet kara ordusunun iki sını-
fını silah altına almıga hazırdır 

ben bir beyanna
j me neşrederek i.-
1 yanı her türlü va
sıtalara başvura
rak tenkil edece
ğini ilan etmiştir. 
Venizelosun evin-

i ,de neler bulundu 
ATINA, 3 (A. 

A.) - Evvelki 
gün asiler tarafın
dan öldürülmüş o
an bahriye zabiti 

Siocosun cenaze
si, hükiimet erka-

Asi harp gemilerini bombardıman 
eden hava filosu kumandanı aailer 
elindeki bir muhribin, görünü~e gö .. 
r_e, hasara uğradığını beyan etnıit • 
tır . 

Hükumet, bugün ellerindeki gemi
leri iade etmedikleri takdirde, asile
rin hava kuvvetleri tarafından ~iddet~ 
li bombardıman edileceğini il.iin et -
mı§tİr. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

iki gün içinde 
Olan lıadiseler 
Selanik ayan azaları ve Meb' -

usları tevkif edildi 
General Plastiras Atinadaki 

harekatı idare elemekte
dir. 

Elli kadar mühim kimse tev
kif edilmiştir, bunlar a
rasında Papanastasiu da 
vardır. 

Asiler Giritte Suda limanına 
varmışlar Girit valisini 
tevkif etmişler ve telsiz 
istasyonlarını ele geçir
mişlerdir. 

Atinada yeni divanı harpler 
kurulmuş ve faaliyete 
geçmişlerdir 

~( unanistand.ıki bütün İV eni
zelist gazeteler kapatıl
mıştır 

_____ ..,..._ __________________ .. 

Ba,bakan Bay Çaldariı 

Atatürk' ün 
Kamuya dilekleri 

ANKARA, 3 (A.A.) - Riyase
ticumhur Katibi Umumiliğinden 
gönderilmiıtir: 

Yurdun her yanından, Kamu
tanlardan, türlü kurum ııe orunlar
dan, yeni •eçim devresi için de, 
karrwtayca Cımıurluk Ba§karıltiiı
na seçilmemi kutlayan bir çok tel 
ya:ılan aldım. Bana karıı gösterı
len bu pek değerli bağlılıktan çok 
duygulandım. Kamuya derin sevgi 
Ve esenlik dileklerimi sunar, yük
sek yurdumu.a için sonsuz yüce· 
likler dilerim, 

Kamili ATATÜRK 

İngiliz lirası 

Borsada 7 kuruş 
Birden düştü --Alınan telgraflarda suku-
tun durmadığı bildiriliyor 

lngiliz lirasının Londra borsaımda en 
a§ağı piyasasına düımesi, şehrimiz mali 
borsasında da mühim akisler bırakımı
tır. 

Bir hayli zamandan beri iıtikrarlı ııö
rünen ve ( 605 • 608) kuru§ arasında 
ınuamele gören lngiliz lirası, son hafta 
zarfında bizim borsada da hafif dü1ük-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Betinci Büyük Millet Meclisin in açılmasına, Reisicumhur se
çiminin tazelenmesine, saylav larm and içmelerine ait tari
hi toplantının intibalarından: (I) Atatürk and veri)•or - (2) 
Besinci Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısı - (3) ismet lnönü and 
ediyor- (4) Yeni Başkan Bay Abdülhalik teşekkür ediyor- (5) Bay 

1 
Ali Çetinkaya - (6-7) - kadın saylav/ar - (8) Bay Recep Peker 

and isiyorlar ..• 

1 Büyük fırka kongresi 9 
1 mayısta toplanacaktır 

Bütçenin Nisan sonlarında mecli•te görGşil· 
mesine başlanacak. Mülhak bütçeler 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Büyük Fırka kongresinin 9 mayHta 
toplanması kararla,tmlmıttır. Bu münasebetle bu sene bütçe mü:ı:ake

' (Devanu O mcı sahifede). 

A 

(MiLLiYET), (TAN) ismile, yakında memle
ketin haber, yazı, teknik bakımlarından en ileri 
gazetesi halinde çıkmak İçin hazırlanmaktadır. 

ii N 
Haberlerine lnanacağımz, 

Şeklini seveceğiniz, 
Kendisini benimsiyecetlnlz, 

O Z U S O Z U N E U Y G U N, S 1 Z E VE 
MEMLEKETE LAYIK BiR GUN
D E L 1 K H A L 1 N D E Ç 1 K ACA K T IR 



e_ 

Y ıızan: 
Air•oğlu Ahm•d I çtimai bahisler 

Y.eni Kurultay 
Yeni kurultayla eski kurultay

lar arasında esaslı bir ayrılık var
dır: Bu ayrılık kurultayın ta bün
yesinde yapılım' olan değifiklik
ten doğuyor. Yeni kurultay cum
huriyetin dayağı olan esas yasa
larımızın ruhuna daha uygundur. 
Bu yasa kurultayı, budunun ta 
kendisi olmak üzere tanır: Hal -
buki eski seçki türemiz kadma 
aeçmek ve seçilmek hakkını ver -
mediğioden, eskiden budun tem
sili tam değildi ve eski kurultay -
lar esas türemizin ruhuna tam o
larak uymuyordu. Bugün bu ek -
siklik kaldınlmqtır. Kadın yeni 
kurultayın hem seçkisine kant -
mıf ve hem de kendisi kurultayda 
yer ahmftır. 

Bu suretle yeni kurultay, gerek 
kaynağı olan seçki itibarile ve 
gerek kurumu itibarile budunun 
tam temsili olmuttur! 

Bu bakımdan medeni uluslar a
rasında bizimle bugün boy ölçe
cek pek azı vardır. lskandinavya 
ulusları, lngiltere, Amerika bir 
yana, kalan ulusların hiç birisinin 
budun kurultayında kadın yok -
tur. Kadm aaylavlarınm sayı11 ba
kımından iae, biz lskandinavya 
ve İngiltere ve Amerikanın üstüne 
bile geçtik! 

Kurum bakımından böyle ol -
duğu gibi, salahiyetler bakımın -
dan da bizim kurultay bütün ku -
rultaylarm üstündedir. 

Vakıa lngilizler: «Bizim parla
mentomuz kadını erkek, erkeği 
kadın yapmaktan batka her şeyi 
yapabilir!• derler. Fakat doğrusu 
şudur ki yasa bakımından bizim 
kurultay, lngiliz kurultayının da 
üstündedir. 

Milletin ta kendisi olduğundan 
bizim kurultay bütün hükümran -
lık aalihiyetlerini taşır. Savata ka
rar vel'lllek, barış yapmak, batka 
uluslar ile mukavele , muahede 
yapmak, ölüm cezalarını yerine 
getirmek, umumi af yapmak, büt
çeyi red veya kabul etmek, Cum
hur batbuğunu seçmek, çağırıl
maksızın toplanmak, kabineyi ve 
yahut ayrı ayrı vekilleri dütürmek 
ve yahut yerlerinde tutmak, iste
diği zaman hesap sormak, yüksek 
mahkemeye göndermek, kısası bü
tün bükümranlrk hakları kayıt -
sız ve prtsız onun elindedir! 

Bu kadar yüksek ve dolgun va
zifeler yüklenmiş olan bir kurul -
tayda it görmenin ve hareket ede
bilmenin ne kadar ağır ve mesuli
yetli olduğunu herkes kolaylıkla 
kestirebilir. 

Şimdi bizim için merak edile -
cek mesele budunun ikinci yarı -
amı tutan kadınlığın kurultayda 
temaili, kurultay üzerine ne gibi 
tesirler yapabilmesidir. 

Seçilmit olan kadın saylavla -
rının toplu olarak irfan aeviyele -
ri, arkada,Iarı erkeklerinkinden 
afağı değildir. Toplu olarak deni -
lebilir ki, bizim kurultayımızın 
irfan seviyesi, budunun irfan se -
viyeaine niabeten oldukça yüksek
tir ! Hiç bir ulusun kurultayında 
okumu,Iara bizimki kadar yer ve
rilmemiştir. Askerlikten bqlıya -
rak mühendisliğe, avukatlığa, mu
allimliğe, doktorluğa, edebiyata, 
tiire, İnce sanatlara kadar, her 
meslek orada oldukça temsil edil
mi~tir. 

Kadın saylavları da bu hususta 
erkeklerden geri kalmamaktadır
lar. Bunların bir çokları yüksek 
veya orta tahsil görmütlerdir. Ba
zıları hatta Avrupada tahsilleri
ni tamamlamıtlardır. Binaenaleyh 
bunlar, erkek arkadatları ile bir -
likte çal"'11ak için hazırlanmıt 
ıayılabilirler. 

Şüphesizdir ki batlangıçlarda, 
bunlar biraz sıkılacaklar, çekine
cekler ki pek tabiidir. Fakat git -
gide alı,ıp, müzakerelere, encü -
menlerin çalıtmalarına, karıfacak
lardır. Ve i•le o zamandır ki bun
ların tesirleri kendisini göstere -
cektir! 

Bu tesirlerden bazılarını timdi
den bile tahmin etmek müınkün
dür: Her cemiyette olduğu gibi, 
kadının bulunuşu erkek için hiç 
fÜphe yoktur ki yumutaltıcı bir a
mil clacaktır. Erkekler tavır ve 
hareketlerine, sözlerine , konufma
larına daha ziyade dikkat ederek 
ihtiyatlı olurlar, laubaliliğe yer' 
vermemeğe çalıtırlar ! 

Sonra ne de olsa erkek biraz 
hesap ı Htaplr söyler, hareket e-,._ ............ __ ~ 

Aıabi;;tanda Osr anlı İmpa
ratorluğu nasıl yık. dı ·s;~ 'i ta· 
ı-ihi tefrikamız bugün e nci 
~vıf rrı-:ılaJır. 

der. Kadın ise hesap kitaba ken -
disini pek vermez, düşündüğünü 
hissettiğini söylemekten haz alır 1 
Erkekte akıl, kadında kalb ha -
kimdir. 

Biz asırlarca kadın cemiyetin
den mahrum olduğumuz için in -
san hareketlerinin kaynaklan o
lan bu iki unsur arasında bir uy
gunluk, bir anl&fllla yapamadık. 
Halbuki bir çok yerlerde ve bil -
hassa içtimai meselelerde kalbe 
de yer vermek elzemdir. Ta ku -
rultayımıza kadar sokulmut olan 
kadın Türk cemaatindeki bu mu
vazenesizliği kaldırmağa namzet -
tir. 

Daha sonra, benim müşahede
lerime göre, Türk kadım vazifesi
ne daha bağlı ve daha çalıfkan -
dır. Bunun için, Türk kadın aay
lavlarımn encümenlerde ciddiyet -
le çalıtacaklarına inanıyorum. 

Binaenaleyh kadmm kurulta
ya girmesini ben çok hayırlı ve 
faydalı bir batlangıç olmak üze
re telakki ederim. 

Fakat burada dahi unutmama
lıdır ki kadın ve erkek her ikisi de 
ayni muhitin yetittirdiği, ayni iç
timai, ruhi ve tarihi Amillerin öte
denberi besleye besleye çıkardı
ğı unsurlardır. Kadın erkek bun
ların gösterebilecekleri meziyet -
ler beherinin ayrı ayrı taşıdıkları 
kabiliyet, iktidar ve seciyeye bağlı 
bir meseledir. 

Çalıtmak, ileriye doğru yürü -
mek için temel yasalarımız aay
lavlarımızın önüne yukarıda da 
kaydedildiği veçhile biç bir mem
leketin göstereme~iği geniş sa -
balar açmaktadır. Memleketin mu
kadderatı, açılıp genitlemesi, mad
di ve manevi refah ve şeref ülküle
rine kavufması, bu sahalar üze
rinde durmadan çalıtmakla ta
hakkuk edebilir. 

Sonra gene unutmamalıdır ki, 
her memlekette, kurultay budun i
çin bir talim ve terbiye Amili ol
muftur. Budunun şuurlaşmasına, 
kendi benliğini anlamasına çok 
yardım etmiştir. Kurultayda ge -
çen müzakereler, memleket hay~ 
tının şu veya bu cihetine ait ol
duğundan, bilgili saylavlar tara -
fından ortaya koyulan fikirler ve 
mütalealar, halkı ulus hayatı hak
kında tenvir eder, halka bilme -
diklerini öğretir, ve bu suretle 
halk seviyesinin yükselmesine me
dar olur. 

Kadın üyeleri ile de tamamlan
mış olan Yeni Kurultayımızdan 
bütün bu erdemlerin tahakkukunu 
beklemek hakkımızdır zannede
nm. 

Ağaoğlu AHllfED 

Ücretle çalışan 
Muallimler 

--·--
Kültür Bakanlığı bir 

proje hazırladı 
ANKA~, 3 (T >lefonla, 

Küttür 8akaııhğı ıicr~cle çahıtır:lma -
ta olan erkek mektepleri muallimlerinin 
teşkilat, idare ve maatları hakkında bir 
kanun proje&i hazırlamrıtır. Bu projeye 
ııöre ücretle çalışan erkek mektepleri 
muallimleri maaşa alınacaklar ve sanat 
muallimleri, umumi malUmat muallim • 
leri, yardınıcı dersler muallimleri olmak 
üzere üç sınıfa ayrılacaklardır. 

Bu sınıflara mensup olan muallimi= 
den her birinin mesleğe girmesi, ilerl&o 
mesi, derece Ye maaşlarını enine boyuna 
gözden geçirilmek suretile birer hüküm 
halinde projeye konulmuştur. Bugünkü 
ııünde çalıştmlmakta olan muallimler ne 
suretle maaşa geçirilecekleri bakımın -
dan projede meslek kıdemine göre men
sup oldukları muallim zümresine iki kıs
ma ayrılmıtlardır. Bu muallimlere kıdem 
ve ehliyetleri gözönünde bulundurularak 

aldıkları "Ücretlerin tekabül ettiği maat
tan daha yüksek maat verilecektir. 

Yeni derec.eleri1e alacakları m:ıaş, üc
retlerinden fazla olan muallimler kıdem 
ve ehliyetlerinden istifade edemezlerse 
terfi edebilmek için kanuni müddeti bek 
liyeceklerdir. 

Fındık pıyasası 
TRABZON, 3 (A.A.) - Kabuklu 

fındık 22 • 23, İç fmdık 47 • 50 kuruştur. 
Martın 15 inden sonra fiatların yıikıele
ceği umudu kuvvetlidir. 934 mahsulü ... 
den elde stok olarak azami bir buçuk 
milyon kilo kabuklu mal mevcuttur. 
Ren~r kadınlı e ekli tarlalarında ça
pa ile metııuldür. 

Tütua kaçakçıları 
MUENSTER, 3 (A.A.) - Seneler • 

denberi Felemenk hududunda tütün k • 
çakçılığı yapınakta olan 341 ki~i bugün 
cem'an yekün 23 sene hapse ve otuz beş 
mil,ron mark para cezası venneğe mah .. 
kıim edilmişlerdir. 
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HARİCİ HABERLER 
Roman yada 

Ordunun techizi 
İçin çalışı 'ıyor 
Başbakan B. Tatareskonun 

verdiği izahat 
BUKREŞ, 3 (A..A.) - Rador Ajan

sından: Bafbakan B. Tataresko, mebu
san Ye iıyan meclisleri ulusal müdafaa 
komiıyonlarırun müşterek bir toplantı .. 
sında beyanatta bulunarak ordunun teç. 
hizi için Slroda firmıuile aktedilen muka
ftie hakkında tafsilith izahat •ermiıı
tir. 

Batbalum utifacleli bir mukavelenin 
tab•klnWu için Çekoslovak hükümeti ve 
billıassa B. Beneı tarafındmı yapılan mu 
zaheretten dolayı teşekkürlerini ifade et
tikten sonra, eoki ulusal köylü fırkıuı 
bakanlarından B. Madgearu'nun bazı İ· 
tiraz.lanna cevap vererek, hava taarruz. 
!arına karıı kullanılacak topların Roman
ya aanayiine ıiparİ§ ~dildiğini söylemiş 
ve hükumetin büyük emeli ulusal sana. 
yün terakkisini temin olduğunu bildir
ınİflİr. 

General V aitoianu ve General Popovici 
ordunun ulu.al müdafaa için elzem olan 
malzeme ile teçhizinden dolayı minnet
tarlıklarıru bildirmiılerdir. Liberal fır
kası önderi B. Konstantin Bratiano'da 
ulusal sanayie tah•i. edilen rolü kayde
derek bu ıanayiin ileride bütün ulusal 
müdafaa ihtiyaçlarını temin edecek su
rette inkifafı lüzumuna iıaret eylemit
ı' r. 

İta iya iie Yugos
lavya arasında 
İki devletin mlİnasebatı 
gittikçe salah bu.uyor 
ROMA, 3 (A.A.) - Jtalya ile Yugos

lavya arasındaki münasebatta. oldukça 
sarih bir surette görülmeğe başlayan 
saJ.ih eseri, yan resmi "Ciornale Dital .. 
ya" gazete&i tarafından fU suretle tef&ir 
edilmektedir : 

"iki devlet arasında şimdi yeni bir çağ 
açılmış olduğundan balııedilebilir ve bu 
yeni çağa sarih bir mahiyet verecek ha. 
zı tezahürat beklemek gerektir. Böyle 
bir inkitaf, endİte içinde bulunan Avru
pa'nın tehlikeli bir mıntakasında, sulhün 
istikrarına doğru müıııbet bir adını ola
caktır.,, 

A vusturyada 
Nazilerden 17 kişi ölüm 

cez sına çarpıldı 
SALZBURG, 3 (AA.) - Geç~ lem· 

muzda, kaçalı: ıuretile Avuslurya'ya pat
layıct maddeler geçirmit olan Naziler
den 17 kiıi ölüm cezauna çarptınlmıı -
!ardır. 

VIY ANA, 3 (A.A.) - Krallık fırka· 
sının lideri von Vizner, dmliyenlerin al
kışları arasında, ıngiliz parlamentoauna 
ıükranlanm ıunarak demiıtir ki: 

"lngiliz meb'uılan her devletin, her 
t:irlü y..,ancı müdahaleden uzak olarak 
kendi arzusu ile hüküınetine dilediği tek· 
li vermek hakkını müdafaa etmiılerdir.n 

Safranboluda muhtar . . 
. seçımı 

SAFRANBOLU, 3 (A.A.) - Ka
zaya bağlı 200 köyün muhtar ve ih
tiyar heyeti aeç.im.i bitıniıtir. Bütün 
muhtar ve köy ki.tipleri bugün mer
kezde toplannıqlardır. 

Kaymakam tarafından aoy adı ka
nunu tatbikatı ve iski.n kan.ununa 
göre, köylerdeki milli toprakların ya· 
zoru ve muhtarlann idari, sıhhi, in
zibati ve havaya kufı koruma vazi-· 
feleri hakkında izahat verilmiı Y<I 

bu itlere ait talimat n defterler da· 
ğıtılmıştır. 

Napoli civanada 
feye~anlar 

NAPOLI, 3 (A.A.) - Bazı yer -
!erde vukua gelen feyezanlar, bazı 
çiftçi ailelerinin etraf ile olan muva
aalalarını kesmiıtir. 

Feli.ketzedelel'e erzak ve saire ye
tittirmek için icap eden köprüleri kur 
mak Üzere istihki.m kıtaatı ııevkedil
miıtir . 

l"'urizm işlerı 
Türkofisin bir taYzihi 
ANKARA, 3 (A.A.) - Türkofiıten: 

Türkofiste bu yılbaşından itibaren bir 
turizm masaıının ibdaı edilmiı. olması 
münas<ibetile matbuatta çıkan yazılar 

arasında 28 ıubaıta Aktaın gazetesinde 
Turing Kulübünün iılerini haziranda 
T ürko6ae devredeceği ve tuıUm iıleri

nin de-' letleştirileceği teklinde bir lıaber 
görülmuıLUr, 

Türkofiste ihdas edilen turizm maıa

•ı, mmrl '-ke-timizin tuıU\iJ< vııııi} Qtini 
econi>b; memleketl~rle oları brizm müna· 
seı.. tlerımw ve bu memleketlerde turiznı 
faaliyet ve propaırandalarını takip ede
rek Türkiye turizminin in.kitafınr temi
ne matuf tedbirleri teıvik ve tel.lif ede
cektir. Bu işlerle, Turizm Kulübünün 
hususi faaliyet sahası arasında hiç bir 
münasebet yoktur. Memleketin yegane 
milli bir turizm teşekkülü olan l;ulüp, 
faydalı çalıımalanna eskisi gibi devam 
edecektir. 

Keyfiyet tanih olunur. 

Loit Corcun planı 

Milli kalkınma 
için ne yapmalı ? 
Hükumetin tel lifi nasıl 

tef sır ediliyor ? 
LONDRA, 3 (A.A.) - Ulusal hüku· 

metin, B. Lloyd George'u kendisile me
sai iştirakine davet etmiş olması, bu ha .. 
reketi fevka!3.de manidar gören lngiliz 
siyasal parlmanter mahafilinde hararet
le tef•ir edilmektedir. 

Uç aydanberi, eski bqvekil, ekonomik 
mali ve soysal karıııklık .aleyhinde tici· 
detli tarialerıle bulunmakta ve elronomi
nin dtvıetçe idaresine dair cenif, fakat 
gayet umumi planlar teklif etmektedir. 

Hükumetin müracaatı hem bir saygı 

eseri, hem de ispatı rıüddeaya davet 
mahiyetinde göriı.lüyor. Zira Lloyd Geor
ge'un ulusal kabinenin ataletine kartı a
cı tenkitlerinden ıonra, tim.diye kadar 
muhalefet saflarında devam edegelen bir 
faaliyeti durdurmak için 'bu bir imtihan 
olabilir. 

Feci kaza 
GLESENKIRCHEN, 3 (A.A.) - Bu

raya yakın bir mahalde bir marşandiz 
treni bir otomclbille çarpıınuıtır. Otomo
bil, tamamen haJ'ap olmuş, içindeki üç ki 
ıiden ikisi ölmüı ve biri de ağır surette 
yaralaıunış tır. 

ltalya yeniden kuv
vetler gönderiyor 

Floraas dan ve Misinadan 
asker dolu vaour arka ktı 

FLORANSE, 3 (A.A.) - Genual 
Mavizna, tarki Afrikaya gitmek üzere 
Napoliden tahşit edilecek olan fırkayı 
teftiş etmiştir. Kıtaat, şehrin sokakların
da halkın alkışları arasında bir geçit ru
mi yapmııtır. 

ROMA, 3 (A.A.) - 534 neferle 76 
zabit, şarki Afrikaya aevkedilmek üzere 
harp levazımı ve otomobillerle Mesina' • 
ya hareket etınitferdir. Paler_ın'.''dan. da 
29 uncu ·piyade livasının erkantharbıye
yeıile bcrabcr, General Boscaroı'nin ku
mandasında daha baıka ınutrezeler, Me
sina'ya gelmiılerdir. 

Yunan hükumeti asi filo 
ya karşı filo gönderiyor 
Divanı harp asilerin muhakemesine 

bugün başlıyacak. 
Fevkalade tedbirler alındı 

PARIS, 3 ( A.A.) - Havas a jansının Atina luuıui muhabir; 
Jen: 

Naz.ırların yapmlf O:duklara toplantula hükrimet, uıJık kal" 
olan ile henüz teraaneJe bulunan Filo cüz:ii tamlarını •elerber etmeı 
karar 11ermi,ıir. • I 

Bunlar, isyan halinde bulunan gemilere karşı ıeukeJilecektır . . , 
yan halindeki gemilerin tayyareler le bombardıman edilmesine bııl" 
ihtimal tekrar baslanao.:ıktır. . 

F eııka;ade fuırp meclialeri tef kil eJilmiftir. Di11anı harp asiler 
J"'Tln muhakemesine başlıyacak ve /,.ıç bir istinaf ve temyiz müraca 
tı kabul edilmiyecektir. 

Kavala kolordu kumandanı ııeneral Cammenoı değiştirilmif ,. 
yerine general Zeppa. tayin edilmiştir. . 

Gazetelere göre, 70 zabit ifa yi hizmet etmek üzere MakedotıY 
ya sevkedilmiştir. Muhalefet fırka sına mensup bir çok politikacılıı/:, 
mehusl\ır te11kif edilmiftir. Muhale Fet rüuasınJan bir çoğu ortOJJ11

' 

kaybolmuştur. , 
Hükumet, fevkalade olan 11azi yet karşısında fe11kalade tedb11· 

almağa karar vermiştir. Bu tedbirler, 11aziyetin tamamile tasfiye"' 
kadar ve alacağı şekle göre tatbik edilecektir. , 

Bu tedbirler, isyanın tamamen bastırılması.m 11e muhaleletiıı ye· 
bir takım iğtişaflar çıkarması imkanının önüne geçmeği istihdaf t· 

mektedir. 
Hükumet, asilerle hiç bir veç hile uzl<Jfmağı kabul' etmiyecektir· 

Atatürk dün liıgat komisyonuna 
Başkanlık ettiler 

ANKARA, 3 (Telefonla) -- Atatürk bugün Anadolu kulübii" 
çalışan lii.gat komisyonu toplant•sı na reislik etmiştir. -'· 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Bakanlar Heyeti bugün saat on iP 

da Başbakan ismet lnönü'nün köf künde toplanmııhr. 

Atatürkün Cumhurreisliği 
ve Macarlar 

BUDAPEŞTE, 3 ( A.A.) - Bütün gazeteler Atatürkiin TiirlzİY 
cumurluk Ba1kan~ığına tekrar seçildiğini haber veriyorlar. 

Peşter Loyd gazetesi bu münasebetle nefrettiği bir makalede Ate 
türk'ün Yunanlılara karsı olan mühim zaferini hatırlattıktan sofi' 
Türkiyeyi bütün sahalarda yenileştiren muazzam islahat eserini ka1 
detmektedir . 

Rusyada Gazete Jiyor ki: •. 
«Atatürk, memleketinin soyuıl, kültürel, siyasal ve maddi mahı>" 

S 
. rkt . tini tamamen değiffirirken hakiki bir mucize göstermiftir.» 

ovyet sınema şen ı erın- / t l .. ·· T , +·k R •• ·· A 'ır 
de mükafat alan filimler sme nonu, ~ ev J l uştu ras 

MOSKOVA, 3 (A.A.) - Sovyet si- B k l k l' 
nema §"nlik.lerinin birincisi dün bibniş- onuncu a an ı gı ıarı ' 
tir. Jüri ~ey~ti, bi;i?c;i mü~fatı Ça~af BUKREŞ, 3 ( A.A.) - 4 mart, General ismet lnönü'nün TürkıY· 
ve Gen~lık fılmlen_ '?n. Lenı?.81.:ad .,...,. Je fasılasız o.l.ırak B~bakanlık makamını i•gal ettiğinin ve 6 marll· 
ma falmkasına ve ikıncı mükafatı da B T f"k r. .. .. A I ıl Y I . k l ıwtı•' 
"Son milyarder'' Fransız iflmine vermiş- a> ev ı -~~?~. .~asın as asız olarak Dııarı şlen Ba an ı,.. 
tiı·. "Pansiyon Mimoza" Fransız filmi ile 1 onuncu yıt~onumudur. Jo· 
Peter Amerikan filmi ve "Pilotlar,. filmi Bay Tıtülesko bu münasebetle 11e Balkan antantının ixıfkanı 1 )' 
için Moskovada sinema fabrikası, Am&o töle paL!!'rtesi günü diplomatik bir ziyafet 11er~rek ismet lnönü 11e ~ıs 
rikalı rejisör K.ing, lngiliz rejisörü Alf- T .:11/ık Rüftü Ara.ın ,ahsiyet 11e ic ra ... ıarı hakkında bir nutuk ıoylıY' 
reci Grin v• Çın reii•örü Tasitsuşen ıe- cekt"r 
ttl diploması alımılardır. • • ı 

Ölüm cezası 
ANKARA, 3 (Telefonla) - lb-

rahim oğ'lu Omerin ölüm cezaaına 

çarpılmaaı hakkında Buna ağır ce
za mahkemesinin kararile Ali Oğlu 
Alını ve Emin oğlu Hüaeyinia ölüm 
çezaıına çarpılmaları hakkında Gire· 
aun ağır ceza mahkemeıinin kararı 
muamelenin tekemmülü için Kamu
laya bildirilmiıtir. 

Karaköae Halkevinde 
KARAKOSE, 3 (A.A.) - Ulu ön

derimiz Kamil Atatürkiin reiıicum • 
hurluğa yeniden intihabı dolayı&ilo bu 
ııeco halkevindeki toplantıda samimi 
hasbihaller yapılmııtır. 

Halk fener alaylan t~ip etıniı, 
ııece ıenlilclerle geçmiıtir. 

Aydında şenlikler 
AYDIN, 3 (A.A.) - Büyük ön

derlıııiz Kamaı · Atatürkün reisicum
hurluğa seçilmesi münaıebetile Aydın 
büyük bir bayram tenliği içinde çal
kanıyor. 

Çocuk Esirieme kuru
munun yardımı 

ANKARA, 3 (A.A.) - Çocuk Esir
geme kurumu genel merkezi 16 ıuhat 
1935 ten l mart 1935 tarihine kadar 3188 
çocuğa yardım ebniıtir. 

T rabzonda Yumurta 
fiatları 

TRABZON, 3 (A.A.) - Mevsiın 
mü&ait gittiğinden yumurta mah•:ılü 
piyasaya arzedilrneğe baılamııtır. 

Çifti 90 paraya ıatılmaktadır. 

Yumurtalarımızın en büyük ihraç mer 
kezi lıpanyadır. 

iktisat vekaleti ofiıliğinden gön· 
derilen muhtelif yumurta anbali.j san 
dıklıırı ticaret odasında halka ve a
lakadarlara teıhir edilmektedir. 

Anbalaj huıuıunda Trabzonun 
eenebi memleketlerden geri olmadı
iiı anlaşclmaktadır. 

Ancak kıta it:!>arile tasnif ameli
yesi ecnebi örneklerde ileri olduğun
dan ihracatçılarınıız bu cihete özen
mektedirler. 

Maarif müdürleri talimatnamest 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Kültür Bakanlığınca hazırl'f"'~ 

Maarif müdürleri talimatnamesi Bakanlar Heyetince kabul eJil';o 
tir. Talimatnameye göre, Ma.arif m iidürlerine orta mekteı>lerin '!1 1. 

kabe ve idaresi için saMhiyet verilmekte ve mürakabe ile idarenifl 
ıekilde yapılacağı talimatnamede tasrih edilmektedir. ~· 

Yalnız yüksek mekt•!p mezunu olmıyan maarif müdürleıine brJ 
1 

Mhiyet 11erilmemektedir. 

Nüfus Genel müdürlüğü 
1
, 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Nüfus umum müdürlüğünü, ~'~e· 
yin edilinceye kadar mülkiye müle ttiş heyeti reisi Bay Sabri vekôl 
idare edecektir. 

Meclis üyelerinin ihtisaslarını 
gösteren bir cetvel bastırılmışt~~, 

ANKARA, 3 (Telefon&ı) ·- Kamutay Genel Katipliği yenı tıl', 
li. üyelerinin ihtisaslarını gösteı·en bir cetvel bastırmıftır. Bu ce 
göre, üyeler fU ihtisaslara mensup turlar: jf~ 

Hukukçu, asarı atikacı, asker, baytar, bankacı, befeJiyecİ, f ·ılJC 
ziraatçi, dilci, diplomat, eczacı, dif çi, edeb:yatçı, elektrikçi, ~>'-' 
içtimaiyatçı, idareci, iktisatçı, kada atrocu, kimyacı, mıaarilçi, m 1 ri>'• 
gazeteci, mühendis, naliacı, ormancı, posta ve telgrafçı, ressam• 
ziyeci, sanayici, şimendilerci, doktor, tarihçi, tayyareci, tacir. . ~ 

Kamulay üyelerinin büyük bir kısmı hukukçu, asker, çiltçı, 
rilçi, idareci, doktor ile tüccardır. 

Çankırıda sel ve seylab ·ıi": 
ÇAN KIRI, 3 (Milliyet) -Dün gecedenbcri Jevam eden halJ,,ıi 

murların tesiri ile karlar erimiı ve çaya birdenbire müthiş sel fi 

ti. istasyon ve hükii.met yakınlarına kaJar olan bütün mıntak~:: 
ki evlerin içine sular girmiştir. Çay üstündeki iki köprü yıkılmj,,. S 

Halk müthif bir karku içinde tepelere Joğru kaçmışlar 

dRar;,;,~k~;~dan gelecek muhacir~ 
BU KREŞ, 3 ( A.A.) - Başbakan, Dahiliye 11e Ziraat. bıı ah"' 

11e Türkiye elçisi bir konferans halinde toplanarak Türklerın rJI 

reli mesele~ini tetkik etmişlerdir. ki fii· 
Türkiye elçisi, kültür 11e mezhep bakanlarile Romanyaıla 

mektepleri meselesini görüşmüştür. 

Macar kabinesi istifa edigo~Jil• 
BUDAPEŞTE, 3 (A.A.) - Kabinede pek yakında ~azı ini" I 

icra edilmesi muhtemel görülmektedir. Hattli Gömböı kabınd 
yeti umumiyesinin istila etmesi ihtimalinden bahsediliyor. B otslı" 

Gazeteler, adliye nazırı Bay Lozor ile dahiliye nazır! • 
tea Fischerin daha fimdiden i tifa etmiş o'6:luklan ıöylenıyor. 
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:Hep alıcıya mı?. 
Ş EH 1 R HABERLERİ 

Yerli malı kullanmak yurda. 
~'fı bir borçtur. Bunu anladık 
ile kabul ettik. Lakin anlayama -
d~m bir nokta var: Bu borç ya
ili Yerli lfçiliğini, yerli ticaretini 
1trli malını korumak işi sade ri
~· bize kısaca hep alıcıya mı yük
'"ecek? 

F..KONO~M~l~ .................. ~~~lllll ................................................................... __ 
MARKEMELERDJS ViLAYETTE CEMiYETLERDE 

Japon malları 
Ve tacirlerimiz 

-·-
Karısını 
vurdu! 

Manava 11idip portaliJ;ıl alıyo
J'toıı. Geçen sene bir kuruşa alınan 
"",rtakalları üç kuruştan aşağı ver
llııyor. Sebebini sorunca: 

Ofisle yapılan temaslardan 
ne netice alındı ? 

Japonya'nın en büyük mensucat fab
rikası mümessilleri bulunan Bay Toku
zo ve Bay Umeniya isminde iki mühen
duin §ehrimize geldiklerini yazmıştık. 
ı:surada ticari ve ikbsadi tetkiklerde bu
lunarak Türkofisle muhtelif temaslar 
:rapan bu iki zat, memleketimizden it -
ha.ı edebilecekleri emtianın çeşidi hak -
kında izahat almışlardır. 

Hadisede kast olmadığı 
anlaşıldı 

Unkaparunda Atlamataşında oturan 
Hüseyin adlı bir adam karısı Fatrnanrn 
yaralanmasından suçlu olarak adliyeye 
verilıniıtir. - Rusya mal çekti de ondan. 

Diyor. Demek bizim portakal 
""1drabazları Rusyaya mal satın. 
eq biz içeri müşteriler portakalı 
rzhalı yiyeceğiz. Buna karp da 

edersek hemen ağzımıza hkı
l'orlar: 
ıl - Zarar yok! Sen pahalı ye 
' mal sahlsın! 
Pa!ıalı yediğime göre bundan 

~rtalMlı yetiştiren kaiansa yüre
t:ı yanmıyacak. Lakin portakal 
lıi,. /ırerile benim aramda doltlfan 

sınıl var ki; o kazıanıyor. 

1 Yerli çorap, yerli kumaş, yerli 
<İatik, yerli deri, yerli İpek, yerli 
~ulı •.• Hep1i ala. Alalım. Lakin 
lıtiin himayeler yapıcıya, sahcı -

Ş<ı ve bütün külletler alıcıya mı? 
/'""n kannı da, :zıarannı da kar-
'f payı yapsak nasıl olur? •• 

Yeni paralar 

Japonlar Türkiye ile olan ticari tnii
nasebetlerini daha arttırmak, fazla mal 
alarak o niabette mensucat satmak niye
tindedirler. Alakadarlar, malmıızı alanın 
malını almak prensiplerimize uygun dü· 
' bu arzunun her iki taraf için ele h .. 
> " sayılacak neticelere bağlanabilece
iini umuyorlar. Bu noktai nazardan. 
Türk • Japon ticari münasebetlerinin 
Jaianda daha pek çok inkişafı beklen
mektedir. 

Seyahatleri tamamilc hususi mahiyet
te olan Japon fabrikası mümessilleri dün 
aktamki trenle Berline gruniılerdir. 

Balıkçılığın iı~i~afı için 
Balıkçılığuruzın inkitaf çareleri etra

fında Balıkçılar Cemiyetinin hazırladığı 
tetkik raporuna büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Cem.iyet, Ekonomi Bakan 
lığının sorduğu noktalara iyi lıir etütle 
cevap verecektir. 

Dava evrakına göre, Fatma evde otu
rurken ı-fuseyin kendisine ait tabanca
yı odada bir yere bırakmıttır. Fakat ih
tiyatlı bırakmadığı için ta.banca kondu
ğu yerden düpnu§, düşünce de atq al
mış, çıkan kuqun F ahnaya rastlayarak 
yaralamııtır. 

F abna itin kaza olduğuna kanidir ve 
bunun için kocasını dava etmemiıtir. Fa
kat yapılan tahkikat neticesinde evrak 
uıulen mahkemeye veril.miJ, dün de d ... 
rutmaya baılanımıtır. Fatma lrocaaın -
dan davacı olmadığım bildirdiğinden 
mahkeme davanın dütıneaine karar ver
miıtir. 

Sahte çek .. 

Para diyince aklıma daima 
~deni para gelirdi • •. Lakin harp
rıberi para sözü, gözümün önüne 

t<ıilı, kirli ve dayanıksız bir ta -
"1 rengi lıaçmıt kağıtlar getiri -

l'or ... 

Hamallar fazla para alıyorlar 
Alakadar tacirler Ticaret Odasına mü

racaat ederek, Meydancık hamal bölü
ğünün tiftik balyalannrn na• ·1jyesi ücre
ti olarak fazla para aldığı .dinnit • 
!erdir. Oda, şikayeti tetkil. ..• ıektedir. 

lanirde Emirle zade Rqit imzaınnı 
taklit ederek allhte çele yazmak aurdi
le ıoooo .küsur lira dolandırmaktan suç
tu Rober Salamın dunıpnMma dün a -
ğır eeaada dev.., edilmi§lir. Evrakın 
tetkikine ve davacılara ait bazı muame
lelerin ikmal edilmemif olduğu görül • 
müı, mahkeme bunların ikmali için ev
rakı iıtintak dairesine geri verilmesino 
karar vermi§ltir. Durutma bunun için 
baıka güne bırakılmııtır. 

Seyyan ezen şoför 
Şehzade bapnda Amerikalı •eyyah 

Bayan Elli lren Poli ezerek öldürmek ve 
kocası Polin ölümüne sebep olmaktan 
suçlu mevkuf §iİiÖr Keğam ile gayri 
mevkuf vatman Mehmedin duruımalaı·ı· 
na dün ağır ceza mahkemesinde devam 
edilrnittir. 

.. Gerçek; paranın da kendine 
~0re bir falımı, bir zeraleti var -
lıı. Kayme/erle bu ortadan kallı
,.;: Onun içindir ki; gümüş yüz 
."''Uflulılar basılacak diye bir sün
:: çocuğu gibi sevindiydim ... Ne 

an söyliyeyim .•• paraları gorunt •evinçim genzime kaçh. Belki 
~ hüsnü tabiat sahibi olmıyan, 
6q el sanatlardan anlamı)Aan, ka
l. saba bir adamım da ondan do
"?ı hoşıırrtıa gitmedi. 

~ Doğrusu yeni yüz lıuruşlulıla
ıi• beğenmedim. Ben beğenmedim 
~)e kıyamet kopmaz ya! Gene 
'lor"n kapış kapı, alıyor ve ıaklı -
1 • Nesini beğenmedim diye so -
L:sanız, (Kompozisyon) u ince 

1 
rrıadım. Resimler ve yazıiar ıa

~~a nisbetsizlilı gördüm. 100 
b ı firkin ve ay yıldızın yeri 
' biçimi iyi değildi. Heyeti 
"'ııınniyesürin ne ifade ettiğini de 
~ayamadım. Kalıbın hak işi de 
fil l'rız yalın kat olmuş, derin de-

• 

Bilirim, dairelerden güzel sa -
~a dair bir iş çıkarmalı çok :wr
lıjıtr. Çünkü herkesin az çok resmi 
~ •alahiyeti vardır. Lfıkin bunlar 

11de acaba kaçının hakiki san'at 
~cilıiyeti olabilir? işte böylece 
ilq lıes ona kendince bir güzellik 
it.ve etmek ister ve ortaya bir e-

çıkar. 

1 Bu yazımla ben bir tabloyu 
::'kit eder gibi yeni paralarımı -
~" resmini tenkit ediyorum. La -
I~ .~yle bir iki bin tane verse -

OJ>er de ba,ıma korum. 

~Şimdi bunlar basıldı, yeni bcaı
~ ~ 50 ve 25 kuru,luklara bari 
~'<Q; daha az re•mi salahiyet ve 
~·Q~ daha /azla ( arti•tilı) sala -
>tt • d gırse e ... 

B. FELEK t 8 () •' ... \. 1 
( -it Bankaamdan alman cetveldir) 

2 MART 935 
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\liı, llıt11AZLAR l TAHViLAT _.q .. ,~ tt.ı.i'i 96JiO 
ı..o t,.lani 99 RıhtJm 10.75 
.. "•u:r 30,27,50 An. müme•ail 53,60 
" 1 J 28, 75 An. ıalt•ili 1, 11 •7 ,95 

llJ 29,20 An. t.hvili ili 50.50 

la ESHAM 
~ ~ ~"-...,, Nama 10 f R•ji lr.uponaux 2,25 
\-.. t.t l'tıiline ıo,ıs J T elefoe 14,10 
:ı,"ı, i .. ,;, IY1 1 Terkoa 17.-
~ .. ~· C:tıınku· Çim•nto 13.SO 
~·,,._~ '"lcaıı 63 ittihat dey. 9,90 
~ .. ~.j) . 30,25 ş .. k d•J· 0.95 

J.t '- lı.iaae 26 Bal1a 1,5S 
'>'"iY• 16 Şark m. ecza 4.65 

Yağ tiatları niçin auşüyor? 
Son zamanlarda yağ fiatleri epeyce 

düşmüıtür. Belediye bu dütüklüğün se
bebini tetkik etmiıtir. Evvela hileli yağ
ların piyasaya çıkarıldığı zannedilmi§se 
de, bilahare, buzhanelerin aralarında re
kabete giriştikleri anlaıılmıştır. Bundan 
başka, bu yıl hayvanlar fazla süt venniı
lerclir. Şari<i Anacloludan aon günlerde 
külliyetli miktarda yağ gelmektedir • 

Tuz tiyatiarı her yerde 
bir olacak 

Tuzun her yerde ayni fiatle aablma
aını temin makaadile inhisarlar U'Dum 
müdiirlüiü taralından :\'.apılan tetkikat 
raporu Ankaraya gÖnderiJmjıtir. Tua fi. 
atlerine zammedihneden her yrtde bir 
fiate aablmaıında zarar edilmediği an
latıldığı takdirde bu iti inhisar \dareai 
ele alacaktır. Rapor üzerinde Maliye Ba
kanlığınca yapWın tetkikatın bugünler
de bitirileceği umulmaktadır. 

16 mütehassıs geldi 
Kayaeride açılacak olan yeni dokuma 

fabrikasında makine kurma ifleriııe ne
zaret etmek üzere Sovyet Rusyadan ı6 
mütehauıa gelmiıtir. 

l'OLISTJS 

Kara Mustafanın çaldıkları 
Aksarayda araba aüriicüaü Abdüua

medin e§yalarile, Ali'nin çamaıırlan ça
lan Kara Muştafa yakalanmıı tır. 

'f. MU~fERI MI, HIRSIZ MI? -
Mahmutpaıada Bezciler sokağında ui
kotajcı Todorinin dükkanına müfteri sı
fatile gelen sabıkalı Miıon ve Marko 
dükkandan mal çalarken yakalamnıılar
dır. 

'f. YANGIN B.AŞLANGIÇLARJ. -
1 - Kızıytoprakta Yaverağa sokağında 
oturan Cavidenin bırakbğı mangaldan 
atq aıçramıı ve yerdeki yataia sirayet 
elmi§se de Cavidenin kocası Şakir tara
fından ıöndürülmüıtür. 

2 - Beyoğlunda Kuloğlu sokağında 
Olçüyan apartıınanında oturan Matma
zel Esterin sobasından kurumlar tutllf
muı jıe de söndürülmüttür. Apartnnan 
20 bin liraya sigortalıdır. Tahkikat ya
pılmaktadır. 

v.trin müsabakası 
madalyaları 

Tutum baltasında vitrin müsabaka -
ıında kazanan vitrin sahiplerine daiıtı· 
lacak madalyalar hazırlanmak üzered;.·. 
Müsabakada birjnci, ikinci "Ye üçüncü .. 
lüğü kazan.anlara diploma ve madalya
ları merasimle tevzi edilecektir. 

Hafta içinde, mekteplerde yapılan 

yazı müaat...kalarımn neticesi de lıenüz 
alınamamı§br. Şimdiye kadar Kuruma 
yalnız bet allı mektep neticeleri bilcın-. 
miıtir. Bütün htani>ul mektepleri ara
sından kazanan talebeleri seçmek ve he
diyelerini vermek için, yazı kiğrtlarının 
tasnifini beklemek icap edecektir. 
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Esnaf Bankası umumi heyetince seçi
len tasfiye heyeti, çalıımalanna baıla
mı§br. Bir hayli zamandanberi kirası ö
denemeyen bugünkü banka bin.asının, 
bir haftaya kadar botaltılmaaı tekarr6r 
eımifıir. Bankaya ait qya satılmak su
retile elden çıkarılacaktır. Tasfiye he
yeti, ayrı bir yerde çalıtacak, bankanın 
hesaplarını gözden geçirmek ıurc..iJe a
lacak ve borçlarını tesbit edecektir. 

Yeni Japo-:ı elçisi gitti 
Japonya'run Ankara Elçiliğine tayin 

edilen Bay lyemasam, dün akıamki eks
presle Ankaraya gitmittir. 

Dünkü muhakemede bir istinabeye 
henüz cevap gelmediği anlaşılmıı, isti
nabenin tekidine karar verilmiıtir. 

Şöför Keğam mahkemeye bir istida 
vererek kefaletle tahliye edilmeai tale
binde bulu?'"ut. mahkeıwe istidayı ve 
evrakı tetkik ederek karar Yerileceğİni 
bildirmiftir, duruıma baJka güne hıra -
kıhnı,ıır. 

Sahte yüz lirafıklırı ~-.ren'er 
Atinada yapılan yüz liralık sahte pa

raları Türkiyede, bilhassa lstanbulda sür 
mekten suçlu lrakli Fotaki'nin duruıma
sma dün ağır ceza mahkemeainde de • 
vam edilecekti, 

Fakat bu huıuata evrak n dava doa
y~sr _Adliye .Baka~ğmdan istenmiş, he
nuz ıade edilmemıı olduğundan du • 
ruımaya devanı edilememiı ve batka 
güne bırakıldığı tefhim olunmuırur. 

Şeker kaçakçılığı yapanlar 
Mut.alaza teılrilatı t•afmdan mey • 

dana pi.anlan kaçakçılardan, Bulgaria
tanclan gelen muhacirlerin vasıtuile te· 
ker kaçakçılığı yapan ve yebrimizin ser
mayedar kimselerinden olan Kara Bekir 
isminedl<i ıahun, ıekizim:i istintak da.i
reti tarafından yapılan sorgulan bitiri
lerek evnrk ayni mahkeme müddeiumu
miliğine teslim edilmiıti. E vralı: müdde
iumumilik tarafından tetkik edilmit ve 
1918 numaralı kaçakçılık kanununun 27 
nci maddesi mucibince tecziyesi istene
rek mahkeme reisliğine tevdi olunmuş
tur. _______ ,., ______ _ 
Çakmak taşı 
Kaçakçı 1arı 

-o-

Düo kaçakçı:ık yapan 
bir şebeke tutuldu 

Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık büro
su memurları ve gümrük muhafaza let· 
kilatı memurları tarafmdan epey zaman
danberi takip edilen Kumkapı.da sakin 
Gemlikli Mehmet oğlu Hüseyin ismin
deki kaçakçı dün yakalanarak üzerinde 
arama yapıfmıfbr. Hüseyİnİn Üzerinde 
300 tane kaçak çakmaktaşı çıkmı§tır. 

Hüseyin sorguya Çl'kilince bu taşları 

nereden aldığını ve diğer arkada_ılarını 
ela bildinniştir. Hüseyinin verdiği malü
mat ile arkadaşlarmdan Aksarayda Hor
horda kahveci Eğinli Fe'lmıinin kahveti· 
ne baskın yapılmış ve Üzerinde 450 çak· 
maktatı bulunmuştur. 

Gene bu tebekeye mensup olan Aksa
ray tramvay caddesinde kahvecilik eden 
Muı'lu Mabmudun üzerinde de arama 
yapılmıı ve 300 çakmaklaşı daha bulun
muıtur. 

Bütün suçlular yakalanmıı ve kaçak 
çakmaktaşları müsadere edilmi5tir. Hak
larında tanzim edilen evrak 9 uncu ih
tıaaı mahkemesine veriltniıtir. 

Balkan Birliği Ekonomi 
Konseyi 

Balkan Birliği Ekonomi Konseyinin 
komunikasyon komisyonu mesaisine hif
kümetimiz namına iıtirik edecek heyet 
önümüzdeki cuma günü Belgrada hare
ket edecektir. Heyet i:yesinden Kabotaj 
umum müdürü uay Ayet Altuğ'un bu
gün Ankaradan tehriınize gelmesi bek
lenmektedir. Diğer üyelerden Naha Ba
kanlığı münakalat reisi !Say Rifat ile 
ren müfettiti Bay Kazım da perıembe
ye kadar gelmiı lıulunacaklardlr. 

Yeni Takas 
Komisyonu 
Komisyon teıekkül etti 

ve dün toplandı 
Yeni kararname üzerine yeni kurulan 

takas komisyonu dün vali muavini Bay 
Rükneddin Sözer'in bafkanlığında top
lanmıt!ır. Komisyonda üye olarak borsa 
ve kamiıiyo müdürii Bay Ihsan Rifat, 
Tiirkofia müdiir vekili Bay Hayrettin 
Şükrü, Ticaret Odası genel katibi Bay 
Cemal ile Oda'dan hir üye, Ziraat Ban
kası müdiiriinü temsil eden bir üye, ihra
cat gümrüğü müdürü bulunmaktadır. 

Dünkü toplantıda jılere genel surette 
bakılmıı, esiri qler gözden geçİrilmİ§tir. 

Takas itleri Japonya, ltalya ve diğer 
alakadar devletlerle yapılmaktadır. it
lere bütün -tekilde baılanmak üzere ka
rarnamenin bildirihneai beklenmektedir. 

Ankaradan gelen baytar 
fakültesi talebeleri 

Ankara Ziraat Enstitüsü Baytar Fa
kültesi bakteriyoloiu Bay Latif tehrimi
ze gelmiırtir. Yarın da Baytar Falcülteai 
son mııf talebesi yanlarında Alman pro
fesörlerinden biri olduğu halde ıehrimi
ze geleceklerdir. Bu talebeler Karaağaç 
mezbahasını, §'lhrimizdeki baytarlık mü
esseselerini gezeceklerdir. 

Bir memur işine i.ıde edildi 
Devlet matbaası satıı memuru iken 

Kültür Bakanlığınca görülen lüzum üze
rine vekalet emrine alınan Bay Şaban 
hakkında İcap eden tahkikat nihayet 
bulmut, Bakanlıkça eski vazifesine iade 
edilerek dünden itibaren yeni vazifesine 
hatlamıtbr. 

Adaları güzelleş
tirmek için 
Oteller satın alınacak, 

plajlar yapılacak 
Adalan giizelleıtirme cemiyeti bir 

toplanb yaparak önümüzdeki yaz Ada
larda vücuda getirilecek yenilikler et -
rafında görüımüılerdir. Bu yaz Ada -
!arda bir Balkanlılar haftası tertibi te
kaniir etmiıtir. Bu suretle, Balkan 
memleketlerine mensup birçok seyyah 
getirihneıi mümkün olacaktır. Bu bir 
hafı.. ~inde muhtelif eğlenceler tertip 
edilecektir. Büyukada'da rıhtnn üzerin
de bazı binalar istimi.ilk edilecek, rıhtun 
otellerin önüne kadar uzablacaktır. Ce
miyet buradaki buyuk oldlerden birini 
de salın alacaktır. Yörükali plajının be
lediye tarafından istimlaki ıimdilik müm 
kün görülememektedir. Çünkü buna tah
sisat bulırnamamııtır. Cemiyetin elinde
ki ı9 bin )İra ile, Aclarun bir bafka ye
rinde bir plaj tesisi düıünülmelı:teclir. 

Seyyah tercümanlarının 
imtihanları bitti 

Seyyah terciimanlumın imtihanları 
bitmiıtir. imtihanlara (60) kadar ter• 
cü.nan girmiıtir. Bunlardan bir kımu mu 
vaffak olamamışlardır. Muvaffak olan
lara bu ayın (15) inde Vali ve Belediye 
Reisi Bay Muhittin Uatiindağ tarafın
dan madalyalar tevzi edilecektir. 

lstanbu kül üphanelerinin 
ıslahı 

Dün Maarif Müdürü Bay Haydann 
reisliği alhnda Selim Nim>et, kütiipha
neler müdürü lsmai], Unjversite kütü~ 
hanesi müdürü F ebmi bir toplantı yap
mışlardır. Bu toplantıda lstanbul kütüp
hanelerinin ıslahı için, alınması Jizımge
len tedbirler görüıülmüttür. Bu husus
ta bir program hazrrlanması kararlaıtı· 
rılmıştır. 

lstanbui Posta idaresinde 
değişiklikler 

lıtanbul poıta Te tc.~raıf idareıinde 
bazı değiımeler olmu§tur. Baımüdür 
muavini Rahmi müfettitliğe, Galata mü
dürü Fenci Arif Batmüdiir muavinliği
ne, Batmü,dürlük batkat.ibi Kadri Gala
ta müdiirlüiiine, lzmit müdürii Nazif la
tanbul B.....,üdiirlük &aılı.i.tipliğine ta
yin edilmiılerdir. 

Bar musikişina
sımızı 

daha kaybettik 
latanbul belediyesi konservatuva

,.... eaki eserleri tetkik ve tasnif he .. 
yeti fahri azasın
dan Bay Ali Rifat 
Çağatay vefat et
mittir . 

Cenazeai bugün 
Kadıköy Mısırlıoğ
lunda Süleyman 
bey sokağında 38 
numaralı evinden 
kaldırılarak ikin
di vakti Oamana
ia camiinde nama· 
zı kılınacak ve aon
ra gömülecektir. 

Merhum, sabık 
uay Ali Rilat Biga mebusu mer

hum Samih Rifa-
tın kardeıidir. 

1285 yılında doğmuıtur. 
kadar memleket musikisine 
met etmif, bir çok eaerler 
getirmi{.tir. 

Şimdiye 
çok hiz

TÜcude 

Komisyoncuların 
toplantısı 

Dün komisyoncular a.rala 
rında bir top'.antı yaptılar 

Gümrük Komisyoncuları Birliii umtt
mi heyeti dün Halkevinde fevkalade o
larak bir toplanb yapmıılardır. Bu top
lanbya, şehrimizdeki komisyoncuların he 
men ekserisi iıtirik etmİ§tir. 

Evvela, Birlik reisi Bay Cecat Talat 
toplantının mevzuunu anlatmış, bunu 
mütealup lzmir Komisyoncular Birliği 
umumi kab'bi Bay Fahri söz almıştır. 
Bay Fahri, Izmirdeki arkadaşlanrun 
kendilerile bir hareket etmek kara
rında bulunduklarını söylemiı, kanunda 
yapılacak tadilat için hazırlanan ihzari 
projenin müzakeresine geçmeyi teklif et 
mittir. 

·Birliğin hukuk müıaviri, bu mevzu ü
zerinde Ankarada yapbğı temaslar hak
kında Wıhat verdikten ..,nra, proje göz
dee geçirilmiştir. Muvazaalı it göriilme
ainin önüne seçmek, komisyoncu adedi
ni ihtiyaç nidıetincle tahdit etmek gibi 
bazı esaslı noktalan taııyan proje hak
kında birçok komisyoncular söz almıı
lar ve fikirlerini söylemişlerdir. Bundan 
baıka Komisyoncular Birliği dahili ni
zamnamesinde bazı maddelerin değiıti
rilmesi de kararlaıtırılımıbr. 

Yeni komisyoncular kanununun ha
zırlanmasında gözönüncle tutulacak o
lan ihzari proje, Gümrük ve inhisarlar 
Bakanlığına gönderilecektir. 

lstanbu l Avcı.arı }eni bir 
cemiyet kuruyorlar 

lstanbul avcıları aralarında (latanbul 
anılar ve atıcılar Birliği) adı albnda bir 
birlik kunnuılardır. Birliği kuran Üyeler 
birinci toplanblarıru yaparak program
larım çizmiıJerdir. 

lstanbul avcilar VI! abcılar birliği, ni
zamnam..inde kuruluş maksadım §Öyle 
anlatmaktadır: 

"Asil ve sıhhi olduğu kadar eski ve 
ulusal bir sporumuz olan avcılıkla atıcı
lığın birletik bir s;stem içinde ve fenni 
kaideler albnda memleketimizde yayılıp 
genişlemesine, lstanbul aV<:ı ve atıcıları
nın daha yakından tanIJarak karıılıldı 
saygı n sevgi ile hiribirlerine bağlan -
ınalanna, gençlerin avcılık 11e abcılıkta 
bilgilerinin artma n aailamlaım.sma, 
anılığm yalnız YUTIDU değil, avı yetit
tinnek ve korumak olduğu düıünceııinin 
yayılmasına ve öteki vilayetlerimizde ku
rulmuı olan avcılık ve atıcılık kulüp ve 
ocaklarile samimi münasebetler tesisine 
ça1ışmak üzere birlik kurulmuıtur.,. 

Birlik idare ve bakem üyeleri tunlar
dir: lSaıkan Bay Asım Turgut, ikinci 
baıkan Bay Ali, genel katip Bay Ali 
Tuman, muftasebeci Bay Orhan. Uye
ler: B. Sami l1111ail, B. Fahri, B. Hulüsi. 

Hakem heyeti: Saylav Bay Ahmet 
Şevki, openllıör Bay Murwt ltırahim, Bay 
sa>t Salahaddin. 

Avcılar ve atıcılığı sevenler bu kurum 
dan büyük yenilikler ummaktadır. 

İnhisarlar Vekaleti 
müste~arı 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı Müa
teıarı Hay Adil, Ankaradan tebrimize 
gelmittir. Dtin öğieye kadar l&tanbul 
gümrukleri bil§miidiirlüğünde metgul 
olan Bay Adil, daha bir kaç gün kadar 
tehrimizcle kalacal<br. 

Dün gelen seyyahlar 
lngiliz lıandıralı Düşes of Athol trans

atlantiği ile dün 350 Kanadalı 11e lngi
lız seyyalu gelmittir. Transatlantik iki 
gün kaldıktan sonra Suriye sahillerine 
hareket edecektir. 

Güzel san' atlar akademi
sinin 54 üncü yılı 

Güzel Sanatlar Akademisinin, dün, ku
rulutunun (54) Üncü yıldönümü idi. Dün 
gece, Akademide, bu münasebetle bir ba
lo verilmittir. Gündüz me.-aıim yapıl
mamrıtır. 

Difteri aşısı tatbikah 
devam ediyor 

Difteri aıısı tatbikatı devam etmekte
dir. Yapılan istatistiklere göre, latan -
bulda {70) bin talebeye atı yapılması 
laznngelınektedir. ~imdiye kadar ancak 
20 bin talebeye aıı yapılalıilmittir. Veri
len 1ıir karara göre, difteri aıısı raporu 
getirmeyen talebe mektebe lıı:alnıl edil -
meyecektir. 

Kurban kesecek 
vat andaılara! 

Memlelıetimi;ı;in haıJa müdafaa
sına fGllf'lll Tayyare Cemiyetine; 
düşkünlerin yardımına her an lıo
ıan Hilaliahm;er Cemiyetine; lıim
ae•İ.a fOCUlı/cıra ıefkcıtle bakan Hi
maycietfal Cemiyetine; fOk hayırlı 
bir yardtmJa bulunmuı olmalı i
fin: Kurbanını:aı ocya para1utı 

Tayyare Cemiyetine tcberrü edi
niz. 

Kurban lıestiğini.a takdirde: De
risini, her halde barsaiile birlikte 
Tayyare Cemiyetine ı>erini.a. 

Bu milli ı>e ı>otani ı>tuifenin la
yılıile ifcuı irin a.zami yardımda 

bulunacağınrulan eminiz. 

J -
!Günü.~--, 
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Av re_e .r 
Bir kimse hakkında "elinden 

bir iş gelmez!,, demek, onu istih
kar etmektir. Apaçık "beceriksiz,, 
demektir. Halbuki bir çok işler 
varılır ki iki elin yardımına hiç 
te ihtiyaç göstermez. Zaten elle 
yapılan bir çok işlerde de bef par
mağımız ayni derece faaliyette bu 
lunmaz. 

"Bes parmak besi de bir deg"il , , " 
sözü ebedi müsavatsızlığın tir tim 
salidir. Zaten iki elimizin ikisi de 
birbirinin ayni değildir. Sağ elle 
çalı,mıya allf'Ullar, sol elle işliye
mezler, Solaklar .ağlarını kulla -
namazlar. Her ikisini ıle ayni mGo 

haretle işltebilenler ~ok nadirdir. 
Onun için müsavat bir nevi mü -
rnarese ve çalışma meselesidir. Bi 
İfin olgunluğunda müsavi derece
de, hiç olmazsa müsavi zamanda 
çalı,anlar maddi veya manevi 
gayretlerini müsavi olarak kulla -
nanlar onun üzerinde müsavi hu
kuk iddia etlebilirler .. 

Halbuki hayatta herkesin mü
savllaaliyeti yoktur. Kimisi çok 
ı;alıflr. Kimisi az çalıfır. Ve hatta 
hiç çalıpnaz. Ve maalesef hiç ı;a
lıpnıyanlar ekseriyeti teıkil eder
ler. 

ı,sizlikle avarelik arasında 
/ark vardır. 

işsiz, if yapmağa müheyya o
lup ta İf bula.. yaıı adamdrr. 

Avare İf aramayan, adamdır. 
lşszlikte kötü talih kadar kabi

liyc:de iimildır. Vasat kabiliyetli 
vasat verimlı .:ılel ~ c .u! .urılar İf' 
siz kalır. ı, hayatındaki kalbur 
an'>:ak =ılızl.m çelimsiz:ı.:ri döker 
ve l>u arada bir ku,ç talil.•iz de ta 
kılır gider. 

Avarelik tabiat meselesidir. ı, 
sizlerden avareler olduğu gibi iş/i
lerden de avareler vardır. lfi asıp 
ta avarelik edenler az mıdır? 

Avarelerin sayısı İfsİzlerin sa
yısında çokhır. Çünkü buna zen -
ginler de, fakirler de dahildir. 

Onıuı için ekseriya iş saatlerin- . 
de sokaklar böyle avarelerle do -
lar taşar. Her i•tİyen muayyen bir 
İf elde edemediği gibi, her ütiyen 
de avare olamaz. Avarelik bir sa
nattir, ve mümarese ile elde edi -
lir. Mektepten ilk kaçan çocuk bu 
mümareseye başlamış demektir. 

Avare, boşluktan içi sıkılan, iş
ten İçi sıkılan bir adamdır. Bu iç 
sıkıntısını öldürmek için lıavai ça
reler arayan adamdır. Onun İçin 
avarelik bir sanat olduğu kadar 
bir hastalıktır da. Avare, kendi 
kendisini muayyen bir İfle eğlen • 
cliremez. iç sıkınhsını öldür.11ek i· 
fİn zamanını öldürür, ve hayatını 
kısalhr. Saatin her tik takı, kalbi
nin her tik takına tesir eder. Onun 
için avarelik verem kaJar hayah 
azaltır. 

Vakıa carı sıkıntısı avareye her 
dakikayı, saatler kadar uzun gös
terir. Me1gul bir adama •aat da -
kika kadar az geldiği gibi •. 

Fakat aııar~ bu saatler kudar u
zun süren dakikaları gefirmek i
çin fırsat arar. Sanki bu zaman 
geçtikten sonra ümit edilmiyen bir 
hôdise olacak; büyük bir İf &ı,a
rılacakm11 gibi. Halbuki avarenin 
bu zamanı geçtikten sonra yapa
cağı yegane if uykudur. Sabahle • 
yİn uyandı mı, mümkün olduğu k. 
dar öğleyi çabuk etmek ister. Fa
kat m.übarek zaman ifsizlikten u
zar gider. Eğer İf saatleri haricin
de mesela öğleden sonraki vapur
la lstanbula inerseniz, İf zaman -
ları lstanbula inen muayyen a -
damlar gibi, muayyen tiplere te
sadüf edersiniz. 

Mesela'" şipnan gözlüklü a -
dam ••• Mesela şu kara kafi• kara 
gözlü taze ... Şu kürk mantolu ka
dın •.• 

BurJar akşamı iple seken a -
dam/ardır. Ve vakit geçirmek i -
fİn, ak,amı etmek için lstanbııla 
inerler. Belki zengindirler, belki 
fakirdirler. F alıat herhalde serde 
bir avarelik varılır. 

Avrupa mecmualarına bakın. 
Kumar gazinoları, eglence yerle
ri senenin her mevsiminde daima 
kalabalıktır. Bizde kahveler he -
men daima adam almaz. Kahve -
ye günün yorgunluğunu giilerme1ı 
bir fincan kahve içmek için giren 
çok nadirdir. 

Onun ifin yalnız ifsizliğe kar
'' değil, avareliğe karşı da alına -
cak tedbirler bir milletin hayatın
da ve çal'fmasında daha müessir 
olabilir. 

Mümtaz FAiK 

Dil derleme f,.aliyeti 
latanbul ilk tedrisat muallimleri, di 

derleme İJİnİn ikinci kıamına baılamıı • 
lardır. Birinci kısımda, muhtelif küçük 
sanatlara ait kelimeler derlenmiıtir. i
kinci kısım faaliyet bir kaç ay sürecek
tir. 
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( KRONI :<. )1 
MARUL ÇIKMIŞ ..• 

Daha pek küçük amma, gene İn•a· 
nın hoıuna gidiyor. Çünkü lstanbul~a 
marul baharın geldiğini haber verır, 
bahar da insana gençliğini hatırlatır. 

Zaten bir htanbullu · herhangi bir 
seb<:pten .. marulu yemesini sevmese de 
onu görmekten hotlanması tabii bir şey 
dir. ( Y edikulenin 1) diye avazı çıktı
ğı kadar bağıran aatıcının tepesinde 
tatıdığı tablanın içinde marul yığın • 
ları, yalnız lstanbulda görülebilen man 
zaralardan biridir. 

lstar-bulda marulun ıevilmesini, çok 
marul yenilmesini bazıları lstanbulun 
(ikinci Roma) ıehri olmasına atfe • 
derler. Vakıi., eski Romalılarm maru· 
lu pek aevdikleri, tiirlerinde bjle ma • 
ruldan sık sık bahsettikleri malfımdur. 
Frenkler de, onun için, marula (Roma 
salatası) derler. 

Fakat bana öyle &'eliyor ki, eski Ro 
malılar da marulu, ataları olan Etrüak
lerden öğrenmitlerdir. Çünkü marulun 
ilk yurdu Kafkasyadır. Kafkaayadan 
Romaya giden yol da mutlaka Ana • 
doludan geçer. Türk dilini latinceye yak· 
laştıran kelimelerin aslını Anadoluda 
ki eski Eti dilinde bulduğumuz ~i~ 
yakın bir zamanda, lstanbulda eskı 
Romayı hatırlatan marul merakını da, 
Etilerin yemek liatelerini öğrenirsek O• 

rada bulmamız mümkündür. 
Herhalde, eski Romalılardan önce, 

eski Yunanlılar maruldan pek hoşlan 
mamıılardı. Pitagor'un tilmizleri. ona 
(Hadmıağaları otu) adını vennıtler, 
Eflatunun söylediği aşkı sevmiyen bir 
ıair (Venus o aıkı marul yaprakları· 
nın arasına gömmÜf ... ) diye fİİr yaz -
mıt Yunanlı bir tiyatro müellifi de ma 

• "f rulu (ölüler yiyeceii) diye tavsı et· 
mişti. 

Eski Romalıların marula rağbet et· 
meleri de, eski Yunanlıların aksine o
larak, atk oyunlarından uzak~a_tarak, 
daha ciddi işlerle uğraşmak ıçın ma· 
rulun müsait olmasından ileri gelmit 
olsa gerektir. 

Bir rivayete göre, marul ilk zaman
larda bizim timdi yaptığımız gibi, ye· 
mekten aonra yenilirdi. Sonraları bu 
adet değİfll\İf, yemekten önce yenilme
ğe batlamıf. Eski Romalı bir tair bu • 
nun sebebini anlıyamadığından, bir şi
ir yazarak, bu adet değiıtirmenin se· 
bebini ıonnuf. Bu ıebebi büyük şair 
Horace İzah ediyor. Er, geç bir &'ün öğ 
renmeğe mecbur olacağımız, litince • 
ye timdiden gözümüzü ve kulağımızı 
alııtıralım diye, büyük ıairin cevabı • 
nı aynen yazıyorum: 

Nam lactuca innatat acrl 
Post vinum ıtomacho, 

Minası: (Marul şaraptan sonra ye
nildiği vakit mideye acılık verir.) me-

1 

alinde imif. Vakıi, hi~i.n ıimdiki me • 
deni bosta •. larımızda o kadar ihtimam 
!arla yetiıen marul, teklini pek çok 
değiıtirdiği halde, ceddi yabani ma
ruldan kalan acılıfı hala bilabütün kay· 
bedemediiindeıı, büyük ıaire hak ver • 
memek kabil değildir. 

Galiba bizim de marulu hlll ye · . - . 
mekten sonra yememız ıaraptan llt • 

yade rakıya ratbet etmemizden, mi .. 
deye rakının verdili acılığın yanında, 
marulun verebileceii acılığın ehem · 
miyetsiz kalmaaından olacaktır. 

En yüksek ıairlerin bile yazılanna 

girmek ıerefini kazanmlf olan marul, 
imparatorların da teveccühünü kazan 
mııtı. imparator Diocletien saltanatın 

dan çekildikten aonra, kendi memleke 
tinde marul yetittirmekle vakit geçi -

rirdi. Tekrar hükWrıete &'elmesi istenil 
diği vakit: (Siz buraya geliniz, bir boa 
tanda marul yetittirmek kadar büyük 
ıaadet olamıyacaiını takdir edersiniz) 
diye cevap vermit olduğu meıhurdul'. 
Şurasını ilave etmek lazımdır ki, bu İm· 
parator Dalmatia'lı idi. Bu ülke Ama· 
vutluğa pek uzak olmadığmdan, Yedi 
kule boıtanlarında Arnavut bostancı· 
ların marulu niçin daha iyi yetiıtirdik· 
leri, bu suretle izab edilir. 

Marula karşı büyük teTeccüh göı 

Mil'i tefrika: 120 

Şeyh efendi, öğrenmek isti· 
yor ... Sinirleriniz mi bozuk, yoksa 
bir batka hastalığınız mı var •.• Ne
fes edersem birebir gelir buyuruyor 
lar ••• 

Nazmi cevap vermek latedi. Fa
kat fırsat bulamadı. Zira evvela 
yolda gelirken terbetll olduğunu 
söyleyen adam ve arkasından kera· 
metlu feyh hazretleri kaba etlerini 
kuduz kelpler dalamıf gibi yerle
rinden zıplayarak avaz avaz bağrıt 
mağa batlamıflardı. ikisini de ak· 
repler sokmuttu. Şerbetler ve üfü· 
rükler maden akreplerine vız gel
mi~ti. 

Gökte tabak gibi bir ay vardı. 
Ve güzel aylı geceyi, ikide bir ak
rep hücumuna uğrayan betbahtla
rın acı haykırıtları ile içi hoplaya
rak ve bazen, toprak üstünde kımıl 

·danan bir fCY görünce akrep geli-
yor zannedi;ı yerinden deli gibi fır 

tenniı olan başka bir imearator da 
• Ağuıtoı ayına adını veren • Auguıt'tur. 
Bu İmparator karacller hastalığına 

tutulduğu vakit, Antonİu• Musa adın • 
da olan hekimi · adaşı peygamber Mu 
sanın 1 srail oğullarına hamura uz bay • 
ramında yiyecekleri kızarmış kuzunun 
ağzına, Mısırda çektikleri sürgünlük 
acısını hatırlatmak Üzere, yabani ma • 
rul yaprağı vermelerini tavsiye ettiği • 
ni dütünerek • imparatoru marulla te
davi etmişti. imparator iyi olduktan 
sonra Rotna ahalisi hekim Musa için 
bir hey\< ,ı dikmişti. 

Eski Romalılardan sonra lngilizler 
de • &'al 'ha medeniyeti onlardan öğ • 
renmit olduklarından • marula uğbet 
göotenniılerdir. Barthetmy adındaki 

ln&'iliz hekimi hemşerilerine: (Gece • 
leyin yatal..•a aık tahayyülatından 
kurtulmak için) marul yemeği tavsiye 
ederdi.Bir ba~a hekim de, insanın kendi 
evindeki aık tahayyüli.tından ziyade, 
evinin dışaraındaki aık hücumların -
dan korktuğu için, (hovardalık tema· 
yüllerine karşı) marulu sağlık verir • 
di .•• Eski hekimlerin dedikleri gibi, 
hazan bir devayı bırakmak ta bir de
vi. olur. Onun için, servetinin mirasçı· 
ıı olmadığından şiki.yet eden zengin 
bir lngilize, A. Murray hekim, marul 
yemekten vazgeçmesini tenbih etmiş, 
bunun Üzerine lngilizin bir oğlu dün -
yaya gelmit olduğunu da ... Rivayet e· 
derler. 

Marulda besleyici madde aramak, 
puf böreğinin içinde et lokması ara • 
mak gibi olur. Marulun yüzde doksan 
dört buçuğundan ziyadesi su olduğu -
na göre, geri kalan kısmının içinde 
ne kadar azot, ne kadar yağlı, yahut 
tekerli veya tuzlu madde bulunmasının 
ne ehemmiyeti olur ? 

Za•~n i.n"an maru!u beslenmek i -
çin değil, onu yerken keyif duymak 
İçin yer. Karnı tişirmesi olmasa! 

Yalnız ıurasrnı hatırlatmak lazım · 
dır ki, şimdi beslenmek için en mak -
bul sayılan ve marulun kökünde değil, 
haniya bizim beğenmiyerek çok defa 
attığımız, en dışarı yapraklarında bu
lunur. 

Frenkler marulu, hemen hemen da -
ima, sirke, zeytinyağı, biber ile karıf -
tırarak salata halinde yerler. Böyle ye 
mek marula biraz hakaret gibi olur. 
Bizim yaptığımız gibi, koskoca manı

lu yakalayarak yemek te biraz İnceli • 
ğin aksi gibi görünür. Onun için, ga
liba en İyisi, marulu dörde bölerek her 
parçası gene çiğ olarak, fakat ayrı ay 
n yerıel,Lir. Böyle yapılınca ne maru • 
lun keyfi sirkeyi~ ekşitilmiı, nede sof • 
r1t med .. niyetir.e halel getiTilmiş o -
!ur. M.rul• t en ziyade hoşa giden 
kökünü yemekten de insan mahrum 
kalmaz. 

Frenkler bir de, marulun yağla 

pİtmiı yemeğini yaparlar. Fakat, ben 
bunu yediğim vahit, ebegümecinden da· 
ha bayağı bir ıebze yemeği bulmut • 
tum. Zaten lstanbulda sebzelerin o ka
dar çok türlüaü varken, marulu piti • 
rip te yemenin elbette minaaı olamaz. 

A. G. 

YENi NE.SRIYAT 

Havacılık ve spor 
Tayyare cemiyetinin onuncu yılını 

bitirmesinin bir hatırası olmak Üze -
re (Havacılık ve spor) müstesna bir 
sayı çıkarmıttır. 

Yirmi yazı ile seksen reami taıı
yan bu ıayıda Tayyare Cemiyetinin 
on yılı, bir sinema ıeridi gibi gözle
re çarpmaktadır. Büyüklerimizin el 
yazıları ve en yeni fotograflarile ıüs
lemnit olan bu sayıda Abidin Da
ver, Behçet Çailar, Burhan Belge, 
Necip Ali Küçüka, Nüzhet Hatim Si
nanoğlu, Sadri Etem, Server Ziya, 
Güvercin, Şakir Hazım Gökmen, 
Şükrü Eımer ve Vedat Torun yazılan 
ve resimleri vardır. 

Bütün kütüphanelerde ve aalon · 
larda yer alacak bir e~r olan bu aa· 
yıyı herkes bir defa görmelidir. 

Müellifi: Nazmi Şehıb 
!ayarak geçirdi. 

Sabahleyin yalnız olarak yola 
düzülecekti. Hapishane kapısına 
çıkınca bir gencin evvela hayretle 
yüzüne baktığını, sonra kollarını 
açarak kottuğunu ve boynuna sarıl 
dığıuı .ı<>rdti 

- Ah Şehap ! Karde,im bu ne 
hal? 

Macerasını kısaca anlatmağa 
mecbur oldu. Zira bu, onun eski 
mektep arkadatlarından biriydi. 
Sultanide beraber okumutlardı. 
Tıp fakültesine girmitti ve sınıfı. 
nm iyi talebelerindendi. Sormak 
nöbeti kendisine gelince; 

- Peki ama - dedi - sen ne 
arıyor.1111. bnı '\da? 

- Ben m: ? feyyyy ... 
-??? .• 

- Ben ... burada ... 
- Eeeeee??? 
- Hapiahane müdürüyüm hani 
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BO A SEVD LARI 1 Kutlaşma ve çocuklar 1 I LD H i KAY E OJra ! 
"Çocuk Esirgeme Kurumu,. yok 

~u_ı ve kim~ea:z _çocuklara yar~ım y ag" m urdan doluya 
ıçın gene bır eyı yol bulmuş, dıyor 
isi: -. Dini bayramlarda birbiri- Raşid Töre~ de~i . d?lunun biridir. 
mi.zi dolaşma ve kutlaşma yolunda iki sene •ahredıp dışını sıktıkt~n son· 

Türkçe sözlü ve şarkılı 
1..-----------------=s~m------~ 

· d" Bun ra n;hayet karısını boşayıverdı. Her 
e~eyce paramı..: v gı ıyor. u gün karşısında ayni çehreyi görmek • 
boyle yapacagımıza, bu par:ıyı, ten ayni sesi işitmekten bıkmıştı. Ka· 

'hiç olmazsa yarısını olsun "Çocuk rısı' tası tarağı toplayıp gittikten son· 
Esirgeme Kurumu na verelim. Ku- ra, Raşid Tören ıöyle geniş bir nefes 
rumun bu bulut v~' dileği pek ye- aldı. Arkasından da iki kadeh kon • 

rindedir. Kutlaşma gezintileri bir yak dOikhti. d" ·d "mdı" evde dır dır 
.. b b" d v•ıd· - • ıyc. u. şı 

gorenekten aşka ır şey eg~ .. ~r. kalmadı. K myak şöyle zihnimi açtı. 
Biri birim seven ve sayanlar goruş- Haydi! Ra~id, hava da güzel, çık so-
mek konuşmak, kutlaşmak için kağa, bek :\rsın, hürsün, serbestsin ... 
bayramlan beklemezler. Biraz hava al, gez dolaş.. .. 

. Gün~erden cuma .•. Raşıd Toren yal-
Gereksiz bir yorgunluk, gereksız nız başına sokağa çıktı. Bir başına ye· 

bir harcama, souk souk havadan mek yedi. Yemekten •onra şöyle ya • 
cıvadan konusma yerine yurdun vat yavaş dolaır>ağa <•!<tı. Ba,ını ne : 
bakım bekliye'n yavrularına yardım r~y.e çe.virse herkes çi~t.görüyoı::du .• B• 

k lb tt k . d h d v u daha rıbı"lerılc ;akalaşdn, guluşen, egleııon, 
etme e. ~ ~ ı a a ogr • civelek çiftler .•• 
sevap bır ıştır. Raşid düşündü. Acaba arkadaıların 

Bayram bizden pek daha çok ço- dan biri~i ~ulsa ... Cemili orada bula-

! h kk clı B h kk 1 madı Sardı aradı bulamadı. O can sı-
cuk arın a ı r. u a 1 on ara kıntı;ı ile kendini Beyoğluna attı. Şöy
sadece gezme, eylenme olarak de- le yüzüne gözüne bakılır bir kızcağı· 
:,:!, maddi yardım olarak da verme. za rastlasa da, bari onunla eğlense ... 
liyiz. Eski çağlarda her eyi ve ileri Rastladı. Biraz sokuldu. Konu!tu. • 
gidişe hemen homurdanan ağızlar lar. Bilmem hangi mağaznda r .. tıcı ın.:ı, 

d Ş . d" k b d serbest değilmiş. Haftada bir tek ak· 
var ı. ım ı P.a1ıyorum, ur anı· e- şam buluşabilirmiı. Raıid Tören düşün 
rilerini eyilik kurumlarına vere ım dü: 
denilince nasıl olur? diye söylendi- - Haftada bir akşam neye yarar? 
!erdi. Fakat Ulus bu işi çabuk kav- Bunu bırakıp yenisini bulmalı. 
radı, anladı ki bu deri bağışlaması Onu bıraktı. Y ~ni&ini buld~. S?.kul-

d d 1 ki du, konuttular. Bilmem h-n•• mues · 
a yur un ~mır arını ve çocu arı- ıesede daktilo imiş, daireden çıkınca 

nı korumaga y14rdım _ede~ek, ho- doğru evine gidermiı. Şimdi de evine 
murtuyıı susturdu ve şımdı her yıl &'idiyomıuf. 
bu yan~;.mı etmekle yürekten kı- O da .,ımadr. ~ir ha1li aranı!> t.~ • 
vanç duyuyor. Bugün 0 gün değil. randıktan 'onra bır kadın daha onune 

d . G · d" ·· .. 1 d bugün i ç:ktı. Sokuldu. h.oııuştular. Fakat 
ır. pı·ı u~unmuş er e • k d ı· · · b k k ki ık ' uı k a ın ev 1 ımıf, a§ a er e e nası °"' 

!eri dü•Ünmegv e ve us ervanma b"J' · 
T nuşa ı ırmış. 

katışmağa alışmaktadırlar. Onun Bir haftada araya araya bulduğu 
için Çocuk Esirgeme Kurumu~un kadmların hepsi de: ~yle ~enli çılft.ıış· 
bu eyi düşünce ve dileği kendıne tı. llu arada kendmne ;uz vermıyen-
kolav ve çabuk bir onay alanı bu- l;,r, hışımla bakanlar, ters ters söyle • 

· nenler de çok olmuştu. 
lacaktır. Raşid Tören yalnızlıktan ve kadın· 

Bayram ziyareti denilen kapı tok sızlıktan patlayacaktı. Bir akşam o can 
makçılığı ile kutlaşma diye ettiği- aıkrntısı ile sinemaya gitti Meğer sine 
miz sıkıntılı ve tatsız yarenlikleri mt\lar ne güzel yerleımiş. Her biri bi • 

rer canlı bedayi meşheri. Raşid Tö .. 
'öyle bir dÜşünersek nasıl tuhaf. ren'e orada, hem de yanıbaşında bir 
la,tığımızı anlarız. Artık sevgi ve kısmet çıkıverdi. Konuıtular. Kızın da 
saygılarımızı da öbür gidişlerimiz• adı Leyla imiş. Ertesi gün buluşmak 
gibi düzeltip normalleştirmeliyiz. üzere sözleştiler. Ar'ık Rafidin k~y • 

1 1 fine aon yoktu. 
Buna da kc. bur Üsti:. yurttaş. arımız Raıid ertesi gün daireyi asmıştı. Ley-
önayak olmalıdırlar. Bu işi yapabil li. ile öğleye kadar Taksim bahçesin
mck için, yapanların biribirlerini de .. Eve ıelip yemek yediler. Ondan 
kutlamı~ saymaları ve gücenme sonra Büyükdereye kadar bir otomo · 
duygusuna kapılmamaları yeter. bil rrezintisi yaptılar. LeyJ;. oir içim su 
Ben kendi payıma kalbur altı oldu- &'İbiydi. Şen, tuh, civelek .. Neler, neler 

anlatmıyordu. 
ğum halde öne geçiyorum, ve sev- Erteai gün muhallebicide buluştu • 
diklerimle saydıklarımdan ~eyo- lar. Gezmeğe çıkacakları sırada Ley· 
rum: li. dedi ki: 

B k b b d 
J t. ı .. -Toren, turada büyük mağazalar· 

u ur an ayramm a ve onu- da tasfiye mi yapıyorlarmış, tenzilatlı 
müzdekilerde ben kimseye ıitıne- ıatıı mı varmış, oraya kadar gidivere
yeceğim; onlar da bana gelmesin- lim, ben kendime bir eldiven alaca • 

ğun. 
!er. Dola'ı' tutarını bu ite bağışla- Yürüdüler. Belki eldivenin paraaını 
yıp armağan edeceğim, beni seven· Leyli. verir, vermese de bir eldiven pa· 
ler de bunu benim en saygıh. kut· raaından ne olacak, Raıid veriverir. 
!aşmam saysınlar. Mağaza kalabalıktı. Orada bir ka· 

dının hoşuna gidecek neler, neler yok 
• AKAGIJNDIJZ tu. Leyli. eldiven aldı, bir ıiıe levanta 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
TIYA TROSUNDA 

fdı••uı Bıtiaiıınl 
$ehirTiyatrasu 

Bu aktam saat 
20 de 

rEHIRLt 
KUCAK 

111111111111111 
Parasız biletler 

de .•• 

lll.Jll 
'iniveraite Rektör· 
:iğünden, Halkev· 
eri ve mühendis 

ıekteuinden verilir. 
• • 

Franaız Tiyatrosunda 
Bu akıam saat 20 de 

DEL1DOLU 
opereti oynayacaktır. 

Son hafta 

,. 
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- Ne declin? Fakülteyi n«ı yap· 
tın? 

- Drödüncii sınıfa imtihan ver· 
mi,tim. Akrabadar. !-iri bl!rnya 
mahkeme azan olmuttu. Hapisha
ne müdürlüğünün münhal olduğu· 
nu öğr~.ıince beni telgr• fla çağırt-

1d" Eh . d" ı d" .. ı ~ ım.. , şım ı PtV.•:1 1m 
de •. Okuyup ta ne olacağım 7 
Haklı mıydı? burası kolay kolay 

k ... stiıilemezdi. Fa.<.t deri i de ka 
fası da, belkemiği de, her yeri de 
rahattı. Bu ilk balatta anla,ılıyor
du. içinde en ufak bir ifzuntü ol
saydı •bu kara gözbebekleri, böyle 
fıldır fıldır döner ve pırıl pırıl par· 
!ar mıydı? 

Yürüdü ..• ona "arabaya binmek 
istiyorum. Bana tefaat et!,, bile di· 
yememişti. Kaygusuzluğunu kıskan 
mıt mıydı ne? 

• •• 
• .. 

Bu dağ, tepesinde "Zülküfül., 
yattığı için mi böyle kavrulmuttur. 
Yoksa bir gün demir asalı, torba 
sakallı ve demir çarıklı, çıpl> k l,jr 
"Zülküfül,. hazretlerinin buraya 
gelip kakırdamaları ezelden l;,l<dir 
edilmit bulunduğu için kavruk mu 
yaradılmıttır? 

Kapkara evlerile üstüste yığıl. 
mıt bir pafa evi "'~<azma benzeyen 

aldı. Mendil aldı, pudra aldı, ruj aldı. 
Ratid hiç ıesini çıkarmıyor, arkası ne
reye varacak diye bekliyordu. Vezne· 
nin önüne geldiler. Leyla durakladı. 
Raıid: 

- Üzerinde yoksa ben vereyim, de
di. 

Galiba yekun on dört lira küsur ku
ruı tutmuştu. Ratid paraları verdi. Çtk 
tılar. 

Gezdi! .... Tozdular. Erteıi gün tek· 
rar buluımak Üzere ..• 
Meğer Raıid Leyli ile tan11mazdan 

evvel kadıncağız bir manto ısmarla ,.. 
mıımıı. Erteai gÜn buluıtukları za • 
man: 

- Haydi provaya gidelim, dedi. 
Prova yapıldı. Ortanda aralarında 

bir de münakaıa geçti. Mantonun pa· 
ruını Raıid vermeliymİf. Adamcağız 
ona da muvafakat etti. Hatti. fiyatını 
bile ıonnadan ... Bir yetrniı ht lira ka· 
dar da oraya verdi. Gecelerden bir ge
ce bara gittiler. Raıid dana bilmez, Ley 

fU Osmaniye kasab.,.sında liısanlar 
yaz .t.ylarına acaba naııl tahammül 
edebiliyorlar 7 

Bu evlerin içinde bir tane sıva
lıaı, .bir tane boyaİısı yoktur. Ça
murdan yapılanları da, tattan ve 
tahtadan olanları da kapkaradl\:. 
Sanırsınız ki insanlar, tepesinde 
"Zülküfül,.ün yattığı bu yalçın tat· 
lı karadağın rengi ıi değiftirmek
ten korkmaktadırlar. 

Yalnız, batarken., bu taraflarda 
ufku yağlı bir kızıl rengf' bulayan 
günef, pek losa bir müddet, her ta· 
rafından toz bulutları yükselen bu 
Osma.niye evlerinin camlarını da 
parlatır, ve o zaman bu karadağ, 
bütün toplarile atef eden eski bir al 
tı anbarlıyı hatırlatır. Bununla be
raber "Zülküfül,.ün bulunduğu 
yüksek!ikler, gene bir başka renge 

giremezler, yalçın tatlar gene cehen 
nemi bir atef içinde yanıp tutuf· 
makta devam ederler, oraları ..• 
gene kapkaradır. 

Sağlığında onun yaban ovaları 
ve kızgın çölleri batı açık dolath· 
ğını söyleyen masallara bakılırsa 
hu torba sakallı ve demir asalı a
dam, günef çarpmasından nasılsa 
kurtulmut bir betbahttır ki göçüp 
gittitken sonra bile günetin hergün 
en büyük gazabını tecrübe ettiği 
bu kare. tat yığınına kakılıp kal-

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Oamanlıc1 kartıhklarınt yazdıiınu.z ke1ime· 

lerin öz türkçe mukabillerini yazarak teklimi· 
zi.n bot hanelerine yerle,tiriniz ve keıerek 
"!\filliyet Bilmece memurluiuna" ıönderiniz. 
Bilmecemizi doi:ru halledenler arasında kura 
çekiyor ve kaz.-nanlara hediyeler veriyoruz ı 

Müddet: Bugün akşama kadardır. 

1 
2 
l 
4 
! 
t , 

Yeni 1 ilmecemiz 
1 7 ~ 4 5 ,... "1 il 9 70 l1 

1 .. .... -1 
1 1 1 1 

ı • ı • ... • • •••• 1 1 

-
ı• ı 1 ••• ı• 
1 

.. •••t 1 1 1 
..ıll 1 il 1 ' 1 ' 

1 
9 
it 
11 

• 
1 •• lil 

ı ••• ı 
1 el> 

1 •• • 
1 1 1 

• ., t--- .. - SOLDAN SACA 
1 - Dava S:1 Nota 2. 
2 - Müıe•vik olmak. 

3 - lııtma ilicı 5. 
4- idam etmek 5. 

5 - Atik 4. 
6 - Niaa S, cezire l 
1- Hariç 3. Nutuk 6. 

8 - Nota 2, A:z. ııcak 4. 
9 _ (yi giyinmit adam 3, Muiber olmak 6, 

10 - Evlenmemit kadın 3. 
11 - Dem J, Tevem, aynı batından 7. 

"k UKARDAN AŞACI : 
1 - Avdet etmek 6, yama 2. 
2 - Ayı yuvaıı 2, aynı adı olanlar 4. 

3 - Söz 7. 
4 - Fena dejil 3, aydınlık 4. 
5- Bir ıark vili.yetimiz 3, ıenitlik ı. 
6 - Rabıt edatı 2, eevıek deiil 4. 
7 - Misafirhane 4. Bakar 4. 

8 - Nota 2. 
9 - Nota 2, Maıtar edatı 3. 

10 _ ineği .... yavrusu 4, Bir büyük hayvan 4. 
1 t - Tir 2, Sayt 2, Bir kümeı hayvanı 3. 

la üçlere dörtlere kadar baıkalarile 
danıetti, durdu. Ra,id bir kötede bü
zülerek aeyretH. 

Daha ertesi akşam Leyli. Raşid Tö
ren'i gelip daireye ald<. Yolda biraz to 
pallıyordu. iskarpinleri aıkıyonnuı, 
Öyle yürüyerek gezemezmiş. Bir oto· 
mobille Bebeğe gittiler. Eve dönerler· 
ken, Leyli. te~esinin hastalığından 
bahsetti, gitti. 

Hülasa Le7la ne kadar ekıii; nr • 
ıa birer birer hepsini tamamfamııtı. 
Sıkışınca da teyzesinin hastalığını b-.
hane ederek gidiyordu. 

Aradan bir gün geçti Leyli yok, ik.l 
&'Ün geçti, Leyla yok, bet gün &'eçti, 
gene yok. Ratid evveli. hasta filandır 
diye düşünüyordu. Fakat altıncı gün 
yalnız baıma caddelerde gezerken Ley• 
li.yı görmeain mi? Yanında kerli ferli 
bir adam, otomobile biniyorlardı. U
zerinde Raıidin ısmarladıiı o muhte • 
ıem manto, ıırtmda o elbiseler, batın 
da o tapka .. Fırlayıp yakalıyacak ol
du. 

Kerli ferli adam, iri yarı bir ıeydl, 
boksöre benziyordu. Raıid bir de ba
tına beli almaktan çekindi. Sadece 
Leyli.ya sert bir gözle baktı. 

Bu ıert bakıt artık bir daha benim 
yüzüme bakma demekti. Leyli da mi
naıını anlamıttı. 
Raıid Tören timdi gene yalnız ka • 

lınca, &'enit bir nefes aldı, Arka•ından 
iki kadeh konyak yuvarladı. 

- Oh, dedi, Leylayı değil, başımız
dan pliıküllü bir belayı attık. Konyak 
ta zihnimi açtı. Haydi Ratid timdi ser· 
be.hin, hiç bir kadına bağlı değilsin, 
Hürsün, biraz hava al, gez, dolat••• 

Ratid Tören vicdamnıır sesini din .. 
ledi, can sıkıntısını gidermek için Bey 
oğluna çıktı. Gözleri bir kadın anyor· 
du. 

SEM 

mıttır. 

Köta 1.&li~ ! .. 
Nazmi, yüruye yürüye nihayet, 

bir aktam üzeri mukaddes kitapla· 
ra k"'ndini bir türli .. hağendireme
yen ve mızraklı ilmühallerde bile 
peygamberliğinden ti.iph~ edil ... 
rek hatırası iğnelenen i.ı,. ı. .. 7 'il
küflün binlerce ıcwıe evvel dolat • 
tığı yerlere gelmi,ti. 

Osmaniyenin pis ve viran bir ha
nına daldıkları zaman kan ter için· 
cL idiler. Jandarmayı gorunce 
hancı gelen yolcuya iyi nqt ver· 
memitti anlatılan •.• ki oniarl pen· 
cereleri camsız bir odaya soktu. 
Ve Nazmi ; 

- Biz donarız burada yahu! ö
nümüz ova ... 

Diye söylenince ; 
- Hiç bir 'ey olmazsınız .. -

dedi - gece biraz ar- , .. ' 
kapakları çektiniz mi hamam gibi 
olur bu oda. 

Üst rezeleri koptuğu için sokak
tan böğürerek geçen öküzlere, man 
dalara reverans yapar gibi iğilmit 
duran ve takırdayarak gıcırdaya-· 
rak sallanan kapaklara baktı. Han· 
cıya inanmadı ama, fazla laf etmek 
beyhude bir zahmet olacaktı. Pek 
beynisize benziyordu herif ... Sus
tu; bu yorgunhığa iyi ge!'°w diye 

_)J 

Bugünkü progralll 
IS", A ~BLL : 

18: Fransızc~ ders. 18,30: o;~'. 
musikisi ve muhtelif parçalar. 19, • 
Haberler. 19,40: Keman solo · Bay•• 
Kazım. 20: Strohel ve Ali ve arkad•r 
ları. iki piyano ve vokal Kuvurt• · 
20,30: Senfoni numara 6 BethoV,,...d 
21,15: Son haberler. 21,30: Bayan::. 
riyc Tüzün, radyo caz ve tango or e 
traları. 

223 Khz. V A R Ş U V A. 1345 "" .,. 
16,45: Orkestra konseri, - Derı ~ec;,..,,. 

17,45: Pli.k. 18: (,,oc;;uk netriyab. 19,45: Sô•· 
plakları. 20,35: Şarkılar (Brahma) 20,50• f pik 
ler. 21: Eıki tarkılar. - SCzler. 22: Sen °24: 
kon•er. 23: Rekl8.mlar. 23115: Orkeıtr• 
SOzler. 24,05: Danı. 

175 Khz. M O S K O V A. 1724 '."· •I,+ 
17,30: S?zler. 18,30: Kızılordu u,ın n ııı" 

7at. 19,30: Kolkoz proRramı. 21: Schunı~" ı. 
eaerlerinden konser. 22: Almanca n•t11>';i1"' 
23,05: ln5ilizcc neıriyat. 24,05: Macar net 

~ --832 Kbz. M O S K O V A, (Sıal;n) .... 
17: Oda muıikiai. 18: Sözler. ( Aıkerf 

riyal. 22,30: Danı n\uıikiıi. 
686 Khx. B E L C R A D 437 m. ~s"' 
18: Populer orkeıtr• konseri. 19,25: s;, ıS· 

19,30: Almanc• derı. 20: Reklün, p)ik· t'J 
Haberler. 20,30: lJluıal netriyat. 21: Belt 
operasından nakil. 

Kb •. P R A G, 4 7 O m. ıt!-
16,55: Hali( muıiki. 17.SS: ("ocuk o•,,,,,,. 

yatt. 18,10: Siixler. 18.20: Pli..k. - sa~l~·_.ı. 
Pl.ik 18,45: Şarkılar. 19,10: Ziraat. 19.,20İ'a;): 
manca netriyat. 19,55: Hab~rler. 2~~10: -''° 
20,15: Ruıca derı. 20,30: Plak. - Soıı:ler· bit" 
Kuartet 21: Askeri ne9riyat. 22: Kenı•0 ı5: 
liııila orkestra konseri. 2.1: Haberler. ıJ. 
Plik 23,30: Almanca haberler. 

1040 Khz. R E N N E S 288 m. ~ .. • 
20.30: Gazete haberleri, 21,45: Karııık ,.ı· 

ıer, 22: Spor haberleri. 22,15: Karıtık k0.:1,. 

devamı. 22,45: Orkestra (Operetlerdeo 
lar.) - Danı muıikiıi. 

Khz. 1. E 1 P Z 1 G, 382 m. . d•' 
18,301 Scbumannın Karnaval cıerl•rt; tJ'

parç_alar. 19: Aktt;alitL 19,lOı Sk•i· 1 'Jl• 
Okonomi. 20: Hafif muıi.ki. 21: Haberl.ı'·,,., 
101 Neteli akıam musikisi. 23: H11.berler'ı 
23,30: Danı muıikiıi , 

545 Kbz. B U D A P E Ş f E, 560 °Ô•" 
18: Senfonik orkestra konseri. 19,tO: er 

20,ZOı Pli.k. konseri. 20,20: "Balkan ın~~· 
rı11 adlı temıil. 21,05: Buda ıarlr.ı he1etı 9.J· 
hndan ıarkılar. 22,50: Haberler, 23.201 ,o: 
ıar halk ıarkıları. (Piyano refakatile.J ~•f• 
lnıilizce aylık babiıler. 1,05: Son hab•r 

950 Khz. B R E S 1. A l, 316 m. ,.# 
19: Aktti•llte. - Sözler. 20: Karna••' ,.D" 

kiıi. 21: Ci.'..nün luıa haberleri. 2J,10J ~ 
Zaubere\ 1 epe., adlı ıke~. 22: 'Binbir Si" 
adlı musikili ıkeç-. 23: Haberler. 23,30: 
ler. 23,30. Danı. 

Y annki program 
ISTANBUL ı .• 

17,30: Univeraiteden naklen iııJO.ı. 
li.p deni, Sinop saylavı Yusuf K~ 
18,30: Jimnastik, bayan Aude. !:,';i-· 
Danı musikisi plak ile. 19,30: H ~ 
19,40: Bayan Semiha (,ehir tiya tiJl
artiıtlerinden) tan piyano rrlak;,.ı.. 
20: Maliye bakanlıfı namına k il"' 
rans. 20,30, Demir caz, ıan B•Y;:,ı1" 
za. 21,15: Son haberler. 21,30: tıf° 
orkestraaı. 22: Radyo caz ve ta 
orkeıtrası. .,....,,,,. -ZA YI: 330 seneıinde 16 ıDC1 ,,-

mektebinden aldıfnn tahadetnasııefl . • 
yi ettim. Yenisini çıl<ardığımdaıı ,,,iP'" 
nin hükmü yoktur. 

!RiUiyet 
Amn umdeai " MiLLiYET ~ 
ABONE OCRETLEitJ; 

Türkl,,o lçbo ti"" .. ıc. .... : .,,ı:ft : iö ı• :::: 
ıı • 14- ·~ 
Gelen •Trak .. rı Terilmea.-- _ lıl _., ti 

aeçen aüıhala.r 10 lruruıtv.r.- ~-~ 
matbaa,.. ait itler lçia midir•,... ........ 
racaat eclilir. Gazetemi. Uinlard 
liyatini kabul etme&. 1 

S!F· 
- d"v• k ""d"" ~ a"'ıt if getır ıgı sıca su u agır • İl'.' 

Ortalık kararırken janda~ "1r 
yarıf eder gibi bulgura kafi 

yordu. """' lıİI 
Güzel kızarmı' bir ta ~ 

bakraç yoğurt, ·bir iki dit .~"ıe ~~ 
ve bulgur ... eh, içinde boY 1"."."-4 
bir mide bulunan bir vücu~~,
haketmit demektir. Horla 11 

hemteri !. _.ıl-' 
Ötesinden berisinden dulll 

tüten bir ova... ,,el,'! 
Bir telgraf direğinin PJ,.r J• 

çanaklarında, sivri sinek k~rl~ 
çük maymunlar saz çahY e tıı , 
Bunlardan biri kimbilir "l~ıP lı~. 
detlenmişti. Kemanını.kal·rdi· ô~~ 
tısındakinin kafasına ıııd~ deııb•~ 
rü saksofon üflüyordu. _Sır acı b• 
muvazenesini kaybe~tı ~:tii yer' 
çığlık fırlatarak beyın u 
yuvarlandı. bir 1'11~; 
Kemancının kıpkırmızı ,...ııd ı. 1 il '{- •• .. 

ruğu vardı. Bunu, porse ~ ğ• ,,.r , 
direğe bitiştiren çelik çu ~11 J>k•lı' tı 
rak afağı sarktı ve çapkııı e 
!arla gülmeğe ba,ıadı. baf' re~ ~ 

Sakofoncu maym':'11! b"r ıııt1 .. 1• 

değince lastik top gı~ı i ~yııı• ~. 
yukarı zıplamış, sonra ık bir~ 
tüne dü,mü,tü; koşa ko~a epe~' 
ka direğe gitti. Ve uçarak 1 

. rkt . ı"' 
ç '· (::·tr"'' 
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lnkılab kürsüsünde 

Türkiye Cumhuriyetini~ 
nüfus siyaseti nedir? 

~ay Y. Kemal mübadele, iskan, nüfus, 
şlerini ve bıfzıssıha kanununu anlattı 
liı. tak;. Adliye Vekili Bay Yuıuf Kemal taraftan da frengi ile uğraıılıyordu. 1 

, Q lııkıJ;.p kürsüsündeki dersine de - Salgın artma, verem, trahum, zührevi 
~.etmiştir. Bay Yuıuf Kemal dünkil hastalıklar vardı. Biz Ankaraya gittiği-

ıınae demiıtir ki: mizde hep artma vardı. Bugün bir ıey 
li ?:,Türk devleti kurulduktan sonra es- kalmamııtır. Mücadeleler yapılmııbr. 
~e bakınca ne gibi değiıildikler ol- Umumi hıfzıuıhha kanunu neıredil-
ı._--nu göreceğiz. Bilhaua ekonomi a- di. Sarih olarak sdıhatı korumayı devle· 1 

....,,da olanları. tin vazifeıl addetti. 1 

'İıı 9.u. değiıikliklerin hepsine birden (de- Elimizde istatistik olmadıA'ı için doğu- 1 
ı değiıme) diyemeyiz. Ekonomik ha- mumuz ölilmümüz arbyor mu? Çoğalı- ı 
~ değiıme asırların mahsulü olur. yor muyuz? Bunlara cevap veremiyoruz. 

ı,. "Yolüsyon endüstriyal bir buçuk a- Maamafih Sıhhiye Vekaletinin biri 

1 
h~eri olmaktadır. Yeni Türkiyenin 926 maymndan 927 nisanına kadar, ö-
'-:"""'aındakl değiımeler eski hallere bürü 929 teırinievvelinden 930 eylulüne 
~an yeni girilmiı yollan gösterir, kadar bir anketi var. 1 
ı, onıik çalııma ekonomik muhit için- Bursa, Balıkesir ve garp vilayetlerinde 
w0!ur. Ekonomi nazariyeleri dersinde 339 köyde yapılan ankettir. Bunu ya-
L"'tti birkaç bakımdan tetkik ederiz. panlar doktorlardır. 
l:!!an fizik muhltte ... Fizik ıartlarda Bunlara göre doğum binde otuz do-
~ıne olur. iklim ıartları gibi. kuz, ölüm binde 19 dur. Bu anket bir 
~teuılekctimizde ,klim ıartı Osmanlı- kere daha tekrar edilmiıtir. Doğum bin-
' JÖyle idi, timdi böyle oldu dene- de 39 olmuıtur. Olüm binde 17,9 a in-
' · Fakat fizik l&rtlan eskiden ve tim· miştir. 
'4,. de böyle idi denilir. Zira yeni kuru • 1934 te Nüfus umum müdürlüğü do-
lıeı, l'asat merkezleri bunları tetkik et - ğum ve ölüm kayıtlarına göre memle -
!il lediT. Memleketin fizik tartları, ka- kette bir istatistik yapmııtır. Buna gö
l.. llçtnak, tünel yapmakla ela değiştiri· re dOğum ve ölüm arasındaki fark bin-
• Nakliyatta göreceğiz. de 21 dir. 

'tltonomik mu'bite batk:a bir gözle ba- En çok artan Ru&lardır. Bu, 'binde 22 
'faalı. hukuki muhit olarak görürüz. dir. Biz de 21 olunca çok artanlar içine 

._ eııJ Türkiye kurulduğu vakrt devle· giriyoruz. Zaten oradaki müşahedelere 
~teklini verdi. Devletin tekli ekono- göre bunlar ümitverici bir tekildir. Bu 

1' .Ç«lıımaya en müsait tekildi. sene teırinde tekrar sayım olacak o za. 
~ iirkün tarihine bakacak olursak en man bunları dıllıa iyi göreceğiz. 
li;;Çııl•tbA'ı rejim kendi içinde kuvvetli Size bir eual sorarım: 
'-' ııl batına geçirmek, onunla çalı§mak- - Osmanlılıkta da böyle binde 21 mi 
lıt' a......:dan oğula intikal eden zaman- idi? "iu l'ürkün iyi zamanı değildi. Büyük Bitaraf olarak söyliyeyimı Zannetmem. 
' et Meclisinin cumhuriyetten evvelki Mübadele nedir? 
L.: ~ hali ba§ka idi. Misakı milliden Onden ıonra nüfus itlerinde milbadele 
~~arak ekonomik çalıtmanın hukqki itlerini görürüz. Bunun esaaı nedir? 
k':"''nr devlet tayin ederken yalnız Osmanlılığı ararken görmüştük: Oı -
ı:" ınenfaatı nazarı dikkate alındı. Bu, manlılıkta mütecan;s bir millet yoktur. 

,eıas)ı bir kaidedir. Osmanlılık denilen ıey, tanzimata göre 
~Q, Osmanlılarda gördük ki ekono· müslüman olmayanı ve olanı hep bir o-
iıii çall§maıla onu tayin eden serbest lan bir imparatorluk. 
ltiı;,ldi. Kayıt bunları bağTardı. Halbuki Ekonominin en kuvvetli direklerinden 
~ Türkiyede yalnız Türk menfaab birisi milli birlik ıuurunu duymaktır. 

d!· Bu, büyiik bir değiımedir. - Karnını doyurur mu? 
)\~saltı milli de (Milli ve iktısadi ha- - Evet karnını doyuracak ıeyleri ar-
t,. ~zda tam bir inlriıaf) diyordu. Yeni tırır. 
~•Yenin hedefi tam bir iıtiklaldi. Dı- Türk kültürünü duymayanların bu 
~i uluslarla münasebet ve içeride memlekete verdikleri zararı biliyoruz. 
~ b. Dıtarıdaki uluslarla münase - Bulgaristan ve Yunanistan ile ufak mü-
~ ilk dostluk ile Sosyalist Sovyet badele esasları konuıulmuıtu. 
lı, l huriyetler Birliği ile muahede yap- Lozanda Türkiye, bütün devletlerle 
~ •tanbulun itıralind- tam bir sene bütün meseleleri halledince bunu da hal-
ı.;1 • idi. O muahedede karıonızdaki !etti. Yunanlılarla bir mübadele muka-'et beynelmilel bütün bağlardan kur- velesi yaptı. 
~! olduğumuzu imzıı.lıyordn. Türkiyede bulunan Ortodoks Rumlar· 
~. Pitülaıyonların bir devletin istik- la Yunaniıtandaki müslüman olanlar a-

de kabili telif olmadıA'ını lastik edi- rasında mübadele baıladı. 
ı.;,dıı. Mallann girip çıkmasında her Bu milbadele iki unsura da çok fay
~ kendisi, bunu, kanunları ile tesbit dalı oldu. Zamanımızda hukuk sosyal 
J tir, diyor. bir hukuk değil midir? 

lı;.İ"°"Ya da dahil olarak bütün garp ikinci nokta memleketimizdeki nüfus 
~•tlerj ile Lozanda bir m~".~~ im- kesafeti meselesi.di~. Bunlar halis birer 
ı.;: ~dı, Bu muahedeler ile kapıtula&yon- ekonomi meselesıdır. 

lcaıdınldı. Muahededeki "kırpitülas- Ekonomi ihtiyaçları gidermek için ça-
~ r kalkmıttır., demekle nelerin kalk lııma değil midir? 
.;: söylüyordu. Kimin ihtiyacı? Nüfusun ... 

il;; ıandan oonra bağlandığımız mem- Kim giderecek? Nüfus ... 
1ıı.:Uerıe baıka tartlarla muahede ya- Şu halde nüfus mühimdir. Eskiden ki-
~~. Türkiye istikli.linl tamamile al- lometre batına nüfu• kesafeti 18 dir. 
~,~urtuluı mücadelesinde kapitalistleri timdi 17 milyon nüfus vardır. 700 küıur 
' ı ve Türkiye ıan ve terefle muvaf- bine taksim edilirse 23 olur. Bizim mem-
~oldu, leketimiz sanayileımeğe çalıııyor. Ma-
~iye vekaleti kaldırıldı. Tedrisat amafih ıbugün ziraat memleketi vaziye-
t edildi. Hilafet kaldırıldı. tindedir. 

n. nihayet din namı altında devlet i- Rusya 8. Mısır 15. Libya 0,1. ltalya 
b;'ne. kal.kıt'-. ~rı_adan kaldırıldı •. ile beraber Libya 21. Meksika 8. Şimali 
· ~ hır vı<:dan ıtıdır. Onun devlet •t· Amerika 16 dır. Bunlara göre nüfus ke
. d~ yeri yoktur. Devlet, kendi usul- ıafeti çok azdır. 
~dare edilir. Maamafih memleketimizin kabili zer' 

let liyikliği kabul edildi. Devletin araz • .sı •. t.: luru • .ı JJıukayese edersek rak· J 

İlı tik olması ile layik olması arasın- kam ziyadeleşir. Karadeniz ve Şa•k vili· 
lııadi bakımdan büyük farklar var.. • _ ... ., _ .... ..1. - ~· _ ., ... . 

'"-tatürk'ün lzmir iktuat kongresini ı-.ıu•ktadi l.hrr.~a edilen yerlerde ke-
~ "Hakimiyeti miUiye hakimiyeti ıaret 160 kiıiyi buluyormuf. 

\ diye ile tarsin edilmelidir,, s&:ıii Sulaklı vadiıinde kilometre batına 
t~•nsip oldu. 254 kiti dütüyor. 
orıomik muhiti insani bir muhit O• lskôn kanunu 
kabul edersek nüfuı hareketlerinin Geçen ıene meclis 1bir iıkin kanunu 

111nda kalırız. kabul etti. Bundaki esas, asıl karakteri•· 
~·· Nüfus masekai 
lifııs hareketinin batında Yeni Tür
·~. Türk neferinin değeri hakkı ile 
ıldı. 

~ltlı(Jql harbından evv~ Türkiye .. '~~ 
~ <l<ınberi muharebe edıyordu. Buyuk 
~ lt ı Urk neferlerinin harp meydan
~da israf edilmesi Yeni Türkiyenin 
~· tıeferinin her birini koruyan ve 
~ .a:ı zayiat vererek temin e_tmesi 
~1 çok ehemmiyetle kaydedılecek 
·I .disedir. Bu, kendiliğinden olmuş 

'<; •ır, du, bir <1e• !et iti olarak !etki:. 
~ .. 1ftir 

~--h~ hÜyük harpte genişti. bir milyon 
~ bine yakın zayiat verdik. lstik

~ı. binde kartıınızdaki ordular §Öyle 
~ ~· 0 rdu değildi. Oradaki zayiatnnız 
f' '';tir. Bunları, bilen bir yerden al
-..,_endimin bildiğim, zannederim, 
~ ~ •~tan seferinin bize verdiği zayi .. 
~·· kışidir. 
~ "111, itlerinde ferdin sıhhatini muha
l\, '1~ek lazımdı. iyi verim, çalışanın 

~lı olması ile olur. Onun için Bü
\;) Ület Meclisi ilk günlerde nüfusun 
ı.,.•tı ile şiddetle alakadar oldu. 
~)o~ Vekilleri Heyeti kanunu tetkik ,. .. •. 
·~·b· 

llılardan biri .iOrdu: 
tı/ie demek bu içtimai muavenet? .. 
\~ biı meb'us cevap verdi. : 

~İı-. ~rkler şöyle hastalık vardır, böy
'tt Ben teme:ıni ediyorum ki mem-
1\i' ~~hhat ve içtimai muavenet ve

\ 1\ lozij Baıvekilin Mlzü yanında ol-

~!landı. Bütün meclis bu ihtiyacı 
Si ~tu. Anlıyordu. He11Jen o sene 

''e >nücadeleye başlanmıttı. Bir 
<luşm~nla uğraşılırk•n, diğer 

tik sıfatı kültürü birleıtinne gibi görü· 
lür. Türk kültürünü hir yere tekasüf et
tirmek. Türk kültürünü kabul etmiyen
lere kabul ettirmek. 

Fecidir: Burada doğmuf, 45 • 50 ya. 
ıına gelmiı olup ta bir kelime türkçe bil
meyenler vardır. Ben kanunu ekonomik 
bakımdan alacağım: 

Aşiretleri aşiretlikten çıkarmak lazım· 
dır. Bazı aşiretler hi.la orta zamanda 
yaıarlar. Aşiretin Kanuni zamanında ve
rilmit bazı salihiyetleri vardır. Zira 
Türklük duygusu yerine müslumanlık 
girmiıti. Müslümanlıkta vatan yoktur. 
Milliyet hiç yoktur. 

Türkiyede hepsi bir dütünür, Türk 
kültürüne bağlı vatandaılaf olması Türk 
ekonomisinin kuvvot bulmasına yardım 
edecektir . 

Mübadele itinde Türkler zarar etti 
derler. Çünkü Türklerin ticarete, sana
yia istidadı yokmut. 

Tarih tetkik edilirse Asyanın ıioareti· 
ni Türkler yaparmıı. Çin ile garp ticare
ti Türklerin elinde imiı. 

Memleketimizde yeneıme ra•) onel 
bir halde aeğitdı. :,ehirlerın menıei pa
zara gider. Orada pazar kurulmuı, sa .. 
natki.rlar toplanmıı, havali iktısadı yayıl 
mıştır. 

Memleketin fJaz.ı yerleri gayri münbit 
bazı yerler aıtmalıdır. Ekonomik vaziyet 
düzeldikçe kırlardan şehirlere cereyan 
olacaktır. Bizim iıimiz kendi kendiıini 
beklemeğe müsait değildir. Hükumet 
bunları zorla batka yere iskan edecek
tir. iskan kanunu neticelerini çabuk ve
reıniyecektir. Çok mesaiye, çok masrafa, 
çok bilgiye ihtiyaç vardır. 

Nüfus dediğimiz vakrt keyfiyet ve 
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Gü~~u y©ı~o 
:tI-ı ilsa ba.ka:ı•-ı1z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en §ayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En giizel yazılmış makalenin sahibineı 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibineı 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir . 

Bu mu•abakaya >'alnı:ıı. liseler, yüksek mektep talebeleri lrtiraA 
edebilirler. Y azJarın gazete yazısıyla azam[ 75 ve cugari 30 
ıatır olmcuı, kağıdın bir tarafına yazılmıı bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

• 

Geçen müsabakayı kazananlar 
Güzel yazı müsabakcuında bi rinciliği «Paria • Berlin yolunda» 

serlevhalı yazı ile mühendis mekte binden Ahmet Relik, ikinciliği 
«Avrupada genel bir anlaşmaya doğru» serlevhalı yazı i~ Galataııa
raydan Ömer Fuat kazanmıştır. 

Kendilerinin hüviyet varakal.a rile idaremize müracaat ederek mü
kiilatlannı almalarını rica ederiz. 

PARIS. BERLIN YOLUNDA 
Ay sonu, ayın ilki gibi gene Acu • 

.nun aıyaaa[ durumu üzerinde izler bı
rakacak bir gün oluyor. lngiliz Dışi~ 
leri bakanı Sir Con Simon Fransız • 
lngiliz • Londra konuımalarından son 
ra Bcrline gidiyor. Bugüne kadar Lon
dra aıyasal konu§malarda sıklet mer -
kezi olmu,ıu. ltalya • Fransa konuı • 
malan uluslar kurultayı çerçevesinin 
dı§ına çıkmıtı. Biraz sonra bunu takib 
eden Fran.aa • lngiltere konu§maları 
da uluslar arasında parça parça an .. 
laımaların bütün arasında anlatma -
dan konutmaya nazaran daha verim .. 
li olacağını ispat etti. 

Romada Avuıturyanın iatiklilini ta
nmıak ve tutmak için verilen kara.ı
Avuaturya Batvekilini evvela ltalyaı 
aonra da Fransa ve lngiltereye gitme
ye icbar etti. Görülüyor ki uluf adam
ları, idare ettikleri ulusun menfaatleri 
ni karıılıklı onlaımalarda buluyorlar 
ve bundan ötürüdür ki günler geçtik
çe her merkezi hükumet böyle konuş
malara sahne oluyor. 

Berlin, Londra ve Parisin birlikte 
yaptkları tebliğe kartı batı Avrupasın 
da hava anlaımalannı ele almıf, buna 
çok müsait davranmıtlı. 

Londra konuımaları Almanyanın, 
V eraay muahedesinin kendine yükle .. 
diği ezici silAhsızlanma kayıtlarını kal 
dırmıt olmasını hukuken tanımı§, onun 
la müsavi şartlar içerisinde anlaımaya 
iml<i.n kapıların açmııtı. 

Almanyaya kar§ı birlikte ileri sü
rülen doğu antlaımaıına girit ve ulus
lar kurultayına dönüı Alman diplomat 
!arı tarafından hiç ele alınmamıı ona 
kartılık çerçevelenmiyen bir alan için 
de İngiliz ve Alman ulut adamlarının 
konuımalarının çok yerinde olacağı 
ileri sürülmüştü. lngilizler, Avrupada 
yıllardan beri elde ettikleri ara bulucu 

J 

haualarını muhafaza ediyorlar. lıte 
bu konutmaların yapılmak istenmesi 
Almanların dik kafalı olmadıklarını 
gösteriyor. llk zamanlarda ecnebi mat
buatının bir kısmı Almanlann bu ha
reket tarzlarını Fransa ile İngiltere a -
raaına sokulmak isteyen bir kara kedi 
gibi karıladılar. Halbuki durum bu -
nun böyle olmadığını göıteriyor. Al • 
manların açıktan açığa eski dü§manla 
rına kartı dost eli uzatması acun ba • 
rııı için tam yerinde yapılmıt bir ha
rekettir. Franarzlar bundan teli.ıa dü
§ebilirler: Çünkü, ne de olsa Almanya 
ya doğrudan doğruya yaklapnak bü • 
yijk gayretle bağlanabildiği küçük iti-
18.fı, dostluğuna her zaman inanç bes· 
leyebileceği askeri müttefiklerini, gü • 
cendirebilir. Sonra Fransa lngiltere gi 
bi tek kalabilecek bir ulus değildir. 
Küçük itilafla beraber Sovyet Ruıya
arnı da düşünmek mecburiyetindedir. 
Bu mecburiyet, ILondra konuşmaları
na kartl Sovyet Rusyanın düıünceleri
ni Berlin konuımalarından önce &Öy · 
!etti. Sovyet ulut adamları Con Simo· 
nwı Berlin seyahatinin daha ileriye gö
tünnesini, memleketlerine kadar g"I • 
mesini temenni ettiler. 

Şimcli Londra, kendi yerini Berline 
bırakİı. Fransa lngiltere konuşmaları· 
nın içinde bulunduğu ıartlara göre, 
müsbet netice vermesi, barış için ve • 
rimli olması, barış seven ve isteyen· 

!ere çok kuvvetli ümitler vermişti, 
Paristen Berlıne oraaa4ı .... __.. belki 

Moskova, V arıova ve Prağa kadar u
zanacak olan bu konu§malar batı Avru 
pasının emniyet havasını bir kat daha 
perçinleyecek, acunun barı§ sıyasasını 
daha kuvvetleıtirecektir. Buna emi • 
nız. 

Y. Mühendis Mp. Ahmet Refih 

Avrupada genel bir anlaşmaya doğru 
3 Şubat tar:hinde lngiliz ve Fran

aız hükumetleri birlikte olarak yeni 
bir müzakereye başlanılması için Al • 
manyaya bir nota vermitlerdi. Buna 
Almanya hükıimeti 13 Şubat tarihin
de müsait bir cevap ile kar§ılık verdi. 
Fakat mutlaka bir lngiliz nazırının Al 
manyaya gelmeaini de istedi. lngilte
renin huna razı olması Üzerine iki dev 
Jet arasında konuşma için bir kapu a
çıldı. ilk temaa olarak lngiliz elçisi Al 
manya Oı§itleri bakanı ile görüıtü. 

Ayni zamanda lngiltere, Dı§itleri ba 
kanı Sir Con Saymenun mart ayı bat -
larındl\ Almanyaya geleceğini bildırdi. 
Ancak bundan evvel kendisinin bir 
konfer"'ns vermek bahanesile Pariıi zi 
yaret edeceğini ve bu esnada Bay Flan 
din ve Bay Lavalle görüşeceğini A • 
jans hAberlefinden anlıyoruz. Bu da 
gösteriyor ki lngililtere bakanı Alman 
yada yapacağı görüşmelerde Fransız 
İateklorini de gözönünde bulundura -
caktır. 

Bütün bu tee§bbüs ve görüşmele • 
rin •ebebi büyük harpten sonra Av • 
rupAda tahaddüs eden anormal vazi .. 
yete karıı mağlup devletlerin günden 
güne karşı koymağa batlarnalarıdır. 

Çünkü harpten sonra mağlii.plara, 
bilhassa Almanyaya pek ağır ıartlarla 
dolu muahedeler imzalatılmııtı. Fa • 
kat bata Hitlerin gelmesi ve Alman 
ulusunun tahammülünün tükenmesi ü
zerine Almanya ciddi bir surette de -
vam edegelmekte olan vaziyete karıı 
gelmeğe baıladı. Bunun üzerine galip 

kemmiyetçe artması diyoruz. Olümün 
azalması, doğumun artması nüfusun 
kemmiyetçe artına11na yardım eder. Nü
fusun kuvvetli olması, daha verimli ol .. 
maıına yardım eder. 

Bugünkü çocuklara keyfiyet itibarile 
verilen terbiye nüfusun bilgisi de olması· 
dır. Maarif cihetinde de bununla meıgul 
olunmaktadır. 

Türk çocuğu karakter sahibi olarak 
yetiımek; batıl ıeylerden azade olarak 
yetiımek ister. Zamanımızın maarif ü]. 
küsü bunu temin için uğraıır. 

Osmanlılıktan bahıederken "ferdi ça
lışmaktan alıkoyar., demiştim. Bunlar 
Osmanlılığın gerilemesinde bir sebep ol
muıtur. Maarifteki hal, bugün, onun ta
mamile zıddıdır. 

devletler yeni baştan bir takım kombi 
nezonlar bulmak mecburiyetinde kal
dılar. ilk evvel Almanyayı birtakım 
konuımalarla avutmağa çalııtılar. Fa 
kat bunlarla Avrupada esen emniyet
sizliği yok edecek ve hakiki bir barııa 
içindir ki galip devletler, bu emnıyet
sizliği yok eedcek ve hakiki bir barı§& 
müncer olabilecek ciddi bir konut -
maya giritilmek Üzere Berline. ,,uka- 1 
rıda yazdığımız teklifte bulundular. Al 
manyanın bunu iyi teli.kki eLmesı 11.Jze 
rine mart baılarmda ilk konuşmalar 
başlayacaktır. B1' konupnaların diğer 
bir kıymeti daha ziyade evrensel ol· 
mağa yüz tutmasıdır. Çünkü Sir Con 
Simonun Almanyaya gideceğini haber 
alan Sovyetler kendisini m=l•ketle -
rine davet ettiler. Yani huaule gele -
cek dostluğun temi.nine icap ederse 
kendilerinin de samimiyetle ortak ola 
caklarını anlabnıt oldular. 

lıte biz de bu hareketlerin dünya
nın çok mühtaç olduğu gen~I bir ba
rııı doğurmaaını bütün kalbimizle di • 
teriz. 

Galatasaray lisesi Omer Fuad 

Adana Çocuk Esirgeme 
kurumunun faaliyeti 
ADANA, 3 (A.A.) - Şarımız çu· 

cuk esirgeme kurumu yıllık toplantı
" yapılmış idare heyetinin yıllık ra
poru dinlenerek hazırlanan yeni yıl 
bütçesi onaylanmıttır. 

Bütçe 4250 lira gelirli ve o kadar 
da giderlidir. 

Dörtyol, Kozan ve Erzin çocuk e
sirgeme kurumlarının bütçeleri de O· 

naylandıktan sonra yeni merkez he
yetinin Üyeleri seçimi yapılarak lop· 
lantıya aon verilmiıtir. 

Adana civarında 
eski eserler 

ADANA, 3 (A.A.) - Geçen yıl 
Adana ve Tarıuıtaki bazı köylerde 
eski eserler arıyarak tetkikat ya .. 
pan müteha .. ıs Amerikalılar bir kaç 
aylık aralıktan sonra §ehrimize telt
rar gelmitlerdir. 

Mütehassıslar 5 mart salı günü bu 
köylerde tekrar araştırmalara baılı-
yacaklardır. . 

Şehrimiz müze müdürü bu İ§ler
de komiser olmuştur. 
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Arablsta~da 

imparatorluğu 
--G"""'.:-!~~ 

yıl<ıldı 

Her hahhı mahfıudur. Ya.&an : Son Yemen valui Mahmut NEDiM 

Hüseyin Hilmi Paşa Yemeni ıslah 
düşünüyordu ? • • 

ıçın ne 
• 

Asilere karşı 
nerelerde ve 

bulundurulacak kuvvetler 
nasıl tabşid ediliyorlardı? 

Hüseyin Hilmi Patanın bu fikri halinde melliuz mahzurlar bir dere-
ilk nazarda yanlıt değildi fakat bu c.eye kadar zail ve devletçe belki 
noktada dütünülecek birçok cihet- tedricen emniyet hasıl olur. 
ler vardı. Bu fikir zaman zaman, Bir de def'atle edilen tecrübelere 
belki de hüseyin Hilmi paşadan ge- göre Somali ve Sudanilerden T e-
lerek, ortaya atılmıfbr. hame kısmında istihdama haheş-

Netekim bilahare, ve son defa ker pek az adam bulunabilir. He- ' 
olmak üzere lıtanbuldan Dahiliye le Taaz aancağı hemen umumiyet 
nezaretinden 7 nisan 1330 tarih ve itibarile cibal olduğundan bunl~r 
387 numaralı telgrafla bana fU ya- oı·ıı.larda pek az İf görebilirler ve 
zılıyordu: belki hava ile de ülfet edemezler, 

"Umum Yemen ve Asir teşkilatı Cibal kısmı tahliye olunursa Taaz-
askeriyesi hakkında ittihazı dütü- da bulundurulacak luvvet hem ln-
nülen tedabir atide arzedildiğin- gilizlere, hem de Zeydilere kartı 
den bu bapta mütaleanızın serian olmak 18.zınıgelir ki nokati lazime• 
biletraf ibnası: Yemen ve Aıirin de müdafaalı karakolhaneler yapıl 
dahil kısmı tahlive edilerek yalnız dıktan ıonra li'l'anın celd. net ve 
bervechiati yerlilerden toplu lruv· vüs'atine göre bu kuvvetin laakal 
vetler bulundurulacaktır. lngilizle- altı taburdan ibaret olması lazım
re karşı Taızda iki tabur bir ba- dır. Bir de lngilizlere yalnız_ Taız 
tarya iki hecin süvar bölüğü alelu- ıancaiı hudut olmayıp hattı fasıl 
mum Yemene kartı Hüdeydede merkesl illyetİL ı; i<l kıuasına t~ 
dört tabur iki hecinsüvar bölüğü, bi (Ceben) nahiyesine dayanmıf 
buralarda her türlü isyan ve taka- oradan 'imali şarkiye doğru tahdi-
veti bastırmağa kafi kuvvetler bu- dat henüz 'bitmeyip cephede tevak-
lundurulmakla b..-raber Muha, Miki kuf etmit ve timali tarki tahdida-
Kaleh, Bilir, Rtia Me, .ip, MiJi, tının noktal ıabltesi hala taayyün 
Cizan, Şakik ve Sim gibi sahil mm- etmemit olduğundan tahliye halin· 
takalannda azami yüz nefer mu- de cibal kısmında kalacak Rida ka-
hafazası mükemmel müdafaalı zasında lngilizlerle Cebelliler ara-
gümrük kaleleri yapmak kaçakçı- aında tahaddüs edebilecek cüz'i bir 
lığın tiddetle r_,eni · .:: bil.ı:num •e- ihtilaf ve buna lngilizlerin mun " 
vahilin sıkıca tarassudu için Hü- zam olacak az bir parası hüdane-
deyde de umum kumandanın em- kerde lngilizlerin San'aya doğru 
rine tabi lüzumu kadar ganbot bu- nüfuzlarının tevessüünü mucip o-
lundurmak, Ciddede yeniden iki lur. 
tabur bir batarya, iki hecinsüvar idris ile imam hazretlerinin ev-
böıiığü teşkil etmek ve Kanefde ve veli. müttefik iken sonra itilaf üze
CıdJe kuvvetlerini Hicaza sureti rine aralarının açılması ve timdi 
umumiyede teşkilatı peyderpey za. muharip bulunmaları meselenin em 
bitleri nizamiye ve efradı arap ol· ri tahliyeyi ne kadar müşkül kılaca-
mak üzere milli ve mahalli bir tek- ğı ise mülahaza edilmeğe değer bir 
le konacaktır. Efradı Somali ve Su- meseledir. 
danlı Mısır ve bunlar Afrika hal- Binaenaleyh ıevahil tayanı em-
kınden veya milli taburların bulu- niyet bir surette eıash bir kuvvet-
nacağı mıntakadan uzak yerler a- le ve son ıiıtem vapurlarla ve Taı:ı 
halisinden gelecektir .Taburların sancağı muntazam nizamiye tabur
gelecek zabitanı timdiden orduya larile bihak!Jwı inzibat ve muhafa
mensup ve milli efrat nihayet onba- za olunmadikÇa ve Taız hiç olmaz. 
tı olacaktır. ileride bunlardan kü- sa bir kablo ile Hüdeydeye rapt ve 
çük zabit yetittirilmesi de tecrübe idris meselesi halledilince Rida ka-
edilecektir. Peyderpey tekmil pi· zasının emri muhafazası güzelce 
yade taburları yerine hP_,_,. temin ve cibalden çekilmek için 
de ve makineli tüfek bölükleri ve imam hazretlerile bilmütavere bir 
hecinli bataryalar tesı. ~- --- .• ı. münasip zemin hazırlanmadıkça 
Milli taburun efradı. bet sene ~iz- yalnıı --··&.hil, Tehame ve Taız için 
met eder. Her neferın maatı ıate ittihazı dütünülen tedabiri askeri-
kendisine ait olmak üzere yüz elli ye ve vesaiti muhafaza ile elde bu-
kuruştur. Elbise ve techizat devlete lundurulmaıı devletçe arzu olun-
aittir. Bet seneyi sadakatle ifa ve makta bulunduğu anlatılan mahal-
ikmal edenlere bin kurut mükafat lerde ve Taız sancağında temini 
veriliyor ve maatına bet sene de el- baka ve emri tahliye gayri müm
li kuruş zammolunur. Vefat ederse kün ve atiyen her türlü mahazir ve 
ve tehit olursa ailesine ve sakat ka- masarifi calip görülmektedir ... ,. 
l?'sa kendisine ayni ikramiye veri· Bunu buraya almakta bir maksa-
lır .,, dım vardır. Bazılarınca, eğer Ye-

Görülüyor iti Babıali Yemene men bu sekilde idare edilse idi, o-
bir tekil vermek ıçın bir teyler rada muhakkak surette rahat eder-
dütünmüş.tür. Bu, dediğim gibi, ilk dik fikri sık sık ortaya atılmıttır. 
nazarda cazip görünüyorsa da ha- Hüseyin Hilmi patanın da büyük 
kikat hiç te öyle değildir. Bu hu- bir hüsnü niyetle bu fikri ileri sür-
susta ben, müteaddjt defalar mer· düğünü ve daima müdafaa ettiği-
hum Hüseyin ~i~mi pafa ile de mü- ni ıöylemittim. itte bu fikirlerin 
nakatalar etmıttım. tatbik kabiliyet ve kuvveti olmadı· 

Babıii.liye bu hususta verdiğim ce ğını anlatmak içindir ki fUracığa 
vap, bu teklifin sakat taraflarını bu iki vesikayi ııkıttımıağı fayd.ı.-
izah ett ği için, onu da aynen ko- lı buldum. 
yuyor,um: 

"Yemen ve Asirin dahili kısmı
nın tahliyesini ve yalnız sahil ile 
lngilizlere kartı tutulmasını icabet
tiren siyasi sebepleri, yakından bil 
mediğim için bu bapta bir tey di
yemem. 

Ancak sevahilde ve belli batlı 
tehirlerde ve seyyar bir halde ln
giliz ve ltalyanların nim himayesin 
de bulunan ve timdiye kadar jan
darma ile karıtık bir surette istih
dam olunan Somali ve Sudanlılar 
dan kuvvetler tetkili ve emri muha
fazanın mücerret bunlarla temini 
mümkün olamıyacağını Yemen ah
valine vakıf olanlar takdir ederler. 
Çünkü T ehame ahalisi bunlardan 
daha cesur ve sili.htör ve iklim ile 
meluf olduklarından ne kadar mü
kemmel esleha ile mücehhez olsa
lar kabileler nazarında nüfuz ve 
tesirleri pek az olacagından ıırf 
nazarı ecanibin tahtı tesirinde bu
lunmaları itibarile pek ziyade ha
izi ehemmiyet olan mevakii mezkii
renin emri muhafaza ve müdafaa· 
sının defaten bunlara tevdii muci
bi m :haziri adide olacağı fÜphe
sizdir. 

Bida:veten nısıf nısıfa muntazam 
askerle karıtık olarak istihdamları 

* * * 
San'ıı.dan imam Yahyaya mek

tup yazarak fikrini öğrenmek iste
dim. Aldığım cevaplardan imamın 
itilafa mütemayil olduğunu öğren· 
dim. Esasen muhabere cereyan 
ediyor, <\damlar gidip geliyorlardı 

Nihayet imam Yahya ile bir itilaf 
zemini bulundu. Ve bir itilaf name 
akdolundu. 

Bu itilafnameyi tarafeynin im
za etmesi için imamla ka~ılatma 
lazımgeliyordu. Fakat ne o San'a
ya gelmek istiyor, ne de bizim o
nun bulunduğu yere gitmemiz mu
vafık diişüyordu • 

Bu sebeple bir b14ka çare bul
mak lazımgeldi.Ve orta yerde_ 2800 
metre irtifaında Daan köyünde J. 
mamla buluttuk. 

imam Yahya bütün maiyeti ile 
karşımızda idi. 

Uzun bir zaman çarpıtan biri
birlerinin kanını döken inr.anlar, 
simdi dostça biribirlerine ellerini 
uzatıyorlardı. im~~. Ahmet izzet 
paşa ve arkadatlarile dostça, çolc 
samimi görüştü. Ve itilafnamenin 
imzalanmasından sonra ,öyle söy. 
ledi; 

f Bi.me,U) 
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M·;mi'ye mektuhları telefonla 
yazdıran adam meğer kimmiş? 

Hürasa korktuğu mektupları belki bu kasa
nın arkasından kendisini diı:ıliye
ceği Koverlihin aklına nereden gel
sin? 

[Fantoma ~ Hın;u namile maruf o
lan Marten Dal hususi bir baloda ga· 

, } c garıp bir hırsızlık vak.asının içine 
kanpnıştır. Çalınan şey ev sahibi Ma
dam Koverhhin ye~il elmasıdır. Bunu 
hnna ısırunde bir genç kı% aşırmıştır. 

Maksadı şudur: Çünkü bu yeşil el
mas Lımi 'BarenJcr isminde bir adamın 
katledildiği gece bunun üstünde 1di. 
ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
duğu yerde bulunmuştu. Brina bu mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmitk ıst;yordu. Halbuki mücev
her tekrar ortadan esrarengiz bir şekil· 
de kaybo..ınuştur. Bunu acaba ev sahibi 
KoverJih aşırmasın. l'akat neden bu a
dam ooyle bir hırsızlrğı yapacaktır? 

ışte ual. 'f.mdi genç kıza bir yar
dım olmaı:k üzere Koverlihin arkasını 
takıp etmiş ve onun da bir gece Cimi 
B .. enjerin katledildiği dairede ayni şe
k.ide vurulduğunu görmüştür. 

Bir sürü maceralardan sonra yeşil 
müccvhcrı bulmuş bunu genç kıza tes· 
1im etmiştir. Şimdi katili bulmak için 
BarenJerin masasına geçm.ş, ve orada 
müthiş bir hadise ile karşılaşmıştır. 
Fakat nihayet katilin Kondon olduğunu 
meydana çrkarmış ve onu yakalamış
tır.] 

Brina titreyerek sordu: 
- Ya Miminin mektubu? 
- Yazıldığından beri, herhalde 

yüzlerce elden geçmi,ti. Belki ev
velce kasada Miminin mektubu da 
ayni adama aitti. Belki bu adamın 
hafızası zayıftı da her kasayı aç
mak istediği zaman bir kağıda bak
mak mecburiyetinde kalıyordu. Bu 
tehlikeli bir ,eydi. Çünkü kii.ğıd 
batka birisinin eline de geçebilir
di. Kuvvetle tahmin ettiğime na
zaran bu adam dalavereyi mektu
bun içinde gizlemeğe çalıştı. Nu
maraları bildiren harfleri diğerle
rinden farklı olarak yazdı. Veni
hayet itte bu usul icat olundu . 

- Peki Gittler ne oldu? 

- Size evvelce de söylediğim gi
bi Gittler bir hırsız, bir ha:ydut ola
cak bir yaradılıtta değildi. Hasta
lıgının fazlalaştığını görünce vic
danı uyandı. Çalınan etyayı sahip
lerine iade etmenin çaresini arama
i'ıa bafladı. Polise gitse kendisini 
de e'.e vermif olacaktı. Kondonun 
yanından kaçınca Barenjerin evi
nin karfıamda bir apartıman tuttu. 
Penceresinden kar,ıda olup bitenle 
ri görebiliyordu. Yaptığı bütün ka· 
ranlık iflere rağmen Barenjerin po-
1.slen her zaman kaçınmanın usulü 
nü bildiğini biliyordu. Zaten kasa
yı onun evine naklettirmeği de bu
nu bildiği için teklif etmifti. Ve Ba 
renjere eğer her teyi olduğu gibi 
anlatacak olursa onun mücevher
leri sahiplerine iade etmekte kendi
sine yardım edeceğini umuyordu. 
Gittler kasanın nasıl açıldığını bil
miyordu. Yalnız Miminin mektubu 
nun bu itte büyük bir rolü olduğu
na kanidi. Barenjerin bu ifİ ken
di kendine halledebilecek kabiliyet 
te olduğuna emindi. Mektubu tele
fonla yazdırmağa . b~ladı. Henüz 
birkaç satır yazdırmıtb• ki bir silah 
•esi mektubu yarıda bıraktı. Polis, 
Barenjerin öldüğü evi nezaret altın 
da bulunduruyordu, Bu şerait dahi
linde Kondon hazinesine bir türlü 
yana~mıyordu. GiUleri bulmak i
çin çok çalıştı. Birçok planlar kur
du fakat hepsi bofa gitti. Bütün 
derdi kasayı Barenjerin evinden çı 
karm-:ık, yatına tafıtmak sonra bir 
seyahat bahanesile ıazakl~mak .. 
Fakat buna muvaffak olabilmenin 
çaresini bulamıyordu. Aradan bir 
ay geçli. Madam Koverlih kostüm
lu ,.,;r balo verdi. Y efil bluzünün 
içinde o kadar güzel idiniz ki! .• 

- ') gece güzel olmamda ay aydın 

lığının çok dahli vardı. Zaten eğer 
ay olmasa idi size müracaat et
mek cesaretini de kendimde bula
mıyacaktım. 

- Öyle ise aya te.ekkür etmem 
lizrm. O gece yetil tatlı brot bi
ze ne lıeyecanlar geçirtınişti. Kaç 
elden geçti ••. 

- Hali kendi kendime, Mösyö 
Koverlih onu ne diye aldı? diye so
ruyorum. 

Dal ona Sumenin anlattığı kıs
kançlık şüphe hikayesini anlattı 
ve: 

- işte, dedi, Koverlih, Barenje
rin apartımanına gitmek için karı
ıının tertip ettiği suvareden kaçtı. 
Bu sırada ev nezaret altında değil
di. Çok geçmeden telefonun zili 
çaldı. Gittler pencereden Koverli
hi görmüştü. Onu iyi t~nıyordu sır
rını ona söylemekte hıçb.r te~1lıı<c \ 
yoktu. Koverlih kasayı açmaga ka 
bııl etti aradaığı, ve bulmaktan da 

- Fakat Raif Kondon suvarede 
idi. 

- Suvareye geç geldi ve erken 
gitti. Çünkü gidip Barenjerin evi
nin etrafında dolafmadığı gün yok 
tu. Bazan yalnız evin önünden geç
mekle iktifa ediyordu. O gece Ko
verlihin içeri girdiğini gördü .. 

- Ve Koverlih mektubu yazar
ken ate' etti .. 

- Evet. Fakat .•• (Dal yüzü biraz 
kızardı) bir şey, veya bir adam O· 

'nu rahatsız etti. Eli titredi. Kover· 
lih sathi bir yara ile kurtuldu. 

- Ya geçen ~ece? .• 
- Geçen gece hemen hemen ay 

ni sahne tekerrür etti .Fakat ara
dan geçen zaman zarfında Kon· 
don, Gittler bulunduğu yeri ketfet· 
mi,ti zannedereem •.. (Dal dikkat
le tırnaklarını süzüyordu) öyle tah
min ediyorum ki... taf .i!atını hiç 
bilmiyorum... Bunu Sumersden öi
renirsiniz. Gittler telefon ederken, 
Kondon üzerine saldırdığı zaman 
büyük bir korku geçirdi. Şimdi ar
tık vicdanı rahatladı. Çok geçme
den iyileteceğini ümid ediyorum. 
Kendinde Sumen., bütün hikayi an 
!atabilecek kadar kuvvet buldu ve 
Kondonun aleyhinde sehadet ede-
ceğini bildirdi. · 

Dal gözlerini Br ;naya kaldırdı 
ve: 

- Şapkanız çok 
dedi. 

güzel Brina, 

- Evet. T omun da hoşuna gidi
yor. 

- Ah •.. evet .. T om .•• 
- Marten h:kayesinin sonunu 

anlatmıyacak mısınız? 
- Sonunu mu 7 .. 
- Geçen gece elup bitenleri. 

Bana F antoma - Hırsızdan bahsedi
niz. Ve yüzünüzdeki bu kesiklerin 
nereden geldiğini söyleyiniz •• 

- Evet ... peki... tey .• baza11 •• 
sairifilmenamımdır da ••• 

- Sahi mi Marten? Ya Fantoma 
Hırsız? 

O mu? Eğer dikkat etmiyecek o
lursa b:r gün muhakkak Sumers 
onu yakalayacaktır. Fakat bu kor
kunun onu yapacağı itlerden alıko
yacağını zannetmiyorum. 

Dal içini çekti ve gülerek şapka
sını almak için elini uzattı. Sergü
zett bitınişti ve perde Brinanm ü
zerine kapanıyordu. 

- Gidiyor musunuz Marten? 
- Evet .. Anlıyorsunuz ya .• ben .• 
- Evet .• Anlıyorum.. 
Ve dostça gülerek Brina elini 

uzattı. 

- Şansınız açık olsun Marten. 
Sumersin, Fatnoma. Hırsızı yakala 
mak için onun sairilfilmenamlığın
dan istifade edemiyeceğini ümit e
derim. 

B 1TT1 

lngiliz lirası 
.. (~at•. ı. inci aahifede) 

lükler geç.ırmıştır. t0alıı:at evveliıi gÜn 
Londra' dan alınan telgraflar, Sterling 
fiatlerine jyiden iyiye te-s.ir etm.iı ve yedi 
kurut birden dütmeaitıe sebep olmuıtur. 
Cumarteıi ıünü aktamı Bot"aada Ster
ling fiatleri (598) kuTuıtan kapanmıttır. 

istikrar için çalışılıyor· 
LONDRA. 3. (A. A) - lngiliz lira

sının henüz nihayete ermediği zannında 
bulundukları sukutunu teiıir eden bazı 
mühim maliyecil..-, lrıeiliz, Fransız n 
Amerikan makamatı arasında İııtİf8reJe.. 
re girişmek ıçin, zamanın hassaten mu· 
vafık bulunduiu mütaleasındadırlar. is
tikrar teminine matuf olduğu takdirde 
akamete uğnyacak olan bu istiıareler, 
ancak kambiyo piyasasında.IU reımi mÜ· 
dahaleler arasında bir insicam teminini 
istihdaf edecek olursa, muvaffak olmak 
ihtimalleri pek ziyadedir. 

Düşüklük Amerikada naul 
karplandı? 

NEW • YORK, 3 (A.A.) - lngiliz 
lirasının 4 dolar 78 cent'e düşmesi, para 
harbı endiıelerini doğurmaktadır. Bu 
hadise, yalnız lngilterenin bal<hazırdaki 
ekonomi müıküli.bna ..-e ıiyasal tered
dütlerine nazarı dikkati celbetmekle kal 
mamıt ve fakat ayni zamanda Amerikan 
muhafazakarlarının o kadar inanmıı o) .. 
duklan lngiliz ekonomik kalkınmaaının 
doğruluğu hakkında ilk defa olarak mali 
mahafilde şüpheler uyandırmıttıT. 

Zira bunların kanaatince bu kalkınma 
ekonomik ve soysal alanda hükumetin 
müdahalesi olmaksızın vukubulmuştur. 

Parİ$ borsasında 
PARIS, 3 (A. A.) - 2 mart tarihin· 

de Paria borsası vaziyeti: 
Esham borsasında daha az İttırat var .. 

cbr. lngiliz lirasının ehemmiyetli sukutu, 
bütün piyasaya muhtelif surette tesir e-
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Yunan Asileri Giridi ~le geçirdiler lng liz Nazırı 

Martın 7 sinde 
(Başı 1 inci sayfada) 

Asiler Girit'te 
ATINA, 3 (A.A.) - Havas ajan

aı muhabirinden: 
Asi harp gemileri, Giritte Suda li

manına gelmiılerdir. Sükunet vardır. 
Fakat Ciritte kanıık olan vaziyet hak 
kında sarih maliimat yoktur. 

Bugün ağlebi ihtimal, kati bi ... ıün 
olacaktır. 

Kabinede tebeddül 
Deniz itleri bakanı, Bay Hadji Ki

riakos istifa etmiıtir. Yerine amiral 
Sophocle Dousmanis tayin e.dilmittir. 
General Metaksaıı, nezaretsız na:zrr 
tayin olunmuıtur. . 

Hava bakanlığı müsteıarı Bay Schı 
nas, hava bakanlığına tayin olunmuı .. 
tur. , 

Bu münasebetle Atina ajansı, neı· 
rettiği bir t~bliğte, hükiimetin aerbest 
fırka baıkanı Bay Metakaaıı ".e 
Balkan muharebesi esnasında denız 
itleri erkanı harbiye reisi olan Bay 
Dousmanisi iş batına çağırmak sure: 
tile ittihaz ettiği kararlarını, kendı 
mevkiini takviyeye matuf olduğunu 
yazmaktadır. 

V enizelist gazeteler 
Bay Venizelosun vaziyeti, daima 

endişeler uyandırmaktadır. 
Bütün memlekette örfi idare tatbik 

edilmekte ve Venizeliat gazetelerle 
diğer mJhalif gazeteler intişar ebne .. 
mekted.r. 

Müstakil Espia gazetesi, muhale • 
fet reislerine hitaben yazdığt bir ma
kalede, Venizelos nezdinde te-,e~bü.> .. 
te bulunarak kendisini Atinadakı ha
kiki vaziyet hakkında tenvir etme
lerini ve memleketi tamir kabul et
mez felaket'erden kurtarmalarını ta
lep etmektedir. 
Hükumet;n Venizelosa hitabı 

ATINA, 3 (A.A.) - Havaa muha
birinden: 

Asilerin elindeki gemilerin ne 
olduğu malürn değildir. Girit valiai, 
asilerin başı amiral Demestr;asa bır 
telsiz çek'.p, kendisini bir korsan te-
15.lı.ki e!tiğ~ni ve Girit kıyılarına so -
kulduğu takdYrde top ate,i!e kar~ıla
nacağını bildirmittir. 

Başvekil Çaldaris, ( Hükümetin, u
lusal hJ.rriyeti korumakla vazifesini 
yaptığının ve bu hürriyet uğrund~ 
sonuna kadar cidal edeceğini) eskı 
başvekil Venizelosa bildiriJmeıinİ Gi
rit valis.ne emretmittir. 

Atinad.ı miting 
Atinada toplanan büyük bir halk 

kütlesi, İsyanı tertip edenlere kartı 
nefretini izhar etmiş. ve Çaldaris hü
klımetini alkışlamıştır. 

Selanikte vaziyet 
Selanikte, Makedonya ve Trakya

da tam bir sükUnet vardır. 
Selanikteki memurları yerlerinden 

atmak ve daireleri işgal etmek için, 
Venize1oı partisine mensup ba~ı as
keri şahsiyetler, Atinadan bir •taret 
beklemi§lerse de, Atinadan gonderilen 
feaatçılıırın tevkifi üzerine bu teşeb· 
büa akim kalmıştır. 

... 

Zaten her ihtimale kar§ı poliı ve 
asker kuvvetlerj uyanlk bulundurul -
makta idiler. 

Asi donanmasının muhtemel bir 
taarruzuna karşı, körfezin ağzına ih
tiyaten toplar yerle§tirilıniıtir. 

Burada örfi idare ilin edilmiştir. 
Toplantılar yasaktır. Telgraf ve tele
fon muhaberatı yeniden açılmııtır. 

Üç tayyare bir gemi 
Henüz teeyyüt etmiyen haberlere 

göre, asi gemilerden biri babrılmıı, 
hükilmet tayyarelerinden de üçü tah· 
rip olunmuftur. 

Bay V enizelosun İsyan hareketi
ne iltihak ettiği rivayet ediliyor. 

Miralay Çanakakis, (Girit ihtilal
cileri kumandanlığına) naabolunm114· 
tur. 

Girit adası asilerin elinde 
PARlS, 3 (A.A.) - Jurnal ıaze· 

teıinin Atina muhabiri bildiriyor: 
cGirit valiıİnin iprlan cevapıız 

bırakmaıı, adanın asilerin eline dii.t
tüğü endiıeaini doğurmaktadır.> 

Ayan meclisi dağıldı 
PARIS, 3 (A.A.) - Echo de Pari· 

ye ıöre, Çaldariı hükÜmeti, Venize• 
liatlerin ekoeriyette bulundukları ayan 
meclisini ]iğvetmİftir. 

Muhakemeler başladı 
PARIS, 3 (A.A.) - Echo de Pa· 

ria gazeteıinin Atina muhabiri, Ati· 
nadaki Venizelist mebusların tevkif 
edildiğini ve da'1ıa timdiden ;htilal 
reislerinin, divanı harp tarahndan 
muhakemelerine baılandığını ve al· 
lebi ihtimal ekserisinin ölüm cezaıı • 
na mahkum olacaklarını yazmakta • 
dır. 

Ayni gazeteye göre, general Plaı· 
tiraı taraftarları, uzun zamandanbe
ri orduda mem:ıuniyeteizlik uyandır· 
mağa çalıf1Dakta idiler. 

Plastirasm beyanatı 
Bununla beraber, iki oenedenberi 

Canneı ıehrinde oturmakta olan Plaa
tiraa fU beyanatta bulunmuıtur: 

< Bugün bütün bildiklerimi, ga
zetler vasvasile öğrendim. Hadioeye 
hayret etmiyorum. Çünkü 1J1em• 
leketin hemen yarısı iıyan halinde
dir. Fransayı, ancak taraftarlanm be
ni çağırdıktan aonra terkedeceğim.> 

Papanastasyu mevkuf 
Ayni muhabirin verdiği malUma .. 

ta göre, eski cumhuriyet ]iki ve §efi 
ıeneral Papoulaa, Atinadaki hareka· 
tı jdare etmekte, çiftçi aosyalist fır -
kaaı şefi olan Bay Papanaatasyu 
da mevkuf bulunmaktadır. 

Venizeloscularm hazırlıkları 
ATINA, 3 (A.A.) - Atina ajan· 

den birtakım dedikoduları mucip olrnu§
tur. 

Fran11z fondonlan birkaç punto kay• 
betmittir. Yabancı esham daha tutkun
dur. Ve pek hafif tahavvüller göster • 
mektedir. 

\ • • 

, , 

, , , 

• 1 Bcrline gidiyor 
--o--

Con Simon'un Moıkov• 
seyahati geri kalıyor 

LONDRA, 3 (A.A.) - Maten'in Loll: 
dra muhabiri, Sir Con Simoo'un,,, •Y' hr 
7 nci günü akıamı Ber1ine varacagını ... 
her almıştır. lngiliz Hariciye N,~ı~~e• 
ma ve cumartesi B. Hitlcrle goruıtu J.'r 
ıonra tekrar buraya dönecektir. v_e .e 
kaç gün sonra da Moskova, VarşoJ3 \i 

belki de Prag'a gidecektiT. .. biP-
Echo de Paris muhabirine gore, d , 

kis nazırın Mo&kova seyahati, Lon r 
3 

ile Berlin arasında doğrudan do~rıı.t .. 
müzakere esasını müdafaa edenJer•rd .:ı 
siri altında bulunan B. Mac Do~ 
muhalefeti üzerine geri kalmıştır. 

Berlin hazırlanıyor 

Yunan harp gemilerinden Elli muhribi 

BERLIN, 3 (A.A.) - Hava•.'!'u~~ 
birinden: Alman hükümeti, lng~ı• .. k., 
riciye Nazırına muhteşem bir hu•~~ ,il.· 
bul ıösterecektir. V on N eurath, ~u• 5it 
şam lngiltere sefirine, hükumetııı yff' 
Con Sjmon için riyaseticumhur -~ .... 
da, müteveffa Mareşal Hindenbu.111 .. 
dairesini tahsia edeceğini bildirrnı!:;;ııi 

aı bildiriyor: 
Hükllmet, hemen iki aydanberi, 

Venizelos fırkasına mensup ve eski 
general Plastiraaın telkinlerine itaat 
eden açıktakj zabit1erin bir iayan ha
reketi hazırladıkları hakkında haber 
)er almakta ve ayni zamanda Veni
zelo!ÇU gazeteler hükU:met aleyhin
de şiddetle mücadelede bulunmakta 
idiler. 

Bu sırada (cumhuriyetçi) denilen J 

cemiyet le şiddetli tahriki.ta ba,la
mıı bulunuyordu. Hatta bazı gazete
ler Plastjraaın gizJ;ce Yunan - Bul
gar hududuna kac!ar geldiğini ve fa .. 
kat hazırlıkların henüz kafi olma· 
dığını görerek tekrar Kana hare -
ket ettiğini yazmıtlardı. 

Son gi.inlerde Venızelistler borsa
da piyasaları kırarak mühim mik -
tar ... a sabf yapıyorlardı. 

İsyan nasıl <'.ıktı? 
D-iinkü· isyan hareketi evveftil Sala -

min tersanesinde ba;. göstermiş ve açı
ğa çıkarılmş olan 30 kada" .,.,.du ve do· 
.ıanrr.a Labiti küçük bir müsademed~n 
sonra beş harp gemisine girmeğe mu -
vaffak olmuşlardır. Harbiye ve Bahriye 
bakanları vm'n ıidd.ıli tenkil tedbirle
ri ittihaz etmişlerdir. Sahile ve tersane
nin karıısındaki tepeye kıtaat gönderil
miş ve asilere ateş etmeğe amade iki 
batarya konulmuştur . .\yni zamanda ba
kanlar meclisi de toplanarak bütün Y u
nanistanda örfi idarenin ilMına karar 
vermi~ ve Atinada bazı levkifat yapıl • 
mıştır. Bu sadece bir ihtiyati tedbir İ
di, zira ıivil ve askeri memurlardan ge
len haberler ' ütijn , ... hirJc:.ki garnizon
ların hükümete sadık kaldıklarını ve 
her tarafta tam bir sükUn hüküm sür .. 
mekte olduğunu bildiriyordu. 

Harbiye mektebinde 
Bu arada, harbiye mektebinde bir İs

yan t"ebbüsü baı göstermit ve 15 k.ı· 
dar açığa çrkarı!mış olan zabit refaka -
tinde 14Cumhuriyetçi,, denilen cemiyete 
men.ıup siviller olduğu halde İçeri gir -
meğe muvaffak olmuşlarsa da hemen tes 
!im olmağa mecbur kalmıılardır. 

Efzun taburunda 
Üçüncü ve .son isyan hareketi Atina 

Efzun taburu kıılaıında olmuıtur. Plas
tras taraftan 15 kadar zabit, tabur za -
bitlerinin orada olmamasından istıifade 
ederek kıflayı iıgal "t~n ve askerin 
baıına g"?l'eğe çalıımıılarda-. Hüku • 
met asileTi si]i:hlarını tullın ebneğe 
davet etmiıse de bunlar mukavemet gös 
!erdiklerinden topla mürehhez kıtaat a
teş açmı§lardır. Asiler gece yarısından 
sonra saat 1 buçuğa doğTu teslim olmuı
lardır. 

Ölüler, yaralılar 
Müsademe netice•inde üç ölü ve 10 

kadar yaralı vardır. Sabahleyin saat 7 
de tersane hükiunet k•taah tarafından 
tekrar ifgal edilmiıse de aailerin elinde 
bulunan beş gemi denize açılmağa mu· 
vaffak olmuıtur. Şimdi bunlar tayyare
ler tarafından takip edilmektedir. Bü • 
tün hava filosu ve bütün ordu hükUıne
te aadıktır. 

Örfi idare il~na rağmen tehir mu
tat ç<'hreoini muhafaza ve herkes ıüku -
netle iıine devam etmektedir. 

V enizelos İsyana iştirak 
etmiştir 

ATINA, 3 (A.A.) - Atina ajanu 
bildiriyor: 

Amiral Sofokl Dutmaniı bahriye ba
kanı, Bay Sinas hava bakanı ve aerbest 
fikir fırkası önderi Bay Jan Metaksas 
da devleıt bakanı tayin edilmitler ve ye
min etmİ§lerdir. 

Bay Venizıelo. uyan hareketine iıti
rak etmiıtir. 

A verofun gÜvertesinde 
AT1NA, 3 (Milliyet) - Aıi harp 

ııemileri üzerine giden tayyanler bun
lara ldra ada11 civarında rastgelerek 
bombardıman etmitlerdir. Tayyareci • 
lerin temin ettiğine göre asi gemiler ü .. 
zerine aldan bombalardan birisi Averof 
kruvazörü güvertesinde patlamıttır. 

Uzlaşmak İstemiyorlllr 
ATINA, 3 (Milliyet) - Hüküme • 

tin muvafakatile Amiral Zipaldos iayan 
eden donanıınanın kumandanı Demosti -
ber'e telsizle teslim olmasını istemittir• 

A.i kumandan bu telsize verdiği ce
vapta uzlaf1Jl&Dm mümkün olmadığım 

bilclirmiıtir. 
Bugün asi donanma üzerine gönde

rilecek tayyarelerin bombardrman ede -
cekleri haberi verilmiıtir . 

Vradini gazetesi tayyarelerjn atlığı 
bombalardan bir torpido muhribinin ha
np olarak Averof tarafından çekilmek
te olduğunu yazıyor. 

Korsan gemileri 
ATINA, 3 (Milliyet) - Hükumet 

isyan eden donanmanın korıan gemileri 
ilan olunduğu memleketin bütün telsiz
lerile dün gece her tarafa bildirilmiıtir. 

ATINA, 3 (Milliyet) - Dün gece 
Batbakanın batkanlığında toplanan Ba
kanlar heyeti aıileri muhakeme ve lec· 

ziye edecek olan fevkalade divanı har· 
bin kurulmasına karar vermiıtir. 

Divanı harp yarın (buıün) den iti • 
haren muhakemelere baılayacaktır. 

T evk.cf ediıenler 
ATINA, 3 (Milliyet) - Selanik vi

Jiyetinin bütün mebus ve &yanları tev • 
kif edilmişlerdir. 

Beyanname neşredilecek 
ATINA, 3 (Milliyet) - Hükumet 

hi-r beyanname neşrederek asileri kanun 
ve adalet dairesinde ve fakat memlekete 
yaptıkları fenalığın derecesine göre tid
deıtli ıurette tecziye edileceklerini ve 
bunların her kim olursa olsun cezasını 
göreceğini millete bildirecektir. 

Garnizonlar sadık 
ATINA, 3 (Mi"liyet) .._iç lıleri ba.

kanlığından memleketin bütün garnizon 
!arının hükümete •ad k kaldıkları bil 
dirilmiştir. 

50 kisi mevkuf 
ATINA, 3 (Milliyet) - lsy,an hare

keti dolay,.ile şimdiye kadar tevkif e • 
dilen siyasi eıhasın adedi elliye baliğ 
olmu$tur. 

Müttehit muhalif fırka reisleri tevkif 
edileceklerini anladıklarından saklan • 
mışarldrr. 

Beyanname 
ATINA, 3 (A.A.) - Atina ajansı 

tebliğ ediyor: Hükümet millete hitaben 
aşağıdaki beyannameyi neşretmiıtir: 

Hükumtt muhaliflenne karıı .Jahi, 
bir takım fedakarlıklarda bulunacak de
recede ileri gitmek suretile, normal va
ziyeti temin için bütün mesaiıini sar -
federken, 1 mart akıamı bir takım be· 
yinsizler tarafından hazırlanmıı olan 
bir hareket patlak vermiı ve Atina ıar
nizonuna mensup bir düzitam ile teraa .. 
nede vukua gelmİJ olan bu hareket he
men bas.tırılmıştır. 

Yunaniıtamn vaziyetini ve milletin 
yüksek menfaatlerini hiçe sayan bir ta
kım mütekait bahriye zabitleri, yalnız 
fırka hırsı ile harekete gelerek, harp ıı• 
mileri. tayfalarını zorla peşlerinden sü
Tüklemişler ve Avarof, Helui gemilerile 
iki torpido muhribini alarak alelacele 1-
2 mart gecesinde Giride doğru yola çık
mışlardır. 

Ayni zamanda hal "D ~iritte 1-ulun -

Diplom .. •ik mah.dil, 13. n:. '1"1 _, 
metin başına geçelidL•. beı·i, ilk ~ Jıil 
rak Başvekalet daireıinde mubter 1"" 
siyasal ve monden resmikabul 7f'P1 

ğını söylüyorlar. 

Yurdda hava vaziye~, 
ANKARA, 3 (A.A.) - zıraat ıııi" 

kileti Meteoroloji enstitüsünd~ ~ Jti
mız malumata göre, iki günden il<'' ;ıııt 
tün Türkiye kuvvetli bir alçak ~~ ff 
tesiri altında bulunmaktadır. Tr"::~ 
Eğe mıntakalarile orta Anadolu ':'.Jdll 
kasında hava tazyikı son 24 saat ıt: ,ı-
12 milimetre daha düpnÜ§IÜr ld. ~ 
retle iki gün zaTfmda bu mıntıılf~ ..ı ı 
tazyik düşüklüğü 20 milimetrefl .,... ' 
muıtur. . ;il 

Bu yüzden doğu Anadoluıuuun ~, 
rum çevresinden maada ysleri ile_.ı..:ıı 
deniz kıyıları hariç olmak üzere Y"' • °' 
diğer yerlerine yağmur halinde ~ıP 
mu§ ve vakit vakit cenubu ııarbı it ·f-t 
metlerinden kuvvetli rüzııarlar e~ 
Y aimur Antalya ve Silifkeda 38.~. 
hparta, Turgutlu, Adııııada 30, ,pi· 
kalede 25, diğer yerlerde bir ili 20 
metTe arasındadır. 1:1 

Düıük tazyik hemen lıütiln yurtl' ıf' 
va auhunetinin bir ııün .vvele ~ -
mıntakalar arasında deiipnek Usete .,ıı;1 
20 derece arasında yiikae!meslne Y 

olmuıtur. 1 ao• 
Doğu Anadolusundan maada 1"'.ıcı'" 

diğer yerlerinde en düıük ıubune~kı'İ 
celeri sıfmn üatünde 2 ila 12 en 1~f.J 
ıuhunet 8 ila 22 derece arasında~;.ı 
düıük derece sıfırın altında En ,,., 
1, en yüksek suhunet Gire!und9 " 
Trabzon ve Rizede 21 derecdrr. , ı 

calıl••' Ankarada saat 14 te hava sı eı> .J
1 derece kaydedilmif'Iİr. Rüzgar '. 9 ;;:' 

a:arbi istikametine saniyede vasab 
re ıüratle esmektedir. 

makta otan liberaller reisi ve taraftarla· Hava raporu , 
rını İsyana teıvik ... etmiş ve onların yar· '-s c 
dımı jle Hanya ile Resmoyu iıgal et • Sıfır hararet derecesine ve deli' b' ·• 
mittir. Kendisi Yunaniıtana karıı bir yesine indirilnllt barometre bu ~ ,ı "' ı 
taarruz yaparak memlekette dahili harp Saat 7 de 739, 14 te 741. Haı"~,· ·J 

çıkarmak iiin asi gemilerin vürudunu recesi 7 de 7, 14 te 9. En y~ ıer> ~ 
bekliyordu. 10.5, en atağı 6.5. Rüzgar k•t!t d• · 

Hii.klımet, hiç bir tahsın hayatını dü. esmiştir. En yukarı sürati sanıY• 
tünmeksiz.in elindeki bütün vesait ile İı· metreye çıkıruıtır. ,_,.,. / 
yanı basbnnaya ve me§ru nizamı tesis --

• • • (t 

etmiye azmetmıfll'". .. . k h'k" ·yeti~' 
HükUmet, süratle ve azimle hareket surat azmıle anunun a ırnı ,6 

edecektir. Hükumet bütün Elen mille • min edecektir. .,ıi( . 
tinin her hangi bir ıahaın esiri ve bütün Efkarı umumiye, fevkalade " ~·"'. 
Yunan halkını kendi iıtihalarına ilet karıı fevkalade tedbirler alml)'~ · il' 
ebnek iddiasında bulunan bir avuç un • vermiı olan hükumetin siyasetı~' ,ı 
•urun ceberutu karııımda bun]arın ze- Tip ebnektedir. • -~ p 
bun olmamak azminde bulundur - ka· Buıün divanı harp teıkil celi~ 
nidir. tevkif edilen aailer bu ,ı;,,an h 

Hükürnet, isyanı aüratle ve azimle sevkolunacaklardır. J ,i 
tenkil etmek ve milletin hürriyetlerini Maksimos'un SÖZ e fıİ.ı< 
ve haldarını müdafaa eylemek için, mil- PARIS, 3 (A.A.) - Halefi ;ı•-ı:: 
leti kendi yanı başında mevki almıya da· bulunmakta olan Bay Maks~;i ,,,O~ 
vet eder. niatanın iktisadi ve mali va:z.ıY el t:;'; 

Hükumet, elindeki kuvvet miktarıru madiyen salah bulmakta odufu .fi;.1' ~ 
fazlalaıtırmak için muayyen mıntaka- nelmilel sahada Yunanistan ile lı'p •~,\ 
!ardaki snıfları silah altına çağrracak - arasındaki kardeıçe doıtluk B,1,,jt' ,1 

tır. Hükiimet. Yunanistanın kahraman la§masına müncer olmuı bulu gele<' •ol 
çoculdarının vatana canla baıla yardmı de ıimdi memlekette vukua ~ '. ,. 
etmiye ıitap edeceklennden emindir. memleketin menfaatini ihlal e ~· • 
Hükumet yine emindir ki, milleıt yanı karga,..tıı.lardan fevkalade baY' 
başında olduğu halde nihai surette ve müı olduğunu beyan etmif(İr· 

9 Büyük fırka. kongresi ' 
mayısta toplanacaktıt .. ,. 

(Baıı 1 inci ııahifede) ~!<1• 

resi Kamutayda nisan ayı sonların da yapılması kuvvetle nı~bt •e'';ıl 
Bütçe encümeni tetekkül eder etmez, hükfunetin MecJııe 

bulunduğu 1935 bütçe projelerini tetkike batlayacaktır. .. 

Mülhak bütçeler JCı(·~. 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Maliye Bakanlığı tarafınd~i)'of" r 

taya sevkedilen mülhak bütçelerin bu seneki rakamlarını bil dır J ()E~ >' 
Yüksek mühendis mektebi; G ec;en sPne büiç .. ,"ııe nazarıı.1' . • 

lira f..zı•.sile, 495382 lira. 
7
444 ıır 

Evkaf Umum Müdürlüğü, geçen ıene bütçesine nazaran 3 t 
noksanile 2473000 lira. • b .. ıçe'i~ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü, geçen sene u 9S 
nazaran 96752 lira nokıanile 482 248 lir... gz!: 

Kt..ıya Ovası Sulama ldareıi, geçen ıene bütçeıine nazaraJJ -O 
lira fazlasile 150140 lira. 'J,7)~' 

Yüksek Ziraat Enstitüsü, geçen ıene bütçesine nazaran •fi 
lira fazlasile 1, 160,080 lira. 

5 
()00 fı 

Devlet Demiryôlle.rıj, geçen ıen e bütçesine nazaran 3,96 ' , 
fazlasile 20,lW0,000 lira. . 01~ 

Ankara tehri imar Birliği bütçesi de geçe senenin a!n1 
.. te' 

171512 lira olarak teıbit edilmiştir. Mülhak bütçelerin hepsı p1u 
olarak hazırlanmıftır. 
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Diyarıbekir Halkevinde Ekse.rıy_a. ma.lın yetıştıgı olun~3C:~ı:;aı;:~~~~: ::ı1:r~~~;sil~!:ıc:~;!~ h b k dilik geri bırakılmışbr. (1093) 

çok canlı bir çalışma var yerin ŞO ~~!~~e a arız ldaremizihtiyacıiçinşartnamesimucibince6000kiloMa 
-Bir de kadınlar derneği açılmıştır. 
Şimdiden yiV-den fazla Üyesi vardır 

Dıyarbekir Halkevi kadın lar ılerneği iılare heyeti 

:.>IY ARBEKlR, (Milliyet) - Musiki fUbesi: Diyarbekir müzik 
Diyarbekir Halkevi bu sıralarda heyeti de bugünlerde çok canlı fa. 
l:ıüyük bir canlılık göstermekte • aliyetler göstermektedir. Buraya 
dir. Evin genç ve değimli başkanı yeni gelen kültür müfettİfi Bedri 
Say Tahsin Cabit Çubukçu Evi Tolonayın idaresi altında on l- ; 
Yiikıek gayesine eri,tirmek için 
Çok büyük bir gayret ve faaliyetle ~ 
Ça.lıfmaktadır. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
dil ve köycüler tubesi köylüler a
rasında öz türkçe ve yurtbilgisi 
~"lıi~abakaları açmıştır. Evin bu te· 
febbii~ü çok verimli neticeler ver 
it.ektedir. Geçen yıl mü.ıabakalara 

t <>hız kuylü i•tir:ik etmişti. Bu yılki 
ı's:ıb .. kalara bir kaç yüz köylü-

tıü.:ı i~tiriik edeceği tahmin edil · 
tıı~!:tedir . Mayıs nihayetinde ya
l>ılnr..ak olan müsabakanın prog • 
tanıları köylere dağıtılmışbr. Köy
liiler şimdiden Eve isimlerini kay
dettirme[!e batlamışlarAdır. 

Halkevi Dil ve Tarih tubesi ta-
rafından Diyarhekir ve kazalann-

1:' da çok özlü bir alaka ile folklor 
~ letkikatına başlanmıf ve bu tetki-
111 kat neticesinde timdiye kadar bet 

hlzden fazla mani, maya.ve masal 
lar toplanmıftır. Bunlar yakında 
bir kitap haline çıkarılacakbr. Dil 
~e tarih şubesi tarafından hazırla

,ıİ ilan ve çok esaslı vesikalara isti-
' ~at eden Diyarbekir tarihi bu yıl 
) içinde tabedilecek ve dağıtılacak-

"' lır. 
Kadınlar Derneği: Halkevinde 

bir Kadınlar derneği açılınıttır. 
,J Derneğin yüzden fazla üyesi var
~'' dır. Diyarbekir kadınlarını diğer 

kardetleri gibi soysal ve ulusal ha
)ata hazırlamak, yetittirmek ve 
'tiirk kadınlığına verilen ulu hak
lardan faydalandırmak maksadile 

~ '.çılan bu derneğin çok müsbet ve .' 
,, n~\ü faaliyetlerine şahit olmakta-
) )ıı:. Dernek haftada bir defa Hal-

~~'l'inde toplanarak çartaf ve pe
Çelerin kaldırılma11 etrafında çok 
llıühim olan tedbir ve kararlar it
tihaz etmektedir. Derneğin bu 

" ~rılı çalışması neticesinde Diyar· 
f kirde kadınların medeni kıya • 
~le girdikleri görülmektedir. Der· 

(1 tk yakınlarda bütün Diyarbekir 
l.ı dınlarının iştirakile büyük bir 
4, lantı yapmaya ve orada kadın
ı rıı. Yerilen haklar üzerinde söy • t• 'l'e konferanslar vermeyi onay
'llııştır. 

Denzilide grib 
llENlZLl, (Milliyet) - Deniz.ti 

~:, :e grip hastalığı az çok u.lgın hır 
b~I almıştır. Gazi mektebinde ü~te 
1 ır niıııbetinde çocuklar ve muallım 1 
b~r gribe yakalandığından mektep 
ır hafta müddetle tatil edilmittir. 

lcllndırada Doktor yok .• 
~ .. ~NDRA, (Milliyet) -. K~~ra 
~ 11kumet heki?1~ ~r. J'.fazıf Alı~ın 
ltı <>l'l'odine tayını uzerıne bura hükil 
~ et doktorluğu iki aydan beri mün 

jf· ~~ltlir. Kaza sağlık işlerine bu va
ıİI ,~l'~ karşısıoda belediye ve tahli

~}'e doktoru olan B. Dr. lsmail 
~ &.ltkı tarafıodan bakdıyordu. U • 

,~· ~ müddetten beri hastalanan Dr. 
,:ı· ij llit Hakkının ahiren vefatı ü74· 
1~ ~e kazamız bu kış günlerinde ta-

llıen doktorsuz kalmıştır. 
ı• t .liatbuki kasabamızda bir miktar 

~ll> Yakası görülmüştür. Ve bu has 
e ,~. tedavi için lzmite hususi oto

!\{ ıl göndermek e ve büyük mas· 
S ~· larla cloktor istemektedirler .. 

'011aenaleyh hemen buraya bir hü-
0 lij llıet hekimi gönderilmesini bıi

S 11 l\:andralılar dilerler. 

lltn~unun müddeiumumi . . 
S l 1 !lVIOI 

~ei A.MSUN, Mi , t) - C. müd 
~~ 11llıuıni mua ·:ini Bay Hüseyin 

ııu bir d r •ce terfi etmiştir. 

Diyarbekir Halkevi Başkam Bay 
Tahrin Cahit Çubukçu 

kitılik bir müzik heyeti ile 40 ki
tilik bir koro te,ekkül etıniftir. 
Mü:ıikle koro heyeti on b!!f günden 
beri provalara başlamış ve birçok 
alafranga parçalar hazırlamıttır. 
Bu heyet ilk konserini Halkevleri
nin yıldönümünde verecektir. 

Halkevi kurslar komitesi tara • 
fından ikinci kanundan itibaren 
fransızca, İngilizce, İtalyanca ve 
ticaret kursları açılmıt ve bu kurs
lann her birine 20 den fazla yurt
dıq devama başlamıştır. 

Bütün bu faaliyetile Halkevi bir 
arı kovanı gibi kaynamaktadır. 
Şark vilayetlerimizin yegane bir 
kültür evi halini alan ve yüksek 
gayesine doğru inanlı adımlarla 

yürüyen Diyarbekir Halkevinin fa· 
aliyeti diğer Halkevlerine örnek o
lacak bir derecede kuvvetlidir. E
vin çok çalı,an Batkanı Bay T ah. 
sin Cahit Çubukçunun faaliyeti 
cidden tebrik ve takdire layıktır. 
Evimize ve Başkan Bay Cabit Çu
bukçuya daha büyük muvaffakı -
yetler dileriz. 

Kütahya kadınlık tarihin
de bir dönüm günü 

KOT AHY A, (Milliyet) - Ka
dın ıaylavların bulunduğu ilk bü
yük kurultayın açım günü Kütah
ya kadınlarının da medeni giyim 
günü olarak Belediye Meclisince 
kabul edilmiş, bu karar saylavlık 
hakkına erişen kadınlanmız tara· 
fından sevinçle karşılanmıştır. 

Bugün, Kütahya kadınlannın ka 
ra örtüden kurtuluş günü olarak 
her yıl kutlulanacaktır. 

1 Askeri tebliğler 1 , ___ __. 
Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubemiz mıntakası nüfuslarında 

yerli olarak kayıtlı 306 ila 326 doğumlu 
(dahil) ihtiyat efradın 2 ıubat 935 tari
hinde baılanan yoklamalan 31 mart 935 
tarihinde bitecektir. 

2 - Mezkilr doğumlu 0htiyat efradın 
cumartesi, ıalı, perıcıHbe günlerine mün 
hasır olmak üzere haftada Üç gün ıube
ye müracaatla ihtiyat yoklamalarını yap
tırmaları ili.n olunur. 

'I' Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı yerli ve ya • 

bancı 331 doğumluların ilk yoklamasına 
2 mart 935 tarihinde başlanmıştır. 

2 - Yoklamaya gelecek olan mükel
lol'I rin ( 4) adet vesika fotoğrafı ile ye
ni nÜfllS cüzdanlarını yanlaı·ında getir .. 
n1el..:ri tizımdır. 

3 - Şubenin cumddan gayri günlerde 
her gün yoklamaya devam edeceği ilan 
olunıW'. 

1 1 • kine yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek iıtiyenlerin Silivri diye satı an yeri yoğurtıar 1-3-935perşembegünüsaat ısdeyüzde1,sgüvenmepara1a-
Bayrampaşanın rile birlikte Cibalide Levazım veMübayaat ıubeaine gelme-

leri. (1013) 

baklaları, Şamın kayısısı V. s. v. s. 
1 ISTANBUL BELEDiYESi ILANLAR!I Balrkpazannda bir dükkandan yağcıya sorsanız; satbğı yağın _ • 

yoğurt alacaktım; dükkan sahibi: Trabzon yağı olduğuna yemin eder. Belediye yardım sandığın m 2 mart 935 toplantısında ya-
- Gayet güzel, bir silivri yo- Halbuki bunların çoğu Kars yağı pdan tekliflerin tetkik edilerek karara bağlanması için 11 mart 

" d m var dedı' ·ı·ze ondan ver~ ve dig"er yag"larla kar••ıktır. Dü- la 
gur u 

0 

-- .,. 935 pazartesi gun·· Ü saat 10 da Merkez binasında tekrar top -yiml fÜnülse, bütün elmaların Amasya 
Elime tutufturduğu tepekenin bütün portakalların Alanya, bütün nn .cağından azanın gelmeleri. ( 1 129) 

üstüne baktmıı Tütün gümrüğünde kayısıların Şam ( ?) , bütün kesta-
bir adres yazılı idi. nelerin Bursa malı olmaJ11na imkan 
Gülmeğe b~laqımı var mıdır? 
- Bu nasıl silivrıi yoğurdu? Fakat, en iyi cins mal, nerede ye-

Yokaa, görmeyeli. Silivri Istanbu- tişiyorsa, satıcı, kendi malına ora-
la mı geldi? mn adını verir. 

O da güldü: Ereğliden gelen çilek, lstanbul 
- Siz silivri yoğurdu diye satı- ıınırlanndan içeriye girince "Ar-

lan yoğurtlan, Silivriden mi gelir, navutköyünün taze çilek.,i ~lub çı-
sanırsınız .. Onlann çoğu burada kar ortaya.. Şimdi bir tek paçacı 
yapılır. dükkanı kalmayan Beykozun pa

Dükkilncıdan aldığım bu cevab- çası, hala dillerde dolıqır, durur. 
la, ayağım suya erer gibi oldu. Manava gider sözgelişi, kabuk-

Sarayburnu bostanlarından top- lu dışbademinin fiatini öğrenmek 
ladığı baklayı "Bayrampafanın te- istersiniz: Satıcı (75) kuruştan ka
ze pahla. .. ,, diye bangır bangır sa
tan zerzevatçılar; halis Rize mal
larını: 

- Hay gidi "Dörtyol tekeri,. di
ye yutturan portakalcılar, mevsimi 
gelince, şuradan buradan eline ge
çirdiği marullan: 

- Y edikulenin göbeklileri.. ya
lanile yutturmağa kalkıtan marul
cular gözümün ö-nünilen birer birer 
geçmeğe başladı. "Halis Kayseri., 
niyetine yediğimiz etek etinden 
yapılmıt pastırmalan, Edime pey
niri adının hatırı için kilosuna 50-
60 kuruf verediğimiz yavan pey
nirleri; Traıbzonda tutulub. buzlar 
içinde lstanbula getirilen Beykoz 
gülü kalkanlan, ıfütündüm. 
B~ka yerlerde de, öylemidir, 

bilmem, fakat bizde, yiğit lağabile 
anıldığı gibi, semtler de orada ye
tİfen mallarile anılırlar. 

Geçende, birisi anlattı: 
- Biraz siyah havyar almak için 

Galatada bir dükkana girdim. Bak
tım, koca bir fıçı... üzerindeki e
tikette "Rus havyan,, diye yazıyor. 

Sordum: 
- Ru&yadan havyar geliyor mu? 
Mırın kırın ettikten sonrıı. itiraf 

ettiı 
- Bafra hafyarıdır ama, birinci 

mal ... Sizin için kilosu 14 liraya o
lur. 

- Niçin, doğruca "Bafra hav
yarı., diye ııatınıyorsuouz? 

Çenesini kaşıyarak : 
- Ne yapalım,, bayım, dedi, her 

gelen bize Rus havyannı S!Jrar. a
dı çıkmıt bir kere ... Bafrada hav
yarın alası yetittiğini kime anla
tırsın? 

Havyarı bir yana bırakrb, en çok 
kullanılan gıda maddelerinden 
biri olan yağı ele alalım. Hangi 

.. ,. . . ' . .. ' . \ :: ' 

pı açar. 
- Pahalı değil mi? diyecek ol

sanız, herif azametle cevab verirı 
- Pahalı olur mu hiç? .. Halis 

Çefıne bademi b.u •.. 
Bademlerin dili yok ki, size ne

reden geldiklerini söylesinler. Uç 
beş incir ağacından başka ağacı 
olmayan Kaval.."lan, mevsiminde, 
şehre tabla, tabla incir indirirler. 

Son zamanlarda, dutile şöhret 
almağa başlayan Mecidiyeköyün
de kendi adını taşıyan <!utlarm 
dörtte biri kadar dut yetişmediğini 
söylemeğe hacet yok. 

Fakat öteyanda ne kadar hıyar 
varsa, Çengelköyünün, ne kadar 
zeytin varsa, Tirilye ile Ayva.lığın, 
ne kadar kavun varsa, Kırkağaçla 
Uzunköprünün, ne kadar karpuz 
varsa Tekirdağınm, ne kadar bal 
varsa, Ankara ile Edremidindir. 

Bunca zamandır, Antepde yeti
şen fıstık bile Şam fıstığı adını Ü· 
zerinden atamadı. 

Diyeceğim, bizde maim itib~n, 
cinsile değil, yetiştiği yerin şöhre-

• tile ölçülür. 
IJzun tüylü bir kedi gördük müı 
- Aman, ne güzel Vankediai .. 

diye ok,anz. 
Halbuki, koca Yanda aransa, on 

tane kedi bulunmaz. Kavaktan ha, 
ka dikili ağacı olmayan Sıvasın 
en me,hur olan şeyi, bağlarıdır. 

Malatya, yeryüzünün belki en 
güzel yemitlerini yetittirdiği hal
de, namlı olarak bir kay11sını bili-
nz . 
Sapancanın tadına doyum olma

yan armudunu bir yana bırakır, 
Kirezinin methini ederiz. 

Bana kalsa, mal alırken, bizi al
datan işte bu yalancı töhretlerdir. 

Salahaddin GONGôR -- -. ' . . 

BÜYÜK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertip S inci Çekiı 

11 Mart 1935 de dir. 

Hüyük ikramiye: 30,000 Lira~u 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami

ye. er ve 20.000 liralık mükAfat vardır. 
• 1615 ... J , , ~ '-"" ~ ' ::~ • _.k •• ·- - • $. • 

htanbul Adiye Beşinci Hukuk Mah
kemesinden: 

Muharremin Cihaagirde Ozoğlu so
kağında 27 numaralı Tevfik bey apart
m~nında 7 numarada Saime ve Anadolu 
Hisarında Kandilli caddesinde 71 nu • 
marada Bekir ve Y eniköy caddesinde 
190 numarada Sıdıka ve Kuzguncukta 
Paşa limanı caddesinde 115 numaralı 
yalıda Mustafa aleyhlerine ikame eyle
diği davadan dolayı arzuhal suretleri 
ikametgahlarına gönderilınit ise de bu
lunmadrklanndan bennucibi talep bir ay 
müddetle ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiı olduğundan tarihi ilandan İti • 

haren dava arzuhaline cevap vermek ve 
tebliğ makamına kaim olmak üzere bir 
adedi mahkeme divanhanesine talik edil
diği gibi evrak havadiale de ilan olunur. 

(8841) 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci sırul müteha1111 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

111(, 

lstanbul Aoliye Uçüncü Hukuk Mah 
kemesinden ı 

Makruhi Çilingiryanın Mahkememi
ze müracaatla 934 • 627 numaraya mu
kayyet ve koca11 Vensan Çilingiryan a
leyhine açbğı botanma dava11nm 28 • 2 
935 tarihli celsei tahkikatına müddea • 
leyh gelmenüı ve hakkında gıyap kara· 
n Yerilmiş olmakla tayin kılınan 28-3° 
935 pertembe tahkikat gününde muma
ileyhin veya j!'Öndercceğİ bir vekilin 
mahkemede hazll' burunmaaı lüzumu 
tebliğ makamına kalın ohnak üzere ilin 
olunur. (8834) 

Asliye Üçüncü Hukuk mahkemesin
den: Davacı irfan tarafından Tophane
de Y enihayat kıraatanesi sahihi Sabit 
nezdinde mukim kocası Ramazan aley • 
hine açlığı boıanma davasından dolayı 
müddeialeyhin gıyabında cereyan eden 
muhakeme neticesinde hakkında usulün 
401 inci maddesine tevfikan gıyap kara
rı ihtar ve tebliğine karar verildiğinden 
tayin olunan 26-3-935 •aat 10 dıı hazır 
bulunm:ısı veya bir vekil ııöndermesi ak· 
si takdirde gtyabında karar verileceği 

teblii makamına kalın olmak üzere ilim 
olunur. (8839) 

lıtanbul Dahili Ticaret ve ihracat 
Gümrüğü Müdürlüğünden ı 
Gümrüğümüzün 5 No. lu ambarının içerisindeki böylme 

duvarın üzerine yaptırılacak 141 l•ra 75 kurut beddi k!şifli 
1 metre 80 r.antİnl yükst:kliğinde ·8 lik oluklu galvanizli saç-· 
tan perde İnşası, pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. istekli
lerin keşif evrakını görmek üz ere her gün ve eksiltmek için de 
yüzde 7 ,5 pey akçelerile 25 ma rt 935 pazartesi günü idaremiz-
deki komisyona gelmeleri bildirilir. (1079) 

1 Oev:et Demir yo llırı ve Limanları İf letma Umum idaresi fütnlırı 
Muhammen bedeli ile mıkdarı aşağıda yazılı Karbit 

14-4-935 pazar günü saat 15 de kapalı zarf uı~ile Ankara.
da idare Binasında salın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 534,38 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 
dördüncü maddesi mucibince işe gİ.rmeğe manii kanuni bu· 
lunmadığma dair beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazıındır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada T ~
sellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve Ankara'da Malzeme Daı· 
resinde dağıtılmaktadır. (1046) 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli 
Lira 

Karbit 75,000 kilo 7125 
1645 -

• 
Sıhhat ve içtimai Muave-

net Vekaletinden: 
lstanbul' da &on zamanlarda Difteri hastalığınm çoğalmıya 

yüz tuttuğu anlaşıldığındll:° hem hastalığın önünü alma.k .ve 
hem de çocuklarımızı ilende bu hastalıktan korumak ıçm 
küçük yaştaki çocuklara aşı tatbikine karar verilmiş ve aşı is
tasyonları açtırılmıştır. Istasyo~aı:m.bulundukları yerler ve 
müracaat saatları aşağıda gösterilmiştır. 6 yaşından 12 yaşı· 
na kadar olan mektep talebesine mekteplerde aşı tatbik edil
mektedir. 2-6 yaş arasında bulunan daha küçük yaııtaki ÇO· 

cuklara da açılan bu aşı yerleı-inde aşı yapılacaktır. Arzu e: 
den aileler istasyonlara müracaat ederek bu ya11 3:rasındaki 
çocuklarını aşılatabilirler. ~şı !'arasız olarak tatbık olunur. 
Aşının hiç bir zararı ve tehlikesı yoktur. Çocukları uzun za
man ve büyük oluncaya kadar Difteri gibi fena hastalıktan 
korur. Bunun için aileierin istasyonlara müracaat ederek ço
cuklarını aşılatmaları tavsiye edilir. 

2 • 6 yaı arasındaki çocuklar için difterı 
iA;tasycnları müracaat saatleri 

2 den 4,5 a kadardır. 
Kadıköy Belediye Dispanseri "Mühürdar caddesi No. 76,,. 

E ·· "Eyüp camii kebir mahallesf,.. 
yup ,, .. . • "' ı. l d U sküdar Süt ve mektep çocukları Dıspanserı !~~e e mey anı,,. 

B •kt ,, Akaretlerde,, 
eşıaş,,,, ,, • dT d 

Edirnekapı Sıhhat merkei "Atik Alı Paşa a ramvay ca • 
desinde,, 

Beyoğlu Belediye Baş Hekimliği "Tünel başında,! mu·· dur·· • 
Beyazıt Belediye mevki Hekimliği "Beyazıt nahıye 

lüğünde,,. 
Beyoğlu Belediye Hastanesi "Taksim Sıraserviler,. 
Haseki Hastanesi "Aksaray,,. (977) 1639 

lııtanbfll ikinci iflas Memurluğun • 
dan: Bakırlı.öyde oturmakta ve Y eıildi
rckte (7) No. da trikotajcılıkl• .-HU! 
bulunmakta olan Filip Nikolaidisin ifla· 
11 28-2-935 tarihinde açılıp tasfiyenin 
adi tekilde yapılma11na karar verilmit 
olduğundan: 

1 - Müflisten alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların alacak· 
!arını ve istihkaklarını ilandan bir ay i
çinde 2 inci lfla. dairesine gelerek kay· 
dettirmeleri ve delillerini (senet ve def· 
ter hulasaları ve saire) a11l veya mu • 
saddak sUTetini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mesuli· 
yeti müstelzim olmak üzere müfliıin 

borçlarının ayni müddet içinde kendile· 
rini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarım her ne sıfatla 
olursa olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerindeki hakları mahfuz kal • 
mak ıartile bunları ayni müddet içinde 
daire emrine 'tevdi etmeleri ve etmez • 
lerse makbul mazeretleri bulunmadıkça 
cezai meıuliyete uğrayacakları vo rüç • 
han haklarından mahrum kalacaklan. 

4 _ 12-3-935 tarihine müsadif salı 
ııünll saat 13 te alacakldann ilk içtimaa 
gelmeleri ve ıniifliı ile mü•• ek borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve ;.,,. cunu to • 

.. ................... ... 
Deniz yolları 

Ac..!til ,E~ ~~~be11 
Tel 42362 - Sirbci Miilıürdarzıııt. 

Han. Tel. 22740 

TRABZON YOLU 
VAT AN vapuru 5 Mart SALI 
saat 20 de Rize'ye kadar. (1102) 

1712 

lskenderive yolu 
1ZM1R vapuru 5 Mart SALI 
günü saat ı ı de 1skenderıyeye 
kadar. 1711 (l~Oı•lııiııı)_. 

I.tanbul 7 nci icra memurluğundan; 
Bir bo~tan dolayı m:ıhçuz olup &atıl· 

mauna karar verilen oda takımı ve halı 
9 • 3 • 935 tarihine gelen cumartesi ... 
at 9 dan 10 a kadar Şiılide Samanyolu 
sokağında 120 No. lu hanenin önünde 
hazır bulunacak memuru tarafından açıll 
arttırma ıuretile sahlacağı ili\n olunur. 

keflül eden sair kim•ele İn toplanmada 
bu)ul\r.\ağa hakları o.d•J&u ilan oll !• ır. 

(847) 

• 
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Z A A F 1 U M U M i, K A N S 1 Z L 1 K ve K E M 1 K Hastalıklarına Şif ai tesirleri Çok tur 
HASAN ECZA DEPOSU Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cnc:B Vakıf Haa lıstanb11l 

ihtiyat ve Sermayesfı (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse •enetlerinin {% 60) ı Türkler elindedir. 

tGrkl7e lı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. İdare mec:llsl ve mlldllrleı 
heyeti ve memurlara lrAmllen Tilrklerdea mürekkep yegAae Türk Sigorta Şirke
tidir. Ttlrkl7enln her tarahnda (200) 8 geçen acentalannuı hepıl Türktür, Tür· 
ld7aaln an mühim mlieııaıelarinln vabankalanmn ılgortalaruu icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
lfııortalanm en iyi ıereltle 1apar. Haur wkuunda ıararları ıllr' at ve kolaylıkla ilde~ 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon : f st. 20 S 3 t 

1611 

Öksürenlere: KAT R A N H A K K 1 E R E M 
Alit ve kitap satın alınacak 

lkti•at Vekaleti Tablilatı Ticariye 
Laboratuvarı Müdürlüğünden: 

Cinai Tahmin bedeli ihale günü Saat 
Yabancı dillerde kitap ve 827 20-3-935 çarşamba 14 
ve mecmua 
Laboratuvar aleti 404 20 ,, ,, 14 
Pulfrih fotometreıi 1081 20 ,, ,, 14 

Ticaret laboratuvarı için yukarıda yazılı kitab, alet ve 
fotometre açık eksiltme ile be ili gÜn ve ıaatte ihale olunacak 
hr. isteklilerin şartnameıini görmek için her gün Sultanah
mette laboratuvara ve ihale gilnü vaktinde yüzde yedi bu
çuk teminat makbuzile birlikte Fındıklıda kain Yükıek Mek 
tepler Muhaıebl'c\liğinde Komisyona müracaat etmeleri. 

ıe..a (1028) 

Askeri Tıbbiye M~ktebi 
1 üdüriyetindenı 

1 -- Mektebimizin Tabip ve Eczacı sınıflarına ren ve 1 ıp 
Fakülteleri serbest talebelerin den istekli ve sıhhi ahvali tam 
ve kabul şeraitini haiz olanlar dan bir miktarı şimdiden kayıt 
ve kabul edilecektir. 

2 - - T alıplerden y:jksek sınıfta bulunanlara iyi dereceler 
tercihan kahul edilecektir. 

3- Kayıt ve kabul bu günden itibaren martın yirmısıne 
kadar devam eyl'yecektir. (1123) 

1 K~~:Y ~;çu~~dI!~~5 Sultanahmet Sulh Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Davacı Alinin htanbulda Meyva
hoşta 14 No. da kaJ>z,mal Hacı zade 
Halil aleyhine açtığı üç yüz lira alacak 
davası Üzerine yapılan durutmada dava 
edilen Halil namına yazılan celbname 
arkasına mübaşir tarafından verilen me§· 
ruhatıa dava edilenin ikametgilhı meç
hul olmasına nazaran hakkında ilinen 
tebligat ifaıına ve mahkemenin de 
3-4-935 çarşamba saat 10 buçuğa tali • 
kine karar verilmiı olmakla mezkUr gün· 
de mahkemeye gelmezse mumaileyh Ha
lil hakkında gıyaben muhakeme yapıla-
cağı ilanen tebliğ olunur. (8843) 

Kadıköy Sulh icra Dairesinden: 

Bir borcun temini iıtifaıı znnn1nda 

mahcuz olup sat1Iarak paraya çevrilme-

ıi mukarrer bulunan muhtelif cinı ev ef

yası 11-3-935 tarihine müsadif pazarte

si günü ıaat 10 dan 12 ye kadar Kadı

köy pazarında açık arttırma ile satıla -

cağından yüzde iki buçuk resmi dellali

yesi n1Üt'.e isine ait olarak talip olanla
rın mezkür gün ve ıaatte mahallinde 

hazır bulunacak memura müracaat ey -

l~meleri ilan olunur. (8844) 

lrTürkçe _Osmanlıca. Fransızca 

Sebebi her ne oluraa olsu ı 

BOTON AGRILARA KARŞI 

HARiCEN 
ıilrlllmak ıuretlle kullanılır. 

LINIMANTOL KANZUK 
aerl Ye kat'! tesirli bir pomattır. 

LINIMANTOL KANZUK 
Har eczanede bulunur. 

GAZETECiLiK ve MATBAACI -
LIK TORK ANONiM ŞiRKETi 

idare Meclisinden 
Şirketimizin senelik adi heyeti umu

miye içtimaı 25 Mart 1935 tarihine mü
sadif pazartesi günü ıaat on dörtte şir
ketin merkezi idareıi bulunan lstanbul'
da Ankara caddesinde 100 numarada 
ki.in şirket binaaında aktedilecektir. Şir
ket hiuedaranı işbu içtimaa davet olu
nurlar. 

Ruznamei müzakerat 
1) idare Meclisi ve mürakıp raporu

nun okunması; 
2) 1934 senesine ait bilanço ve kar 

ve zarar hesaplarının tastik ve idare 
Meclisinin ibrası; 

3) 1934 senesi temettü ünün sureti 
takaim ve tevzii hakkında karar ittihuı; 

4) 1934 senesinde idare Moclisi aza
larına verilecek ücretin tayini; 

5) Meclisi idare azasile mümenillerin 
şirketle muamelelerde bulunabilmelerine 
mezuniyet itası. 

Gerek asaleten ve gerek vekaleten la
akal ( 100) yüz adet hiHeye malik olup 
ta i§bu heyeti umwoiye içtimaında hazır 
bulunmak İsteyen hissedarlar ticaret ka
nununun 371 İnci maddesi muclbince 
yevmi içtimadan nihayet bir hafta evvel 
sahip oldukları his&e senetlerini şirket 
merkezi idaresine makbuz mukabilinde 
tevdie mecburdurlar. 

KONYA ELEKTRiK 
Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimizin umumi hissedarlar he

yeti 935 yılı mart ayının 31 inci pa -
zar günü aaat 10 da Konyada hüku
met meydanındaki ıirket binasında 

aıaiıda yazılı ruzname mucibince a
diyen ve fevkalade içtima edeceğin
den hiaaedarların içtimaa girebilme
leri için hamil oldukları hiSlle ıenetle
rini içtimadan on gün evvelisine ka
dar şirkete makbuz mukabilinde tea • 
lim etmeleri ilin olunur. 

Ruznamei Müzakerat ı 
1 - Meclisi idare ve murakıp ra

porlarının okunması, 

2 - Senelik bilançonun tasdiki, 
3 - Heyeti idare ve murakıbın ib

rası, 

4 - Yeniden bir murakıbın intiha
bile Ücretinin tayini, 

5 - Müddetini ikmal eden Üyeler
den Konya saylavı Bay Musa Kazım, 
Osman Olgun, Ahmet Hamdi ve Ah
met ETgunun yerlerine dört üyenin se

çilmesi, 
6 - Sermayenin 650 bin liradan 

227500 liraya tenzili için dahili ni • 
zamnamenin 5 nci maddesinin &fağı
daki tekilde değittirilmesi, 

Eski madde 
Şirket sermayeıi 150 bin lira tez

yit edilmek ıuretile 650 bin liraya ib
lağ edilmit olup beheri on Türk lira
sı kıymetinde 65 bin hisseye münka

simdir. 

Yeni madde 

Şirketin sermayesi beheri üç bu · 
çuk Türk lirası kıymetinde 65 bin hiı
aeye münkaaim 227500 liradan iba-
rett:r. 1674 

SÖZLUK 
DICTIONNAIRE TURC - OTTOMANE - FRANÇAIS 

lsmail Hami Dırıişmend tarafından meydan• getirilen bu IOgat öz Türkçe 
k•limelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve aynı zamanda 

Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 
Herkesin ve hattı ecnebilerın istifade edecej!;t bu SÖZLÜK intişar etmiştir. 
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Sultanahmet Sulh Mahkemesi 
1 inci Hukuk Hakimliğinden : 

KARAR SURETi 

Davacı : Kompanyi Fransez Dü Levan) 
Müddeaa!eyh : Şark Demiryolları iş

letici Kumpanyası. 

G. D. Ko!mpanyi Fransez Dü Le
vanın davası mutasarrıf olduğu aşağı

da No. ları yazılı 35 No. lı kuponu mer
but 3800 Şark Demiryolları qletici 

kumpanyası hiaıe senedi üçüncü phıs 
yedinde depozito olduğu bir aırada ça-

lınmış olduğundan Ticaret Kanununun 
437 inci maddesi mucibince hiNe ıenet· 

lerine dair tediyalta bulunmaktan .-m
nuiyetine karar itası talebinden ibaret· 

tir. 

Müddei No: ları havi bir liste venmş 
ve müddeaaleyh de bu husu•ta bir iti-

razı olmadığını aöylemift:ir. Bu itibat-la 
( 649 . 650, 671 iiii 680, 727 • 728, 730, 

737 ila 739, 791 • 792, 818-819, 821 ili 
852, 890 ;1;. 894.. 911 ila 913, 920, 
923-924, 939, 1176, 1341, 1817, 2220, 
2301, 2480, 2529-2530, 2956 ila 3008, 

3013-3014, 3053 ila 3062, 3101 ila 3103, 
3106 ita 3108, 3121.3122, 3151, 3176 iıa 

3200, 3776, 3782, 3791-3792, 3796 ila 
3821, 3823 ila 3826, 3846-3847, 3850 

iliı 3890, 4-000, 4007, 438", 5051, 6061, 
6233 ilir 6236, 6626-6627, 7613, 7719 

ila 7723, 8224 ;ıı. 8234, 8335 ila 8359, 
8589, 8632, 9139 aı. 9145, 9943, 9949, 

10176 - 10177. 10614 ili 10625, 

10999.11000, 11363, 11379 aı. 11383, 

14544, 14554, 14824, 14970 • 14971, 

16893 - 16894, 17338, 1soo1 ila 18050, 

18533, 19311, 21387, 21420-21421, 

22937 ita 22939, 22945 ila 22949, 

22981-22982, 26733, 28634-28635, 28638 

;1;.28643, 28760 ila 28768, 28818, 28823, 

28828-28829, 29009 ;ıa. 20018, 29650, 
29702 ili. 29710, 31157, 31179.31180, 

31194-31195, 31198 ila 31201, 31201, 
31211, 31228 ila 31231, 31234 ila 31236 

31583, 31608, 34114-34115, 34768 ila 

34BOC, 34851 iıa 34870, 35101 ;ı;, 35125, 

35264 ila 35275, 35760 ila 35768, 35770 

ila 35775, 35780 ila 35790, 35801 ila 
35806, 35814, 35820, 35823 ila 35828, 

35832 ila 35838, 35856 ua 35860, 35865 
;ıı. 35869, 35872, 35892 ila 35895, 

35898 ila 35900, 35903 ;ıı. 35913, 35929 

ila 35940, 36306 ila 36337, 37753-37754, 

37776 ita 37778, 38856 ila 38950, 39001 
;1;. 39068, S00'59 ;ı:. 39115, 39151 ila 

39200, 39301 ila 39325, 39401 ita 39500, 

39521 ita 39525, 39531 ita 39540, 39856 

ila 39958, 39966 ila 39970, 40006-40007, 

400 ıı ua 400SV, 40085 a;; 40097, 40098 

iıa 40100, 40126 ila 40175, 40185, 

40251 ita .0283, 40442 :ı;, 40<1U, 41274 

ila 41283, 41458, 41799 il& 41866, 41869 

ila 41880, 43513, 43595, 44645, 45856, 

46007 ila 46084, 46235 ila 46250, 46262 

ila 46265, 46326 ila 46350, 46394-46395, 

46426 ili 46525, 46535, 46540, 46551 

ila 46593, 51821-51822, 51954-51955, 

51961 ila 51967, 52161-52162, 52463, 

52657, 52693, s2105 iia 52708, 53040 

ila 53042, 53051-53052, 53054, 53292 

ila 53296, 53326 ifa 53330, 53643 ;liı 
53645, 53663 ila 53670, 53676 ila 53679. 
53682 ila 53688, 53697, 53699-53700• 

53726-53727, 53916, 54045 ila 54()48, 
54357, 54626, 54633 ila 54641, 54101 

ila 54725, 54743 ila 54747, 54805, 5ı;o1s 
ita 56039, 57233 ila 57244, 57717, 57752. 

57778 ;ı& 57800, 61101 ila 61887, 542ııı. 
66856 ila 66860, 69374, 69621 ila 69623. 

72598 ila 12600, 12901 ila 12912, 73186 
ili 73808, 78079, 78084, 78870 ili 

78879, 79576 ila 79580, 80182 ila 80·1&4 
81905-81906, 83741 ili\ 83745, 84739 

• ita 84743, 84746 ila 84748, 85823 ili 

85829, 86206 ila 86210, 86362 iıa s6361 

86580 ila 86587, 86806 ;ı;. 86815, 86826 
ili 86832, 90329 ila 90331, 94266-94261• 

94379 ;ıa 94388, 96989 ila 96991, 99001 

ita 99050, 75688 ita 75787, 53631 ili 

5;.G34, 30 L 41 >;3 ila 4249, 4300, 431'-4. 

4387, 6309 ila 6350, 6391 ila 6395, 6406-
6411 ifa 6450, 6464, 6476 ila 6485• 
21363, 21661 aa 21666, 21611, ita 21614 

21999.22000, 22219 ila 22290, 2219& 

23182 - 23183, 23191 - 23192, 24141, 

24284-24285, 24886, 25118 ila. 25120. 

26335-26336, 26364, 26591, 26594• 

26628, 27037' 27764 ila 27770, 21111. 
27782 ila 27796, 21832 a;. 27856, 21sS2 

ila 27889, 28713, 29111 ila 29115, 29159 

29326 ila 29329, 29343 ila 29346, 29.39o. 

29392, 29486, 29559, 29592, 29768· 
29791-29792, 30301-30302, 30454.30455 

30706 uı. 30715, 30913, 31066, 31130· 
31191, 31262 ila 31267, 31530, 3187°· 

31950, 31956 ili. 31958, 32390-32391• 

32396, 32478, 32483, 32975 aa 32979• 

33488 ila 33490, 34716, 34899, 35os6 
ila 35095, 35226, 35516 ita 3552o. 

35563, 35769, 35807 ila 35813, 3Gl3Ô 
;1ı. 36138, 36251, 36253 ila 36265• 
362·,3 la 3 27!:-, 36~o., ~. • ' 

37750, 38956, 39284, 39979, 49076 il• 
49084, 49624 • 49625, 49864 • 49s6S· 
40532 ita 40535, 40618-40619, 4101~ 
41047-41048, 43768, 45870 ila 458

0 
46310 ila 46314, 46708, 47049, 4731; 

47327 . 47328, 47851 ila 47856, 41s~ 
;ıı. 47885, 47978, 48016, 48087, 4sl 

1 
ifa 48130, 50101 ;ırı 50105, 50716-so;;s,• 
50958 ita 50961, 51534 - 51 

1 
51701-51702, 51820, 62088 ila 6218tS, 
11354 ifa 11358, 11366, 11173 ila 11~ 
11778 ;ıı. 11784, 11856 ila 11862, 12 .11 
12127, 12580, 12600, 12130, 17876 • ... 

17898, 18478-18479, 19001 aı. 190
2., 

19033, 19404-l"jl)5, l!M5 , 1945'/ •' 

19462, 19467 Ha 19471, 19642 ila 1~ 
20538, 21346, 21357, 46085 ila 461 

81 
46126 Ha 46175, 46201 ;ıa 46234, 62

1 
11 

ila 62200, 13251 ila 73286, 75001 ~1 • 
75ı>51, 75052 ili. 75087, 75288 ila 7::V1 
75352 ila 75387, eır"44 i: .. 992~1. 1 

;il 
ila 73250, 75188 ila 75237, 15238 1, 

75287, 75488 ila 75537, 75538 ila 1556 
61888 aı. 62087). ı.ı" 

Binaenaleyh mezkiir hisse senet i-
nin Ticaret Kanununun 437 inci fiti 

d · ·b· · k · d' tta bulıı"' e&ı mucı ınce tır etın te ıya ,,,., 
maktan memnuiyetine 2 !Ju Jı,at 

111 

teskere ile şirkete tebliğ ve iki il~) 
il d ··- k . d. (S7 e e uanına ar~,,. v.:rıı ı. ~ 

Akhisar Belediye Başkanlığınd~!' 
Akhisar belediyesi Elektrik santralının ihtiyacı 0 e• 

cem'an Bedeli yedi lira yetmiş beş kuruş muhammen kıYJ.ıel 
t~nde 8916 litre motorin 96 litre vakum, 231 litre ~' 
yağlar ılOO dane 25 lik 20 dane yüzlük ve 220 voltluk arrıt1'8' 
10 dane 12 ~antimlik dublu te putrel ve iki metre mura şJJI 
kilingirit ,iki metre murabbaı amyant iki kilo iplik arrıY 

11
1, 

beş Kğ. eyi cins metal kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koıı -1e 

muştur. lıtekli olanların 79 lira teminatı muvakkatllşlll 
kanunun lüzum gösterdiği evrak i!e 14-3-935 tarihinde1ıı 11 i• 
15 şe kadar Akhiıar Belediyesi Encümenine mür~caat ll

7
oS 

lan olunur. (1085) l 

Umumi Nepiyat ve Yaz• işleri müdürü Etem izzet sr· 
' Gazetecilik ve ınatbaacıl•'' T o\. Ş. 


