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lfa#ya sevlti•afa devam edlvor 

abeşistana vapurlar dolusu 
asker ve mühimmat gidiyor 
abeşler bitaraf bir mıntaka tesisini 
kabul ettiklerini tekrar bildirdiler 

"°M4, 24 (A.A.) - Havaa aj..,. --iriad-: " 1-.ki Afrikaya aaker ııevkiyatı de-
Mi7cır. 24,000 ta.luk Vulc:uaia 
~ 29 uncu fırluınm bir çok ki • 
~i ile ıeneral Graaiani ve erkanı· 
.. İYeaini hamilen Meeinadan hare· 

ebniıtir. 
~~~lide Peloritana fftaamın :reni 
fiıı-=rnı ve bir çok miteh·-• böliik· 
....._ 1Ültliyen bir yapar harekete ha -
.~....-..ktadn" . 
._ ffap0lide bir vapur amele, bir di· 
-.;, •apur da mühimmat yüldemekte· 

.._~zzia'dan ıelen Arabia Yapuru, 

.._ lrttalarla malz-e almalıııtadır. 
~lın:slNA, 24 (A.A.) - Jtal:ranm 
'ıt-:; Afrika müet-nlek..ıerlne hare
".:.._edecek olan fırkuun ıukeri le • 
~ Vulkan:ra Yapuruaa yiildetil • 
ili • Aakerin irkiıllma öğleden -· 
~ ... larunıflır. Bayraklarla donan • 
L:!. •lan şehir bii:riik t.ezahürlele aa • 
~ 1elimb=ıılanlır. 

Habe,l...U. felılili 
ı;._~~MA, 24 (A.A.) _ ~altet .. • ltalyon to~ıılan bir maneora •na11Mtı 
~ H....,iatuun bitaraf bir lmn· Mütemlelrelere aİl lliyı/ıalar dihnit olan muahede, ltal:ra n A,,.... 
...._ te.iain.i kaha! eyledifini, 9 Ye 12 ROMA, 24 (A.A.) - Bu aalıah top tar:ra araaında hara münunlıtlerinin 
~-~lwinde te::rit ettitini teblil lanan k.a.ine atalMlaki ll:rıbalan lıa· lakipfmı temin için yapılmq oı- an-
~- Bu mmtakanm teaiaini müza• bul - taadi lre:rlemittirı lapna, lt.Jya ile MaearUtaD .........ıa 
iL.'" etmelı: illi- Gınie mrntMıaamda ltalyan Somaliai ile K-ya araam• ayni -ıara ıöre yapılaut olan mua· 
~ -andenı Vardair'deki ltal • daki hududu tahdit eden Ital:r- • in· hede. 
ııı... ~endan• ile '- için hükıi • ırilt- itilifmın kabulüne müteallik H""-lerin ölıliirılüiii F-
--..ıea t•li=r e•..,.,.. ı..n.n lbiheaı, lnailtere, Mıur " ı. MARSiı.YA, 24 (A.A.) - Ysak 
ılı.~ taltat tarllUade, Habet m-an- tal:ra araamda Trabl,...amla Sudan prktaa selen (P_.._) ftlMll'Ut Fran 
~ ltal,.aa harielye bakamlıtmm hudutlarının tahdidine ait ltillf, ita). - s-Jmmda W Hüet lrelailel..ri 
-r~-- helıı-i ftm ..ır ,,..,'lmit- ya ile Fraaa araundaki Afrikedelri tarafmdaa ölcHiriilııdt aı.. Vali ..... 
~ miiteblril m-'aatlanna dair imaa e- nard'm --'ini ıretinniftlr. 

~tl)(~~i~~·························••••ı••··············································· 

bün toplandı 
e proje.t lzerlacle 

tetkikler 
~~ 24 (Telıfa 'a) - Be.

ı..,.ti ........ 1• llapllrta top. 
1931 lııitçe pro;..i L.eriadee 

~!erine d.,,_ elmektedir. Tet 

... ····- bi• 
9 

dili takdirde ._,,.L_ he:reti ,..... da toplanac ... . 

~~ 24 (A.A.) - ........ .. 
heyeti lıaır6a B s ı ' ·ı ı-at 

"un rei.liti albnda toplanarak 
itlw la slntl• s&R:r=ılerde 

. - hu itlere alt kararlar 
-......::tir· 

• 
~Qı Posta ve 
~ lgraf layihası 

llıtilalıle hıılananlarılan bir flTllP mlMll• plarhn 

Büyük Türk müzesini bize 
kazandıran Osman Hamdi 
Dün merhumun ölümünün 25 inci yıl 
d~~!'!~.'!_n!~e~etile ihtifal yapıldı 
nallar aLad-lıinin i!k mil ılıi olan · 
0-... H-dinin ölimüaibt 21 inci 
yılclöaüsııü -•eaebetile lataaJtql Ar
boloji mii:ııeıinde bir ihtifal tertip 
edilıaiftir. 

Takdire deler lıir Juıc7irtiau1ık e
ıeri olan ba ilıtifalde Ea :ıım-w aa:rta,,. 
NMiye, darphane miicffbil Faat, E,,. 
kaf midirilı Niyaııi, aa,.ıa,,larmu:ııılan 
eelP maarif ...rdli Eıaıt, Tiıtı: n lalim -•eri minıi miid1iril hmil-i· Mala 
mut K-J. beledi:re mua...m; Himit, 
Fen itleri müdürü Y-f Zi:ra. 'ri.li:ret 
mektupçuau 0-.a, TopLapı mü:ııeai 
müdürü Telııia, -- ısıret " delıa 
lılr tııL -•t ile ,.r.rimbde hıdu
m Tiil'lr ,,. ~ Mitiıı ar
keolosler, aazeteciler, Oamea H
ıliain bnaı Ba:ran Neile, lm!arı .... 
Mir lıa7udar 1ıuı ..................... 

BaJHlll ve Bay V eniseloc 

Vealzeloa auikaadl 

Sabık Başbakan B. 
Çaldaris hükume
tini ittiham ediyor 

Son celıede Ba1 an Veni
zeloı ıahit olarak dinlendi 

ATINA, 24 (A.A.) - Din auikut 
mücrimlerine ait muhakeme eanaam· 
da okunan tahriri ifadeeiacle, eoıld bat" 
.,,.ı.;ı Ba:r V eniseJoe, kendi ale:rbiae 
Yapıhzut olan auikaati aiyui aelı ıp el • 
re aıtf«mekte ,,e cinayete hakiki bir 
tepik malıi:retinde olan matbuat Defo 
riyatma mÜMmaha ettitinclen dolayı 
Çaldaria hükıimetini muahaze eyle • 
mektedir. 

1197 Veni:ııel-. eeki .-iyeti -u
miye nriidürii olup bqlıca müttehim 
bu .. ••en Polycbroavı>-loa'un, .wı.-. 
t• -aı Dalüli:re bakea• Rallia'ia il· 
t-..ı. ~ iatifade ettijiai 
yamuıktadll'. lttihem0 •mede, auikut 
ham.lskJarriJe tatbikinin - ..... iki 
=ifr° ıhı • iye •e'oldata yaDı • 
dar, H. flipbe 1alrt= izi, lllllttehim
lw lill 'f.:dar paranın ıahibi deliJI_.. 
cll. 

,.'4 ........... - ... l80 ııalalt..~ 
<nn-11' ' ~ ~r 

Çocuklara 
Atı başlayor 

Bir çok ap F'!Plan 
tula edildi 

llkmekteplerde ap mecburi 
tutulacak 

.... ; ... Mt..t .......... '°" 
i•' ie :ria tvm.u üzerine bupn • 
.. İtilerea ..... 
ilk mektesıl•cle ve 
.--.. =+alle-
hrde t..n edihcek 
ap ı.taayod mda 
.. , iaine INıt
I• ·cllkbr • 

Çı pıhler:n,. .... 

kct'alwi p ıt•• ili
lelerin bir an önce 
puLlerıııı _... 
~ ... lstaa-
;ıe ........... ııııa· 
ı.n ...... . 

Ap ....... .. 
nılr ppalecel br •e Bay Ali Rıaa 
...... llit lıir -
n ,...._, Ça 11 ı - _. .. at .... 
~e lııeclır ıliftııri sili lwılnuııs 
but•lrrt. konwlrtadlr. ~ 

llL ı ıl11rı ... ;. lıitila p+ı.
ra .. ,...,... ' : e. 

2 - • pp.delri fOC•+I- ......,... 
- ... iatu)'ODlan ıvnllırclır: 

Ka+ııi1 WıJise diapan..i, E.,._ 
Lıl:Jbtı di rmıeri, ll•'d• llt .... 
aı' ııs &an u-. 6tiap•nıwi, 1 Phaı 
ait .... mık"P ...,+len ılıiırı •aoi. 
E.tliz 1 ,. ...... .. ı, ..,.ıll 
WediJe ... lı 1 • ılili, Be:rvita ...... 
.,. h-•b·ni, a.,...a lttılııli,. ..
L 7 ' !'ti, HMıLi .. ı ıtawi 

.. iataa,_Jare -t 14 • 14,30 -
eınıla sa •len eötüraıeliılir. 

ilk ........... -talıelenla .. 
.. :r•h:ıktaı 

F.nV= iinü mıntabamcla lıir ekip, 
Fadht9 iLi ekip, Be:roiluatla iW e!ıip, 
fletilrtattıı, Uaküclarda, K.dıLö:riacle, 
A.._ıle, s.n,-ıe, Be~ Belur
köyünıle, birer ılôp çahsecelrtır. 

Müze lriitüphaneeinde toplananlar 
hurada birbirlerine o- H-cliain 
Türk arkeoloji ilemine :raptılı lıb
metlerden bahoederken müzeler mü- • 
dürü Ba:r Azi:ıı olrume ma .. unm bap· 

· na ırelmlt ,,. o-an Hamdi7i aıılet • ........... 
·· · a.,. A•ia o-an Hamdiıııin dolu • 
mundan b.,Ja:rarak ölümüne kedar 
~ütün ha:ratı~11 ve m ... iainl"ÇH süsel 
bir tekilde huli.aa etmittir. 

O•mon HamJinin .. n lotofral· 
lannJan biriri · 

Diiııllü lıir ıuılıı, lıa•hiuı dnem 
- etôii lıelde apLıra batle• z •t- ya• 

' · zı)'Ol'D. Su ........_ aıllhije miıliis i 
Ba:r· Ali llıaa Bayaun ile sörittüL, di • 
JCll' lıiı 

- Pifteri apaıaa lıi:ıı :r-1 batlmııt 
delili.-. lkincitetrinin bapndoııılııri ne
rede difteri ...... .., ıörilmüt iae o ye
rin pıcaldanıuı Mt:eri af!•ı JllPılmıt-30 kinunu..vıl 1842 de latanbul· 

de dolan OMDen Hamdinin 1860 da 
hukuk t!'haili için Pariae ıittiği za • 
men Per11 MD&yii nefiae mektebine ar· 
keoloji deralerine devam ettifini 1867 
de Paria aerıisinde Türk hakGmetiaia 
k-iıeri olarak buluaıhıt-ı aalatbk
lan .....ıa Oımea Haıdbüıa ..erleri-

nin Viyana 'l'e Paria aerıilerinde ka· 
:ııaııdıiı kı,...ti ealab!115, 1881 de mi· 
:ııe müdürlüjtiM ta:rin edildifini kay• 
detmittir. 

Bay Azi& burada müzelerin naaıl 
teaia edlldijiai de anlatmıı, 1881 ey· 
lülünün 11 inde müze müdürlütüne 
batlı.yan Omıan Hamdinin ilk it ola· 
rak antiluılarm dıfll" plunaaıaı _. 
neden ıra- ...,.-ettinliiini, 1182 de 

(Dıtvum 7 nci ıaJIÜCla) 

br •• YllPdıyor. 
Şimdi iae !1f1D111 tatbikini umumilet

tirdilıı. ilk mekteplerdelri 90Culdarla 
2 - 8 yaımdaki çoculdar için tetlıik 
olunac:alı: atı iıtaayon •e ekipleri :r• 
nnclan (bı>Pnılen) iti"8resa •tı :rep
.... lııetlz:rı ita.., 

TA 
Milligetin geni adıdır 

Tel, { MiWlb: .aaıo. Yaaı itleri 111\idUrü: 2"3Jt 
• idare •• Matba•: 24310 

Hahsbur~lar Relehilir mi? 

Avusturya Bakanları Lon 
drada bunu görüşecekler 
Awusturyaya Hah•barglar selir•e ala•al top

lanma gayreti kolaylatbrılmıt olacak 

lngilizler buna 
muarız değil 

PARJs, M (A.A.) - Schualınisa 
•e Bera• - wa1c1-u dünkü konut· 
malarm -.ıda, Ba:r Flanden ,,. ı.. 
val'e A........,a !i7aluıl IÜfannım bi
rinci ınuf lıü:r6k ıa!ilıiai ,,_it_ • 
dir. 

Akıem. A.Tmturya Mfaretinde ••· 
riJen :ııi:rııletta lıütin -i erilin .... 
:ııır....._....... 

A.....ıurya aa:ııırlan busün Lon • 
dra:ra ......... ecleceldeıoılir. Ba ... ,a . 
..... A,,..,;piı ~ Lal Mı+ıla baıit 
bir fikir •-ti.inci- clalaa üatün bir 
eıı-iyeti laab olacakbr. AYUturya 
aazır!ermın ı.-darada Jncili:ıı devlet 
adamlarma, mali ,,. aiyui meaeleler . 
deki Jasili:ıı söritleriae dair oı -· .. ı.ça 
açık aualler irat e1ıısıel..me İnti_ar e
clilm ılrteclir. 

Mali m-le olarak AY1Utıırya ti· 
mendiferlerine lnsili:ıı ....,.,eai ya • 
tınlmw ke:rfi:reti wwwı:ııau bah!IO!e • 
calr .,,. bunun _.kelıiJinde, lnsili• 
aana,.line saöhlm mal- aİpariflerİ 
yapılacaktır • 

(D~ 6 mcı ııııhlfede) Talatın uaıUi Arıülülc Otto 

Bul~aristanda ordu vazi11eti 

Bulgarların 26.320 neferi 
ve 3 436 zabiti vardır 

Bunlara maaYla tefekk6Uerla temin ettltf 
efrad ve zabitleride Ulve etmek l&zımdır 

Ba'ııaristanm 

Bulpr ihtiyat zaımlerinclen Acur • 
dn, Fnımı:ıı ihtiyat ahitleri blrlilinin 
fikir nAtlrl olan Officier de Rewrn mec· 
m•__,. Bulpr ordueu balrbıdıı bir 
etlld nqretmelrteclir. 

Bulpr orduMJDım buı&nJdl belini 
,,r bımclaa bqlra bu ordunım tqekkWU 
tarilıçe.t ile Bulprinuun eııkeri vui • 

• 

ltariton 
yetlııl hıııa. eden bu edldlla nı411ı;.. ıör< 
dUiUmt!s Jaınnlannı blldiıtyonu. 

••• 
lhıltıllrialanlft _..... ual)oed 
lklpriıtama ıat!al ....... 

103.189 kilometre .. 7 7 ........ 
· (Devamı S inci sahifede) 

lnkilab kürsüsünde 

lngiliz kuvvetleri lstanbul 
dan çıkmak istemiyordu 
Amiral Fiıer digor ki: lStanbul bizim 
için lrlandadan mühimdire lrlandada

ki askerleri alalım lstanbula zönderelim 
ERi Mlladf Vekil 8aJ HilaMt 1 .... 
lip~ ..... isw ..... 
....._et 0 5tlr. 1e:r Hikrndw 4liloılri 

- ... 1 ,_,,_, 

- ..... .nut•• ... 1 ..... ı.a. 
......., ...... u, - + EH:I ı• 
J.wılıala .......... lıildm ....... . 
__.pı,._ta. ZPra K.llaııJaJ& .... Ha • 
...1ıas1ze ,.. ................. l..P.., 

. ft .......... ıailqa .... 1 • 7 ak ... 
lip :r•hsmısi llıırsmırell:rcri.. a
isia lsh • ılı Wlriia ..,..,at looıftıia .. 
... cıleaılı lıir __,. hltillııl ! 

.. blıLinı w- ıa. .. ·-· .. .. a 1 cm .. hcıL ıleYlet .._.., 
Mi:rena. 

Zira lıraradaıı hMzlm ...... oı
laırlli:ııi lıoY+ilir. ŞU.fH ,,...;yette bu
- elı wui1et ,,erir ıröc s lbw pbl da 
ruyor. F .... t o - bn caL mm.lnıcli. , 
Zira o -nW ft:ııİ79l "- icap edi
:rordu. te.ftaıa:ra:r• ~ ıahlp ........ 
ipıı lıa ........... Kllpıı ..... a;;e.. ... 
_ ...... h ... ,. 

B1q Hilıımet tlente 

~ lıira:ıı ........ - -· lnaili:ıı .... .... ...... ..... ,. 
\esir- Ma 5.: v-.ı- lıir aat ılıftat 
.. r ı.-. ..... 11'2 '•"'- a-<o.- il mcı iiablfede) 



(~S 1 b h" l Ya~ ~ osqa a ıs er Aii•ok:'!.!!!:!.) 

Başbakanın son nutku 
lamel lnönünün halkevlerine 

"" onlann batı üzerinden bütün 
memlekete hitaben söylemif ol • 
dugu son nutuk, hususi bir kıy • 
meti haizdir ve dütünmek kabili • 
yetınde olan her Türkün elbette ki 
dikkatini çekmi9tir. 

Bu nutku ile Batbakan memle
ketin en acı ve en keskin yara. 
lan üzerine parmağını bumıt ve 
yaraların acıaını genit faaliyetle
rinin her alanında tatmıt tecrü • 
beli bir zat aıfab ile bütün vatan
d ... lan çare bulmağa çağırıyor. 

Yaralardan birisi - Bilgiıia • 
lik "e ince zevklerin açılmamıt ol
maaıc!ır ! Batbakan nutkunda ay · 
nen diyor ki: 

"Memleketin ilerleme ve genit· 
leme yolunda bir çok ııkmblar ge
çiriyoruz, bir çok vuıtaaızlıklar • 
dan bunalıp duruyoruz. Tabii bun
ların b._.ında uzun senelerden • 
beri yıpranmıt, harap olmuf, zen
ginliği erimif bir memleketin var. 
lığını arttırmak en mühim vazife • 
lerimizden biri olarak önümüz
de duruyor. 

Fakat arkadaşlar bütün halk
evinJe bulunanlar i,iııinler ki bu 
memleketin ilerlemeli ve geni1le • 
mai için mühtaç olJuğumw: Van· 
talann en bapnJa paradan her 
ıeyden evvel en bafta bilgi lazım· 
tlır.,, 

Bu bir feryatbr ! Ve memleket· 
te enerjiıi ile, çalı9kanlığı ile ta
nıımut bir devlet adamının kal · 
binden kopan bir feryatbr 1 

Bu feryadı her Türk entellek · 
lıiieli anlamalı ve takdir etmeli
dir 1 

Kanadından yaralı bir kartal 
tasavvur ediniz! Bu kartal çırpı
narak, göğüs gererek hamleler 
yapmak istiyor. Fakat eyvah ki 
kanadındaki yara engel oluyor. 

ismet lnönünün büyük geni• 
tas vvurları malumdur: Maddi 
yoksulluklar onu korkubnuyor, 
bunları maharetle, kudretle her • 
taraf ebnek yolunu buluyor! 

Fakat bir eksik var ki artık 
hiç bir hayal, hiç bir kudret - ne 
kadar yaratıcı olsa da - bertaı ~f 
edemez ! Bu eksik te - bilgili 
yardımcılardır. Bunları yaratmak, 
kimsenin elinde değildir! On ki • 
fiden ibaret olan Bakanlar Heye • 
ti - ne kadar kudretli olsa da ·
her teYe yetİfemez. Onların hari
cinde ve bütün memlekette bir sü
rü bilgi ile, tecrübe ile mücehhez 
yardımcılar lıizmıdır ki harap, 
türap olmııt bir memleketin ıe • 
nit ve derin kultür ihyasına ait 
tasavvurlar tahal&uk edebilsin l 

lımet luönünün bu yolda neler 
çektiğini, ne gibi mütküllere, ma
nialara, hayal inkisarlarına, uğra
dığını bilenler biliyorlar 1 Bilgisiz
lik, zevksizlik yüzünden kim bi -
lir ne kadar tetebbüaler yanda 
kalmıf, kendilerinden beklenilen 
ıemereler temin edilmemiftir 1 

Memleketin her kurutunu 
memleketin kendiıinde tubnak, 
istiyen, kendi eli ile, kendi adam. 
lan ile it görmek 9erefini kıaka • 
nan bir devlet adamı için hariç • 
ten yardımcılar getirtmek onl.:ı.ı a 
bir ıürü para "ermek mecburiyeti 
ııibi acı ve ağır bir vaziyet ol
maz il 

Fakat neden bizde bu bilıiıiz. 
lik devam edip gidiyor? Neden 
bizden pek çok ıoura Avrupalı • 
lllfDJağa atılmıt olan Japonyalı • 
lar, ve hatta bizim yanıbatımız • 
daki daha dün tebaamız olan Bal
kanlılar - yeni bilgileri benim • 
aediler, baricin yardımından ken· 
dilerini kurtardılar, devlet adam. 
lan için li.zım olduğu kadar bil
gili inıanlar yetittirebildiler de 
biz yapamadık 7 

Bu ıuale de Innet lnönii kıı
men cevap vermiftir. Nutkunda 
diyor ki: 

"Okuma heveaini, kitap heve
sini hatkevlerinde çoğaltmak bat
bca itlerdendir !., 

ismet lnönü burada da feci 
bir cehalet üzerioe parmak bu • 
IDlftır. Biz kitap okumayız, mü • 
talea etmeyiz! Yüzde doksanı· 
mız - mektepten hangi yük ile 
;ılmııt iaek, onu yıprandıra yıp • 
randıra, çiğneye, çiğneye, iıraf e
de ede ti. ömrümüzün eonuna ka· 
dar satarız. Onu geni9letmek, ço
faltmak, yeniler ile tazelemek -
ihtiyacını ula duymayız! Bizde 
zannolunur ki çok derin bilgi -
insanı hayat haricine atar, irade • 

Arabiııanda Osmanlı lmpa -
ratorluğu naad yıkdJı iaimli ta
rihi tJri'-mız bugün besınci 

zJadır. 

ıini gevtetir, muattal bir hale gö
türür. Bu gibilerin ameli mesele • 
lere kar19malarına tahammül edi
lemez. Kendilerine (Ukala) (Ge
veze), (nazariyatçı) denilir l 

Takdir edilmiyor ki içinde ya. 
tadığımız zamanın en bariz busu
ıiyetleri·nden biriıi de - her te
yin ilimle, bilııl ile, vUkufla hal • 
!edildiğidir. Artık an'aneden ıe • 
len örnekler ile İf ııörmek çağla. 
rı çoktan bitmittir ! Bu gibi yol~
ra sapanlar - daima yerlerinde 
saymağa mahkUmdurlar. 

Binaenaleyh bizde de ilme, vu
kufa, bilgiye hürmet etmek, bir 
dirlik saati çoktan bulw eylemit
tirl 

Yoksa hakiki ilmin yerini -
palavra tutar - ki bu da bizim 
tutulduğumuz hastalıklardan biri
sidir! hmet lnönü bu hastalığa 
da nutkunda itaret etmittir. Di • 
yorlar ki: "Hiç olmazsa balkevle
ri memleketin ekonomik ve kül • 
türel Y&fayıfını ve yanında tarla 
ekmekten büyük bir fabrikayı it
letmeğe kadar bütün ;,ıerde iyi ha
zırlanmıt öze' bilgiye ihtiyaç ol -
duğuna inanmağı ve yaymalı • 
dır.,, 

Yani lafü güzafa, palavraya 
kulak uma.malı, hakiki ilim ima. 
nı yaratmalıdır 1 Her h ngi bir ki
taptan yanm yamalak alarak ken
diıininki gibi gösteren tarlatan • 
lara yer vermemelidir 1 Bu gibiler 
dir ki hakiki ilmin, doğru bilgi • 
nin yerle9mesine, ilerlemesine en
gel oluyorlar! Hakiki ilmin ve bil
ginin vasfı • mahviyet ve tevazu ol
duğundan böyle bir ilimle müceh· 
hez olanlar - palavralan ile, abp 
tutmaları ile göz kam ... tıran, çat
mak yolunu bulan ilim prlatanla
n ile tabiatile mücadele edemiyor· 
lar ve daima geri aafta kalıyor
lar l Bu da hakiki ilmin memleket· 
te yerleşmesine engel olan sebep
lerden birisidir! Hiç unutmam -
bir içtimada - bu gibilerden bi
risi - ciddi bir ilim sahibi ile bir 
münakataya gİrifti ve kürsüye ge
lerek muhalifini mat etmek için 
bir sürü rakamlar ile bir ıürü a
lim ilimleri uydurdu. Zavallı İ· 
lim adamı mat ve mütehayyir 
kaldı! Fakat yanımızda bulunan 
birisi söylenen rakamların ve isim
lerin uydurır.a olduklarını anlaya.. 
rak "Bu hayasızı timdi mah
vedeceğim., diyerek kürsüye atıl
dı! Ve kendi tarafından ötekileri 
cerheden bir sürü rakamlar ile 
alim isimleri zikretti 1 

Mütehayyir kalan uydurma l· 
lim yerinden: 

- Bu rakamlan ve isimleri ne
reden aldınız?., 

Diye bağırdı. 
öteki ise gülerek ft soğuk kan

lılıkla: 
"Sizin aldığınız kitaptan al

dım azizim - dedi! 
Şarlatanda henüz kızarmak 

hauası kalmıftıı Kızardı ve derhal 
aalonu terketti 1 

Böylelerine her adımda, her 
mahfilde tesadüf edebilirsiniz. 
Hot görünerek muvaffak olmak 
için - bunlar ırkılmadan alimler 
ve kitaplar zikrederek akı kara 
göıtermeğe ve karayı ak yapma. 
fa daima hazırdırlar! 

Bunlara yer verdikçe hakiki 
ilmin, hakiki bilginin memleket • 
te yerletmeai pek güç olur. lamel 
lnönüne ilim, bilgi ve ciddiyet 
namına çok minnettar ve müte • 
tekkir olmalıdır ki memleketi ida
re eden fn'kaya hakiki ilim ima • 
nının memleketin yeniden kuru • 
lutunda ne kadar mühim ve birin
ci derece kuvvet olduğunu itaret 
ebniftirl 

Bunu biz yeni bir akının batlao
ııcı sayar ve bütün kalbimizle al
kıtlarız. 

· Nutkun dikkat çeken çok de
ğerli yerlerinden birisi de tudurı 

lımet lnönü diyor ki ı "Halke
vi üyelerin<in dikkatini çekmek ia
terim: Halkevleri aoysal büyük 
bir ödevi (vazifeyi) Üzerlerine 
almıtlardır. Bu ödev vatandatla • 
rın toplanıp gerek ilim alanında 
(~ah aında) ve gerek soysal ba
kımdan birlikte konutabilmek a· 
detine alıflllalarıdır 1., 

Ka11ılrklr konutmalar, diyif • 
meler, hem öğretici ve hem de ter
biyecidir l Eski bir diyifimiz var
dır: Fikirlerin çarpı malarından 
doğru çıkar! Bu bir hakikattir! 
Serbest görü~mek, dütünülen fey. 
!eri olduğu gibi söylemek - yan
lıthkların kalkması için en birin
ci çaredir. Bizim eski terbiye
miz - buna müsaade etmiyordu. 
Süküt, lt\Uizlik ve bilgiıizlik -
bir cürüm sayılırdı! Toplantıla • 

HARİCİ HABERLER 
F ransada çok 
Şiddetli fırtınalar 

Af açlar devrildi bir çok 
yaralananlar var 

PAR1S, 24 (A.A.) - Memleketin 
birç<ıi< taraRannda fiddetli bir fırtına geç 
tiğine dari telırailar gelmektedir. Bur· 
gonya'cla, Burbone'de, Bordo ve Man • 
tea civarında birçok tahribata sebebiyet 
veren bu fırtıım ağaçlan devinnif bazı 
e-rleri yılmıq, t..ılgraf ve telefon muha • 
beratını aelc.teye uğrabnıftır. Birçok ta. 
raflarda tiimendüferler büyük teehhür • 
lere uğrımııtla'dll'. Yol üzerinde mü • 
nalı:ale ~çleımitlıir. Ölen yoksa ela ol • 
dukça ağır yaral .... vardır. Sahilin bir. 
çok taraffanncla deniz mülhit "!rette luo 
barllllflır. Birçok vapurlar imdat taleloet 
mclrtedir. 

BREST, 24 (A.A.) - Fa-tına yüzün
den dümenini kaybetmlı ve imclad jp. 
retleri göndermiı olan Ottiııae ftPUru, 
bir romörkör tarafından limana getiril. 
mi,tir. 

Bey<U denizde 
MOSKOVA, 24 (A.A. - Beyaz de

niz saMllerindeki ıid{leıtli fırtına ema • 
sında Lir Sovyet romörkörü aentnavo • 
lok frneri yakinincle batmıftD". Mürette
bat "tdan 12 kiıi boğulmuı. on biri kur
larılmıttft'. 

Sa.yı•u: balıkcı gemileri bath 
PARIS, 24 (A.A. - Fransanın ce. 

rıubi garbisinde fll'bnalar şiddetle de • 
vam <lmeıktedir. Hasar mühimdir. Bazı 
mahal! e telgraf ve telefon muhaheratı 
keıllmiştir. Bazı evler yılnlmıt ve birçok 
ahırlar hayvanat üzerine çökmüstür. Li
manlarda sayısız balıkçı !!'emİsi batmıt
tır. Yollar üzerine binterce ağaç devril. 
diği için bazı yeı>lerde münakalat da dur 
muştur. Bununla beraber insanca zayiat 
kaydPdilmeiştir. 

~~~-o~~~~~-

Musikişinas 

Haendelin yıldönümünde 
yapılan merasim 

HALLE, 24 (A.A.) - M~hur Al. 
man musikiıinaat Haendel'in yıldö
nümü müna.sebetile yapılan merasim • 
de ecnebi murabhaılar büyük teza • 
büratla kabul edilnıİfl~rdW. Bunlara 
belediye reisi iradettiği bir nutuk ile 
bot l'eldiıllz demiştir. Büyük Katedral 
da Haendel'in ölmez bir eaeri olan 
Menyu çalındıktan sonra Italya mu. 
rahhaaı profoaör Ton.iranca aöz ala
rak ltalyan milletinin eaerlerind"" bü
yük bir kısaunı ltalyada yazmıı olan 
Haendeli ne kadar takdir ettiğine İfa· 
ret etmiıtir. -

Londrada 
Büyük bir yangın oldu 300 

etfaiye neferi çalışıyor 
LONDRA, 24 (A.A.) - Londrarun 

ortaaında dÖl<t katlı bi remtia deposunu 
tahrıp eden fiddetli bir yanl'ın netice • 
ıinde yaralanan il<i itfaiye nehri, ha.ta· 
haneye kaldınlmı,ııı-. Atet, başka bina
ya da ıirayet <lltiğind- birçok yerleri 
tebclid etmelıt.edir. Y anıııru oöndiinnek 
İçjn 300 itfaiye neferile 50 tulumba ça• 
hıtınlmııtır. 

Harici küçük haberlerı 

'1' Bay Flandinin riyasetlııdekl ulu· 
aal ilrti...ıi nazırlar komiteıl, yolların 
l'm>İtletil,,_1 için 250 milyonluk in~aat 
yapılınaırna at IJl'Ol1'UD1 tasvip ebnit· 
tir • 

'1' Parquay bükOmetl, uluıhr ku· 
rumundan çekilınek hususundaki kara· 
nnı, uluslar kurumu umumi ütıpliii• 
ne tebliğ etmİftİr. 

'1' Bombayda kırk aantlmetre bo
yunda b.ir cüce adamın müatelıasderi 

bulunduiuııa dair olan bıııber tekzip e

dilmittir • 

kut içinde geçerdi; onun için de 
yanlıtlıklar, hatalar bir an'ane ha.
lini alıp aonıuz devam ederdi l 
Cumhuriyet için yani her 9eyin 
halkın fikrine, dirayetine tabi 
olduğu bir devir için bunu yap • 
mak bir ruhi baletti!. Halkmuzr 
mutlak ıöylemeğe, içinde tafıdı • 
ğı fikirleri çıkarmağa, bu fikirler 
arasında yanlıt olanların düzel· 
meaine alr9brmalıdır ! Bu lüzumu 
cümhuriyeti idare edenler elbette 
ki herkesten ziyade takdir eder· 
ler. 

Fakat halk için ve toplanb a
rasında söz söylemek te herkesin 
iti değildir. Bu da bir terbiye iı • 
ter, bir idman ve alıtkanlrk ister 1 
Ve bunun için de balkevleri gibi 
muhterem ve muniı kurumlar -
en müsait yerlerdir 1 Bu kurum• 
lar - cumhuriyetin ilk tartlann· 
dan olan söz ıerbeatisine alıflır • 
mak için adeta birer hazırlayıcı 
mektepler olmalıdır! ismet lnönü 
halkcvlerine bu noktayı da hatır • 
lali akla nutuklarına bat'ka bir kıy 
met verdırmi9lerdir l 

Denizden çıkarılan 
Başsız ceset 
Kan'da bulunan cesedinin 

kimin olduğu anla,ııdı 
CANNES, 24 (A.A.) - Cannea 

pliujnda bUlunan denizde boiu)muı bir 
ceaed üzerinde Pariateld uluslar araaı 
ticaret odaaı Japon murabhuı teisabur· 
buga'xa ve Tokio'daki Sovyet sefareti 
etki katibi Tildımeneff'e aid kartvizitler 
bulunmuttur. 

Cescd teıhis edilmit, 2 Şubat tarihin 
de esrarengiz bir surette ortadan kay .. 
balan Belçikalı Artbue Guillaume'a aid 
olduiu anlqıhruftr. 

Cesed üzerinde bulunan diğer kağıt
lar, K.artdövizit aabiblerile münasebette 
bulunduğuna delalet etmektedir. 

GuiUaume'un yük.ek meclislerde par 
lak bir itibar aabibi olduğu anlaşılmak • 
tadır. Kontes Olıra de Br<>hiovaka ile ev 
lenmİJ, sonralan ayn yafl'IDIJ!lr. Kendi
sinin maceraperest bir adam old~u zan 
nediliyor. 

Fethimeyit ameliyesi neticesinde, bir 
revolver kurıunu izine teaaclüf edilmit 
""duğundan öldürüldüğüne hükmedil • 
rr..&tedir. Maaınafih mesele aydınlatılmıı 
değildir. 

Romanya - Lehiıtaa 
hududu 

CRACAV 24 (A.A.) - Romanya 
ile Lebiatan arasındaki hudut tahdidi 
mukavelenameaj, iki meınıleket heyetleri 
azasından bAfka, hariciye nezaretleri mü 
mesıilleri ve maha'.ıli memurlar olduğu 
badele ünza edilmiftİr. 

Bu mukavelenamenin imzası, Romen• 
Leh hududunun tahdidine aid mesaiye 
nihayet veı me&.tecl.ir. 

Kızıl ordu 
Birinci suvari ordusunun 

15 inci yıldönümü 
MOSKOV A, 24 (A.A.) - Ta11 A· 

janaı bildiriyor: Birinci süvari orduıu • 
nun ilıdaaının oobetinci yıldönüınü mÜ• 
nasebetil ırazeteler, Bay Stalinenin ko
müııİ9t farkaaı merkezi komitesinin, mer 
kezi idare komiteainin ve aovye Rusya 
halk komiserleri meclisinin mezkur ordu 
nun efı-ad ve kumandanlanna &'Öndermit 
dloclukları tebrik ve teşekkür t<il&'rafla • 
nru neşretmektedirler. • 

Sinemada bir 
lokılab daha 

PARıS, 25 (A..A.) - F'laıleri ı.. 
ce11üın elmİf tel<iJde ıröstermaye mü • 
aait yeni bir dürbün sinemada inkilip 
vukua l'etirecektir. Meıhur fizik bilııi· 
nİ Ogmt Lumier 1500 renk araaında 
öyle iki tanesini bulmaya DW'Yaffalı: ol
muftur ki. bunların birlepneai &fYBDin 
iıım&'i tartlar içinde fotoııralr alınmıı • 
sa o ıartlan &'Öz tel>ekeoinde tekrar 
kurmaya imkan vennektedir. Bu yeni 
l'ÖZlükler iki c•md•n müteıekkildir. Bun 
!ardan biri mırvimbraktır ve yeıil, ... 
rr, portakal. ve kınnw l'llllkte ıuaalan 
&'eçİrmlıi<tedir. 

Obür cam sanrntırak renktedir ve 
yeıiJ, menekte. endiııo ve mavi renkt• 
ihtizezlan l'<>Çİrmektedir. Bu suretle 
l'ün"t ta~ tam l'IUDI tekrar beyu 
bir renk vermektedir. 

Oaiiat Lumier yann bilgiler akade
misinde bu prensip üzerine çevril.mit 
sterıesopik bir· film gösterecektir. Aka· 
demi azasından heıbiri birer tane iki 
renkli diiı<bün alacaklar "e peı:..ıeden 
dıtan ablarak iizerlerine uçramak ia
tiyen bir lokıoınotifi ııöstereceklerdir. 

Türk filimcileri Rusyada 
MOSKOVA, 24 (A.A. - Odeıadan 

buraya ıre)mİf olan Bay Bül'banettiaı 
Mehmet iıle Bay Kamil, Tas Ajanomın 
bir ııwbabirine beyanatta bulunarak Sov 
yet fimlerinin Tiirkiyede pek ziyade 
muvaffakıyet kazanmakta bulunduğunu 
ve iki memleket arasındaki dostluk bağ
larının her ııün daha ziyade kuvvet bul
makta olduiunu söyieıniıler ve Moskova 
daki ikanıetimizden istifade ederek Türk 
"e Sovyet Iİnema artistleri arasındaki 
tefriki mesai çare ve "asıtalannr arttır· 
mak içia azami fuliyet aarfedeceğiz. de 
mitlerdir. 

Kral Boria'ın ziyafeti 
SOFY A, 24 (Hususi) - Kral Bo • 

ris bu akıam sarayda bir siyasi ziyafet 
verecektir. Bu ziyafeıte bütün kabine a· 
zalarile eaki bakanlar daveı.lilir. Yugos• 
lavya heyetinin de bulunmıuı muhtemel 
olan bu ziyafette Kn1 siyasi bir nutuk 
aöyliyecektir. 

lzmir köylerinin imarı 
lZMIR, 24 (A.A.) - Viliyet köycii 

liik bürosu, köylerin iman için 5 yıllık 
bir program hazmlamı:ıhr. Bütiin köy • 
lere l'Önderileceiı: olan bu imar proırra • 
nurun tatbikine derhal her köyde başla· 
nılacakbr. Bundan bafka köylerde, 1 eh
li hayva arın fenni bak.unca üretilmesi 
ve bunlardan azami istifade temin olun 
ması, 2, Tavf8Dctlık ve faideled ve tav
tancılıktan ne l'İl>i ostifacleler temini ka 
bU olduğu, 3, fidancdık, meyve hastalık· 
lan ve bunlarla yapılacak mücadelenin 
teldi ıribi bir eaer de köylore dağıtılmak 
üze,.. bastırılmaktadır. Vilayet köy bii· 
rosu, köylüye azami tekilde yardım et • 

ek ve faideli cıL.ıa!.: için mühim tedbir• 

- ! • "t ı· .. ~ . -

• ~ • M •• " 

Atatürkle Litvanga Reisicumhura 
arasında samimi telgraf /ar . 

ANKARA, 24 (A.A.)- litvanyanın müli bayramı münaaebetil' 
Reiısicümhur Kamat Atatürk ile li tvanya Reisicümhuru Bay AntlJlll1' 
Semetanas arasında teati edilen tel grallarJır: 

litvanya Reisicümhuru Bay An tanaa Semetana Hazretlerine; ,dl 
litvanyanın milli bayramı mün asebetile zatıdevletlerine har'f'..ı. 

tebriklerimi arz.eder ve fahsi saade tinizle litvanyanın refahı hak,,,_. 
ki temennilerimi kabul buyurmanızı rica ederim. ..,., 

Kamôl AT ATO
Türkiye Reisicümhuru Kamal Atatürk Hazretlerine; , 
litvanyanın i&tiklalinin yıldönü mü münasebetiyle, lferelr hak~;,,. 

ve gerek litvanya hakkında zahde vletlerinin izhar buyurmuf old.--. 
temenni ve tebriklerden levlral&le mütehaniıs olduğum halde en ,,,,,_ 
retli tefekkürlerimin kabulünü rica ederim. 

Antana. Se'"""1' 

lstanl uf ve lzmir limanları 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Maliye Bakanlığında te,kil eıl~~ 

bir komiısyon bugün latanbul ve iz mir liman umıan müdürlüklerifıi" 
üç aylık muvakkat bütçe ile yeni kadroları üzerinde çalışmıştır. 

• 
Maliye teşkilat kanunu projesı 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Maliye Bakanlığı bir taraltaıı ~ 

hassı• Bay Alfanın vermiş olduğu raporların tetkikine devam ~ 
diğer taraftan Ja Baltt,nlık merkez ve lctfra teşkilat kanunu prol,..,. 
haz.ırlanmaktad ır. 

Yeni posta pulları çıkarılacak 
ANKARA, 24 (Tele/onla) - Bu yıl içinde lstanbulda top~ 

ulualararası kadınlar birliği kongre si hatırası olmak üz.ere poata iJpr 
yeni pular çıkarmaktadır. 

Ücretli ve maaşlı memurlar 
ANKAAR, 24 (Telefonla) - Müsteşarlar tarafından göz.den l"f.. 

rilen raporlar tamamen geldiği için bugün komisyon toplanarak ~ 
ıarlar ve bakanlıkların rapor hakkındaki mütaleaları tetkik edilırı~ 
retli ve ntaaflı memurlar hakkında kararlaftınlan eaaalaruı hazırl -;;,ıt. 
ıına başlanmıfhr. Komiayon yann tekrar toplanarak eacuların tel,,... 
devam edecektir. 

l rak kabine si istifa etti 
BA GDAT 24 (Hususi) - Irak kablnai .bugün isti/'"mın /tJİ 

vermiftİT. 

Av ustur ya başvekili Londrada 
PARIS, 24 ( A.A.)-Avıuturya a ba,bakanı Bay ŞUfnig Ue Jı~ 

leri bakanı Bay Berger ValJeneg aaat 10,30 da londraya gitmifl";,li 
Orada lngiliz. bakanlarile görüfeceklerdir. Avusturya bakanları ~ 
yonda Bay Flanden ve laval ve bir çok aiyaaal ve diplomatik z.atlııl 
rafından uğurlanmışlardır. 

Bulgar.başvekili beklene 
nutkunu dün söyledi 

General Zlatef nutkunda Bulgaristanın Tiit 
yeye karıı beslediği dostluktan bahsetti 

SOFY A, 24 (A.A.) - B&§J.akan Ge- l yaretle ve Romanya Hariciye~ 
nera1 Zlatef yeni biıkiımetin PfOl'TilDll THüleoironun ıı-çeıı ıon tef'İd,ı. 
haldrmda bütün memleketin alika ile yaya l'elmesi iyi anlaplan UIO 

bel<Jediği büyük nutkunu bugün krallık ra day~n iki ~!eket d ııbiJi': 
tiyatrosu aalonunda nnnittir· Nutuk elıemmıye . .ı tı delili addol un 

radyo ile biitün memlelı:ete ııetredilmit· zıa~:ım:tr. bahNderlı:ea .. "' 
ıtir. Bay Zlatef, Moral, sosyal ve ökono- E • daki. • __ ., .,e iP."..ı . .. ırer arama ,,_. . . 
mik buhranın orduyu, ııyasal mücacle • mil< bazı m-leler adalet ve ıfl.';J 
lelerde bitaraflığnıı muhafaza ebnek his tuluk hislerine dayanarak ballr"'.J 
tine raimen, bükiımetin batma Bay Ki- lirse timdi bile iyi ve düzl'ÜO o!'!-
mon Georırief'i getirmeye _aevkeden ne- naae.ıbtlerimizin daha ziyade _if'"'41 
icesiz durumunu kuaca izah ederek de- ceği ve aamimi bir doatluğa dl»' 

mittir kiı deceğina kat'i olarak eminİlll-...../ 

Ordu, devleti telulid eden tehlikeler ' 
uil oluncıya kadar iktidıw mevkii üzerin Seyhan Ce y ha O 
deki kontrolünü yapmaya devam ede • 

celrtir. Irmakları taştı 
Genenl 7latef, bundan sonra, Geor• 

ııief hükiımetinin i.ıifaamr mucib olan 
Nbepleri aaymııto-ı 

BulgatUlan ,,. Yugodavya araaın

claki yei<diğerine hürmet ve müstakil i· 
ki hiikUmet ıribi müsavi muamele eaas • 
larma dayanan bu y8'<iaşma ve anlapna 
siyasasının ~n l'eçtikçe l'eniılediğini, 
inın'etl-diiini her iki milletin ebedi 
bir surette tanııbğmı ıröımelde babti • 
yar bulunuyoruz. Bu eseri, menfaatleri· 
ıMze taımnnile UJ'l'Un ve sağlam bir e • 
ıer olduğuna kani olarak, bütün kuvve
timizle yülıııcltmeğe ;alııacağız. 

Şurasına kuvvetle iıaret etmek .Ute 
rim ki. bu dostluk ve yaklaşma 11ya • 
saımm, komıulamnızın her hanıri bi • 
rinin veya her hanııi bir ıliier bükıi • 
metin itimatsızlığı ve çekinmeoini icap 
ettirebilecek veya onu çekinmeye mec • 
bur edecek hiç bir tarafı yoktur. 

Diğer taraftan ebedi bir cloatluk mu 
abedeıi b;tl cenup koll\fumuz Türki • 
yey~ bağlamaktadır. Bu muab~dA. bi • 
zim için müphem bir fomıülden ıbaret 
değildir ve aziz Türklerle iyi komıu • 
luk münasebetleri, samimi bir dostluk 
ve barıt içinde yapmayı en samimi ve 
değiınıez bir tarzda aı zu ecliyoruz . ., 

Bundan aonra l'eneral Zlatei, bazı 
Türk l'azeteleri tarafından arada sıra• 
da Bull'ariıtana tevcih edilen ıilpbe • 
!erin ve hücumlerin Türkiye idare a • 
daml~rile biç bir münasebeti olmadığına 
imanını aöylemit ve Bu'8ar Türk 11 • 
yasal mabafilinin dirayetinden ve açık 
görüıleriııden katiyetle emin o1duğunu 
ilave etmiıtlr. 

Romanyaya kartı olan aıyaaaınıa ge
çen baflıakan, bu aıyasanm bıwq ve iyi 
anla,.... azimlerine da.yandıtmı oöyle
mit ,,. danittir lö ı W..ar lı.llkümdar • 
1...- 1934 _.k•-n11nda IMilonfi ai 

Köylüler hendekler 'fı 
hasarlara mani old~ı 

ADANA, 24 (A.A.) - ~f. 
Ceyhan .......Wann111 tqmasr, "':.ı 
!erimize yayılması ve zarar ~ 
kında son duyuklar l'elmittlr• S-ili' 
lara göte üç köye ait olarak bet . 

1 
tar ııenitliiinde tarlalara yay-dtfJI' ' 
köylülerimiz .. birtiğiyle b;;~.} 
nk biriken ıulan cleniıse ~ 
He.- iki ırmak nonnal dunın ~ 

istihlak vergisi,, 
ANKARA, 24 (Telefonla~ 

llye bakanlığı istihlak verıri"":, 
slok mallardan dolayı tarbecl~ I 
gilere kartı yapılacak itirasl::.,ı, 
tutulacağı muameleler hakJı.11'" 
!iliklere bir tamim yapmlftd'• 

Aydın dcmiryol~;. 
ANKARA, 24 (Telefonla] M ~ 

dm haltı mümessili Miıter IV",,ı 
drada hatbn hükumete aatı~l:,ı 
fmdaki müzakerelere dair .,. ,... 
vennek üzere yarm Londr•r f 
ket edecektir. 1- 1 

Burada bulunan Ayda> :Ji' 
dürü M. Mazet te lzmire " ,; 
~·na dömnÜftür. 

Adanada griP 1 
ADANA, 24 (A.A.) - ~ 

yüzünden bir hafta için tatil .lf 
tepler bugiin açılmrtbr• eY, 

Kastamonu hapish•~ ,,J 
KASTAMONU, 24 (A.Jo.)ıı'.f 

piohanede urııan, demir ~ ti J 
hane, k #dura atölyeleri ıııı;ıi"'..JI f 
putlar kendi hesaplan- ...,..... 
maya batlarnıtlard.. 
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[Fm:1eEk~ 
Binici ve binek 

ŞEHİR HABERLERİ 
Mutlaka size anlatmı,ımdır. LJ. 

"1ıutıj harpte Çanakkalenin Ana
:~r.talar taralındaki muharebe yer 
-erinin resmini almıya gönderilmİf 
lfrıı. Orası 1 O • 12 kilometrelik bir 
hrdi. Yaya gidilemezdi; hele ağır 
lotoğral makinelerile .. Mevsim de 
~ idi. Bir arkadllfla beraber bi
le birer beygir, bir tane de süvari 
trııirber verdiler •. ffİmİzi yaptık ve 
döndük .. Küçük Analarta köyü • 
lliin önlerinde benim beygir ürk
lii. Beni kaptı, götürdü. Omrümde 
'<lnlı feye binmiş değildim. Kork
.lııın. T ela,la beygirin dizginleri 
diye lototral makinemin kay1Jını 
feltermİfİm. Tabii beygir bu ken· 
dine bağlı olmıyan kayıJın çekili
fİrıden hiç bir feY duymadığı için 
beni alabildiğine götürüyordu. Ne
den ıonra ipin farkına vardım da 
ftsıl dizıinleri çekip hayvanı dıır
dqrdıırn. ArkadQflmla emirber be
"İnı bu dört nala gidifime ~lf· 
lcır. Bira sonra yanıma geldikleri 
ıcıman arkad"flm bana: 

- Hani ıen beygire binmesini 
!ıilrnezdin. Neydi bu dört nala? 
~fit olsun yahu/ dedi. 

Tabii ben hiç bozmadım. 
- Eh! ara sıra aklıma eserıe 

l'ıllJClnm •• Cevabını verdim. Hal • 
~ki ifim hezel yaprağı gibi hala 
Iİtriyordu. Göriinüffe hayvanı ben 
levketmiştim, hakikatte o beni gö
fib.rnüftii. 

••• 

EKONOMi 

' Balkan ökonomi 
Konseyine hazırlık 
İkinci toplantı için Bel

grad da ha-
zırlık içtimaı yapılıyor 

Balkan ekonomi konseyinin ikin· 
ci toplantnma hazırbk olmak üzere 
mart bidayetinde Belgratta münaka
le eksperlerinin İftira.kile bir içtima 
yapılacaktır. Balkan birliğine dahil 
memleketler milm.,...ilerinin ittirak e
deceii bıı içtimaa, Nafia bakanlığı mü· 
ıırvi. lerindeıı Bay Rifat ve Ekonomi 
bakanlığı deniz müsteıarlığı müdürle
rinden Bay Ayet Altuğ gidecekleraır. 

Belgratta tarifeler meselesi ve mÜ· 
nakele itleri görütillecektir. Ekonomi 
konaeyinin ikinci toplaııtm t nwnda 
Ankarada yapılacaktır. Müteakıp gö
riipnelere B~e devam edilmesi ka 
rarlqtmlmıtıu-. 

Plak idhali tahdit edilmiyecek 
Bundan bir müddet evvel telırimiz

deki plak fabrikası sahipleri Ticaret 
ocluma müracaat etmiıler, pli.kçılı -
iunızm inkifafı için him.aye tedbirle
ri alınmuı ve plak ithalatının tahdidi
ni iatemiılerdi. 

Uzun tetkikata mevzu olan bu me
sele netioelenmiıtir. Ekonomi bakan
lığı, bugünkü himaye vaziyetinin kafi 
ırörUldüğünii, dıt memleketlerden yapı
lan plik ithalabn da tahdidine lüzum 
olmadığını bildinnittir. Bu karar, teh
rimizdeki plak imal eden fabrikalara 

Söyle ııö:tiimii etralıma gezdir- teblii edihni,tiı-. 
!lifim zaman bundan hemen he • O 
llıeıı yirmi aene evvel be. Ç dilde adres kitabı 
llİnı clüffüğüm vaziyete düfmÜf bir Türkofis, üç dilde baatıracağı yeni 
cılQy adam görüyorum Görünüfte adres kitabı için hazırlıklara devam 
L " k f'tmektedir. Yaptıkları itler hakkında 
vvnlar üstüne konduklan ifİ ıev Türkofiıce malıimat istenen tacirleri· 
Ve idare etmektedirler. Lakin bım- mizin bu maliiınatı bir an evvel gön
lcrnn bir hayliaini ifler alıp götü • denneleri lazımdn. 
!İiJlorlar. Tıpkı beni kapıp götüren Bu kitap, yabancı dillere de çev-
lıeygir fibi •• /fierinde bunun lar • rileceği için, ulusal tanıtma noktuın· 
4ına varmıyanlar ve o ;,.i kendinin dan çok büyülı: faydalar temin ede • 
b ,. cektir. 
'4lare ettiğini sananlan, İf eninde l I t I . h 
•onımcla yere vuruyor. Tetik clav- ll e 8ŞI Ve e ma 1 racatı 
1ctrııp kendini toJ'4Tlıyanlar da yok Son zamanlarda Avusturyaya mem 
defil. Bayleleri bir yolunu bulup leketimi:zden mühim miktarda lüle taıı 
bu idare edemedikleri binekten in- gönderilmeğe baılanmııtır. Bu arada, 
'llektedirler. Lakin her gün türlü Filistine de ehemmiyetli miktarda el-

,, ma ..wkedilmektedir. 

J.ekilterde ve umulmadık yer ve ir· Yanı· bugydıy sı·lo'arı 
trde, umul'mıyan adamlarda gör-
diiğamii:z beklenmedik gevfeklik Bu yıl yeniden inta edil...-ek buğ -
Ve km l h b ·· l d•" • h day silolarından en büyiiğü Afyonda 
/• ıır ar ep u ıoy e ıgım a- yapılacaktır. Bu ailo, 5 milyon kilo 
•ıı neticesidir. buğday alacak büyüklükte olacaktır. 

Bilmeli ki, Jldam ipi ıevkede
"1ezse if adamı götürür ve eninde 
loııunda yere vurur. Acemi binici
lerj binek atlannın tanıdığı gibi. 

Tuhafı f1I ki: Oldum ola.ı ace
'lli binici binekten düfer, herkes 
le buııu görür ve yine acemiler a
~ binerle1' ve ..• • çaresiz • düfer· 
er. 

B.FELEK -
İlkbaharda gelecek 

muhacirler 
Burada nüfus ve i.ı.An itlerini tetkik 

~n nüfuı genel müdürü Bay Ali Ga· 
l,l tetkiklerini bitirmiı, dün akıam An-

raya gitmiıtir. Bay Ali Galip yaz 
~•İminde gelecek göçeınenler için 11-
~hulda Jizan gelen tertibat hakkında 
--.ınat vermiftir. 

ı\rıkarada H;rbiye okulas1 

ı,ı_ ~nkarada yapılınakfa olan yeni 
j~ye mektebinin intub yakında bi· 
--<eıttir. Bu yaz sonuna kadar yeni bi
' tamamen hazır olacağı ve ııele -
~ Yıldan itibaren Ant.arada derslere 
ı. ·lıınması umulmaktadır. Buradaki 
;_~biye mektebi binaı~n, ne yapıla • 
.._...., nıektep Ankaraya tatındıktan son· 
·• düıünülecelrtir. 

t BO~~A. 1 
Ut Bankaımdan alınan cetveldir) 
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t, 11~TlKRA7lAR 1 TAHVILA T 
1&33• ... da~ili 16,50 
~. t..... 97,25 R.htun 10.75 
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C l.ı.>r;tlı. 9,.38.25 Moakova 10.86,50 
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Afyondan bafka diğer yerleııcle açı -
laca.k silolann miktarı dokuzdur. 

Kaçak sigara 
kağıdı 

l'ophanede Bont geıni taınirbane -
ıinde muhafaza teıkilatı memurları ta
rahnd- yapılan aramada bir aanclık 
içinde 60 defter inhisar idaresine ait 
c:iaara kağıtlan çıkmıtbr. 

Bu kağıtlar Hüseyin oflu Kegam 
isminde bir f&haa aittir. 

Llzmı gelen evrak tanzim edilerek 
ıuçlu Kegam ile birlikte inhis• idare
ıine teslim edllmiıtir • 

Kesip ~esi~ yiyecek miydi? 
Ayaspaşada oturan Şerifeye ait o

lan 12 adet keçiyi çaldığı anlaşılan Pa
naroma bahçesinin bekçisi Kasımın O· 

turduğu yerde arattırma yapılmıı ve 
çalınmıt olan keçiler bahçenin bodru
munda bulunmuı ve Kasım yakalarunıı
tır. 

>f. Bir d<Snİr imalathanesinde yan • 
gın - Dun saat 12 de Sıraservil...-de 

ıs numaralı demir imalathanesinde 
bir yangın başlangıcı haber verilm:it • 
tii-. Yangın eski bir karpit deposunun 
iist kısmının infiliık etmesinden çıkm11· 
tır. infilak esnasında karpit depoıu -
nun yanında bulunan amele Hasanın 

sağ koluna okıijen muhafazasına mah • 
ıuı olan çelik bomba düımüı ve yara
laınııtır. Yaraoı çok ağır olan Hasan 
tedavi edilmek için Alman haıtRncsİ· 
ne yatırılmııtır. 

>!- Bir kömür iıçiıi denize yuvarlan· 

dı - Tophanede Kireçkuyusu ıokağın
da 34 numaralı evde oturan Ahmet 
oğlu Bekir, dün Kandillide Bay Sadul
lahın odun deposuna yanatan Hüseyin 
kaptanın idaresindeki Süleymana ait 
Ceyliınarap motörüne kömür taıırken U.• 

yağı kayarak kalas üzerinden denize 
yuvarlanmıttır. Düıüı eınasmda kalasa 
çenesi çarptığı için yüzünden yaralan· 
mıt ve tedavi edilmek üzere Beyoğlu 
hastanesine kaldmlınııbr. 

Küçük haberler 

Bir hayırperverin teberruu 
Artak Külilhyan namında bir hayır 

perver vefat etmiıtir. BD"akmıt oldu. 
ğu vasiyetnamesinde 300 liranın Hi • 
laliahmere verilmesi bildirildiği cihet· 
le vereaeleri dün Hili.liahmer latan • 
bul merkezine müracaat ederek üç 
yüz lirayı vermişlerdir. 

* Tayyare, c.emiyeti, merkez mÜ· 
dürlüğüne Bay Şükrünün saylav se
çilmesi Üzerine, bu vazifeye, latanbul 
tehir mecliai azaıından, Bay Feri dun 
tayin edilmiştir. 

BELEDiYEDE 

Atatürk 
Köprüsü --
Köprü mart ııonlarııida 
münakasaya konacak 
Yeni inıa edilecek Atatürk köprü • 

ıünün mart sonlarında, muhakkak mü
nakasaya konacağı anlaııhnaktadır. 

Münakasa müddeti altı ay olacak
tır. Köprünün inıaatının üç yılda ta • 
mamlımacağı tahmin edilmektedir. 

Kôprüniin münakasaya haz1rlanma-
11 için, daimi encümen yakında bu iti 
göriiımeğe haılıya<:aktır. Münakasaya 
konma kararının, ıehir meciisinde de 
taıdik edilmeıi muhtemeldir. 

Köprünün Fransız miilıendi&i. Piju 
tarafından yapılan fenni ıartnarneoi ta
mamen hazırdır • 

iki ayda ne kadar hayvan 
kesildi? 

Netredilen ıon lıir iıtatiıtiğe 1IÖo 
re, birinci ve ikinci kanun aylan içeri
sinde mezbahada kesilen hayvan mik • 
tarı (83,907) dir. 

Dul, yetiin ve 
~ütekaitlere maaş 

Pazartesi günü tediyat 
başlıyor 

Dul, yetim ve mütdıaitlerin mart, 
niaan, mayıs üç aylıklannm veri1mesi
ne 4 mart pazartesi gününden hafla • 
na.cak, 14 martta bitecektir. 

Eminönü malmüdürlüğü 4, 5, 6, 7, 
9 martta ukeri yetimlere, mülkiye ye
timlerine, 10 martla aıkeri tekaütle
rine, il, ı2, ı3, 14 mülkiye tekaütle
rine. 

Fatih malmüdürlüğü; 4, 5, 6, 7, 9, 
10 martta aıkeri yetimlerine 7 mart
ta mülkiye mütcl<İatferine, 11, 12, 13, 
14 martıta aak~ri tekaütler ve ilmiye 
t~kaütlere. 12 mart avanıı. 

Eyüp tubesi; 4, S askeri yetimler, 
6, 7, askeri tekaüt, 10 martta mülkiye 
yetimlerine. 

Samatya tubtıi; 4, 5, 6 askeri ye
timler, 7, 9, ıo mülki tekaütler, il mül. 
ki yetim, ı2, 13, 14 mülkiye tekaüt. 

Be,voğlu malmüdüı1ui'ii Galatasaray 
ıubesinde: 4, S, 6 askeri yetimlere, 7, 
9 mülkiye yethılerine, 10, il, 12 mart 
askeri tekaütlerine, 13, ı4 mülki te • 
kaüt. 

Kaaımpllfa tubeıi: 4, S, 6 .W.eri 

MAARIFTB 

Mektebe 
Geç kalanlar 
Talebe sınıfa alınacak, fa
kat ayrı ceza yapılacak 
Bazı mekteplerde, sabahları ıreç 

gelen talebelerin sınıfa almmadıiı ve 
geri çevrildiği anlll§ılmıtbr. Ancak, bu 
tekilde, talebe, yılın üçte bir müdde
tini doldurduğundan, ıene aoııunda 
imtihana alınmamaktadır. Kültür ha· 
kanlığı mekteplere bir tamim sönde
rerek ıeç gelen talebenin sınıfa alm
maaını, yalnız bunlar hakkında, ayn
ca takibat yapılmuını bildirmi§lir. 

Himayei hayvanat için 
konferanslar 

Himayei hayvanat cemiyeti mek • 
teplerde konferanslar verdirmeğe ha§· 
lamııtır. latanbul ayrı ayrı mmtakala· 
ra ayrılmış, her mmta.kaya cemiyetten 
bir murahhas tayin edilmi~tir. Bu va
sıflar, mektepleri dolaf&J'ak, hayvan
lara iyi bakılması hakkında faydalı 
konferanslar verecektir. 

Akall iyet mekteblerinde TUrk 
muallimleri 

Universite fakültelerinde talebe bu 
lunan gençlerin ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerine türkçe hoca.sı olarak ta· 
yin edilmemesi, bunların yerine açıkta 

. olan muallim mektebi mezunlarının ter 
cih edilmesi takarrür etmittir. 

ŞiRK.ETLERDE 

Kibrit fiatlarında yeni 
tenzilat yapılacak mı? 

Kibrit ıirketinin geçen seneki he • 
sapları maliye bakanlığınca tetkik e· 
dilmektedir. Bu tetkikat arasında, üc
retlere tesir edebilecek vaziyette olan 
mevaddı iptidaiye f.iyatlan ııözden ge
çirilmektedir. 

Bu fiyatlarda, hali/ bir tenezzül ol
duğu tahmin edilmektedir. Ancak ala
kadarlar, bunun tenzilatı icap ettire • 
cek ve mukavelece tayin edilen miktar 

11kacak bir niıbette bulunmadığım ıöy. 

Jemektedirler. 

Çünkü mevaddı iptidaiye f:iyatlarıo
cla yüzde 'hesııbile on paradan cLılıa az 
bir auhı kaydedilmittir. 

Bu miktar ten:zilabn da yapılması 
maddeten imkansız sayılmaktadır. Ma· 
tiye bakanlığı, bu iti etraflie tetkik et
mekteıtir. 

MAHKEMELERDE 

Kaptan dün 
Beraet etti 

--o-

Kınalı açıklarındaki ka· 
zayı yapan kaptan 

Heybeli açıklannda 33 zavallının bo
ğulmaıile neticelenen facianın vukuun • 
dan birkaç gÜn sonra da Kınalı sahille
rinde bir vak'a olmuf, 3 zavallı boğul • 
mutlu. Vak'a hatırlardadır. Armutluya 
civar kauhıılann birisinden latanbula 
meyve getiren Şabmeran motörü mey • 
velerden bir kısmını Kumkapıda sattık
tan ıonra avdet için Büyükadaya doğru 
yola çıkmıı, bu arada kendi iskelesine 
götürmek üzere 6 volcu almıştL Fakat 
motör Kınalı açıklanna geldiii zaman 
hrbnaya tutulmuı, kayalara çarpmıf1 
parçalanmıı, yolculardan Hacer, Halide 
adlı iki kadınla taife Mustafa boğulmuı, 
diğerleri bin zorlukla Kınalı sahillerine 
çıkmaya muvaffak olmuılardı. Bu ikin • 
ci facianın duruımasma dün ağır cezada 
batlanılmıt ve c!uruıma bir celsede biti
rilmittir. DuruflDIUUD §ahitleri bu faci
adan kurtanlabilen 3 yolcudur. Bunlar 
deniz ortasında motörün evvela dümeni 
kınldığmı, sonra da motörii sakatlandı
ğını ve nihayet deniz ortasında bir kaya
ya çarparak parçalandığını aöylemiıler 
ve mahkemede ıuçlu meTkiinde bulu -
nan lomai! Kaptan kendilerinin ve hat· 
ta boğıolanlann kurtarılması için pek bü 
yük gayret ııarfettiğini anlatmışlardır. 
Esasen hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat 
ta ayni neticeyi vermektedir. Bu vazi -
yet kar111mda mahkeme heyeti iddia 
makamına mütaleesını sormuı, iddia ma 
kamı da ıuçsuz olan lnıWI Kaptanın be 
netini iat-iıtir. Mahkeıne heyeti mü • 
zakereden sonra 1 amail Kaptanın bera • 
etine karar venniıür. 

icrada suiistimal yapanlar 
lerada sahte dosyalar ihdas ederek 

ıuiiıtimal yapmaktan suçlu olanların hi· 
rinci istintak hakimi Bay Ramazan lmat 
tarafından -gulan yapılmaya batlanıl 
ıruttır. 

Sorgulan y~pılan ıuçlulardan Agop, 
Herant ve Serkis hakkında tevkif karan 
verilmiştir. Diğer ıuçlular henüz sorıu
ya çekilmemiıl...-di. 

13 ay hapis yatacak 
Birkaç zaınandanberi 8 inci ibtiaaı 

mahkeme.inde duruımalanna devam e • 
dilen Kadıköylü Eroin kaçalcçm ağabey 
cim Süleyman'm son durutması dün ya· 
pılmrşlır. Ağabeycim Sül~ymanın cü•·mü 
l~mile sabit görülmüt ve ı2 ay hap
sıne fakat evvelce de sabıkası olduğun
dan cezaaına bir ay daha il&ve edil...-ek 
13 ay hapsine ve 260 lira da aiır para 
cezası altD'.1111U1ına karar verilmiftir. SÜ· 
leymanın durupnaları semeıt devam et
tiği için dün kendisi tevkif edilmittir. yetimlere, 7, 9 müüôye yetimlerine, 

ıo, 11, ı2 askeri tekaüt , 13, 14 mül
kiye tekaütlerine. 

Diğer taraftan ~it. . satıılar~nı 
gösteren son 9 aylık utatıs~er, !u~· 
de 4o nisberindeki oon tenzılabn ıstih· M •• ı "l ) 
ıaı.i yüzde ıs niııbctinde arttırdığını armara o çu er ve ayar ar 

Usküdar malmüdiirliiğü: 4, S, 6, 7 
a•keri yetimler, 9, ıo, il, 12, ı3 aske
ri tekaiiL Uaküdar malmüdürliiğü ikin
ci tubeıi: 4, S, 6, 7 mülkiye yetimi.,..;, 
9, ıo, il mülki tekaüt. 

tesbit etmiıtir. l başmüfettişi 

Betiktat malmüdürlüğü: 4, S, 6 
a•keri yetimler, 7 miilkiye yet:aıleri, 
!l, 10, il askeri tekaüt, ız, 13 mülki 
tef~aüt, 14 mart ilmiye ve avans. 

Kadıköy malmüdürlüğjj: 4, 5, 6, 7, 
9 askeri yetimlerle mUlkiye yetimloriııe 
ıo, 11, ı2, 13 askeri tekaütlerle mulki
ye tekaütlerine, 

Emlak bankasına alakadar olanlur da 
2 martta askeri mülkiye yetimleri, 1 

Anonim şirketlerin heyeti 
umumiye toplanııları 
Anonim şirketlerin mart ayı içinde 

heyeti umumiye toplantdarıru yapma -
lan lazımdır. Türkofis, ~iritetlere teb • 
ligat yaparak heyeti umumiye içtima • 
lanna başmalarını bildirmiştir. 

3 marMa ukeri, mülkiye tekaütleri. 
Müracaat ederek malmüdürhık1 •rİne 
cüzdanlarını vize ettireceklerd1r. 

Maslakta ve T opkapıda 
öldürülen adamlar 

ikisinin de kim olduğu anlaşıldı, 
fak at katiller meçhul 

• • •••• • • 
Yüz derileri soyulan adamın başın

dan bir kurşun çıkarıldı 
Dünkü nüsha.911ızda haber verdiğimiz 

Maslak cinayetinin tahkikatı alaka u -
yandıncı bir aafhaya girmiftir: Dün ver 
diğimİz malüınatı kısaca hulasa edelim: 

"Derbent Karakolu civarında Kurtte
pe köşkü hendeklerinde tanınmaması 
için kafas:nın derisi yüzülmilş bir Hıris
tiyan cesedi bulunmuştur. Cesedin bii -
viyeti meçhuldür. Hadisenin esrarlı bir 
cinayet olduğu tahmin edilmektedir. 
Maktulün batka yerde öldürüldüğü ve 
oraya getirilerek bırakıldığı, ölümün 6 • 
7 gün evvel vukua geldiği tahmin edil
mektedir. Cesedin üzerinde silik, okuna
mıyacak kadar kirli bir numara kağıdı 
ile iki kurşunu eksik ,bir tabanca bulun
mu§tur. Kağıdın üzerinde flazaros ismi 
yazılıdır. Zabrta ve nöbetçi milddeiumu
mlsi Bay Nureddin tahkikata elkoymuş
tur ... 

Maktulün üzerinde bulunan silik, 
okunması müıkül kağıt zabıtanın çok 
itine yaramıtbr. Emniyet ikinci ıube 
müdürlüğü cinayet masumm mütehas -
111 memurlan bu kirli kağıdı okumaya 
ve bu ıayede ölünün hüviyetini tesbit 
etmeğe muvaffak olmutlardır. Zabıta 
memurları bu kağıdın bir nüfus muame· 
lesi takibine ait olduğu, muamelenin de 
Beyazıt niifuı dairesinde bulunduğu an· 
laşılmış., burada yapılan tetkikatta da 
muamele sahibinin vaktile Çemberlitaf • 
la Marangozluk yapan Hazaros adlı bir 
Ermeni olduğu, ıon zamanlarda i,i iyi 
gitmediği için dükkanını kapadıiı, bir 
ay evvel de ortadan kaybolduğu anlatıl· 

ımı, Hazarosun kardeıi Konata ile ü • 
vey babası mezarlık bekçisi Artin de bu
lunmuıtur. Bundım sonra da Hazaroıla 
arkadatları, daimi surette dostluğu o -
!anlar bulunınuı, kendilerinden Hazaros 
hakkında malümat alınmıtpr. Banlar da 
Hazarosun bir aydanberi ortada bulun • 
mad•1'. ·1 söylemiıler, kendilıorine gös • 
terilen cc•edi teşhis etmiılerdir. Cese • 
din teıbiai çok kolay olmuıtur. Çünkü 
cesedin kafasmın derisi yüzülmesine rağ. 
men ıol kolunun bazusunda cildi üzeri -
ne itlenmiş bir Yeşim vardır. Türk di- , 
!inde Döğme de denilen bu Vetma gayet 
ıan'atkarane işlenmiı ıüzel bir kız res
midir. Gene uaedin üzerinde ikinci bir 
viim vardır, Bu da bir kalp ıeklindedir. 

ıte bunlar cesedin kolayca tanınma -
sına yardım etmiştir. Ceset te§hiı ve hü· 
viyeti tesbit edildikten sonra cinayetin 
na11J iılendiğinin tesbitine •ıra gelmiı • 
tir. 

Dün de yazdığımız veçhile ceset bu 
cihetlerin tesbiti için Morga nakledil -
miştir. Morgda yapılan otopsi de ölü -
mün ilk tahminler gibi 6 - 7 ırün evvel 
itlendiği teabit edilmiı, maktulün kafa· 
11nda da bir kurıun yarasi' olduğu gö • 
rülmüı ve bir kurıun bulunmı•~:r. Ö • 
liimü~ bu kurıunla vukua. geM\ği anla-
9ılmıştır. Morgun raporu 1>enüz malüm 
olmamakla beraber otopsı neticesinde 
hadisenin bir cinayet olduğu ihtimali bir 
derece daha kuvvetlenmİf, tahkikat bu 
noktadan derinleıtirilmeğe baılanılmıt -
tır. Şimdi Hazarosun kaybolduğu bir ay 

Mannara nuntakası ölçiıler ve a
yar batmülettifi Bay Kudret Hakkr, 
Ekonomi Bakanlıfında başka bir vazi. 
leye tayin edilmiıti. 

O zamandanberi vekB.letle idare e
dilen hatmüfettiıliğe, Ankara belediye-· 
ıi su işleri len müdürü Bay Orhan 
Tuksavul tayin edilmi§tir. Bay Orhan 
Tuksavul Ankaradan ıdırimize gelmit 
ve dünden itibaren \·azifesine hatlamıt· 
tır. 

Kadıköy su ücretleri 
indirildi 

Kadıköy Su ıirketi tarifesi Nafıa 

Bakanlığı tarafından tasdik edilmiı ve 
Şirketi..- komiserliğine gönderilerek 
ıirkete tebliğ edilmiştir. Yeni tarifeye 
göre ıuyun fiyatı ı6,30 kuruıa imruı· 
tir. Evvelce 16 kuruıtu. Yalnız yeni la· 
rife birinci kanundan itibaren tatbik e· 
dilmeğe bat !anacağından, o zamandan 
beri abonelerin ılrkete geçmiş bir hak -
ları varsa bu hak ilerideki hesaplarda, 
abonelerin !el.in~ mahtup edıl.c'!l.ir . 

donberi nerelerde bulunduğu, nerede, na 
.sıl ve kimler tarafından öldürüldüğü 
tahkik edilmektedir. Cinayetin Üzerinde 
ki esrar perdesinin bugün, yarın kaldın
lacağı umulmaktad;r. 

Topkapı cinayetine gelince 
Evvelki gün Topkapıda surlar ara • 

sında bulunan ceset hakkında dün müd
deiumumi muavinlerinden Bay Kim.il ve 
jandanna kumandanlığı tarafından tah
kikata devam edilmiştir. Maktulün hü· 

viyeti lamamile tesbit edilmittir. Kendisi 
Mısır tebaasındandır, fakat Muırclan ko 
vulut olduğu söylenektedir. ismi Ah • 
mettir. 

Evvelce cinayetin ıirkat kaıd.ile ya -
pddıjı zannedilmiııe de ceıedin üzerin
de 30 lira çıkbğı için bu ihtimalin uzak 
olduğu anlaıılmıttır. Maktulü tanıyan -
!ara ceset gösterilmiş ve hakkında ma • 
lümat sorulmuıtur. 

Eyüpte Ramide oturan Hamdi Ça • 
VU§ ta cesedi tananıştır. Ahmet evvelce 
Balıkeıirde ıdıhiye memuru İmi§, ıon 
zamanlarda itinden çıkanldığı için la • 
tanbula gelmiıti. Ahmedin bir kadın yü
zünden çıkan bir anla~lıkta Y•· 
nında bulunan batkabir ıahıa tarafın • 
dan öldürüldüğü tahmin ediliyor. 

Ahmedin ceıedinde yapdan tetkikat 
ı>eticesinde uzun bir boğutma sonunda 
öldürüldüğü anlaşılıyor. Kendisinin öl
dürülmesinde kullanılan ıililh ufak bir 
çakıdır. Bu da maktulün ceıedi yanın· 
da bulunmuıtur. 

Katilin izi hakkında henüz hiç bir ip 
ucu ele geçirileınemiıtir. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

3 
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Altın u.uch:es 
Fransada Dıınikovski isminde 

Lehli bir mühendis topraktan altın 
yapmanın usulünü kefletmif. Ve 
hatta bir müddetten beri ıun'i al
tın yapıp satmağa başlamı,. Bakın 
mühendiı nasıl altın yapıyormuf: 

Bir miktar toprak alıyor bunu 
(Z) ıuaınclan geçiriyormuş. Son • 
ra bu topraklan yıkıyor, ve netice
de kül rengi bir toz elde ediyor • 
muş. Bu tozu biraz cıva ile karıv
tırdıktan ıonra ısılıyor, civa der • 
hal uçtıığu için geriye :zereleri bi
ribirine yal}lfmlf altın parçalan 
kalıyormu,. 

Dunıkovski bunu bir çok pahit
ler, eksperler huz:uruncla yapmlJ ve 
muvallakiyetli neticeler elde et -
miftir. Hatta bir altın mütehassısı 
Kalilorniyadan gelen altınlı top -
raklarla alel7ide usulle tecrübeler 
yapmıf ve (Z) JUaından geçen top 
raklardan daha kolay7ıkla altın el
de edildiğine dair bir rapor vcrmif 

ipin ne kadar ciddi olduğunu 
fİtndiki halde iyi bilmiyoruz. Bel
ki de sade bir göz boyacılığından 
ibarettir. Çünkü Lehli mühendi -
sin, bir kııyıuncudan aldığı altın 
zerrelerini sigarasına kartfhrdığı -
nı ve tecrübe yaparken sigar,.sın
dan toprak üzerine düfen c.'.ınlı 
küllerin sayesinde altın elde etti • 
ğini iddia edenler de vardır. 

Fakat Dunikovski'nin icaclı eğer 
bir lıakikatsa o zaman altın tene
ke kadar ucıızlıyacak demektir. 
O :zaman dürryanın hali ne olacak? 
Altın esaBına dayanan bütün para 
sistemleri i/liil edecek, e,ya fiyat
ları müthif surette yükselecek, pa
ra kıymetini kaybedecek, ve tıpkı 
harpten sonra Macaristan kronu -
nun bcıfma gelen akibet gibi para
yı binler, on binler, milyonlarla 
ıaymağa baplayacağız. 

K{iğıt para "inllation,,nundan 
yani kağıt paranın fevkalade bol 
çıkanlmasından korkarken bu se 
ler müthiş bir altın "inflation"o 
lrarftnnda kalacağız: 

Uzun vade ile borç veren· 
ler, uzun icar mukavelelerile bağ
lanan irat sahipleri, sabit maap a
~anlar, açlıktan ölecek bir hale ge
lecektir. 

, Tıpkı Amerikanın keşfinden 
sonra ispanyanın btJfl.na gelen aki
bet gibi: 

O zaman da AmerikaJa bir çoh 
altın ve gümÜf madenleri bulun • 
muf, lıpanyaya yağmur gibi altın 
yağmıya baplamıtp. Fakat bu altın 
ispanyanın ıebebi feliiketi olmuş, 
fiyatlar yükselmif, ve bir çok kim. 
seler selalete düımüşlerdi. Bun • 
dan asırlarca evvel daim o.bn bu 
altın faciası Dunikovski'n'in icadile 
bugün bütün dünya için belirmi~ 
oluyor. Onun için altın icadı befe· 
riyetin relahına, saadetine hizmet 
etn.t:kten ziyade bir kıyamet alii
meticlir. 

O zaman altın bulmak iç:n A
vuıtralyanın kızgın ateşinde kav
rıılmağa, Ala.skanın buz rüzgarı 
altında donmağa hacet yoktur. 

Ne'Kaliforniya'ya, ne Kongo'· 
ya, ne Kilo • Moto'ya, ne Transoı· 
val'a gitmek Mzımdır. 

Evde oturup pijamaları giylp, 
ocak başında, sıcacık bir kaç saat 
çalışmak kafidir. 

Fakat ne yazık ki bu takdirde 
de giyeceğimiz pijama, alelade va· 
kitlerde Avustııralyaya gitmek i
çin sar/edilecek yol masrafından 
pahalı olacaktır . 

Onun için bugün bütün dünya
da mevcut olan 11 milyar altın do· 
larlık altın stoku İ~:! iktifa etmek 
her halde daha iyidir. Kanaatimiz· 
ce eğer Dunikovski hakikaten böy
le bir icatta bulunmuşsa, o müthiş 
bir iilim, bir cleha değil, belki bü
tün dünyanın sonunu hazırlayan, 
bütün insanları yere sermeğe ha • 
:zırlanan bir cadı, bir alettir. 

Kendisi ayrıca u:zun mesafeler
den canlı mahliiklan öldürmek i
çin bir şua bu~luğunu iddia etmek
teclir. 

Buna ne hacet? 
Toprağı altın yapmağa yarıyan 

(Z) şuaı buna kafidir. 
Mümtaz FAiK 

44 üncü ilkmektep t"le
besine yardım 

Bomo>nti civarında Beyoğlu 44 inci 
mektep bat okutanlığından aldığunız 
bir· tezkerede mektebin 30 fakir la • 
lebosinden altmna Hiliıliahmer cemi· 
yetinin, 1 O tanesine Şitli Hayır cemi
yetinin, 14 çocuğa da temi:ıı yürekli 
çocuk babalarının haftada dört gÜn 
öğle yemeği vermek suretile ıöıter. 
dikleri insaniyet ve hayrrhahhğına kar 
ıı teıekkür edilmektedir. c .... k Hil&
liahmerin, gerekse Şifli hayır cemiye
tile isimlerinin yazılmaaını iatemiyen 
faziletkir talebe Telilerinin muave • 
netlerini memnuniyetle kaydediyoruz. 
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1 joux. Ayni ölçüye vuralım, bakalımı müzde tütmete baıladı gelıyorm~~... A 1 

1 !er yerde olan ve hiç bir yerde görülmiyen 

Hayali Kahraman f nsan emeğinin mahıulleri arasın· 
da fİİr kadar anlatılması ııüç bir ıey 
tasavvur olunabilir mi? Şiirin yüzlerce 
muhtelif tarifi yapılmııtır ve elt.ette ki 
daha yüzlercesi yapılacaktır. Bunların 
hepsi bize tiir hakkın da bir fikir v•e
ltilirler fakat hiç biri tam ve f&JDİ) ma
na•İle ıiiri anlatmak iddiasında bulu-
• namaz. 

Şiiri müsbet bir ölçü içinde milıen
ae vurmaya, hır kaideye aım 11.lu bailr 
tutmaya kalkışanlar erııeç hapsetmek 
latedilderi ıeyin bu çerçeveleri krrıp 
taıtır. .• u görmeye mahkumdurlar. 

Şiiri ancak sezeriz ve karıılaştıi'ı -
mız zaman, izah etmek lüzumunu duy
madan "itte budur!., deriz. 

Şilt yalnız edebiyatın malı de(ild.ir. 
Sözle olduğu ıribi, ıeılerle, hareketler
hı, tekillerle ve renlılerle de tiir VÜcu· 
de ııetirilebilir. Raksta, musikôde, re
.im<M ve hatti einemada fİİr ımıurunu, 
tıpkı edebiyatta olduju gibi ancak -
ıUmizle bulup pkarabilim ve mantığı -
mızla ölçemeyiz • 

Edebiyat çerçeveli içinde tiiri ele 
alalım. Bu takdirde de bir yazının tiir 
olması için mutlaka vezinli ve kafiyeli 
olması icap etmez. Baudelaire'in nesir
leri ıüpheaiz iri pek çok meıJıur şair • 
lerin manzumelerinden daha fazla ıiir 
adına layıktırlar. Maeterlinck'in, Le
nonnand 'ın, Krommelinck'in piyesleri 
ba§tan bata birer fİİrdirler. 

Ancak edebi manada ıiir sözlerin 
mu.iki•inden vücude geldiğine göre ka· 
fıye ve vezin bu musikinin elde edil • 
meiı.İnde yardnncı llnlUt')&r rolünü &Ör• 
dukJeri için ıiire en fazla manzum ya .. 
zuar araıında raıtlanmak:tadır. itte bu 
ıcbepten dolayıdır ki manzum yazile 
tiır ekseriya birbirine karıttırılmakta 
ve butün manzumelere pir adı veril
mektedir. 

ueıdf manaıile ıiir ne kadar tarifi 
imkansıı:: bir mefhumıa manzum yazı 
çerçevesi içinde ıiir de o kadar batı· 
boştur. Ye nazariyeler içinde kalıplan
maıı o kadar imki.nıızdır. 

Adlannm sonları "izm,, le biten bir 
çok mekteplerin nazariyatçılan piri yal
nız kendi dar &Örütlerinin çerçevesi j .. 
çinde hapsetmek istemiıler ve bunlar -
dan bazıları nazariyelerinin dıtında ka
lan yazıların fiir olmadığını iddia et .. 
mek cüretkarlıiında bile buluıımuılar • 
dır. Fakat ne romanti:om kli.aik şairleri, 
ne senholizm ve parnaı romantik pir
ler~ ne de onları,..ın ıonra gelen mek • 
tepler ıenboliıt ve parnaıiyen f&İrleri 
tahtlarından inclirebilmiılerdir. Çünkü 
ııerçek ıairlerin ,öhret ve kıymetini vü
cude ııetiren teY devirlere ve mizaçlara 
bağlı bu nazariyeler dei'il, bin bir te
kilde tecelli edebilen fllİr nıhunun bü
yüklüğüdür. Gerçek iiir karııaında yük
ıeltilocek bütün ıetlerin ~den a
prak, etrafına çevrilecek bütün naza
riye duvar'lanru parçalayarak taıan bir 
nehirdir ki sakin veya coıkun, saia ve 
ya ıola akmakla netıirlikten hiç bir fCY 
kaybetmez. 

Son zamanlarda bir manzumenin ti
ir olup olmadıi'ını anlamak için yeni bir 
ölçü bulunmuı. Bu yeni ve aanaaıyo
nel ketfi, sözlerle veya y~yla, ortaya 
atanların fikrince Mr mamume ıiir 
sayılabibnek için nahiv kaidelerine uy
ırun olmamalıdır. Nesir dilinin ıartlaf'na 
tiıl>i olarak yazılmıt bir maıız• me 
b&kkında, batka bir ölçüye bıııvunna -
ya lüzum &'Örmeden hükmünüzü vere . 
bilirsiniz: Şiir cleğildir • 

Münekkitler İçin ne büyük bir ko • 
!aylık diyeceluiniz. önl~rindeki manzu
melere ıöyle bir ııöz ııezdirmelde der
hal kıymetleri hakkında kararlarını ve
rebilecekler. Hatta münekkitlere bile 
lüzum kalmıyacak, okuma yazmayı öi
renmiı her mektep talebeıi bu harikul
ade ııiit- ölçen aletten kolaylıkla iıtifa • 
de edebilecek ve aldıkları netice mual
linılerinin sözlerine uymazaa, onların 
bilııisizliğile alay edebilecektir. 

Böylece Homere, bütün Franıız 
kli.ıikleri, Lamartine, Ob.enier, Viany 
bir çırpıda ki.ğıt sepetine gidiveriyorlar. 
Snob, elinde makas, mezarlıkta ebegü
meci arayan dilenci gibi, bütün ciddi .. 
yetile tiir arıyor. Şiirin en yüksek do. 
ruğuna çrkmıı Baudelaire'i ele alıyor. 
lıte en meıbur ıiirlerinden biri: Bi-

"La tr~ chere etait nue, et, conna.I&- "H dü k .., __ ,_.
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leurs jours heureux !es esclavu dea • • • • b • k l • d halk o ur u. u ar a, ıyı r ar-
M ııazıçının ır f,0 yer enn e ' mak istiyen sahibinin elini parça· 

orN..... kıyılara dö/rii mü,tü . ., tad o·· b 1 k"" ği b" k e yazık, demek Baudelaire bile ı•· B 23 ba ka S ı. un, u azı ı ope n ır e-
ir deiiJmiı, ve Mallorm.i'ye, Rimbaud u yazıyı 'u tta fi n on diyi daha boğduğunu öğrenince 
ya &'•linceye kadar Fransa hemen he· Posta 11azetesinden alıyorum. Şu - k d 

b "lk kok bi h ,__ ar a aşa: 
men hiç tair yüzü görmem.it; ıür, ya- atta ı yaz an r avaya ,..._ _Hata mı bu korkunç köpeği 
zılmım için ancak buııiinün dadaiıt- vuşmanın taJı.nı. b~ yıl, yen! ~adı- yanında tutuyorsun, dedim, bir 
lerini, ıürrealistlerini ve püristlerini yonız. Bu vakitsız ük yaz, bızı çok .. k k • d 
beklemiı. Bir de kim diyordu şiir te· tı yal .. ald ak gun ızaraa, arışmam, •enı e pa-
reddi ediyor diye. ~arsd; • • "f:cı guneJde Ga.nar ralar .. 

Türk edebiyatına golince, Tanzimat- en_ ımt.ü oru;ı:~a ık. np or · Kaşlarını çath: 
tan sonra beyhude yere tair aramayı - talıgıF kırdı, geç_ırdı. .. .. .. - Hayır! Bana dokunmaz! 
ruz. Fikret bahse bile değmez. Yahya .. a!ıat, fU bir kaç ııundur, su • Sonra, köpeğini ağız daluıu met-
Kemal battan başa nesir ya:r.nuıtır. En rup gıdım; ılık havalar, dam. aria· hetmeg" e b-·'adı: 
ÖZ Türk tiirlerini vermiı aayılan Ah - d kan d • ""r 
met Hi.ıimin mefbur (Mukaddime) rımız a ımı:ı:ı eprefttrmege - Öyle duygulu bir köpek ki, le-
. · "P 1 el 1 ··ı ·· başladı. • l l d kt anar, an tı,, aıru e • ıruz ve o ~uyc D il u il na nıyet e 11e en a amı, uza an ta-

b ~•- da ·eli N · F a arın tomurcıı ... anma.ı e M _,,, L-kkal • k vurunuz, unnor ne..- r. ecıp a- b" l"k • . •_J L" • b" kı .. nır. ueıu, ua ın çıragına, e • 
zıh tecrübe edelim. lıte Kaldınmlar: .~r ı • te ıçımı .... e outün ır '' or- mekçiye, hiç havlamaz. Fakat e-

"Sokaktayım, kimsesiz bir ıokak or- tulerı altında uyuk/uyan duygu~ar- lektrikçiyi, yüz adım uzaktan ta _ 
tasında yürüyorum, arkama bakmadan da azar azar kabarıyor. Beyog_~u nıyıp ürümeg" e bmılar. 
yürüyorum. Yolumun karanlığa karı · ıokakları, menek,e kokusuna bu - B ··1 k __,. 
fail noktasında sanki beni bekliyen bir .. d .. D . "lk • l en gu ere : 
hayal görüyorum.,. run. u.. enı~•.!. yaza vergı .o.an - Peki, dedim, bakkalın çıra· 

Bu da neair, geçelim. Ne yazık, mem- ıevımlı mavılıgıne kavuşur gıbı o- ğına, ekmekçiye havlamıyor da, e-
leket son günlerde metafüıiii tiire ıok- luyAor. k b • lektrikçiye neden salıyor? Sakın e-
maya uğraşan bir iki gençten baıka hiç çı ogazın yaz ortasında e - lektrikri sizin eve fena bir niyetle 
faİr yetiıtirmemit- • • • eml • • d" ,.., 

En muğlak, en kanıık meaeleleri ıen can_ vencı melt erı, şım 1 - gelmi, olmasın ... 
pek kolay ve bir çırpıda halletmek gi- den bagrım~da eımeğe başladı.. Gayet ciddi: 
bi yilluek iddialı nazariyelerle inamı a Bundan ole, d~h~ 0.~·~- ols'!. bır. - Ona ne fÜphe, dedi, herif 
ancak kendini gülünç edecdı: neticelere ~ ~ışımız var. >:uzumuzu degıl mı para aramağa Beliyor. Bu zaman-
vanr. Her şair, fiiri kendi mizacının ki ılk yaza verdılr. Y aşaraak, ba • da bundan büyük fena niyet olur 
huıuıi adesesinden ııörebilir, fakat harı görmemize çok bir fey kalma ', 
ıu bahsettiğim iddiada mizaçla değil d mu• 
ancak mizaçsn!lrkla bir münaıebet bu- ı. 
lunabilir. Hiç bir sevgili, bu yılki ilk yaz 

Nesir içinde pi.- olabildiği pbi, ınan- kadar, bize kendini aratmadı, çar. 
zum nesir içinde ele ıür bulunabilir. pıntı.lara uğrayarak, Boğaziçi ka
Şiirin düşmanı neair deiil yavanlıkbr, pılarında beklediğimiz ilk yaz, ne-
hayideliktir. Ye nea1r ne yavanlık de- rede.in, ıeni belJiyoruz!. 
mektir, ne de hayidelik. 

Bir manzume kendiliğ-inden ııeoir Salahaddin GONGöR 
olabilir, fakat nesre tahvil edilemez. ô 
Çünkü bu tahvil keyfiyeti kelimeler •. z Türkçe ile 
raaında bir dei'iPkJiii İcap ettirir ve 
kelimelerin yanyana .. etirilmeaindeki Bilmecemiz 
muvaffakıyetten doian tiir bu ameli
yeyle tabiidir ki pirlikten çıkar. Ter • 
cüme için de keyfiyet aynidir. Şiirin 
deieri kendiıini vücucle &'•tiren keli • 
melere ve bu kelimelerin yerli yeriocle 
bulunmasına ııla ıılaya boıihdır. Fakat 
bir pirin neare tahvilinde veya tenıii • 
mesinde az veya çok kaybecliıi bile 
türin değerıi hakkında bir miyar ola • 
maz. Çünkü fİİr bütün kaideleri inkar 
eder, ve her kaidenin dıııocla sayını 
lstimalar kalır ve çok keM konulan 
kaide bir istiına olur. 

Yatar Nabi NAYIR 

VEFAT 
Milli reauürans memurlarından ve 

je1>darma mütekaitlerinden Bay Saim 
Gülhane baıtahaneıinde vefat ebniıtir. 
Merhumun cenazeıi bugün aaat 10,S da 
Si. keci nhtmundan motôrle Kuzgun • 
c .. la ııötlirüleTek aile makbereaine def
nolunacaı.tır. - -~~~~~~~~-

İRTİHAL 
Y edin<:i kolordu kumandanı Gene -

ral Kenan Yuna'nrn balaaı bayan Hat!- . 
ce dün velat etmiştir. Cenazesi bugün 
saat 11 de Çapada Kız Muallim mek • 
tebi yanındaki haneıinden kaldmla • 
rak Topkapıda aile mezarlı(ına tevdi .. 
dilecektir. 

YENi NESRIYA'I' 

· Tercüme 
Profesör Hilmi Ziyanrn uzun em .... 

lerle, derin tetkiklerle, bir çok kaynak
lardan alarak çd<ardıiı yinni bet for
malık kıymetli bir eıerdir. Son forma
ları memleketimizi alakadar eder. Bu 
ksymetli eseri tavsiye ederiz. - - - -------

Bu •kt"" t 20 de 
DELl DOLU 

opereti oynayacaktır. 
Son hafta 

812 

Ô•manlıca \..rıılıklarını yazclıiuuız kalim ... 
lerin 5z türkç:e mukabillerini yazarak ıektlml· 
zin boı baneleriaa yarleıtit'lnlz •• keıerek 

"Milliyet Bilmece memurluiuna., ıönderiniz. 
Bilmecemizi dbiru halledenler araıında. ku.ra 
çekiyor •e kazananlara h.d.iyeler •eriyoruı: ı 

Müddetı BugÜn akıama kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
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SOLDAN SACA : 

1 1 ~ ., 
1 1 
ı • ı 
1 ı 

1 1 

1 - Bir •ekilimiıı:in aoyaclı 5. bir ı•neralı· 
rn.ı••R aoradı S. 

2 - Kam.er Z, bir meyya 3. 
3 - Siyall 4 . 
4 - Cli.retkir 4, ıüzellik kıl"alıçaıı 3. 
5 - Sudan çıkaada ölmiyen bü)'ük bir ba· 

lık 3. 
6 - Nota 2. abuı 4. ~ine çorba konur a. 
7 - Çok ııcak daiil 4. bir içki 4. 
a - Fahr e. Ü.Zerinden tren •iden J'OI 3. 
9 - Bıçak mahfaı:aaı 3, ahzeden 4, 

10 - Cet 3. 
11 - Ceniılik 2, senit deiil 3, ateı yak· 

mak iç.in bir t•J' 3. 
YUKARDAN AŞA(;I : 

1 - V ekllat &, nota 2. 
2 - Kamer 2. Sarıem 4. 
3 - Dem 3, Zı•ırın arkadaıı 4. 
4 - Ru•7ada bir deniz 4, Cari 4. 
a - laim 2. • 
8 - Elbiae ıüpürıeıi 5. 
7 - Cepha 2. Kemerde huluaur 4, Cemi 

adali 3. 
1 - Ciıa 3. 
9 - Baıtaki harfte• arkaıına da aetirin 

derhal ortaya lı;albolur 2, parmakta 
bir 7ar 8. 

10 - Ua•k l\İd~~. 1. 

11 - Ramazao ekmeii 4. Mebua S. 

• • 
• • • • • • 

Yollar! 

Kulakmisafiri 

Bugünkü program 
18. Franaızca der.ı. 18. 30ı Dans mu• 

skiıi (plak). 19.: Karmen (opera· plilı) 
19.30: Haberi..-. 20: Konferanı (Selim 
5ırn Tarcan). 20.30: Bayan Jale, Şan 
(Piyano ile). 20.55: Hafif musilııi (pli.k) 
21.15: Son haberler. 21.30ı Bayan Bed· 
riye T ücün, radyo piyano ve caz orkes• 
trası. 

2Z3 Khs. V A R 1 O V A, ı345 m. 
18c Dans. - sazler. 18,351 Şarkılar. 18,801 

N:r.lerJ 18,llı PiJ'&Do koııaeri. 19,481 Pllk. -
S3zl•r. 2lı Şarkılı birlijile saksofon koaıerl. 
21,45ı Haberler. 22: Senfo,.ik konıer. ll,48ı 
Konferanı. 23: Rekllmlar. 241 Danı muılld
.ı. 

175 Khz. M O S K O V A, ı124 m. 
18,301 Kanıık konser. 19,30: Kolko• neıri-

7atr. (muıikili.) 211 Karıtı.k konıer. 221 A~ 
manca neıriyat. 23,0Sı lnıilizce neıriyat. 24,051 
Macarca neıriyat. 

Khz. !I T O K H O L M, 429 N. 

18,0l5ı Şarlular, sözler. 19,45: Pli.le. 20,301 
Sö:r.ler, 21: Piyano lıı.:onaeri, 21,30: Sözler. 22: 
Şarkılı konıef'. 23: Konıer (opera muılkiıl.) 

686 Klu. B E L G R A D. 437 m. 
19.3<h Derı. 20: Rekliın •• plik. 20,151 Ha

berler. 20,30: Uluıal neıriyat. 21: Z.irebdaa 
bir opera temıilin.i nakil. 

904 Kh•. H A M BU il G. 333 m. 
18,30: Koloni ltUr.iyeleri kitablar .. 18,45ı Ka

dın ıaali, 19,15: Muıikili •kcç. 19,48: Bor•• 
19,55; Hava haberleri. 20: Ba•1•r• halk mu•İ· 
kİ•İ . 21: Haberler. 21,10: "Albn piero" adh 
ıekia tablol" mu•lkiH ıkeç. 23; Haberler. 23,25 
Mu.iki. 241 Akta• konıeri. 

950 Kh. B R 1. S L A U, 3ı6 m. 
17,301 Hafif muaikl. 19: Sözler. 19,.20: Kü

çüle: blkl1eler. 19.60: Sözler. 21: Halterler. 
21 110· "Untera kundaner kohlmann,. adlı ıkeç, 
22,25 Pi1ano kon•eri. 23: Haberler . 23,26: 
Dan• muıikiıl. 

904 Ktu.. H A M B U R G, 332 m. 
20: Ba•yera halk mwikiıi. 21: Haberler. 21, 

10: "Altın. Pl1ero11 adlı •ekia tablolu operet. 
23: Haberler. - Muaikili pro•ram ara•ı. 24: 
Akıam muıikiıj • 

BU K RE Şı 
13 - 15: Ciindüa pl•k neıriyatı, 181 Ratl

J'O orke•lraıı, 19: Haberi ... , 19,15 Radyo or· 
keıtrau, 20 Konfaranı, 20,201 Pli.il:, 21: Sis· 
lar, 21,15, Pli.it, 21,30: Oda muıiki.i, 22,15: 
konfer•n•, 22,351 Mandolin konı ... i, 23,051 
Haberler, 23,30 Konıer naldl. 

Yarınki program 
1 S TAN BU Lı 
17,30: lnkiiab dersleriı Onivertlteden 

nalcil. Manisa sayli.vı Bay Hikmet. 18,30 
Jimnaıtik, ıBayan Azi.de. 18,50 ı Dan1 
musikisi pli.k. 19,30: Haberi«. 19,481 
Şehir tiaytroaundan Bayan Semiha ıan 
Piyano ile 20: Maliye bakanlığı namına 
konferans. 20,301 Demircu. 21,20ı Son 
haberler. 21,30 Mehmed Münir ve Bed
riye Raıim tan. 22: radyo caz ve tanııo 
orkeatralan. 

- Oooob ! - dedi -

Bu perşembe akıamı S A R A Y sinemasında 
Bu filmde, FANTOMAS'ın maceralarını nuıl vıptıjtını ~örerdsiniı. 

l!!!IBl ........................ ı .................... ~ 
Türkiyode en çok sevimli mubıelıt artistleri takdim emgi gılıı bu \.•rşamba akşamı d• 

SOMER SiNEMASI 
Sinemanın en yeni ve •evimli 'Vlacar artistlerinden 
1 R E N E D E Z I L A H Y 'yi 

EN ÇILGIN GECESi 
fllmlndo MAX HAN SEN ve TlBOR von HALMA Y ile birlikte takdim edecdcrlı 

Bu sevimli artist bütün şuhluğile söyliceğl şarkılar vo edeceği dınslarlı sizi t.S 
hir edecekcir. Musiki ve caz: Profesör MAX NICDERBERGER 

(~:1rgamhıı suvaresi içi., biletler şimdiden satıJmnktacfır. 

Kahkaha ve ıataretle tedavi! ..• 
Senenin en büyük kahkaha rekoru! ... 

LAUREL ve HARDY 
" Şeytan Kardeı ., filminin unutulmaı yaratıcıları 

ÇÖL ARKADAŞLARI 
Filaıinde 

Perşembe matinelerden itibaren iP EK de .. ..................................... ~ 
İstanbul Sinci icra Memur!uğundan: 

Emniyet sandığı namın~ 
420 lira mukabilinde birinci derecede İpoteki olup yeminl1 

üç ehlivukuf tarafından tamamına 1046 lira laymet takdire
dilen Kuzguncuk, Kuzguncuk mahallesi Kamboğlu sokak et · 
ki ve yeni 6 No. lu ahıap bir evin tamamı açık arltırma vaze• 
dilmiı olduğu 27-3-935 tarihine müsadif çarıamba ırfuıil saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektit· 
Arttırma bedeli laymeti muhammenenin yüzde 75 ni buldui" 
takdirde miltterisi üzerine hıra kılacaktır. Aksi takdirde en sotl 
arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere 15gUn daha temdit e 
dilerek 11-4-935 tarihine milsadif Perıembe günil ıaat 14 tefi 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasıJJ• 
da arttırma lledeli laymeti muharnmenenin yüzde "'75 ni bul· 
madığı takdirde sahı 2280 N o.lu kanun ahklmma tevfikafl 
geri bıralalır. Satıı peıindir. Arttırmaya iıtirak etmek iıte ~ 
yenlerin kıymeti muliammene nin yüzde 7 ,5 ni•betinde pek a 
çesi veya milli ôir bankanın teminat mektubunu hlmil bulUJl '. 
maları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipôte~ 
alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakla sahiplerlpill 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarıJ11 

evrakı müsbitelenle birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 
20 gün zarfında dairemize bildirmeleri lazımdır. Akai takdir· 
de hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satı§ bedelinin pa~,: 
laımasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tan% ı• 
yeden mütevellit belediye rüsumu ve vakıf borçları borçluya ıı· 
ittir.Daha fazla malumat almak isteyenler S-3-938 tarihindell 
itibaren herkesin &'Örebilmeai için dairede açık bulundurula ' 
cak arttırma şartnamesi ile 934/ 3405 No.lu dosyaya milracıı· 
atla mezklır dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri llln olu) 
nur. (9~ 

inhisarlar latanbul 
Baı Müdürlüğilndens 

lhtisaa muhakemesi ili.mil e idareye borçlu bulunan Setl~ 
km Samatyada Sancakdar Hayreddin mahallesinde Emir 

1 çeımesi sokağındaki 27 numa ralı evine konan hacis (beriı'. 
23-2-935 Cumartesi günü Fatih kaymakamlığında birinci ailrt' 
tırma yapılmıı ise de alıcı çıkmadığından emval kanunu h . 
kümleri dairesinde on gÜn son ra ikinci ve son arttırma yapJ , 
mı§ ise de alıcı çıkmadığından emval kanunu hükü~eri dait', 
sinde on gün sonra ikinci ve son arttırma yapılmak üz~r:}'. 
yin kılınan 7-3-935 Perıembe günü saat on dörtte alacaKW~, 
rın teminat akçelerile birlikte Fatih kazası idare heyetine 1116] 
racaatlarİ. (99 

ter1in.. il'' 
Ve torbadan iki tek kurUf ç 

a t .ı~c11 JJ1 
Bitmez, tükenmez yollar!... de· 

relerin, nehirlerin üstünden köprii
ler kurup ıeçen ve teker felleıine 
aarılan bir yılan ıibi dağları dola
narak ucauz, bucakaız ovalara; boz 
kırlara ulatan yollar ! 

Fakat bu rahat 11.'efetıl ne kadar 
pahalıya satı'! aldığını iki gün aon
ra Sıvaa tevkifhaneıine girib kuru
tahta üzerine yüzükoyun uzandıfı 
zaman anlanuftı ••• 

da küçücük bir kaza merkezidir. 
Şose9in ıol tarafında ve ilkmekte
bin tam kartııında bulunan hapis -
hane, içine on kitinin güç ıığabile
ceği büyücek bir odadan ibaretti. 
Halbuki burada kırk elli mahpua 
vardı. Avuç kadar l?ir yer bulub çö
melince, teklifai:ıı uzanan bir el • 
kalpağını çekib aldı: 

rıh önüne atb. _ ·JI· 
- Tamam mı? yahud fU ıııe'~ 

yelerden birini ver bana. •• Ş11 il' 
kurut~ da alalım .. Al Nna bır il'' 
tad mecldlyeal ••• Bu heu.\> U 

0 

Sizin tatı Süleymanınıza aldana
cak kadar budalayım .•• Budala ve 
tecrübesiz •.• Haydi hoca.. beni a
ğırlamak için kafam yorma... . 

Cepkenli adam kota kofa geldı: 
- Neye bağırıyorsun be çocuk? 

Niçin efendilere hakaret ediyor

aun? 
- Sana ne? 
- Ben buranın müdürüyüm a-

yol... bana ne olur mu? 
- Müdür??! 
- •.. buranın müdürü .•• 

. . 
- Sen misin? feyyyy .• aiz misi

niz l:)urada müd!!r? . . . 
- Eh ... bu mükemmel itte ..• bu

na diyecek yok. 
Cepkenli adam cevab vermeden 

duruyordu. Katları çatılmıt göz
leri analarından fırlamıttı· Avurt· 
larmı oynatarak; 

tftue .ıı rı: ~azıni Şahap 
- Kon ••• tiroool ! 
Deye bağırınca sekiz on kiti bir

den kotuftular. 
- Alın tunu! locada geçirecek 

geceyi .•• 
Nazmiyi yaka paça kavrayarak 

karga tulumba ettirer. Kömürlüğe 
benzer bir yere tıktılar. 

Orada ... aivriıinek, karasinek ve 
tatarcık bulutları içinde, uykusuz, 
sabahladı. Fakat memnundu. Ar
tık öbürlerinden sayılmayacağı i
çin onlarla bir odada yatırılamıya
cak derecede onlardan baska ad
dedildiği için •eviniyordu: Açlık
tan imanı gevrediği halde, cepken
li adamın emrile tıkıldığı bu karan
lık yerde, Ankaranın verdiği hü
küm daha yüluek bir mahkeme ta
rafından bozulmu,muf, geriye alın
mışmış gibi bir ferahlık duyarak 
jandarmaları b.ci=ledi. 

Bu yolların uzunluğu kaydırak 
oynayan çocukların- "birmif, iki
mi9,. !erile ölçülebilir miydi? En 
cins atların bile, saatler ve saatler
ce kotıalar, aonuna güç ulutabile
cekleri bu yollarda durmadan yilril 
yordu. Biter miydi bu yollar? 

Şark19lada kunduralarını satma
ğa mecbur oldu. Ne yapım? Kırte
hirdenberi dotru dilriiat yemek yi
yememitti. Hele Kayaerlden Sultan 
Hanına kadar, nasıl yürüyebildiği
ni bir o biliyord'u. Bereket jandar
malara ... kendi azıklarından bir di
lim ekmekle iki katık yoğurt ayır
mıtlardı da aafraıını töyle baatıra
bilmitti. 
Kunduranın parasını alınca he

men bir ahçı dükkanına girdi. Hiç 
nefes almadan, tıpkı Keskindeki 
mahpuslar gibi ağzından burnun
dan garib sesler çıkararak, dudak
larını tapırdatarak bol bir yemek 
yedi. Ve son lokmayı yutarken üst 
üste iki bardak ıu icib; 

Ömründe ilk defa yalnayak yol 
yürüyordu •• Hem ne yol! 

Bozuk fosenin sivri çakılları a
yaklarını parça parça etmi'1i. Öy
le yorgundu ki •.• tabanlarına kızgın 
iğneler aokuluyormuf ıibi oluyor
du. Ve dizleri titriyordu. 

- Ayol bana evvelce yedi buçuk 
ıene ceza vermitlerdl .Şimdi yedl
ıene, bet ay üç hafta iki gün yattık
tan ıonra beraat kararile hapiaha
neden çıkarmak istiyorlar. Akram
mın, emıaHmin yüzieriiıe naaıl ba
kabilirim dı9arıda? iyi topu bir haf
ta kalmıf .• Onu cfa yatar namuıum· 
la çıkarım. 

Diye bar bar bağıran bir adamın 
ne son sözlerini ititebildi, ne de yü 
zünü görebildi. Derin bir uykuya 
dalmıftı. 

On iki saatlik bir dinlenme bu 
korkunç yorgunlugu giderebilir· 
miydi? Ne gezer ... ve tabanları de
lik detik ayakla, ertesi gün tam on 
dört aaat yol yürümeğe mecbur ol
dular. O gece Kangalda kaldı. 

Kangal, Sıvaala Malatya araaın-

- Satsan a bunu bana ... 
- Peki satayım •.• 
- Kaça almıttın? 
- Elli liraya ••• 
- Atma anam bl:ıı de din karde-

tiylıı ••• Sana töyle helalından bir li· 
ra vereyim mi? 

- Olmaz .• olmaz •• 
- Aksilik etme ... 
Bu, çiyan ıibi ıapaarı Ye uğursuz 

ıuratlı bir gençti. Kalpa~ büküb 
bir torbaya aoktu. Ve gene oturma
dan kalpağa benzer bir fey ahb 
Nazmiye uzattı. O balaı 

- Şaka etme canım .•• - diyor
du -

Fakat ıöz dinleyen kim? öbürii 
timdi püsküllil bir para kesesin
den bir avuç gümüt mecidiye çı-
karmı,, oturduğu tiltenin üstüne / 
sayıyordu: 

- 'Bir, iki, üç, dört, bet altı, ye
di, aekiz, dokuz, on .•• on mecidiye 
miz ne eder? On sekizerden yüz 
ıeksen kurut··· daha iki kurut ia. 

• 

pıya çıkar. . _ • • , 

Nazmi timdi kalpafı unoı:;;ı 
lira denilen terin kangaldaki 
rib kıymetin• J&lmıt kalmıttl• d' 

Geceyi bu adamların arııJ'~, 
geçirince öğrendi ki, bural: w~ 
banknot ancak vergi verın• ı~' 
kullanılmaktadır ve lira defi ,ıtı' 
hatıra dalma altın gelir •• B.0 ,W 
nın kıymeti iae mecidlyeııifl dıf'; 
aine göre azalıb _ _çojialm~ J.'rr 
ve Reşadın, Abdillhamiddel1• tıdJI' 
dülhamidin, Abdülazizden, ~_,!• 
Azizin mecidden birer kuruf 
kıymetleri vardır. ...... 

Sabahleyin ilk iti Kanııal1/ 0Jd~· 11ndan bir çift yemeni alm• 1aıı 
Fakat bu yemenileri ancak 

0 tİf 
giyebildi. Ayakları ·~ t~~la:~~f'ı'' 
mitti. Jandarmalar hır ıkı ~ . ,ıı1lıf 
yürüne bu titlerin inece~ı~~clıltfl 
mişler ve bir elmastan, hır bıı.lı'e-
veyahud tatlı bir yemitten ıı.lcl 
der gibi ağızlarını ıulandırar edil 

(Bitt11 
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Bulgarların 26.320 neferi 
ve 3.436 zabiti vardır 

Gü~eu vca~o 

~ ..... 
Ycuan: Son Yanen ıııaliai Mahmut NEDiM /;'; "- molılıuJur. 

ırkacılık Orduyu ve zabitleri de 
>armaya başlamıştı 

~Tlıı: Beyin lstanbuldan uzaklaıtırılmaması 
, Çl11, zabitan grupları ayak direyorlardı 
'tı~ı r,ede ve daha bazı yerde- vaziyeti. O kadar nazik bir za • 

1 ttiha\çılar olacağına, olma· mandayız. 
?.ı~~ hayırlı değil mi? Bu sırada zabitan arasında bu ha· 
..... ~bey, koluma airdiı reketin huduau çok tehlikelidir. 

il.. ~ , ıua, dedi, duymasınlar, Ben ittihatçılara meram anlatamr-
~eb küfrüne fetva verirler, yorum. !Bütün mahzurları sayıyo. 
~ 8u aldltfe naııl olaa zaten o- rum. Fakat fırkacılık hırll bütün 
O o .. , gözleri kör etmif. Mikul aöz anla-
' da. ciddiletmittl ı yan yok. Memleketi iftiraka, nizaa, 
~ "Jı! bilsen, diyordu, bilsen alete, kana ıürükleyoruz. Diğer ta
'h.ı Lerı.ınizi ... fakat ümid ederim raftan Sadrk bey da inad ediyor. 

0 uhran çok sürmeyecek. Te- Ancak zannediyorum ki onun hiui'e basiretle herhalde ıükUıı yatı olqanırıa yumufar, ve mem-
' edecektir. leket için bu fedakarlığr yapar. 
' tlverir ki, dedim, sakalı büs- Herhalde bir kişiye derd anlatmak, 

bu türedilerin eline ittihatçı kalabalrğına meram anlat 
, il a.yasınız. maktan daha kolay olacak. Hele ıi· 
, ş·llıı" zanneder misin? zin için! 
~~~iye kada~i ~i~i~,. maale- Sadrk beyle böyle bir teklifte 

l!tııı an batka turlüıünu taıav· bulunacak kadar dostluğumuz 
. t-ılt efe m~.°:~d d~ğil... . yoktu. Ne uf atla, ne hakla, ne diye \1, bey, buyük bır samlmıyetle ona müracaat edecektik. Vakla o-

' C.~~I . . nunla birkaç kere görütmü9tük. Fa-
. dıti defıttlreceğız, buna kat bu Mah~d Şevket patanın ia-

~ lır 0 ldufumuzu anlatnlf bulu- tediğini yapmamıza imkan verecek 
l'\ıı, Yakında aörürsün, demit- derecede bir samimiyet ve hukuk 

lıı.ı <1 oğurmut değildi. 
~d Şevket pata liu sefer , itti ha.rıbiye nezaretine ·davet Hele böyle sinirlerin gergin ol-
b;.1: Gene, Esad Şeykar efendi duğu bir zamanda büsbütün mev-
" ilcte nezarete gittik. Yanına ıimıiz bir hareket olurdu. 
L ez Mahmud Şevket paşa Bunu Mahmud Şevket pataya 
0-.Ia.dı 1 anlattık, uzun uzadıya söyledik. 

'8 - Ne olur canım, diyordu, bir 
it 11Rün sarayda büyük bir zf. vatandat sıfatile, vaziyetin veha-
iıi.ı'ar.Bütün vükela orada,fakat metini görmüf, bundan muteeessir 
i ll'Örüyoraunuz ki ben gide- olmu9 bir vatandat sıfatile pekala 
il\ Ve aidemiyeceğim, burada- Sadık beyle görütebilirsiniz. 

~ - iyi ama bu g°örütmemizden 
":ıtıe ne var? diye kendi kendi- matlub netice hasıl olamaz ki ... 

, ra.rken, o devam etti; - Bir tecrübe edin! 

'ı s~hebini elbette merak eder
b~ hYliyeylmı zabitan araıın· 

a.reket var. Bu, kaç gündür 
kediyor, fakat bugün artık 
ır tekil aldr. Birçok zabitan 

~'!ti olmutlar, buna ne kadar 
t•r olsak yeridir. Kaç defa 

ı d nı., kaç defa bağırdım, kim
. '-trd anlatamadım. Şimdi mah 

1kert de toplanmıtlar, dağıl
~ a.r. 

'lıınud Şevket paf&, ayağa 
~r f, bir atağı bir yukarI do
~ lllüteeısir bir tavırla. aaabt 
Yliiyorduı 

~1 Sıı.dik bey meselesi itte ••• 
~ b a.r tutturmutlar, bana ille 
~ eyi Istanbuldan çıkaracak, 

dtdeceksin, diyorlar. Vakii. 
ıı. d' kabahati yok değil ... fa· 
" 

1
•Ye teb'id edeyim, ne hakla, 

et•? .. haydi yaptım, yapa-

~i 
~ hayretle baktığımızı gö· 
'"llrdu. 

: li~beri~iz yok galiba, dedi, 
'I an büyük bir parti bu ha
~~~~ dayattılar, Sadık beyin 

t ılınesine muhalefet ve mÜ· 
ı.~i. ediyorlar. Bir mesele çıka-
'~ ç J:oktan bir mesele çıka4ak 'I kiilecek... Hem de kar· 

~ li.Jı 
\~ı:a durduktan aonra bize 

ı il. Yaklatarak, Mahmud 
~t l>ata, kimseye duyurma
~ er Ribi yavaf bir sesle; 

. ~:.Yapayım, söyleyin, kendi
\ bıı1to. Yerime koyun ve karar 

i. ~ ~ "a.:ı:iyette, bu mütkülat 
"ı\ e Yaparsınız? 

~~d~~zi çıkarmıyorduk. Ne 

~ ~lld Şevket pafa bizim bir 
; l'ltıediğimizi görünce, de-

S· 
~~elen rica ediyorum, gidin 

~"111/e, ne derseniz deyiniz, 
~'ti .0~u ikna ediniz, vatanın 
• ,lıı"lıt 1'>•n, ordu için, memleke
~~ra.~ olduğu sükunet, huzur 
ı t~d~ k•çin bir fedakarlık yap
. 

1 
endine lstanbuldan çık-

\tıı 
'llc~d~"a.b vermemize meydan 

- Beyhude bir tecrübe olur, e
minim ki o, bize ittihatçıların zul
münden ,ikayet edecek ve red ce
vabI verecektir. Esasen onunla gö
rüttüğümüz zamanlar hep bu mev
zu üzerinde konu,tu. Şimdi de söy
leyeceği budur. Ben size demedim 
mi, i,te görüyorsunuz diyecek. 

- Belki demez, hatta belki o da 
korkar ••• 

- Korksa Çikrb gitmez mi? 
- Gitmek ister ama, kabadayı-

hğI da elden bırakmaz. 
- O halde? 
- Böyle bir müracaat ona vesi

lf' vermi' olur, mademki vatan 
namına böyle bir hareketim lazım· 
dıı, böyle istiyorsunuz, pekô.la ben 
df' itte bu fedakarhğı hatırınız için 
yapıyorum der. 

- Hiç ümid etmiyorum, bilakis 
büsbütün fena bir tesir yapacağın
dan, onun inadını arttıracağından 
korkuyorum. 

- Bir tecrübe • 
Mahmud Şevket pa,a mütemadi

yen 11rar ediyordu. Sadık beyin 
sözlerimize kulak aıacağından e
min olsam giderdim, fakat onun 
bu hususta ne kadar inadçı olduğu
nu çok ititmittik. 

Mahmud Şevket pqaya; 
- Patam, dediJ1l, Sadık bey si

zin tarafınızdan gittiğimizi haber 
alınca zaafınıza hükmedecek, büs
bütün sebat edecektir. Bu suretle 
it büsbütün ıarpa saracaktır. 

Paşa bu sözüm üzerine dütün
ceye daldı ve; 

- Filvaki oda öyle.. çünkü siz 
buradan çıkınca herhalde takib e
decekler. Çünkü odamı tarassud 
ediyorlar ... Evet, evet, bu mahzur 
var. Anlayacak. Ne yapsak yarab· 
bi nasıl etsek? dedi. 

Bunun üzerine biz, en doğru ha
reketin, doğrudan doğruya müraca
at olacağını söyledik, biraz dütün
dükten sonra bu fikir pataya da 
mülayim geldi; 

- O halde, dedi yaverimle, müs
tetarı göndereyim, bakalım ne neti
ce hasıl olur, hiç ümid etmiyorum 
bu 9ekilde ama, belki iyi bir ~ama· 
nına tesadüf eder de razı olur. ai
yordu. 

(Bitmedi) 

{ilatı 1 inci sahifede) 
Nltfuau &ltı milyona fılllnıfbr· 
BulaııfNtanın kara ve ndılr sınırlan 
1846 kllometnıdlr. Bu mikcbırclan 523,8 
kilm:netresi Y uııoılavye u-, 485, 7 ai Y u· 
neniıtuı ile, 234,6 sı Türk.iye ile ve 209I 
Romanya iledir. Bundan b;ıtke Bulııa • 
riıtanm 311 kilometre UZljlldıiında ae • 
bili de vardw. 

Niifuaunun yüzde 80 nl köylüdür. 
Yalımı bir tehir, Y uııoalav ımırlarmdan 
50 kilometre uzaklıkta bulunan 5ofyıı, 
300 bin nüfualudur. Diiter böyiik tehir· 
lerl, 85,000 nüfualu Filibe, Romanya il• 
rurlannd- 111 ı.ilometre uwldıkte ve 
Karedenla kıyı11nde 61,000 nüluılu V .,. 
ne ve 47,000 nüfualu Ruaçuktur. Umu• 
mlyet iüberile, 93 tehirden 19 u 20 bin 
nüluıten fazla ve 111 i 20,000 ile 10,000 
nüfuıarumdad ... 

E tnotrafya beknnından ahalinin yİİ2· 
cı. 80 1 Bulııar, yWıde 11 i Türktür. A· 
halinin yüzde 84 ü Ortodok•tur. Oku • 
me ve yazma bilmiyenlerln niabeıi yüz. 
de 20 ile 25 ara11mladır. 

Orduda komünistlik 
Orduya komüniıtliiin kantmaaı bü· 

yük bir tehlike meydana koymuf ve an• 
cak pyet ağır tetbirlerle bu tehlikenin 
önüne geçilebilmiıtir. 1925 yılı kanlı 
hadiaelerinden aonra, 1933 yılında or • 
duda birçok kornüniıt iı-tsizlik ve iıyan 
tetebbüaleııi olınuıtur. Bu aenenin ıuba· 
tında Filibe askeri mahkemesi, kıflaya 
lı:ınnızı bayrak çeken ve aıkeri itaatsizli 
ğe teşvik eden 9 uncu fenni taburu ef • 
radından biriıinl idama mahkum etnılı· 
tir. Ayni zamanda bir kıtJadan silih Ç&• 
lan 35 kit; ile 2 ubık komünist saylav 
da hapse mahkum edilmlıtir. 1933 Ma· 
yumda Tatar Pazarcık kıtlaaından si • 
Ialı .çalan üç sivil cezaya çarptınlınıt ve 
Kazanlıkta askeri ihtilale teıvik suçiyle 
1 o küçük zabit ve 8 i nefer olınak üze· 
re 22 komünistin mahkemeleri yapd • 
mııtır. Ayni ydın haziran aymda Niko
pol garnizonu komüniıt yuvaıına men
sup 15 askerle Sofya garnizonundan bir 
jandanna mabk(m edilmiıtir. 1933 A • 
ğusetosunda, 7 inci feımi taburundan 17 
nefer bir komünist yuvası teşkil ettikle· 
rinden dolayı cezalandmlmıtlır· Teıri • 
nievvel ayında biri eski Zağrada, biri 
Radomir'de ve biri ,de Şumni'de olmak 
Üzere üç asker arasında komünist teıki· 
Jatı dava11 görülmüş ve 16 11 idama mah 
kum edilen 49 suçlu arasında 17 ıinin . 
nefer oldukları mütahede olunmuıtur. 

1933 kanunuevvelinde Şumni'de 
bir kıılada ihtilal teıkilitı kurdukla· 
rından dolayı asker ve sivil 36 ki,inin 
mahkemesi yaprlmıı ve bunlardan 7 
si idama mabkılln edilmiştir. Ayni ay
da Burgazda da kışladan silah çaldık
larından dolayı 11 sivil uker muhte
lif cezalara çarptırılınışlardır. Nihayet 
1934 tubrtında o ki Za,,.ra'da orduda 
propaganda ve itaatıizliğe teıvik ıu
çundan 38 .sivil ve asker komünistin ve 
Varnada da 12 komünistin mahkeme
si yapılmıştır. Bu a.on on iki kişi ara
sından bir sabık mülizimla 2 küçük 
zabit idama mahkum edilmiıtir. 

Bu miıaller, orduda komünist pro
pagandasının derecesini göaterm.ek i
çin kafidir. Bugün bu propagandanın 
önüne tamamen geçilmiıtir. 

Bulgar ordusu 
.. . Bugün Bulgar ordu~unda alayrn 

fevkinde bir cüzütam yoktur. 
Bulgariotanın 8 ale.t ;> yad~i var

dır ve bunların garnizonları Sofya, 
Plevne, Ruscuk, E•ki Zağra, Sliven, 
Şumnu, Vratzıı ve Dupnitza'dır. Her 
alay, bir Erkinrharbiyeden ve 3 ta • 
hurdan mürekkeptir Her taburda bir 
erkanı harb iye, J p:yade bölüğü ve l 
aiır makineli tüfenk bölüğü vardır. Bir 
bClüğün azami mevcudu 2 zabit ve 
120 neferdir. Her alayda bunlardan 
başka bir de kontrol krtası denen bir 
bölük vardır ki bu da bir erkanı har
biye ile iiç taknndan mürekkeptir. 

Cüzü\amların inkııamına mani ol
mak için Neuilly muahedesi, bir alaym 
awgari mevcudu 52 zabit ve 1600 ne· 
fer ve azami mevcudunu 65 zabit ve 
2000 nefer olmak üzere tesbit edil • 
miıtil'. 

Bulgariatanın ıüvari kuvveti 3 a
laydır. Her alay, bir erkanı hal'hiye
den, 4 ıüvari bölüğünden, 1 mitralyöz. 
grupundan ve 1 .de ayrıca bir gruptan 
mürekkeptir. Azami mevcudu 30 za ... 
bit ve 720 neferdir. 

Topçu kıtaatı, ikiıi sahra ve birisi 
cebel olmak üzere üç bataryadan le· 
ıekkül eden 3 muhtelif gruptan, her 
biri üçer bataryalık 3 •abra topçu gru 
bundan ve müstahkem mevkileri mu
hafaza eden 9 bataryalık aili.hsız di
ğer 3 gruptan mürekkeptir. 

Müstahkem mevkilerin üçü dahil. 
dedir: Sof ya, Şwnnu ve Vidin, ikisi sa
hildedir: Yama ve Burgaz. 

Hiç bir topun çapı 105 milimetre • 
den fazla olmıyacaktır. Cebel batar • 
yalannın ••&'ari mevcudu 3 zabit ile 
200 neferdir. 

Fen kıtaatı, bir erkanı harbiye, 2 
latibkim bölüğü, 1 projektör ve 1 köp 
rücü grubundan mütetekkil 3 ta.bur • 
dan, üçer bölüklük 2 bisiklet taburun· 
dan ve ayrıca 3 muavin kıtadan mü
rekkeptir. Her ta1burun azami mevcu
du 14 zabit ve 500 neferdir. 

Levazım 8 depo ve 8 bölükten ve 
sıhhiye de 3 depo ile 8 hastahaneden 

SAT 
t.. aıı Pa.,a ilave etti; 

liı. 'lıç l 
·~ 1i · 0 ına.zsa Edirneye kadar 
~ ~~r.tnÜddet orada kalsın ba
~ ,~et ne olur. 
~. Ji· ınu,, cevabımızı bekli-• tıli;~ biribirimize baktık. 

' 1İ\detı.nıneyin, dedi, bunu yapı\ a~~\ hu hizmeti rica ediyo
~ıa. ~ bir iyilik, fedakarlık 

taksını:ı:. Yoksa dütünün 1 

Tenvirat ve muharrik kuvvet 

mCb-e1ı:keptir. 
Her nevi aakerl tarr,arec:llik mem

nudur. livtl ta.yyarec:ıl!~• ı~linc~ 1 ~ 
pollo nıeımuru tayyareoılik ilıırenıp pı· 
lot -lkuı alabilirler. Fakat bunlar 
da tayyareoill.le filea lfligal için ol -
mayıp tleari tayyareelliif lı:ontrQI et· 
mele içindir. 

Kadrolann 11• •iradın yetiıtirU
mm 

Ordu, 6 ill 12 yıl içi.ıa - imzala. 
Y- ve 40 yaımı ııeçmemeılı: üzen hrz. 
met edecek olan 18 ile 28 Yat• arasm• 
deki ııönüllül<rden mürekkeplir. 

Buııünlril Bulııar ordusu mevcudu 
tahminen ıunlarclırı 

1493 :aıbit, 1943 lriiçWr zabit, 26320 
ntleır Ye 2656 mmıur, 

Piyade kıtaatı, 640 :ul>;t, 864 lııii • 
9ilk zabit, 11884 neler ve &86 memur
.ı-, topçu kıtaatı da 193 za'hit, 166 kü 
9illc zabit, 2836 nefer ve 157 ınemltl'dan 
mürefıkeptir. 

Muavin tqekküller 

Muavin teıekküller berveçhi ltldirı 
1 - Jandarma mevcudu 6800 nefer

dir ve bunlardan 6300 tüfekle ve 500 il 
de kılıç ve tabanca ile mücehhezdir. A. 
ralannda yirmide biri zal:ııit Ye on beı te 
bir ni&betinde küçük zabit vardır. 

2 - 1 sahil jandarma bılburu: 
3 - 1 Onnan jandarma kıtaatu 
4 - Sınır muhıılaza kıtaları: 3 bin 

kiti efrattan mürekkep olan bu muha
faza tetkilatı 8 mıntakaya ayrılınııtır. 
Her mıntakanm 1 erkanı barıbiyesi, 3 
kıtası ve 1 mitralyöz takımı vardır. 

Kollektif silah miktan 45 makineli 
tüfengindon mürekkeptir. 

5 - Polis: lç itler Bakanlığına mer 
buttu... Nahiye ve devlet polisi olmak 
ü:zere .ikiye ayrılan hu teşkilat 6200 k.i
tiden mürekkeptir. 

Harp sanayii 

Neırllly bant muahedesi mucibince, 
Bulgar deweti bir mühimmat fabrika • 
•ına malik olabilir. O da devlete ait bu
lunan azanlık fabrika11dır. Diğer taraf. 
tan, her nevi silah ithalatı memnudur. 
Kurulduğu zaman bir Çekoslovak teba
asına ait bulunan bir de tayyare fabri. 
kası vardır ki o da kazanU<tadır. Bu 
fabrika, Bulgar maha8linin malfunatı. 
na röre, 100 ili 120 beygir kuvvetinde 
6 tayyare yapmııtır. 

Bütçe 
Uhrnıl müdafaa hüt>çesi, 1927 • 1928 

de 1,031,800,000 leva7a, 1930 • 1931 
de 1,087,000,000 levaya, 1933 • 1934 de 
959,600,000 levaya ve 1934 • 1935 de 
947,000,000 levaya geçmiıtir. 

Bulgariıtanrn umumi bütçesi 
5,649,000,000 levadır. Ulusal müdafaa 
bütçesi, devlet borçlannd:'ln so .. ra, en 
faila yekun tutan kısımdır. 

Sivil tayyarecilik masrafı taıbminen 
358 milyon levadır. Deniz ve 11ehir li
manları polis masrafı ile 50 milyon le • 
vadır. 

Bahriye 

Bahriye kuvveti, Tuna fabrikasın. 
dan mürekkeptir. Bu 61otili. 4 gambot 
ve 6 11 motorbot olmak üzere 8 küçıik 
gemiden teıekkül eder. Karadenizfo 
muhafazası iıe, münakali.t bakanhğı 

bütçesine merbut bir filotilla tarafın 
dan İcra olunur. 

Mecburi sivil hi:zmet 

Bulgaristanda 14 senedenberi çalışan 
orijinal bir teşkili.t vardır. Ordunun ta
mamen haricinde olmakla beraber tet .. 
kike değer. Bu teşkilat 10 bıuiran 1920 
tarihinde kararlaıtırrlmıı n: bılahara 9 
teırinisani 1921 tıarihinde teşkilatta ha
zı tadilat yapmıttır. Bu tefkilHın gaye
si, umumi hizmetler için, memleketin 
müstahsel kuvvetlellinden istiiad~ et • 
mektedir. 

Bu kanuna gÖrt, 20 ile 40 vaı ara.
ıınd..t~ı C"rkc,, ·cr, az"ıni 8 ay ve 16 ile 
30 yat aı-a11ndaki kadınlar azamı 4 ay 
ıivil hizmet yapacaklardır. Birden veya
hut bir kaç kerede yapılacak olan bu hiz-
met muayyen hizmettir ve bundan baı

ka, kanun mucibince, muvakk.at bir biz 
met daha vardır ki o da müddeti sene· 
de erkekler için 21, kadınlar için, 16 ıü· 
nü ııeçmez. 

Bu suretle 1922 aenesinden 1932 se
nesine kadar 342,000 kiti celbolunır Uf 
ve bunların y\izde 60 ını teıkil eden 
203,576 kiti filen hizmet yapmıılnrdır. 

Sivil hizmetin idaresi, Nafıa Bakan· 
lığına merbut bir umum müdürlüğe •· 
ittir. 

' Yurtta, 
Mutlaka bir kumbaran, bir 

tasarruf cüzdanın olmalıdır. 
Her gün mutlaka ufak bir tasar· 
ruf yap. Kumbarana at ııeya ta
sarruf hesabına yatır. Deme bef 
on kurustan ne olur. Deme dam
la; da~la damla göl olur. 

M. I. ııe T. C. ............. .a--·----

I"I-ı Usa baka•-.: ıız 
Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip edinia 

en ıayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkmda 
bir yazı yazıp bize &'Önderiniz. 

En güzel yazılmıı makalenin sahlbineı 
.. 5 lira. 

ikinci gelen makalenin sahibineı 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabalıaya yalnu lü.ter, yülu•lı melıt•p talebeleri iftiralı 
edebilirler. Y a:zdann ıa:zete ya:zısıyla cuami '5 11• aagari 30 
ıahr olmtU1, lıliiulın bir tarafına )'cuılm11 bulıınman lmımdır. 

Bu yazılar cuma ııUnü akpmrna kadar ellmm ııeçecek 
tarzda postaya verilmelidir • 

Geçen müsabakayı kazananlar 
Güzel ya:zı müsabakasında birinciliği A"""8r;ynın barııta rolü 

serliivhalı ya:zı ile Galatcuaraydan Bay F. H~ a, ikindlili Avu,. 
turya muelesi serlevhalı ya:zı ile Galtasaraydan Bay Mehmet lrazan. 
mıflardır. Kendilerinin hüııiyet ııar,akalarile idaremize müracaat eder .. I 
mükiilatlarını almalarını rica eri eri :ıı. 

AVUSTURY ANIN BARIŞTA ROLO 
Sar plebisitinin ittifaka yakın bir 

ekaeriyetle neticelenmeainden aonra Al· 
manya, Avrupa dahilinde yeni yeni te
vessü imkiınları aramağa başladı. Bay 
Hitler etrafına bir bakındığı zaman A· 
vusturyayı ııörüyordu. Avusturya ırkan 
Alman, barsan Almandı; fakat nedense 
tarihin 1ıer devresinde Almanyadan ayrı 
Yll§1Ulllt ve kendi kendine büyük roller 
oynarnıftı. Eski Almanyarun ittihadını 
temin edenler bile A vuot_uryanm Al • 
manyaya ilhakını ve büyük bir İmpera
torluk tefkilini esaslı bir surette düıün· 
memitlerdi. 

Avrupa kıt'a11 üzerinde bakim olabil
mek için toprakça ve nüfu& ;a kuv•ıetll 
olmayı istihdaf eden Hitler Alınanya11 
derhal nazarlarını bu ülke üzerine çe • 
virdi. Avusturyanın Almanyaya ilhakı 
noktai nazarından timdiki halde hiçbir 
mimi yoktu. Esiri Avusturya Macaris • 
tan imperatorluğu zamanında yapanuya· 
cağı feyi Umumi harbin sonunda A • 
vusturyarun düttüğü vaziyet daha ko • 
laylqtmyordu. 

Derhal, bu memleket dahilinde tid • 
detli propagandalara batladı. Avuıtur • 
yada kuvvetli bir nazi teılÔİatı vücude 
getirildi. Bu letkilit Habicbt gibi içten 
itlemeaini bilen bir adamın eline veril· 
di. Bundan sonra hadiseler biR>irini ta• 
kip etti. Tethitçiler birçok lıildiseler çı· 
kardılar. Avusturyayı idare edenler bu· 
nu endiıe <le kartılıyorlardı. O zaman 
bu memleket dahilinde hakiki bir .dikta
töra ve bir katolik idaresi tesiı etraiı bu· 
lunan Dollfuu etrafta ve bilbaua 1 tal • 
yada Avusturyanın istlklaıi için kuv • 
vt.tlı m 0izahirler aramağa batladı. Ro.. 
maya bir seyahat yaptı ve Avusturya İs· 
tiklili Roma antlatmasile emniyet altı • 
nn alındı . 

Bu, kuvvetli bir A!manvanın. hudut .. 
laru,... kadar yaklaımasmı lıtemiyen hal 
yanın da çok i,ine geliyordu. 1 

Fakat Dolfuu çok kanlı hadiseler ne· 

ticesinde katledildikten ronra vazi1 .. 
yine ketmekeıe uğramıttı. Son zaman • 
!arda Berlin biikümeti tarafından Viya • 
naye sefir tayin edilen Fon Papen'in ı.. 
memunyetl endiıe ile karşılandı. Çilnkt 
Alman sefaretinde bir defter açılmıf ve 
buraya Sar plebisitinden memnun olan• 
!ar isimlerin& yazmağa davet edllmltti. 
Bu, Almanya lehine bir tezahür demek
ti. Şutmg hükumeti tiddetli tetbirler 
aldL 

Fakat Nazi propaganda11 gittikçe il .... 
liyordu. Diğer taraftan Avusturya sos· 
yalistleri de bir fqist rejimi tesiı eden 
yeni Baıvelcilin aleyhinde .idl. 

Memleket dahilinde yalnız yahudi • 
ler, katolik hükumetine müzaheret edi • 
yorlardı. 

Alınanya fimal hudutlarından Avus. 
turya üzerine çölaneğe baılamış tı. Va • 
kıa ltalya, bu devletin iıtiklalini teyit 
ediyordu; fakat bu, acaba kifi miydi? 
Fransa başvekilinin bir sözü vardı .. Bay 
Lava! diyordu ki ı 

"- Avusturya dahilindeki budutl~·· 
da bir telı: t~t 1.ımıldamıyacı.k, ne ileri, 
ne de geri gidecektir.,, 

Bu sözlerin a1tında Avusturyanın da 
iatiklili mündemiçti. Fakat bunun res • 
men ve .bariz bir .surette tezahürü lizım .. 
dı. 

lıte Avusturya Baıbakanı Bay Şuı· 
nig buııiln Parlse giderek Fransa devlet 
adamlarile bu meseleyi tetkik ebnekte 
ve yurdunun istikliilinl Fransız cephe • 
ainden de korumağa uğraıacaktır. Bat· 
bakan bundan sonra Londraya ııidecek 
ve ayni çerçeve dahilinde temaslar yapa· 
caktır. 

Londra antlatmasının Avusturya ba
rııını perkitmeğe çalrıtığı bir sırada bu 
temaı)arm çolc: semereli neticeler vere ... 
ceğine fÜphe yoktur. 

Galatasaray danı F. Hannankaya 

AVUSTURYA MES'ELESI 
Avu•turya eskı bat"akanı Dolfüsün, 

ölümünden ıonra bir çok uyasal bidi
oele"" •ahne ıolmaktadır. Son 41'elen Av· 
rupa duyumları (haberleri), Viyana hü
kumetinin sıyasa11na dair dikkate değer 
meseleleri bildirmektedir. Bunlardan en 
ehemmiyetlisi Baıbakan Bay Şuıingin 
geçenlerde Romada imzalanan Avustur· 
ya İstiklaline dair andlaımaya lnııiltere· 
ni.n girmesi üzerine, Londraya gitm..:i< 
iıtemeıidir • 

Şuıing hükumetini alakadar eden iki 
sorııu vardır: Bunlardan birincisi ln
gilterenin Avusturya hakkında düıündük 
)eri; ikincisi bugünkü rejimin değiımesi 
halinde ayni andlaımanın mer'i olup ol
mayacağını anlamaktır. Başbakan Şuıing 
bu ıorguları önce Pariste, Fransa devlet 
adamlarına ıunacak onların fikirlerini 
öğrendikten .anra Londri'ya ~_eçecektir. 

Viyana hükumeti, bütün 6ü diifünce· 
!erile, A vusturyanın bafma Artidük Otto 
nun getirilerek, bir imparatorluk kurul· 
masrnı an1atmak istemektedir. 

Dolfüıün ölümünden sonra bir müd
det .eniz duran Nazi tetkili.tı, son za. 

manlarda yeniden ayaklanmakla ve hü· 
kumet için tehlikeler göstennektedir. 

Diğer taraftan roıyalistler ayrı bir 
parti ile hem lhükumete, hem de Nazileıı 
kartı durmaktadır. -

Bundan batka Hitler hükumetinin A. 
vusturyaya hakim olmak hisleri biran 
bile zail olmamıt, ve ülküsüne eritmek 
için gizlice Avu•turyadaki Nazi teıkil&
tına yardunda bulunmaktadır. 

Bütün bunlar içindir ki Bay Şutinıı, 
Avusturyada billik kurmak iatemektedlJ\ 
Bu suretle Almanyı>nın Avusturya için 
beslediği emellere mini olmaktır. Y alnQ 
bunda dikkate değer bir nokta varsa o 
da, Avusturyarun İmparatorlcl< olduğu 
takdirde, cenel harpten sonraki vaziye .. 
tini bozmıyacağını temini İcap etmekte
dir. Bunu için de Şuşingin Fransa ve 
Londra konuımalannda diğer ulusların 
mümessilleri bulunması elzemdir . 

Son duyumların Avrupada barıt uya· 
aa11nın güden uluslar için ehemmiyeti ol· 
sa ııerek! .. 

Galatasaray lisesi onbirinci sınıf 
Mehmet .. ................................................ ... 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Vergi Borcu 

Lira K. 

7768 10 

Sahibinin lsmi Hi11eıi Cinai Mevkii Köyü 

6148 00 
114 00 

152 00 
892 11 

Salih Rauf kızı 
Hatice Adile 
Feyzullah Vakfı 
Salih Rauf kızı Ha

tice Adile 

12/ 3 Arazi lıtaıyon Maltepe 

12/ 4 
12,/3 

Arazi 

Bina 

,, 
Hamam 

.. .. 
Feyzullah Vakfı 12/4 ,, ,, ., 

Viktorya kızı Vir- Tamamı Hane Rahman- Kar-
jini maa bahçe lar tal 

497 35 Mihran ,, Un de- Bağdat Pen-
ğirmeni caddesi dik 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı olan emlak ve arazi 

vergi borcundan dolayı satılığa çıkarılmıştır. Birinci ihalesi 
7 .3.935 kat'i ihalesi 16-3-935 gÜnleri ıaat 15 de yapılacak· 
tır. Taliplerin iha!e günlerinde yüzde 7,5 pey akçelerile bir

likte Kartal Malmüdürlüğünde hazır bulunmaları ilan olu· 

nur. (848) 1309 

--------------------....:...---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~--~~--~~---------~ 
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'111 1•' - - ıunulen ıstışarı Mıaa'c ·I• Habesou.-g t r.,, 8'! 
hanedanının muhtemel bir avdeti hak Bay Schuschnigg'den ..,,,,. 

d k k • t • d kında lngıl z t...t!WtvL b.uClml rın1n nıi.ıı- Berger .. Waldenegg, Avuıturr• an çı ma ıs emıyor u talealarıaorulacaktır. t;ı.a.sı':'ın iki düşünce~i.oldu~ 
Bu son mesele hakında Viyanadan lPmıştır. Bunlardan hırı, Avu•. ;ıdr 

gelen haberlerde, Habesburır haneda- dost olanlann sayısını ~~ b>~ yasa>ı Türklere karşı hükmolmuıtur. 

Bnrenjer mi birisine telefon effi,gok 
sa birisi mi, onu telefonla aradı? 

(Başı 1 inci sahifede) 
da lstarıbul için mühim şeyler vardır. 

- Sakarya muharebesinden evvel.. 
1921 de Hou.iranda batlayan bu harpler 
eanasında 1 ngilterede bir bakanlar top
lantısı oluyor. Burada lstanbulda dur • 
mnnın güçlüğü mevzuu bahsoluyor. 
Loyd Corç şehrin Türklere bırakılması
nı ve bogazlann altnmasını istiyor. Ma· 
reşal hu olmaz diyor. 

Büyük lng-iliz İmparatorluğunun kıı· 
rulma!ında muhakkak surette Türkle -
rin yok edilmesi liızrmdı. Türklerden 
ıonra yardımcı unsur olare)c Yunanlılar 
akla gelmiştir. TürkJeri ezerek uğrat -
mak \izere Yunanlılar kullan lmıtt.> 

nının avdetile uluaal toplanma gay - ğu kadar çoğaltmak, dıgen tkıi 
retinin kolaylatlırılmıt olacağı ihıas ~ın muhafazasına yardım etın r/I 
edilmektedir. Fransız ~azeteleri ne yatı~ 

Tahmin edildiğine göre lngilizler, PARIS, 24 (A.A.) - farı • 
tell'rİ, dün akıam biten Fran•" 

1 vaziyeti olduğu &ibi muhakeme ede . d 
vusturya müzakereleri hl\kkın '11 Hülas:a Uzun uzun düşündü. Fakat bu 

[Fantoma _ Hınız namilc maruf o- fikir de iti kolaylattırmaktan çok 
lan Manen Dal hususi bir baloda ga- uzaktı. Sadece muhakeme sahannı 
yet garip bir hırs.:zlık vakasının içine genitletmitti, itte o kadar. Bu yeni 
karışmıştır. Çalınan şey ev sahibi Ma- fikir yeni bir yol daha açmıştı. Bel-
dam Koverlihin yeşil elmasıdır. Bunu ki, birisi Barenjere telefon etmiş-
Brina isminde bir genç kız a~ınnııtır. 

Maksad: şudur : Çünkü bu yeşil el- ti ve ona bazı teyler söylemeğe 
mas Cimi Barinjer isminde bir adamın batlamıştı. Bu söylenen feyleri de, 
katledildiğı gece bunun üstünde idi. batka birisi, yani katil, Barenjerin 
V < elmasın bir parçası da cinayetin ol- itilmesini, bilmesini istemiyordu. 
dugu yerde bulunmuştu. Brina bu mü- Bu •ekilde, e~rar, yepyeni bir 
cevheri tekrar elde ederek kendisini Y 

kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev- mecraya sürükleniyordu. 
her tekrar ortadan esrarengiz bir şe· Dal bir türlü yerinde hareketsiz 
kılde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa- oturamadı. Kalktı odanın içinde bir 
bibi Koverlih aşırmasın- Fakat neden atağı bir yukarı dola,mağa batladı. 
bu adam böyle bir hırsızlığı yapacak· Dü•üncelerine o kadar dalmı .. ı 
tır? T 'r" 

İfte Dal, şimdi genç kıza bir yar· ki odada bulunan etYl\.)'a çarpıyor, 
d·m olmak üzere Koverlihin arkasını onlan dev .riyor ve lıi<;;.t:ir 'ey dı.y-
takip etmiş ve onun • da bir gece Cimi muyordu .. Katil met efe~~.. Kasa.es 
Barinjer'in katledildiği dairede aynı şc- Mimini mektubu ... Genç, adam dur-
kilde vurulduğunu görmüştür. d 1 1 k l ki d l 

Bir sürü maceralardan sonra yeşil u ve göz eri e aran ı arı e • 
mücevheri bulmus bunu genç kıza tes- meğe ça'ıştı. Ka!a bir kö~ede du-
lim etmi;L.r Şimdi katili bulmak için ruyor ve karanlıkta adeta farkedil-
Bcr.mjerin masasına geçmiş dinlemeğe miyordu. Ya bu kasanın içinde ... 
l..>yulmu}tur.] • Bu kasanın içinde ne vardı acaba? 

Tabii Sumera Dal'ı yarı kaçık Dal gülmeğe başladı. Birkaça-
addediyordu. Ve bu kanaatini za- dım attı. Bu kasanın kilidi, Sumers' 
ten kendisine de söylemekten çe- ede söylediği gibi, Fantoma ·Hır-
kınmemıtli. Uzun bir münakata· sız için bile açılır gibilerden değil. 
dan sonra Dal'ı istediği gibi ha- di. Fakat bu mania yenilemez bir 
reket etmekte serbest bırakmıştı. 'ey değildi. Belki bileğinden kelep 
Belki po.is hafiyesi evin etrafında çenin halkasını çıkaran işçi daha 
Ull.a~ıyordu. Ve kendi hakiki ismi doğrusu sanatkar bu işin içinden 
altında Fantoma • Hıuızın fahsi- çıkardı. 
yı:unı gızleyen bir adama kar'ı Dal yerinden sıçradı. Bütün ak-
k t ı bir itımad beslemesi beklene- lı kasanın üzerinde temerküz etti
r ıezdi.Fakat bunun hiç ehemmiyeti ği bir sırada, bu sessizlik içinde te-
yoktu. Önüne engel olmadıJ<tan lefonun zili çın çın ötmeğe başla-
ı.onra, Sumers istediği kadar onu mıftı. 
nezaret altında bulundurabilirdi. Bir aıçrayışta telefona ulaştı. Şim 

Da , İmndan bir iki saat evvel di bir ses kon~acaktı. Acaba Ba-
kendisine parlak bir fikir gibi gö- renjeri ve Koverlihi de ayni ses 
ninen şeyi şimdi saçma bir hareket mi çağırmıştı. Dal gözlerini telefo
eddetmeğe ba,lamıttı. iki defa ay. na dik.mitti. Kendi kendine güldü. 
ı ı sua.t dahilinde tekerrür eden - Muhakkak yanlış bir numara al-
eyın bir üçüncü defa daha olaca- mış olacaklardı. Fakat Cimi Baren-

ııını ümid etmişti. Barenjerin ve jerin koltuğuna otururken ve aiıize-
Koverlihin üzerine birer el ıilah 
çekilmiftı. Muhakkak her ikisi de, yi kulağına götürürken hertarafı 
bu taarruza bir sebeb tetkil edecek tltremeğe batlamıştı. "Allo?,, dedi-

ği zaman scı boğuk çıktı. 
bir harekette bulunmutlardı. Ve 
Dal, bu hareketin Miminin mektu- Korkak ve zayıf bir aeı uzaktan: 
bu olduğuna kanidi. - Kiminle kon utuyorum? diye 
Şu halde bir üçüncü şahıs ta ay- sordu. 

ni hareketi yapacak olursa, belki - Mösyö Dal... Marten Dal.. 
bir üçüncü tabanca 11kılırdı. Her Ses: 
hı.ide katil harekete geçmek mec- - Marten Dal! diye tekrarladı. 
buriyetinde kalır ve belki ae ken- Evet bu ismi hatırlıyorum. Kim ol-
disinı gö.terirdi. Bu mütalea mantı duğunuzu biliyorum. Niçin karan· 
ki idi. Her zaman ayni sebebler lıkta oturuyorsunuz? 
ayni tesirleri vücude getirir, bu ta- _ Karanlıkta oturduğum:. siz 
biatin değifmez bir kanunudur. 1,ereden biliyorsunuz? 
Ya.nız bunda can sıkacak bir tey _ Biliyorum. Biraz evvel oda
vardı, sebeblerden birisinin vuku nız aydınlıktı timdi karanJıktaaı· 
bulmasına imkan yoktu çünkü Mi- nız. Ne yapıyorsunuz?. 
~~~~~-mektubu henüz Dal'ca meç- -Siz kimsiniz ? 

iki aaat müddetle Dal telefonun Bir süklıt oldu. Meçhul adam te-
ba ından ayrılmamıştı. Ve buza- r<>ddüt ediyordu. Sonra: 
man zarfında hiç durmadan, Su- - ismim ehemmiyeti haiz değil· 
mersin kendisine hiç istemiyerek dir, dedi. Çok hastayım bu gece 
verdiği telefon numar~arı listesin- belki yeryüzünde geçireceğim son 
de bulunan bütün numaraları çe- gecedir. Büyük bir sır üzerime bü-
virmişti. Türlü türlü bahaneler, tün ağırlığiyle baaıyor. ölmeden 
sebeble: icad etmişti. Netice hiç evvel bu sırdan kurtulmalıyım. 
çıkmıştı. Barenjer dostları ile tanı- Ses sustu. Biraz sonra: 
dı1:!arı Miminin mektubu hakkın- -Sizi oraya çeken kasa mı? di-
,ı~ gazetelerin yazdığından ba9ka ye sordu. Kasa için mi timdi ora-
bir tey bilmiyord_u. Genç adam ka- da bulunuyorsunuz? 
ı ııı.ta oturuyordu. Sigarasının a- Dal hayretle: 
tefi yanında duran telefonun üze-
' e aksediyor ve ... kırmızı bir le- - Kasa mı? diye tekrarlıı.dı. 
ke gibi duruyordu. Bu makine onu Zayıf, hafif bir gülüt duydu: 
iıd~ta ipnotiza etıni,ti. Bundan bir - Demek kasa değil; sesinizden 

ay evvel, bir gece Barenjerin sesi anlıyvrum. Batka bir teY için ora-
b.u ID;akineye bir teyler söylemişti; da bulunuyorsunuz. Ki~ :"' 3a~en
şımdı.... jeri öldürdüğünü ve KoverHhi öl-

Dal omuzlarını silkti. Bu suale 
cevab verebilmemnlmkanı yoktu. dürmek istediğini öğrenmek isti-

yorsunuz demek ... nasıl .Jeğil mi?. 
Barenjer konutmuf~ fakat onu 
kim dinlemitti? Bir kurfun geltb -Belki .. fakat aiz bunu nereden 
kafasını parçalamazdan birkaç da- biliyorsunuz? .. 
kika evvel hıı.ngi numarayı aramıt- Se~ bir ker.- daha a•,.tu Hastanın 
tı? ııüçlükle nefea aldığı anlatılıyordu. 

Sumen bu meseleyi bir tarafa _ Ben her feyi biliyorum. Siz 
bırakmıth, Barenjerin İmdad ça· de kasayı açtığınız zaman öğrene-
ğırmak için telefonu açtığını ileri ceksiniz. Kafi derecede cesaretiniz 
sürmüt ve çağrılan adamın hüviye-
tinin ehemmiyeti haiz olmadığını var mı? iki adam o kasayı açmak 
aöylemitti. Fakat Dal'ın aklı fikri iatediJer. Birisi öldü. Diğeri yaralı. 
bu suale aaplanmıttı. Acaba Baren· Hayaınızı tehlikeye k-u~orsunuz. 
jer hangi numarayı çevirmişti?? Dal sırtında bir ürperme hiaset-

Birdenbire, yerinde doğruldu. ti. 
Sinirli sinirli gülmeğe batladı. Ka- - Kabul! dedi. 
fasındaki sia içinde hafif bir ışık - Öyle ise gldib kapıya bakınız. 
belirmi9ti. Niçin Barenjer muhak- Kilitli mi? Bu belki kafi gelmez a-
kak birisini aradı diye tlıtturmut- ma daha tedbirlice bir hareket olur. 
tu ·anki? Kcmdiai ie Sumers gi-
bi çok inatçı bir adamdı. Bir feyi Dal çok heyecanlı idi. Fakat bu. 
kafasına koydu mu onu bir türlü vaziyetten memnundu da .. giyindi. 
orada,n çıkaramıyordu. Muhakkak kapıyı kilitledi. 
Barenjerin birisini aradığında ne Ahizeyi tekrar alarak: 
diye ısrar ediyordu? Birisinin Ba- - Oldu, dedi. Şimdi kasayı na-
renjeri araması da ihtimal dahilin- ııl açacağız? 
de değil mi iri;? (Bitmetli) 

Amiral Fi§er diyor ki: 
- latanbul bizim iç.in lrlandaclan da 

ha mühimdir. Aakerc:e ıılu11k isek lrlan· 
dadaki ukerleri alalım ve bunları ıı -
tanbula gönderelim. 

Binannleyh latanbul son derece mü • 
t.ioı ~·: ,o. dir. lstanbuldan so ÜIÜp atıl 
malar• ıloı bizim ıçın mühim bir ıeydir. 

işte lslanbula hakim olmak lngilte
renin ilk işi idi. 

2 - ikinci i~ Onnanlı imperatorluğu· 
nu ezmektir. 

Kapı imparatorluğun elindedir. lran, 
lraA:, Rusya Osmanlı imparat:..rluğuyla 
hemhuduıtu. Bi!hana Kafka!l'_ada ıı:ü • 
nün birinde 2 at"§ arasında kalmak ih
timali vardır. O:.manh imparatorluğu -
nun ezilmesi muhakkak lazımdı. Bu su
retle büyük lngiltere imparatoduğu ku
rulacaktı, Fakat Türi<lüğü ezıneği lngil
tere Üzerine almamı,t.ır. Türkiye par .. 
çala ! _ğı i~n artık Ermeni, Amerika, 
Fransa, İtalya ile hududu olacak ve baş 
ka ıeylerle uğraştıkları için lstanbula a· 
tda.-nıyacak. 
3 - üçüncü şart Ruıyanın zayıf bulun 

rnasıydı. Bu yerlerde tutunabilmek için 
yalnız başına keneli kuvvetini ııarfet • 
ımk lngılter, için çok pahalıya mal e>

lacaktı. lngilt ... e imnaratorlukları şuurla 
ve Jnahirane kurmu; tur. Az parö}, az as
kerle ve yardımcılarla itini gOrmüı~ür. 
Bu iç ve dıt yardımcı olur. 

Muır, Hindiıtan böyle fethedilmiı • 
tir. Burada da böyle hareket ctmeıi la
znndı. BShusus J,arpten yeni çıkmış ol· 
duğu için İuıanca vt paraca yıpr:tnm~~· 
tı. Y ao-d.mcı Üyeler neler olacaktı? 

1 - G:uetilcn yerlerdeki Üyeler. 
2 - Dıı yardımcılar. 
iç yardımcılar bu memlekette oturan 

ı, r. 1: vvela ürlder araplar lranlılar 
b · az da ermcniler ve sa!re ... 

DışMıda yardoncı olarak Fransa ve 
1 tal ya vardı. Gizli muahedelerle Anado
lu da yer almak hakkını almıı]ardı. Bun
ları kendileri İttemitti. Onlar vazifeleri
ni tam yaparlana yani Franı12lar Siva • 
ıa, ltalyanlaı Afyona, Denizl:ye kadar 
tutarlarsa Türklük kıpırdananuyacak bir 
hale gelecekti. Bunlara bir de Amerika 
katılmak istendi. 

iç yardımcılar zümreai: 
1 - Türkler: 
Türkler hakkında mütareke zamanın 

da birçok düşünceler vardı. Bunların en 
kuvvetlisi dışan itleri bakanlığı ve Lord 
Gürzonun sıyaaaıı. 

Bu adamın Türk';'< hakkmdaki cfü • 
ıüncesi için Harbiy, bakanı Çurçil 
diyoı- ki: 

- Lord Gürzon Türklerden nefret e
derdi. imparatorluk için tehlike adde • 
derdi. 

Gürzon lngÖlt«enin meşhur emper
yalisti idi. Çok kitabı vard... lngiliz 
emperyalizmini medheder der ki: 

- Yeryüzünde inaanlılı için Allahtan 
ıonra en büyük bereket lngiliz impara
torluğudur. der ... 

Bu dütüncede olanlarm karşısında 
Türklere adilane bir ıulh vererek onla
rı kazanmak isteyen vardır. 

Bunun başında Hincliıtan ifleri ba
kan Montegii gelir. Adaine sulh Dum· 
lupmar zaferinden sonraki sulh akla gel 
mesin. .. 

Türkleri Irak, Mısır ıı:ibi yaşataeak 
bir sulh düşünüyorlardı. Gürzon Türk
leri uluş olarak ortadan kaldımıak illi
yordu. 

Monteıı:ü ve onların taraftarı uluı 
olarak yaJatmak fakat devlet olarak hi
çe indinnek iıtiyordu. 

Şimdi bunlar da muvaffakıyet kazan 
mıfiarda-. Mesela Vahdettin ile lngiliz. 
!er anumda bir aiz]i mııahedenin imza
lanrruı olduğu IÖylenmittir. Bu buluna
mamıttır. Belki Vahdeddin giderken ırö 
türmüıtür. 

lngilterenin Şark devletlerile yaptıitı 
muahedelere benzediği muhakkaktır. 12 
Ey!UI 1922 de iınzaladıfı muaheclede İs
tanbul hili.fet merkezi olacak, boiazlar· 
da lııırili:ıı4er hakim olacak. 

Türkler milstakil bir Tiirkiıtanm te
ıekkiiliine mümanaat etmiıı;ecek. Halife
nin müılüman memleketlerinde lngilte
re lehine kullanacak. Tüıiüyede pacli • 
tah aleyhinde bir ilıtilil çıkarıa lngilte
re yardon edecek 

3 - Şekil... , 
Acaba o vakit lnıı:iliz sıyasal adam. 

lan arasında Tiirtieri aalıiclen kazan -
ınak yani Y uııanlılar naıd kazandmıı ve 
Iıııriltere siyasete ilet edilınlı ise Türk
leri isteyen olmuı mudur? 

Bu çok ıöylenmiıtir. Fakat bu bapta 
hiç bir veaika ortada yoktur. Ancak ha
fif bir ~e olarak Mareıal Vilaonun 
notlan vardır. ikinci lnönii muharebesin 
den bio;az evvel Gürciatan Bolıevik:ler 
tarafından fethedilmiıti. 

Muvakkaten Batum biz~ tarafnnız -
dan iıral ediılıniı ve tııhliye edihniıti. 
O zaman A vrupada bir f41yİa çılmııt: 

Türklerle Bolıevikler arasında Ba -
tumda muharebe var.~ • 

Bu ıayia ne tahkik, ne tekzip edilme
cliii bir zamanda A vrupada bu· duyul • 
muş. İkinci lnönü harbinin sonu ... 

İşte bu zamanlar bakanlar diyorlar 
ki: 

- Niçin Yunanı yeni taarruza ha • 
zırlıyorıunuz. 

Loyd Corç bunlara cevap veriyor: 
-· Biz teıvik etmiyoruz. Kendi ken

dilerine yapıyor! .. 
Bolıevikl•le Türkler harbediyor. 

Türkler bizim kucaiımıza atılacak iken 
Loyd Corc:un deliliği yüzünden kaybe • 
diycı.-. 

Bu bir emaredir. Y okıa Gürzonun 11-

Yunanın bir acaip talii olrrultur, iyı mi 
fena mı bilmem? Ne-ticesi fenadır. Kral 
Kostantin Almanyanın ga!cbe• ~,e inan .. 
dığı iç!n harbe ginnen1iştir. Harbin son 
zamanlarmda lngilizlet" ve Fransızlar 
Venize1osu mevkii iktidara a-etirerek 
harbe sokmuşlardır. Bu pek nakıs ol • 
mu~tur. 

Y 11;ni mütarekede yıpranmamış bir or· 
du Yunan ordusu idi. I,te bu Yunanın 
kıymetini arttırmışı ve hazmedemiyece .. 
ğ-i kadar büyük bir parça verilmiş ve Yu· 
nanın felaketini mucip olmuıtur. 

Yunanlılar hakkında ne dÜJÜndüğünü 
anlamak i~ İn ba:rı ıeyler okuyacağım. 

Çurçil hatıratında diyor ki: 
Çanakkale muharebesine bütün kuv· 

vefle sarılmış olan Çurçil mağlup olun
~ kendini müdafaa İçin mütemadiyen 
iftoıılta bulunmuttur Bu hahratında di. 
yor ki: 

Loyd Corçla bir mükalemesini fÖylc
ce anlatıyor: 

Çurçilin maksadı Yunanlıları tutmak
tan vazgeçerek Türkler için bir sulh ak
dini letvik eden adam. 

Loyd Corç eliyor ki: 
- <;.ekler tarki Akdeniz-İn Ru

ıudur. Türk baı-barlığına kf\.-,ı Hıriıti • 
yan medeniyetini temsil edecekler. 

Büyük Yunaniıtanın lngiltereye ge
tireceği fayda çok büyüktür. Bugün 5-6 
milyondw-. Onlara veri'.miş olan yerle • 
ri muhafaza ederlerse 50 sene sonra 20 
milyon olacaklardır. 

iyi Pemİci olduklan için bahri kuv • 
VE'! ola larclır. Adalara sahiptirler. 

Grckl~rde minnettarlık kuvvetli bir 
h_istir. Onlara oağlam bir dostluk göste
nrsek imparatorluk birliğinjn yo:unu tu .. 
tan muhafızlar olur. 

B' r gun ı:oliroe belki fare arslanın i
pini kCl'!'lirecek ve faydası dokunacak .. 
tu.,, 

lngiliz ·Başbalıanınının dütünceleri Yu 
nanhlarca da mıolumdu. 

Parit ~ulh konferansı esnasında mu· 
rahhaı olan Tonberley Yunanlılann dü
tünduklerini izah ede.-ken der ki: 

- Yunanlıılar tunları ümit ediyordu 
Venizelos l.tanbul ve sevkulceyı nokt~ 
!arı istememi i. Ancak buralarda ne fe· 
kilde c:ursa olsun beynelmilel 
olacağını oôylcmiştlr. 

Yunanlılar lıtanbulda beynelmilel bir 
kontrol oluraa Osmanlı hükilıneti ciddi 
olam•\'acak oyuncak olacaktır. O vakit 
latanbulun kalabalık Hıri&tiyan unsuru 
Rumlar adeden, ilrtrsaden ekseriyeti ka
zanacaktır. Bundan sonra lngilttte Mı
ıırda olduğu gibi Fransa ve ltalyayı at
lat~ ve Rum unsuruna dayanacaktı. 
Vazıyet icabı Rumlar lst11nbula hakim 
olacaktı. 

Loyd Corc:un düşüncesi Yunanlılar
da bu. ümidi uyandırmıttı. Sevr yaşaya
cak bırşey değil, Türkler aleyhine Yu • 
nanlJar lebine değişecek bir şeydi. Bina 
~naleyh Türklere lstan.bula birkaç sene 
ıımen brrakmanın bir müşkülat yoktu. 

Loyd ~ bit-çok defalar tenkide uğ
~ııtı. Zıra lnı:iliz ceneralleri Türkle
rı Yunanlılar yenemiyecek diyorlardı 

Türle mukavemeti hafjf iken Lo~d 
Corç bunları augturuyordu .. Türk kuv
veti ıvttıkça Loyd Corcun ve Lord Gür-
2onun sözleri azalacaktır. 

3 üncü bir unsur olarak Araplar hl· 
tıra ıı:elir. 

Onlar da bir İıınparatorlukta en bü
yük araziyi işgal ediyorlar. lng-ilterede 
en meıh1;1r Arap mütehassısı Miralay 
~vrenıtir. Bu metlıur catustur .. Hicaz 
ayan•ru idare etmiftir. 

. Lavrenı mütarekeden ıonra yazdıiı 
hır makalede Araplar hakkındaki siyasa 
yı anlatmak için der ki: 

- Türkiyeyi düşmanlarına karıı tut 
mak aıyasası bottur. Türklerin çüriimiiı 
ve kadınl8§llllt bnparat...-luğuna bir ha
lef koyacağız. Bunlar araptır. Ve mu
aevl, Ermenidir. 

Arapları tanıyanlar onların atisi hak
kında iyi ümit bdderler .,, 

Bu ıu demektir : Araplan Türkler
den ayJracağız. Hilafeti onlara verece • 
tiz. Halifenin mevhum nüfuzu bizim e
!im!zde olacaktır. Hindiıtan yolu da A· 
rabittandan geç.er. Bu yol da emniyet a). 
tmda bulunacaktır. 

• Bu Araplan Türklerin yerine ikame
nın Araplara iıtlklali olmadığını göste
re!' emare ele vardır. Bunun en güzeli 
Miralay Lavren•in yetiıtirdiii Emir Fay 
aal sulh konferansında demiıtir ki: 

. :--- ~~ bütün Arapların birleımesini. 
11tiklilını almasını ve bir tek devlet man 
dasına girmelini isteriz. 

Bu ıözlerin minaaı yoktur. Bu üa
deler :österiyor ki Araplar için düıünü
len "'-" iıtildil değildir .. 

Bir devlet te yalnız lııgilteredir. 
lkinci bir delil de harp Nnaımdaclır. 
Miralay Bremven Araplann yanmda bu
lunmuıtu. Bu adam der ki: 

Şerif isyan edince irtibat zabiti ile 
konutuyorduk. Buna nasıl hitap edece
timizi aordu. Bir ( Celadetülıerif) eli • 
yeceğim, der. 

O ela celadet teV!<etlu mukabilidir. 
Bi:z Faa ıultanına bunu ıöyleriz. lngi • 
liıı de eler ki; haımetlıi hitabı yalnı:z 
Jngiltere kralına aöylenir • 

Bu da lııgilterenin tmf için bir 
nıihraceden baıJ<a bir ıey ıı:ös !ermedi -
tini göıterir. 

Bu münaıebetle Fraıuızlarla JDj'i. 
!izler arasında pek çok kavgalar çıkınıı
tır. lngilizler Araplan önele tuttuklan 
için Araplann hizmetinden balueder • 
ler. Fransızlar bilakiı harpte bunlann 
bir ite yaramaclığmı söylemiılerclir. 
Çapulculukta ite yaradığını ilave etnnt· 
lerclir. 

Bundan sonra içeri ulus olaraı Iran-

ceklerdir. Londra hükilmeti, Habe• • •vu 
lukla memnuniyetlerini ve """ r 

burg haneaanının tahta avdetine mut· d k .. h- ü iıb' 
avaıına arıı teveccu un 

laka muarız değildir. mektedir. 
Çünkü bu avdet keyfiyeti, her han· p · p · · · ... ıır"· etıt arıaıen ıazeteıı ,,- e"• 

gi bir muahede ile menedilmemiştir. "Fransa ve Avusturya ın~n b' 
Maamafih, lngiliz hükumetinin, Ro - •iyaai müıterek duıüncelerd• p,.ıl' 
mada Fransız - ltalyan tebliği ile ile- mislerdir. Avusturya, Londra • ı;I, 
ri sürülmüt oaln istitari misak akdi- kolunun, Avnıpada emniyc:t ' 1

" 

ni tamamen müstakil telakki ettiği ve \eri teaiai hakkındaki kısının• 
tahta avdet mesele.inin derhal mevzuu 
bahsedilmemesini tercih edeceği söy
lenmektedir. 

Bakanların beyanatt 
PARlS, 24 (A.A.) - Başvekil 

Schuschniırır ve hariciye bakanı Ber· 
ger· Waldenegıı: matbuat mümeuille· 
rini kabul ederek, Avuaturyarun iç ve 
dıı siyuaları hakkında beyanatta bu
lunmuılardJT. 

Batvekil Schuschnigg1 memleketin, 
krallık rejiminin inkıra:ı:ından dolayı 
bilhaasa geçirdiği iktisadi mücadele • 
leri mevzuu bahsederek, mon&enyör Se 
ipel'in, uluslar arasında iktiaadi ve 
manevi bir elbirliği prensibi tesis et w 

ti~ini ve Dolfussün Fransız devlet a
damlarile temas için hiç bir fıraatı ka
Ç?nnadığını söyledikten sont'a, izu.ha
tına şöyle devam etm:tti: 

''Teıanüt politikamız, muhtelif mil
liyetlerin, katiyen şekilsiz bir kiitle 
halinde inıtiuaını istilzam etmez. Bj .. 
li.kia, terakki ve medeniyet için ulu&oo 
)ar arasın-daki rekabetin hayati bir e· 
hemiyeti olduğuna kaniiz.,, 

Bundan &0nra Bay Schu1Chnigg, 
dahili olduğu gibi, harici istiklalin ta
mamen muhafazaaının da, barıf için 
esaalı teminat olduğunu ıöylemit ve 
devlet idare ve t~kilatındaki iolihnt 
hakında bazı malümat vererek, bu İ§· 
lerde bir d"ktatör\ük enmıaresi gören
leri tahliye etmiı, yapılan tqebbüs
lerin, halkın metru ihtiyaçlarile dev
let hayatının baait bir telifinden iba
ret olduiunu kaydetmiştir. 

Bı.y Schuachnigg, beyanatına ıu su 
retle devam etmittir: 

''fıleri oluruna bırakmak istemıyen 
devlet, kendisinin üzerinde müeıee.ı 

bulunduğu prensipleri inkar mahiye • 
t~nde olacak surette, her hangj ~ir 9j .. 

yaıi faaliyete müsaade edemez. Mem 
loketin istiklalini nwhafa.zaya muk • 
tedir olaa, yalnız yeni Avusturya • 
dır.,, 

Federal hükU.meti intizamı teais et 

ctmittir.,, ., 

Excelaior gazeteai, Habsborf 
nedanının muhtemel avdeti b k 
ki nazik meseleye temas edet9 
kı: >' 

''Kraliyetçilik meseleai, 1~ 
vıısturaya ait dahili bir politik• 
bi görünmektedir. Bu mesele. utf 
Viyana ve Peıtede, ea.ki .ı\ ~~ 
Macar İmparatorlufwıun yeJfl . 
ıekkülü tehlikesi baı göst.,..dii' 
uluılar arası bir politika iti ol•f 
Böyle bir tehl>keye gelince, 
hükumeti, genç Avusturya -' 
y~tinin devlet adamlanna t ..... 
timat ettiğini aöatermiıtir . ., 

Oeuvre gazetesi, mü.zak~ 
nasında müıküllerin tamaı» .. 
bir tekil aldığı görümnel<le ;_ 

d• artık Almanyanın AvusturY• ,! 
bir darbe indirmesi iink&nsıılıl 
tahakkuk ettiiini yazmaktadıt' 

H . . d'Yo' ancıye nazırı ne J 

Viyana, 24 ( A.A.) - A ı 
hariciye bakanı Bay Berıı:er v;;,ı. 
Noye Wiener Tageblnd ga:1et fi' 
diği bir miili.katta, Fransı:z d~ 1. 
tlaınalrınm, Habsburg haned• 
• .,ıeainde, hakimiyet huku~ 
bir devletin hukukile telif ed~i 
cek hiç bir ıey iıtemedikle 
direrek demittir ki: 

"Pariı görii§'.lllelerinde aJıP,.O 
celer Avu&turya ile ltalya .1 
yeni gÖrÜ§meJere mevzu tetlı1 

<~!~ ~ 
Ademi müdahale anla~•' · 

k•nda akdedileceğini zanned 'f' 
VlY ANA, 24 (A.A. )- fi• 

-'"'' ner Tageblad gazeteai Par~ 
'an Fransız - Avusturya g" } 
nin neticelerinden bahaederel't 
turya itlerine ademi müdaJıel~ 
kının canlı bir şey haline scıısıil 
tunu yazıyor, 

lılar vardır. - --Türklere kaydırırlar. Bu bir r-f' 
1919 aiuıtoıunda lnı:ilizler Iran hü- mektir. 

kiımetine bir hiınaye muahedesi im:ıa- Ermeniler iıte bu vaziyel 
l~ılardır. Onu da Tunuı, Faa vazi • da bit- mandacı araıruılardır. 
y~tıne aokmu!lardır. kaclan rica ettiler. Vilson bil~ 

~ s~alarda bir Iran heyeti Parise dı. Yapılan hesapı. 5 fırka 
gelmıştı. Bunlar sulh konferan11na mü- lizmıclı. Bu çoktu. 
rac:aat ediyorlardı. Bir çok dilekleri Amerika ayanı böyle ınıı· .d 
vardı. Sınırlara ait fU idi: tılnınktan çekindi, ErmenİI~ 

lrım Cey1-ıuna kadar olan yerlerin da11nı Cemiyeti Akvama vetı-..J 
kendiıine verilmeıini istiyordu. Merve, eli. Cemiyeti Akvam ordu k"!? 
Hive, Buharayi, garpta Fırata kadar o- tedi. bveç, Norveç, ıu, bu lıi' 
lan yer~eri M~sul, Diyar~ir. , V~ı .. : ker verecek... 4' 

Bu oyle hır zamanda ıcli k•, her ıstı- Bu da olmadı. Ermeniler. ~ 
yen devlet Iran toprağına ırinnit bi.'r· baıına bir ıey yapamadıi; içİll ~ 
birile ÇRrl>lfllllf·.. lranlılar buna bir liyetlerini almaia kimse i.aiJıı"'...ı 
ıey yapamamıttı. A l ~- d F _,..,, _,. 

• • 11 ..,, yar ımc:ı ranSP""";lr.-. 
Bu dilek Panı sulh konferansına lar ve Amerikalılar düıüniilı!'"Jf 

söylenilmek Üzere bildirildiği zaman he· yanlar bu iıi ciddi tutmanUP". ,J 
nüz lran Tahrana hakim değildi. Ani I . 1 ..ı tf, aıı mııtır ki bu yer er> 

lranlılar o zaman kendilerini dev ay- mek onların harcı değil. 
nasında ırörüyo~lardı. Zira bu kadar batlanıı:ıçta ciddiye aJınıfi"~ 
manasız ıey istenemez. lu içi.ne yürümü§tür. Mer•ta .ıı 

Maamafih lnıı:ilterc bunu i&temiyor miıtir. Kayıeri, Sıvaıa s-ilıl'"9~ 
değildi. Zira bu Irana nnline lngil • lırken 1920 kıtında Meraıt• 
tere manda ıuretile buraya hakim <>- te yenihniıtir. ~ 
lacaktı. Karlar içinde kaçmıfbr·_ ~ 

Fakat bu konferansa reomen bildi - aeriyeti Ermeniler olmak pıır, 
rilıncmİftİ.r . kiti kaybebnit ve Anadolıı18 

yeceğini anlınnııtır. 
1918 • 1919 senelerinde lngiltere 

Iranda 9'>k para aarfetmiıtir. Iranda 
Kazak Ruslar vardı. ineç zabitleri 
kumandasında jandarmalar vardı. Ce • 
nupta lngiliz zabitleri kumandasında 
yerli kumandanlar vardı. 

1918 de lngiltere bunları kamilen e
le almıftı. Bunlara bir ıenede 3 milyon 
lira sarf bilo ebniılercli. Bıı lnuun a
dam akıllı beniınaendiiini ıı:öıterir. O 
vakitki Iran hükilmeti ile buıı:ünkii I • 
ran hiikıimeti arasında ne ıuur, ne ka· 
biliye!, ne de münasebet yoktur. 

O zamanki Iran hiikıimeti Osmanlı 
hiikWnetinden de berlwoth. lnıı:ilizlerin 
istifade ettiii bir teY ele Nasturi, A.u· 
ri gibi ırkların Iran hükilmeti dileği 

üzerine Oımanlı hududuna yerleım:ttir. 
Bunlar ÇOİf vurll!kan millettirler. 

Ermenilere ıı:elelim: 

Sevr mualıedeıi ile kuruhnak iste
nilen Ennenistan Türklüğün Kafkasya 
ile iTtibatını kesmekti . 

Irandaki lngiliz ordulan Türk ur· 
dularmın tehdidi altında kalrnıy>1cak • 
tı. Fakat Ermeniler kendi baılarına bu 
iti yapamazlardı. Ekıerİyette de değil. 
diler. Münferit cesareti haiz olmakla 
beraber yani bomba atmak, suikaıt yap
malda beraber, belki tecrübeıizliklerin· 
den, yaradılııJarından lllker halinde mu 
harabe etmekt. muvaffak olamamıılar· 
dır. Ne Anadolu ne de Kafkaı Erme
nileri... Zay-ıl Türk kuvvetleri karıı • 
11nda 4 - 5 misli Erm10niler derhal 
mağlup ohnuılardır • 

Bir erkiını harp zabiti bana dedi ki: 
Ennenil•e top, tüfek vermeyiniz. 

Bunlar ılertıal lııunlan kan dökmeden 

Adana ve Meninde bir~ 
tır. Fakat iıin sökmiyeceiİ°' J 
ca kaçnuığı cana minnet biJııl"" ·' 

An.erika hiç girmemiıtb'· 
müıküllqtikçe, Ermenistall 
demeyince, Türkler Kaflı#'A 
aaffer durunca, lnıı:iltere ;;;" 
ıimalde Rus teılılikesi ka11 
kasyadan çıkmııtır • 

Bundan aonra lran ıetJil" 
girmiıtir. Nastıwil ... , Aıüril" 
tir. Bir baskına uğranın 

lnıı:iltere de Kafkaıyadan ~ 
Nihayet lstanbulda tutıı t'~ 
'9el'Uıittir. Fakat lzmirde ,f,1 
Türk orduları boğazlar• . il" 
gilizlcr Türklerle yeni ı.;t 
alamamııbr. 

Loit Corç istemiı fakat 
iıtemediğinden Loit CorÇ 
tir. !'~ 

Faka! dllha aonraları . · 
ll bir devlet kurunca b~?!i1'ııi 
luk hayali çölımiiıtür. "'

1 P.: 
bir safhası da budur. pdl ~ 

Bu milli müc:ade~e an,.',;1ı 
man, diğer devletlenn v 
edersek ıunlan ıı:örürÜ"ı:,, #. 

Ruıya bolıevik oldur 
yec:i devletlerin ıaarru:zu~ ~ 
lar bolşeviklikle Rual'!id_.,.,; 1 
deleye baıladılar. Aynı~ 
lere kartı da mücadele ~ 
Jiyetçi Türkiye ile .boll,.tJ.ıll 
smda mütterek bir 
mittir. il""' :' 

Bu dostluk çok aa _, ;r 
Türk - Rus ıryasasının 
deoi olmuıtur. 



..-
"'EMLEKETTE 

liamruvat suyu 
Şehre gelince 
l>iyarıbekir halkının sıh

hatinde hemen 
laf lamlık baı gösterdi 

hL l>ty ARBEKIR, (Milliyet) -
""'nrrbekirin ha,Iıca ıuyu Hamru
'tlt aıyudur. Bu ıu üç dört yıl ev
~=dar geçtiği yerlerd~ ıı\lbre 

ıuretile berbat hır bale 
~irdi. Buna da .ebeb au yol
~ bozuk bulunması idi. Çok 
~ Ye aağlam bir 1U olduğu hal
.. laf yollarmm bozukluğu dola
l'aiı. böyle kötil bir hale getirilen 
~vat ıayunu Diyarbekir hal
lı. lllaaleıef acı rönül urmağı ıu
~ tevekkül ve tealimiyetle içer, 
~ lllfhk biçimleri acınacak bir ha
• lelirdi. Su teaiaab yapılmazdan 
._.el Diyarbekirde genel ıağlık 
9cılt lrorkuıııç bir halde idi. Daha 
~i, yıllardanberi balkı için için 
~ ve avbyan - zehir - bu auyu-
111.a. ebnek fenni ve doğru bir ıu
"tte tar' a retirmek te hemen be
""1 biç kimsenin aklına bile gel
llıİ>'ordu. Vakıa çok eskiden bu hu
"- İçin fili bir kalkınmaya - teteb
~ • giritilmit ve batta balkın pa· 
il hrdımlanna bile müracaat edil
"if lae de maalesef ömürsüz ve 
~esiz bir gö&teriften ibaret 
~llb:fbr. Faıkat sonralan Diyarbe
~ıı bu eıki yarası hüldimetin öze
.._ (ciddi} bir bağu (tetkik) ve 
~ mevzlN oldu, ve iki yıl gibi 
'lla bir zaman içinde Diyarbekir 
~ ve sağlam Qr ıuya kavuttu. 

ha yüz bin liralık bir tesisatla 
~e getirilen bu tesisat 35 bin 
~Ustan 'baret olan Diyarbekir 
~ esenliğini, bayabnı korku
~ kurtamıttır. Bu su .-ra gel
•ikten ıonra genel sailık üzerinde 
t~ yıllarla ölçülmeyecek dere
~cle büyük farklar bat göstermit
Iİl, Hamruvat suyu tara iki kilomet 
"' Uzaklıktan 13 kilometre uzunlu
-- bir tebeek i e ve demir borular
ı_ Retirilmiftir. Şarda 37 çefme var 
dır. T eaisat belediyeye aittir. 

1 
Yurdda hava vaziyeti 
ANKARA, 24 (A.A.) - Ziraat 

vekileti meteoroloji müeaeeseainden 
alman malıimata ıröre, son yirmı dört 
saat içinde cenup Anadohuunun A -
dana çevreıi yağ'ışh, diğer ywleri ya
ğ..-, fakat k .. if bulutlu .,. kapah 
ıreçmİftir. 

Bu çevrede ölçü len yaimur illik· 
lan bir milimetre etrafmdadır. 

Trakya, Eıre ınıntakalarile orta A
nadolunun batı kıı.mı bir alçak tazyik 
dalıruı içine ırirmit bulmm••ktadrr. 
Bundan ötürü buralardan ban bir 
ı:ün evvele nazaran 10 derece elra -
f,nda yükaelmiıtir. 

Orta Anadolunun doğu knmı ile 
dı>ğu Anadohı.aunun hava vaziyetindo» 
bir deiitildik y(l'ktur, Karadeniz 1u -
yılannda ban açık vaziyettedir, ve 
aıcaklı derecesi bir ıün eTI'ele nazaran 
3 derece etrafında yilluelmittir. 

y urlta - dü,ülr: aühU-, aıfırm ,.,_ 
tında Kar.ta 23, Erzunımda 15 dere· 
cedir. En yübek uc&ldık 8-da 21, 
Ad•nala 19, Anı.arada bıqiia 14 te 
9 derece kaydedi.lmittir. 

Haua raponı 
Sıfır hararet dereceaine ye deni2 

seriy..m. iadirilmiı barimetre bu a&• 
b .. : 

Saat 7 de 7116, 14 te 754, Hararet 
d-1 ıeat 7 de 9,11 14 te 11, en yu. 
kan hararet dweceai 13, - qağı ha
rant derecesi 6. Rüq-ir Lod...tan e .. 
mittir. En yukar ıaiirati aaniyede 13 
metr.ye çıkmııtır. 

lımirde hayYan sayımı 
lZMIR, 24 (A,A.)- 934 yılı hay. 

vaa aayımında İzmir vilayetinde 350, 
641 koyun, 186, 999 kesi, 5,741 manda. 
112,846 aıiır, 41,616 etd<, 73 domuz ve 
mühim mikclarcla diğer hayvanlar bulun 
duğu teahit edilmittir. 

MiLLiYET PAZARTESi 25 ŞUBAT 1935 

Venizelos 
Suikasdi 

(Bap 1 inci uyfada)' 
tir. 

ATINA, 24 (Milllyet) - Venlnloa 
auikıuti davaıma bugün de devam e • 
dilmittir. 

Celae açılınca auçlularm aYUkat· 
!arı, Venizeloaa bBfka .. zamaı;ıiarda i
ki defa ouikaet te,.,ı.lıiia etmıf bulu -
nan avukat Buini ve aııkadqlarmm 
da.Taımm bu davadan ayrdmaımr i.a
temitlerdir. 

Mahkeme müddei umuminin! mil
tal-11 Yeçhile bu talebi reddeylemİf
tir. Bundan sonra tahitlerin dinlenme
IİDe bqlanarak ilk phit olarak Ve • 
nizeloeun karı.at dinlenmit bundan -
ra da Venizelosun müstantip verdiii 
ifadesi okunmuftur. 

Müdafaa velrillerinlıı Venizel-.n 
ihzaren mahkemeye getirilmesi hak -
kındald teklifleri recldedildiı.t- -
ra ouikut esnumda Venizeloe Ye b
n11nrn bindiii ot<*nobilin toföril tahit 
olara kdinlenmi,tir. Bundan sonra 
muludı:em-in d- pasart.eoi b
lolınıtbr. 

SPOR 

Atletler 
1STANBUL, 24 (A.A.) - Türk llt• 

letimı federasyonundan: 
Bağlı bulundutumuz (intenıational 

emateur ııd.letic fecleration) dan aldığı
mız bir mektupta 2,.7 Nisanda Tel - aviv 
de yapllacak atletik yarlflarm resmen 
tanmmıı olduğu ve ancak buraya ittirak ı 
elmek isteyen amatörlerin """"'örlükleri 
ni iabat için federaıyonumuzdan birer 
mektup almaları lazımgeldiği bildirilmek 
te olduğu alikadanlara tebliğ olunur. 

Büyük Türk müze
sini bize kazandı
ran Osman Hamdi 

(Bll§l 1 inci ııahifcdc) 

de mtlaenin yanında sanayi nefiae 
mektebini Yat>hrdıfmı .öylemittir. 

Bu arada 3 mart 1883 de lekende
rin l&hdı denilen kıymetli lahıtlann 
Saydada nuıl meydana çıkanldığını, 
biitüa dünya ünh-:ınitelerinin bundan 
dolayı Bay Hamdiye profeaör, dok • 
tor unvanlıırnu verdiklerini, bütün enı 
titülerin uli aza kaydettiklerini, bil -
tün devletleTin niıanlu, madalyalar· 
la kendiıinl taıtif etıikılerini, milze 
onüdürliiiünün 25 inci yıldöniim'iinün 
bütün dünya arkeoloji &leminde na· 
ad tesit edikliiini anlatmq, 1892 ile 
1908 arasında 60 bin lira ...-file bu 
koca müze binuım na.aıl yeptırdıimı 
da izah etmİfth'. 

Bay Aziz en - olarak ıtlO ae • 
neıi tuba.tının 24 üncii Pertembe CÜ· 
nü kuru çefll'edeki yalısında öldüğünü 
.. burün tam yirmi betine! yılı oldu
funu IÖyliyenılc ihüfalde hazır bulu· 
nanlara tefekkür ebnittir. Bundan aon 
ra ihtifale ipirak edenlere !i•J' ,.. pu
ta verilmiı, hazır olanlar tarafından 
Omıan Haındinin kardeti eakl müze
ler müdürü Bay Halil Etemin Ye Os
man Hamdinin kansı bayan Naileııin 
elleri ııkıfnuttır, 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci ıınıf müteha1111 
(Babıali) Ankara caddeıi No. 60 
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Kumbara sahiblerine: 

Birinci genel 
Pttüf etti lik 1 

~llrulduğu günden beri çok 
-11\raffakiyetli iıler gördü 
, l>Iy ARBEKIR, (Milliyet) - Ye 

iş Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşidelerinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur' aya 
iştirak edebilmek için kumbara 
sahiplerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat sonuna kadar bankaya en aşağı 
25 lira yatırmıt olmaları lazımdır • 

~ 1ıl önce dokuz vilayeti kaplamak 
~ere Diyaııbekirde kurulan Birin
ti Genel müfettitlik kuromu devam 
~. hifiili ve yiikaek faaliyeti ile bu 
4.ı~ vilayet içinde çok kıymetli 
~rler bırakmq, aoysal ve ökon~ 
'ıi · 'hayatın yükaelmeaine, emnı
>et ve aaayitin tam bir muvaffakı· 
~e takarrür ebneaine çalıtmıtbr. 
L.~lıaasa bu kurumun, halkı cumur
~rejiminin yüksek gayelerine 
C'l1U götürmek ve hazırlanmak 
:""&ııaunda gösterdiği büyük gay
~l .her türlü takdirin fe~kindedi~. 
~~nci genel müfettitlı~. kıs~ ~ır 
.~içinde: 1 - Mufettıtlık 
~la.kaaını tetkil eden dokuz vila
~"" ~aandaki yollar, '°sele~i, köP;' 
L.' .~e m~ezleri, yollardak~ bekçı 
""11tbeleri. konak mahallen. 
~ -- Evleri, haatahane!er, bakım 

.. ~ı. 
,. -. Köy odaları, köy yollan, 
4 -- Yeni ekim biçim usulünde 
~ne çiftlikleri, nümune fidan-

S-.'.. Su yolları, au cedvelleri, 
6-._ Milli ve mahalli bankalar, 

'ııaııiııı tirketler. . . , 
~?-._ E!ektrik teıiaatı, gıbı ı!ler 
ı "':'lde getirmittir. . Cumurlugun 
~lerini daha çabuk yaymak yo
~a genel mufettitlik kurumunun 

llırntakadaki enerjik çalıtmaaı t' tanlı bir varlık ve kıyın~t. ifa
!'ii~eıktedir. iki üç sene ıçınde 
'fettiflik mıntakaaının hemen 
h.. la.rafında genit bir umran ha
t.:-:. iktisadi ve zirai hareke~er ve 
~ıa iskan itleri canlı hır ıu-
~erlemiftir. 

• 
~iuğla Halkevinde 

t~U LA, 24 (A.A.) - Ha.lkevinin. 
ti 111lı"ı:ıundc Haıkevo başkanının verdi· 
ol,, 'ta ı:ore, ttalkevı kutuphanesin
llı, ~ Y112 ciltten ıazla kıtap "'.""d~. 
>ıq )ıl ıçinde kiitup ,..de. on ~~ uç 
>,,_J'edı lıiti okumuştur. llu yıl ıçınde 
~ loonferana, on konser, onbeı mü
":'lo, e verilmiılir. Bu yıl içinde konfe
~ •e trıüsamerelerde on binden fazla 
~~ """rkea'de yedi bin kiti hazır bu· 
~U'4ard1t. Yüz yirmi üç köylü_mem
~ '!-•tıdıanesinde yatırtlmış, yuz ıek 
"fi ~Ylii de ayak tedavhrinde üç yüz 
ttı..._ "':' lfallce..; bekon yurdu da tedavi 
~ ...... •e .bıılnlm14br. Merk~ 121. kö!• 
~ lı:"Dliteoi arasında toksım cdıbnıf, 
~ lröJlüaün iti ıOrühııüştür. Ay -
4- ı....1'ıİl1i ,... h .. uıü yap.an toplantılar 

'""I W. r.tUf U- ltulunanqtur. 

I 

K A Ş E 

NEOKALMİNA 
Grip • Nevralji • Baı ve el.it ağnlan • Artrltlım - Romatilma 
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BÜYUK 
T~yyare Piyangosu 

18 ind Tertip 5 ind Çekiı 

11 Mart 1935 de dir. 

Büyük itramiya: 30,000 Lirad1r 
Ayrıca lf .900, 4.000, S.000 lirabk ikrami· 

yeler ve 20.000 lirabk mükAfat vardır. 
-- --- ·--- --- . -

1241 -------

KAA TÇILIK VE 
MA TBAAClLIK 

ANONiM ŞiRKETi 
HISSEDARANININ 
ı935 ıe:neııi martının 27 inci ÇUf'llD

ba pnü saat 16,30 da. Galata'da Tü -
nel caddesinde ıirketin 12 numaralı mer 
kezinde ıureti &diyede akdi içtima ey. 
)iyecektir. 

25 hi11e aenecline malik olup içti • 
mada hazır bulunmak iıtiyenler hiı
deranıa Ticaret lauıununua 371 inci 
maddesine göre bi11e senedabnm içti
madan bir baha önce firlı:etin merke -
zine teslim eylemeleri lizmı gelir. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1934 heaap yılına aid Meci91 i

dare ve murakıp raporlannm kıraati. 
2 - 1934 yıh heaabahnm tucliki, 

meclisi idare azaıının ibraıı, temettü • 
alm tevzii hakkında meclisi idarenin tek 
lift, 

3 - Meclisi idare aeçinıl, 
4 - Meclioi idare azaau. verilecek 

hakkı huzurun tayini miktarı, 
il - Şirketin idarei 111DUD1iyeeini i

fa etmekte olan ır..aya verilecek ücret 
nriktannm tayini aala!ıiyetinin meclisi 
idareye verilmesi. 

8 - 1936 oeneıi için manılup ~ 
ai. 

MecliN ldan 

l•tanbul Asliye Mahkemeleri llııind 

Yenileme Bürosundan: 

Davacıı hak M. Laybo-riç ile d..,a 

olunan Eminönünde R.ııtım hanmda 
Nafi arasında mütehaddiı davanın yeı»

lemne muamelesi aıraımda: Müddeia • 

leyh Nafinin ikametgihmuı meçhuliJ"e

Iİne binaea ilanen teb~at icruına ka • 

rar verilmit olduğundan tetkik pnü ~ 

lan 11 • S - 935 aaat 14 te büroda 

hazır bulunma11 lü;uımu tdolii maka 

mma kaim olmak üzere ilin olunur. 
(8482) 

lstanbu Harici Askeri 
,. ~· ir nları. 

İzmır ıvıüstahkem Mevki 
lataatmm 303000 kilo un ih
tiyacı kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. lhalesi 1 1 
Mart 935 Pazartesi giinü saat 
15 de lzmirdeki kışlada MU.· 
tahkem Mevki Satmalına Ko
misyonunda yapılacaktır. Mu· 
hammen bedeli 28028 liradır. 
Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı 9 kuruş 25 santimdir: 
Teminatı muvakkate akçe~ı 
2103 liradır. Şartname sureti· 
nin her gün Ko. da görülebilir. 
istekliler kapalı zarflarını iha
leden bir aaat evvel Ko. na ver· 
miş olacaklardır. Münakasaya 
iştirak edecekler 2490 No. lu 
kanunun 2 ve 3 üncü madde • 
sinde ve şartnamesinde yaz~ı 
vesikalarla birlikte ihale saatın 
de komiıyonda hazır bulun -
maları. (796) (884) 

1335 
~ ..................... .. 
Deniz yolları 

A..!til ~ıc!!1. E.JJ., ı 
Tel 42362 - Sir1reci Miihiirdana.M 

.. __ • H- Tel. D740 ___ 1 
.lSKENDERIYE YOLU 
ANKARA vapuru 26 Ş~bat 
SALI aaat ı 1 de lakendenyeye 
kadar. (968) 1456 

Kozlu Kömür 
İşleri 

Türk Anonim Şirketi 
HISSEıD.ı\ıRAN HEYETi UMUMIYE
SlNE DAVET 

idare mecliıl riyasetinden: 
Şirketimizin 1934 b.ap aenelİne • 

.ıelade heyeti ınnumi,.e içtimaı 27 mart 
1935 tarihine mijıpdif çarp.mba cü.nü 
aaal OD befte Ankarada Şirbtia med.e
ıııİ olan Türki,.. .it Bankası lıine11nda 
adedilecektir. 

Rıımamef mfizakeratı 
ı - 1934 aenesine ait mecliıl idare ,,. 

aıunılop raporlarnun kıraat ve taıvibi. 
2 - 1934 ııeneai bilinçoaunun " 

kiruzarar n faizi mubusaı hesapluı -
mn tetkik ve luıbulil ile mecliri idare -
nin n murııloplann ibnı111 ve temettü • 
ün aureti tevzii. 

3 - l\rüddellul hitam bul.ur m
ı;.ı .idare azahklarma intihap icrası. 

4 - 1936 aenesi muralaplaraun tayi

ni. 
6 - ı935 scıed alelide heyeti umu• 

mly-... kadar muteber olmalı üzere 
ll*'liııi idara azalumm balda huzur -
larile 1935 ıenesi murakıp ücretlerinia. 
tedıiti huouılamıdan ibarettir. 

T'_. Jımn1111UDa n - mukave -
lenanwmi ... tevfikan uıbibl NIJ' olan hi .. 
sedariarmuzm aaaleten veya vekiletea 
lçtimecla hazır buluıımelan ve bunlar -
dan h'l.Uline at hia1e lllhiplerinin ıa... 
kal bir hafta ınırel tirket merkezine his
aelerini ı....di ile mukabilinde rey puaula 
aı ıılmalan IÜZllmu rica ve ilin olunur. 

Mahdut mes'uliyetli 

İstanbul Liman 
Kooperatif 
Ş. idare Meclisi Reiır.liğinden: 

ŞWetimia heyeti umumİ}'elİnİn rl 

Mut 936 tarihine miiaadif çar ....... iti 
nü ıaat ı 7 de alelade olarak içtimaa da

veti takarHir etmiı ve müzakere ediı... 

cek maddeA .... lllİt ..-.- •tairYa ya. 

zrlmıı olcluiunclan mezl<U.. gün ve -

atı. biasedutumıma Llma hanında 

yapılacak ~ ıelmeleri ilin olu • 

nur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - idare ..-liai ..., murakıp ...,.,_ 

lannın okumnasr. 

2 - 1934 -n bilinço ve ı.....ı.au

ıun tasdiki ile idare mecli:ı.inin ibrası. 

3 - Yeni idare meclıiıi ve murakıp -

!erin intihabı ve ücretlerinin tayini. 

Beşiklılf Birinci Sulh Hukuk Mah· 
kmneeİ1ldenı 

HavyU' b.mmda tüccar Dimatri I!ot

polosan vekili avukat Ziyaaddinin ika
metgahı meçhul olan Kııruçefllle tram

vay iıtaıyonunda Fırmcı Molla zade Yu 
auf Ziya aleyhİIM &Çllllf olduğu alacak 
dava11Dlll icra kılman mubakemeai ne • 
tice.>nde 249 lira 84 kuruıuo müddeia· 
leyb Yuauf Ziyadan tahsiline 21-5-934 
tarihinde karar verildiği ve tarihi ilan· 
dan itibaren 8 gün zarimda mahkeme
ye müracaatla temyizi dava ~leceii 
aksi takdirde büküm ketbi k.atiyet ede
ceği baflritip ibbarnameai makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. (8489) 

DOK.TOR 
Rusçuklu Hakk ıOze, 

.C.lataaara)cla Kaıızı.. -U-1 
karııamda Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımand 1 numara. 
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Tekmil dlin1aca t.m•mıt olaa ROTBART • MOND • IXTRA tırq l>lsaldarmın 10 adetlilr pakatlerlnia fiatlırl ıptıda ayrı ayn •lıterllmiıtir. Muhterem mllıt ... iler miae 10 acedl k paket a...tı~ -
al-lannı litadl •eıfaatlarl lçla ~oıtp taniye ederiz. MINORA tıraı blpfı da bu fabrikanı• ı-ı .. rdetldlr. Tekmil BMaoı Ayru alaalisi MINORA tıraı bıçafı kullanır . .. 

·~ 
1 

ROTBART • LUXUOSA ROTBART - SUPERFINE MOND - EXTRA GOLD MOND- EXTRA MINORA 
10 adedi 150 kuru• 10 ededl 100 k•ru' 10 adadl 75 kuru' 10 adedi BO kuru• ıo adeel 35 kuru• 

--------------------------- Her yerde Htılır. Toptaa aatıı: Galata KlrkçGbqı Han No. 4 ---------------------------

, 

:2 ve 20 lıomprtmem. embal~arde 

bulunvı. Ambalaf ve lcompıofmı• 
'll 
lertıl Gnrtıtde tıanınaın' telcefliil 

ANKARA MEMURLAR 

Kooperatif Şirketi 
1 S TA N B U L' da 

KOK SATIŞINA 
BAŞLADI 

Soba ve Kalorifer için ftç boyda kırılmıt 
tozıuz en iyi Alman koku 

lstanbul GayrimUbadiller 
komisyonundan: 

D. No: Meviı:li ve maballe11i Sokağı 

213 Yedlkula lmnıhor Hacımanol 
Dyas 

2118 Y anllröy Ayaııikola Kürkçü 

257 Boğaziçi BüytikdereCevizd 

308 Ortaköy D..-eboyu Dereboyu 

1048 
1229 

1269 

1278 

1308 

1370 
2352 

Burıraz aduı Yeni eoı..ı. 

" .. Çal'fl 

Büyiikada Cemi Patrik Gazi 
Evruıot 

Fener Siferikoz Fener caddeli 

Büyüt.ada Cami Güzeller 

Beyoğlu Hü1ayinağa \lalde Çqmeal 
Aksaray bakkal Ke-

No: 

Eakiı 111 
7fllıiı 117 
Eskiı 4 
1eni: 6 
E.ki: 29 
1eni: 51 
Ealôı 138 
reni: 178 

8 
27, 27/1 

29 

Eıki: 185, 187 
yeni: 195, 197, 197 /1 
Eskiı 10 
yeni: 12 
E.ki: 62, mü 62 
yeni: 54 

malettin Etld imam Ef. 
yeni Tiryak; Haaan 

20 mü 

Cinsi ve Hissesi Muhammen K. 

Lira 
Arsa metre&İ 70 70 Açıkartllm• 

Ahııap .,., 
" 45 126 .. " 

Ana " 
69 28 

" " 
• " 

274 361 .. " 
.. " 

450 450 
" .. 

~m olan erin 500 " " 1/4 biıoesi 
Bahçenin 14/32 548 1096 Kapalı ıarf 

hissesi 
Hane ve dülıkanın 1/4 300 Açılı: u-ttımıa 
hisıes.i 
Ahııaı> evin 432/640 407 " " hissesi . 
Al'Mrun 2/3 metresi 320 " " ........ 115 
Arsa metreal 66,94 2008 Kapalı zarf 

Ziraat Banfa11 millga satq komisyonunca müıayedelerl ilan edildiği halde m Hki'.ir komisyonun IAğvmdan dolayı latıf
J.rı yapılamay.~n ve müfredat ve evsafı yukarıda g&terilen gayrimenkullere aid emlak Gayrimübacliller Komôıyonunca ~nii
müzdeki 28 Şullat tarihinde yani Perıem be günü taat 14 den itibaren satılacaktır. Talip olanlann o gün Galatada Bahtıyar 
Hanındaki Komityon daire.ine müracaat etmeleri. S..tıı münhMıran Gayrimübadl 1 bonosu iledir. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( tlncll \ akıf Haa latanb11l 

lhtlyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Urasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı [)ankaın tarafından teıldl ol1lnmuıtur. idare meclisi ve mtldilrl• 
l-.e3 eti ve nıemurlau kfimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirk .. 
tidir. 1 iirldyenin her tar11.fında (200) tl geçeıı acentalarınııı hep•I TürktUr, Tilr
ki) enin en mühim 1' i ease•elerlnln vebaakalarımıı aigortalanııı icra etmekte& 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıİlortalarıw en iı ı ıuaıtle ) apar. Haaar ~ukuunda Hrarları ıllr' at H kolaylıkla ilder. 

1 elgraf ı IMTiY AZ - Telefon: fst. 20531 

Kurşun mUhUrll çuvallar içinde avlara teslim 

TONU 23.1/2 lira 
1 uMu1MsİGÜRTA 1 

ŞİRKETİ 

Gedikpaşada İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

1-Jandarma Eşya ve Levazım anbarı anbalaj ihtiyacı için iri 
li ufaklı bin beşyüz dane tahta sandık ve yüz elli kilo balya ipi 
ve elli kilo balya sicimi ve yüz kilo çivi açık eksiltme ile sa
tın alınacak ve eksiltmesi 5 Mart 935 Salı günü saat on beş 
te Gedikpaşada Jandarma eşya ve Levazım anbarı binasında· 
ki komisyonumuzda yapılacaktır. 

Müracaat yeri: 

Ankara Memurlar Kooperatif şir~eti 
lstanbul irtibat bürosu: Sirkeci Liman Hını karşısında 

MUhUrdar Zade hanı No. 32, Telefon: 23074 

DEPOSUı Kuruçe9me Altınçapa 2 n•m1ralı 
kooı:-eratif Mahrukat depoıu. 

Telefon: 40456 

Yüksek Mühendis Mektebi Eksilt. 
me ve Arttırma komisyonundanı 

Cinai Tahmin ihale gÜnÜ ve aaati 

1 - 6 adet fit dolabı 
2 - Artık ekmek kırıntıları 

ile kemikler 

Bedeli 
495 28/2/935 

28/2/935 
15 
15,30 

1 - Mekteb için 6 aded fi f dolabı pazarlık auretile alına
oktır. 

2 - Mektepte aofralardan 
mikler pazarlık auretile satıla 

isteklilerin belli gÜn ve sa 
olunur. 

artan ekmek kırıntılan ve ke
caktır. 
atte Komiıyona gelmeleri ilan 

(991) 

Yüksek Balık Enstitüsündenı 
Yüz lira ücretli yabancı mütehaaaıslara asistan alınacak 

dır. İngilizceyi, Hydrobioloji ve Hydrografi İstilahlarını iyi 
bilmesi ve Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye ya
zı ve konuşma işlerini doğru ve çabuk çevirebilmesi ıarttır. 
istekliler cumadan b~şka her ~n Balta Limanındaki Balık 

. .. .. . • . 1308 

htanbul Umum sigorta ıirketi hiı -
aedarlan 1935 yılı mart ayının 31 inci 
pazar günü ıaat 11,30 da fİrketin Ga
latacla Sigorta hanında kain idare mer
kezinde adi surette toplanacak olan u
mumi heyetine davet olunurlar. 

1 - idare meclisi raporu, 
2 - Murakıplann raporu, 
3 - A. 1934 ııeneai hesaplarının ka -

bul ve taıdiki va 1 dare mecliai heyeti -
nin iıbreıı, 

B. Temettülerin taluimi, 
4 - Memuriyetleri hitam bulan aza

nın yerine yeni aza intihabı, 
5 - Azalara verilecek huzur hakkı

nın tayini, 
6 - Ticaret kanununun 323 ncü mad

desi mucibin<:e ıirketla muamele icrası 
için idare mediti azalarına mezuniyet 
itaıı, 

7 - 1935 ıenesi murakıplarının inti
habı ve tabsiıatlarmın tayini, 

8 - A:r- veya paraya tahvil sure
tile tenmiye edilebilecek olan esham ve 
tahvillerin taırihi. 

Gerek a..Ieten gerek velıileten tir
ketin an az otuz (30) biue senedine ma 
lik olan ve bi11e ıenetlerini ticaret ka· 
nununun 371 inci maddesi mucibince 
toplantı gününden nihayet bir hafta ev
vel ıirketin idare .._-kezine yahut Oı
manlı Banka11 idaresine tevdi eden hiı
ıedarlar ifbu umumi heyete ittirak hak
kını haizdirler. 

idare Meclilİ 

htanbul Betinci lora Memurluiun

clan: Bir alacağın temini için evvelce 

haczedilip bu kere parırya çevrilmesine 

karar verilen et kıymaıma mabıus bir 

adet doldurma, bir adet kıyma, bit- a • 

elet yuiurma makineleri ~8 - 2 - 38 

perıembe günü ıaat 9,30 Galatada Mum 

bana caddeıincle 167 ;.umaralı dükan

da açık arttırma ile aatılacaiı ilan ofu • 

ur, 8483) 

2 - Bu malzemenin hepsinin tasarlanmış bahası (1435) 
lira (98) kuruş ve ilk teminatı (107) lira (70) kuruş olup 
sandıklarla İp ve sicim ve çivinin ayrı ayrı tasarlanmış baha
ları ve ilk teminatları da şart kağıdında yazılıdır. 

3 - Hepsinin bir istekliye ihalesi auz olduğu gibi san
dıkların bir ve diğer kalemlerin bir veya bir kaçının ayrı ay
rı isteklilere de ihalesi gerek olduğundan isteklilerin isteye
cekleri kalemlere ait ilk teminat mal sandığı makbuzu veya 
banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanlariyle beraber yu
karıda gösterilen gün ve saatte komisyonumuza gelmeleri 
lazımdır. 

4-Şartkağıdı parasız komisyonumuzdan alınabilir. 
(783) 1261 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komiıyonundanı 

Haydarpaşa Nümune Hastanesinin Mutfak için orta taz. 
yikli buhar tesisatı ve mevcut yemek kazanı ve teferrüatırun 
tamir ve montajları, Çamaşırhane için yüksek tazyikli buhar 
buhar te&isatı Çamaşırhane malzemesinin tamir ve montajla. 
rı, mutfak ve çamaşırhanenin su tesisatı açık eksiltmeye kon
muştur. 

1 - lhalesiı 12 Mart 935 Salı gün-Ü saat 15 de Cağaloğlun· 
da Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 5540 lira 25 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 415 lira 52 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif ve projeler 28 kuruş mukabilinde 

Haydarpaşa Nümune Hastahanesinden alınabilir. 
5 - isteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasını ve l>u 

işi yapabileceklerine dair lstanbul Nafıa Baş mühendisliğin· 
den alınmış tasdikli fenni vesika, teminat makbuzu veya Ban 
ka kefalet ınektuplariyle birlikte ve belli gün ve saatten evvel 
komisyona aelmeleri. (1004) 

.................... 
ROMATiZ A 

SiYATiK 
ADALE AGRILARI 
Sebebi her nı olurıa olsun 

BOTON A~RILARA KARSI 
' 

HARiCEN 
ılirllmek ıuretiJe kullanılır . 

LINIMANTOL KANZUK 
.. ri 'fa kat'! teairll bir pomattır. 

LINIMANTOL KANZUK 
Her eczanede bulunur. 

ittihadı ıv i ·ıi 
T. A. SIGC RT A 
ŞIRETİNDEN: 
ittihadı Milli Türk Anonim Sigorta 

tirketi nizamnameıi dahilisi mucibince 
ve ticaret lııanununun 361 inci madde -
ıine tevfikan biaaedaran heyeti umu -
miyesi 27 mart 1935 tarihine müsadit 
çarıamba ııünü taat 11 de ıirketin, Ga· 
!atada, Unyon banınclalri merkezi idare· 
oinde ateli.de olarak içtima edeceğin -
den iıbu içtimaa ittirak etmek için laa
kal on hine ıenedine ııabip olan hisse
daranın mezki'.ir ııeneclatı kanunu tica· 
retin 371 inci madde.ine tevfikan yev· 
mi içtimadan aagari bir hafta evvel şir· 
ket merkezi idaresine tevdi ederek mu· 
kabilinde diihuliye varaka" ahztylcıne· 
leri rica olunur. 

BanJıaların mat.buz il.nahalı•rlcri la 
bi bine senedah gibi kabuı cducc 

Ruznamei müzakerat : 
1 - idare mecli.i ve murakıp rapor· 

]arının kıraati, 

2 - Biline.o ve k;\r ve zal·al" hesap • 
!arının kabul ve taevibi ile len ettüatın 
tevzi ve idare mecli•inin tebri) ~ıi, 

3 - Çıkan idare me,~si a.ı.alarının 

yerine diğerlerinin intihabı ve idar.• 
meclisi azı.lığına tayin olunan h .. y • ...ı~t· 
bat Şiikrün:in ı. .. yfi;eti tayininin tı.svı· 
bi, 

4 - Murakıp tayini ile bunlara ait 
tahsisatm teabiti, 

6 - idare mecliıine ait tabaiıatın ıe• 
biti, 

6 - Şirketle muamele icrası içm id•• 
re meclisi azalarına mezuniyet itası, 

idare Mecli•~ 

VAPUKCULUh-
ToRK ANONİM ŞlRKETl 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon Postası 
·T AR t 'l'apuru 26 
. ŞUBAT 

SALI günü ıaat 20 de Galata rıh· 
bmından kalkacak. Gidiıte zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, fst· 
sa, Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeye uğrayarak avdett• 
ayni iskelelerle Sürmeneye uğrıY'" 

9 caktır. · t 27 # 

Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri 
Müdürü Etem izzet BENiCE. 


