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alk 
Yem intihabata 
lıtiralı etmeli midir? 

Bls TtirldJede mdll bjr 
kGltGrGn menutoWutuna 
lıaaıı.. Çtahe Tlrld#Cle bir 
clemolaul fikri met cuttur. 
8ir dnlttTetkf· 
llb ~ bnmaumm: 
•artlar. Tı ClmlawrtJe-
tl ..... el t .... tma 
mallktlr. .........,. sduli· 
~-...... IMmabrq..... .....,... .... .,u ......................... 
1..-11 •aı-117orua. Tlrk 
....... ~ ettlrb ........ 
rinde talud Pmlf, Ttlrk 
mltefelddrlerbdp~rle~clM, 
OD1Um yarattıklan cereyan
dan kuvvet almıt birer tah· 
llJet clelfl midir? 

Tlrldye'de ftkrfll teki· 
•GIG tarllafm tetkik edecek 
olanak, J1z elb aeaeclen-
berı garp meclen•,.tlne dof
ta bir cere,...ı. brplapr. 
C.rbaa bltiba .... ı.ıert .... 
lnnela bjr DepfJal kar,.... 
ela kalınz. A,m zaaancla 
~a alt bGtfln m6enese
ler1m1z1n tenkit olundukla· 
._, brllcat&me eclfldilderl-
111 de l&'lrlz. 
~. Tirle ldllttlrG buclvr 

•• bu kalttlr, bllallln ,.... 
-....... Eler. ba lcllttlr ol
...... Jda. ne IDJQllbm mfma• 

lntihababn tecdit edileceğini 
Dahiliye vekaleti bilômum 

viliyetlere bildirdi 
İntihabat geçen defa olduğu gibi TiJrkiyenin 
lıer tarafında aynı gllnde yapılacaktır. Yeni 

mecliain gelecek mayıstan evvel topla
nacağı tahmin ediliyor 

---- -- www Gepa intihabat emaam· llncle~ ıayalı (raa'atı.nf 61· 
ela taama eddaaft olan def· Reiaic'/Jmlıurluk renmek için ecnebi ııiaule 
terler buaGnkG vad1ete Yeni lntlhıp münıaebe- Ye fftfrak hfuea bulunma·) 
alre tuhih ve tadil edile- aak 1&rtde ecnebi muallim 
cek ve yeni harflerle yazıl· tUe teodlt " mGtehauaslann lıtthda· 

Ankara, S ( iL M ) -

TiJrk tarihinde 

YUNAN IHTH AI .I 
Etniki Eterya te,kiJib 

Muharriri:Aril Oruç .. _ 
-6-

1,te bu bazırhld•r a6ri- ket etU. ZdJdR" .... OD fiç0.. 
liirken Mora alflerl (Mezea- çl afln6 alllerle lcarplqtı. 
tire) yl baaayorlardı. More Ramlar JVllll 1Ut zarfın· 
aeraakerl Mehmet pqa da perlfan olelular. J>uma. 
tel&te dGtUl. Tırhalala NimeU daiımlc olan alller (Gaitan) 
zade Y ••lajrll Otmaa Bey kuaba11n1 J.P.a ettder. 
Kapıa bqı lmaıl ala de Aader bjr taraftan da (Bal· 
baza ileri, ıelenlerl alelacele ya) ve (Badra) dald a.m
biner ddter biner aaker ile larla muhabere ebnlfler, an• 
bir araya topla11p birl91tircll. laımıılarcla. Bu clefa pdjp 

Mehmet Pata tam ha· Baclra11 mulaaara •tul•. 
reket edeceil •neua {Man• (Batlra] Jlnnl ıGaa ... 
ya) da bulanan on ı..ı bin ka•emet edebddf, Anıant
aıinln (Trabllçeye) hGcum lar yeUftller. Bunlar Sel&· 
edecekleri haberi pldf. [l] I mis mutaaarnfa Ali Paf&lllll 
Meı...t Pata clerbal la...- (.0..- 6;Mcll _,,_,,,) 

Dumlupı ar Vapur faciası 
Bir T alıtelbalıirimis Adliye doktoru 
dalıa denia illlli rapor verdi 

T...,_.... 5 (A.A.) - ı... 1 (H.....a) - aa.. 
474-82 tul ye 7/90 metre temt19 laldl11-. dair ta• 
anlilda Yel-82 metre jrUfaı 
ada 990 toalak •Dumıu bibi adb Şakir Be, rapo-
pma. tahtelbalalri bacln l'UDU Yermlftlr. 
Balut19 MGdeful Mehmet Raporda ilOalD ~al· 
Ali. Sefir Saat Be1lerle 
........ ... .. kara hl- .... bir lautahktu MJa ... 

ta oharclu, ne de 1nlnllbı11 F.tlai Bq 
..... mau için bll6mum memar-

Teccfıdl lnUMp ..._ • 
·a.,. .... ca*lla1it llltthaba
DID da tecdicll icap ....... 

tecbr. Çlaldl tııkl•u--· 
llJ• baaaamaa s6re Re· 
fllcGmlaar enell mebu· 
tur. Felilı karan meb,ua 
olmak 11faUle RelafcGmla 
nm da mtdaabmm tec&U· 
cimi lmlnbr. 

ktmet •' 1111Derta hm. lalrU '* macleledeıia den tel 
Ma/talil ,,...,,,.,_.. nmda •Memalçaae. taalh ehli bdcbrdt,or. 

TalM. Bq larmclaa mclbiladttlr. Tah- letaabul Tıbltı ac1b m• 
Carlltlyor ki, TDrk fakı· lar ••muallimlerin maa•• 

~~ balldaa bfr ... delfl, neU temin olunacakbr. 
~~ lçladen bir neledir, intihap seçen defa ol· 
~ bir lcanettfr. O hal- d-lk· pbl TtırldJenfn her 
...._ '- laallc kunetlnln ftldr. .._ .. 
ı..:.._ -:- k tarafmcla f aJDI ıtacl• ppı-
~'61 •• kanabcbr ı, .. ltldJe CClmharlyettnfD ili· lacakbr. 

idari .. iktasad 1 ba1a· .,. mal6mat ........... 
iL ~ tan•ım .. tecim e;rler, ftl ıelecek mecllıln belld 
L 1-k, Tetkfllb Eaauye ele Ma,..wa enel ~· 
~.. ile her yatandap ecle'-lecelfal tah••n etmek· ......:::--_.. tecllr. 
-·~· Ankara,5 (A.A) -Bfl,O 

)e ~•• •ataadatlar. Ttırkt- Mecllllace ..ılea 
~ Caaa1aar1,etlnln iflerlnln '!!!d!c1ı intihabat bra•ı 

lltmellDI kadderfaf re- t asrin• Dahiliye yekllett 
ı lcaTUftanaauıu ıater- 8 clerbal vd&Jetlere 
~- _bu haklannı ıidcletle keyfiJ•;:.rek bupden itf. 
1..,;'Vaa etmek reylerini teblfi el lfDln 
_..-laarcaama kullanmak haren tntfhap ene 
~rlJetfadecbrler! bafladalm• bilclfnldttlr· 

Lh'l'lrlc119 Clmlıurlyetlnde s· a6 •leclisinde 
~ reJbaden batk-. h&o .ırı.1Fl4 
~ :rolmır. Halk fub• Aabrat 5 (.A. A.) - Btl-
D.~ bır neticellcbr. Mtllet MecllPnln bu-
~ •ataaclaılar, Hak ,ole ela B. .uDet 
~ DUnlle llyaal bir ,okfl lçlbna&D yerllec:ek 
-..~°!. Japm111ar, kanunGll Mecllll asala..:..blara aft 
l-.a---...... bah,.ttlil hak tahallat " ddetldl 

iltlf-ıe ediyor. kanunun birllld •
1
:_, ... allfJl 

LL. t dil eden kaaun 7•n 
( I> ~ on aene olu1or, a k •e kab••I etr.ı.-
~ ... llıı 3 en=t u:hiled• ) mn::~ ere .. j 

tjr. Kanuna nuar- l laa• 
ldran 931 de. Wfiuım Mec 
ba mlarmua tal.-.b ar 
ela 3SO lira olmak bere 
...... aoo fıra olarak ... 
bul ........... 

Aa.t memnu mmtab· 
lar bnanunan birlnd ft 14 
indi lliaclclelerl muaddel 
baun llrdaude kabotaj 
lwnman• lolacl maelcle-

mı bu lçlac8 maclclmm telbahır elentze iacllrlllrbn 
brdella Suat beJ1n kert· ewll bura taldbl acllMnln 

laGk...,1 •lalll eclem.,ecell meal tarafmclan kNtlmlıtk raponuau llte-•·14-. haklanclald fıkral teftlrl,e •• _________ • ______ ....... __ . __ 

kabul ecldlldftlr. 
Mecl.. puarteel .... 

toplanacaktar. 
D1fer bjr aaale ce•a •, 

mecltı tarafmclaa kabul ecllJ. 
.... olu dd milyon ljrahlc 
tahlltatla Ankara tehrl ıu 
lflnln hlktmet Yeya Bel• 
cll19 tarafmdan yapdmaa 
~kanda bir karar Yerilmek 
lıirere bulaaalclutana be1an 
ee.t,ur. 

** 1 - Mecbaba keacll kea· 
cliDl feab etmeal be
.._ 'ril&,.ılere batllaabat 
lauarbima batl•n••• için 
_.,. Yerllmeal tebrrtlr et· 
111ft, Daladl19 ""'1eu Vd&-
1etlere emb' .............. 

HAZ1RL11CLAR YAPILACAK 
Vdlyet we k•n .. ra mla

telltlti .................. Ja· 
P'laıcak we bıUhabata ma 
ile a..t1anarak re1ler atala-

Hakin Terci Bq ' (0ftltlmı 3 incel •lril_.) 
Va1Fdl halda lnmarcular •a1. HGlcamet ilde ......... 

mltarl en ._aler da elektrfte 'ilim lltJlorlar. 

' 
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ŞEHiR HABERLERi j 
Fırtına l Şirketierde Batmış 

bir ~eler? Asılsız haberler 
aptı. Ticaret borsası koridor· 

1 Son Fırtınalar esnasında larında Türk ihracat malları 
fıta 

Dün sabah Boğazda bu· 
lunan batmıı bir spor fıtası, 
'gene bir kazanın vukuu 
ihtimalini düıündürmüı ve 
zabita tahkikata başlamıştır. 

deniz kazaları karşısında hakkında bazı §ayialar çıka· ı 
tahlisiye idaresinin çok bü- rılıyor. Bu meyanda " Bu se· 
yükmuvaffakiyetlari görül· ne Avrupa afyön almıyadak· 
müıtür. Son seneler zarfında f k 
tahlis vasıtalarının ıslah edil· tır' ti ti daha düşecektir! " 
mi§ olması bu muvaffakiyet· gibi haberler de vardır. Bu 
lerde baılıca amil olmuştur. gibi haberlerin borsa mua-

Son fırtınalarda Türk melatile yakından alakadar 
kara suları dahilinde karaya olmıyan bazı kimseler tara· 

fından çıkarıldığı söyleniyor. 
oturan 5 geminin mürette· 
hah kamilen tahlisiye ida· Anadolu tacirleri ve borsa 
resinin vesaitile kurtulmuş· mübayacıları bu nevi şayia 
tur. Yalnız vapur karaya çıkaranlar şikayet ediyorlar. 
oturunca tecennüm eden bir Bunun önüne geçmek, 
kitinin kurtarılması kabil Türk mallarını bu haberlerin 
olamamıı tır. tesirinden korumak için bor· 

Tahlisiye idaresinde şim· sada esaslı ıslahata ihtiyaç 
diye kadar Jenizlerimizde vardır, Diğer taraftan muba-
ayni hüne kadar vapurun yaacılarla borsa arasında ih· 
kazade olduğu görülmodiği tilaf devam ediyor. Borsa 
beyan edilmektedir. idare meclisi reisi Fortun 

Son kazalar esnasınea d M B b za e urat • u mesele 
tahlisiye teşkilatını mahallin· hakkında ıu izahatı sermiıür: 

de bizzat idare eden tabii-
size umum müdürü Nec· 
meddin Bey bir muharriri· 
mize fU malümatı vermi,tir. 

- Son fırtınalar esna
Hnda tahliye uhtesine düıen 
vazifeyi tamamen yapmıştır, 

Tahlisiye vesaitimiz bu
gün çok iyi bir vaziyette bu· 
lunmakla beraber daha ha· 
zı noksanlar vardır. 

Vesaiti her sene yenile-
meğe ve takvibeye çalışıyo· 
ruz. Bu sene de mevcnt 
vesaite yeni ve lüzumlu 
bazı ıeyler ilave edeceğiz. ..... 
Vilayette: 
Yeni bir Layiha 
Ankara, 5 (Yarın) - Da· 

biliye Vekaleti yeni bir layiha 
hazırlamaktadır. Bu layiha 
ile vilayet dereceleri dört 
olacak, birinci sınıf vilayet
ler altıdan ibaret bulunacak· 
tır. 

Memurin kanunu 
Ankara, 5 - Memurin 

kanununa müzeyyel bir ka
nun layihası hazırlanmııtır. 
Bu layihaya göre on beı se
necien aıağı hizmeti olanlara 
dörtte bir yirmi seneden faz· 
la hizmeti olanlara nısıf ma
aı verilecektir. -·-
lktısadi ha~erler: 

Afyon • • 
ışı 

Hüklimet, 10642 numa· 
rah kararname ile Afyondan 
mürekkep uyuıturucu mad
delerin harice lisansız ibra· 
cını menetmiştir. Bunun 
üzerine mevcut 6 milyon 
liralık Afyon istokunun flati 
birdenbire nısıf nısıfa düı· 

müıtür. Afyoncular derhal 
Ankaraya giderek hükumet· 
ten lisans usulünün tatbi· 
kiuin eldeki istoklar satı· 

liucaya kadar tehiri tatbi· 
kini rica etmiılerdir. 

Fabrikacılar Avrupada 
bisans usulü tatbik edildiği 
zaman afyon mürekkebatı 
imal eden memleketlerin 
fabrikalara birkl\ç sene mü· 
saade verdikleri ve bu za· 
man zarfında fabrikacıların 
fabrikalarını ve bu suretle 
ziyanın önüne geçildiğini 

söylemiılerdir. Ankaraya gi
den fabrikatörler dönmüş· 

lerdir. Teltrar müracaata 
hazırlanmaktadırlar.Hükume· 

tin stok mallar hakkında 
istisna bir muamele yapmaiı 
iltenmektedir. 

- Mubayaacılar birliği 
ile aramızda bir ihtilaf ol· 
duğundan haberdar değilim. 
Nizamname tatbik edilyor. 
Aksini iddia eden varsa bü
tün borsa muamelatı dos
yaları tetkik edilebilir, Bir· 
lik, borsasının ıslahını isti-
yorsa bizi tenvir etsin bize 
arzularını bildirsin Borsa 
itlerini tamamen millt eller 
leydi hepimizin gayesidir. 
Bundan mani olanını yar? 

Elektirik zammı 
Elektirik ve hava gazı 

Hatlarına yapılacak zam 
hakkında ıehir meclisinin te· 
menni karprı aahiliye ve· 
kaletine gönderilmiıtirr 

Haber aldığımıza göre 
ıehir meclisinin kararı bü 
tün müessesat tarafından 
ıiddetle reddedilmiştir. Ge· 
çen gün Sanayi birliği bu 
karara itiraz etmiıti. Diğer 
taraftan elektirik şirketi de 
karar aleyhinde hükumet 
nezdinde teşebbüste hulu· 
nacaktır. 

Dahiliye vekaleti, zam 
teklifiııi esas itibarile kabul 
etmekle beraber teşviki sa· 
nayi kanunundan istifade 
edenleri bundan istisna edi· 
yor. Diğer taraftau bele· 
diye 10 kilovata kadar sar
fiyatı zamma tabi tutmuı 
iken vekaletin bunu ayda 
20 kilovata kadar çıkar· 
ması çok muhtemeldir, 

Bundan baıka teklif 
edilen nispetler de değişti· 

rilecektir. Bu teklif uzun 
tetkiklere ihtiyaç gösterdiği 
için katiyet kesbetmesinin 
bir seneden evvel olmiya
cağı ta hm in ediliyor. 

---
Belediyede : 
Şehir Bandosu 

Islah edilecekmiş 
Belediye şehir banyosu· 

nun daha mütekamil bir 
hale konmasına karar vermiş 
ve bunun için tetkikata bar 
lamıttır. 

Diğer taraftan evvelce 
Darülacezeye merbut bulunan 
şehir bandosu buradan alı· 

narak konservatuara rapte· 
dildiği için bando tahsisatı 
da Earülaceze bütçesinden 
çıkarılmış, konservatuar tah· 
sisatı basılma ilave olunmuş· 
tur. Bandoya yeniden bazı 
muallimler alınacak ve ted· 
sirat tevsi olunacaktır. 

Anadolukavağında otu· 
ran ve balık avlamakla 
meggul bulunan Kamil Ef. 
dün sabah erkence İstinye 
ile Y eniköy arasında balık 
avına çıkmııtır. 

Kamil Ef. bu iş üzerinde 
bulunduğu bir sırada deni· 
zin üzerinde tersine dön· 
müt bir teknenin yüzmekte 
olduğunu görmüı, ve san
dalile, tekneye yaklaşmııtır. 

Kamil Efendi teknenin 
beyaz ve kahve renklerinde 
çifte bir f ıta olduğunu gör
müt, ve baı tarafındada 

"Bebekn yazısını okumuştur. 
Bunun üzerine derhal Bey· 
koz polis karakoluna gele
rek keyfiyeti anlatmış ve 
getirdiği fıtayı da teslim et· 
miştir. 

Zabıta fırtınanın Spor 
kulüplerinden birine ait ol· 
duğunu tahmin etmekte ve 
içinde bir ve va iki kitinin 
de kazaya kurban gittiğini 
zannetmektedir· 

Fıta, tahtı muhafazaya 
alınmış bulunmakla beraber, 

kazanın ne ıekilde vukua 
geldiği ve boğulanlanların 
kaç kişi, kimler olduğu et· 
rafında tahkikat yapılmak· 
S' dır. 

Fırınlar teftiş edilecek 
Bazı fırınların bir kısmı 

ev olarak kullanılmaktadır. 
Bazı fırınlarda da tavuk 
beslenmektedir. Fırınlarda 
tavuk beslemek talimatna
meye mugayir olduğu için 
belediye zabıta memurları 
dünden itibaren bütün fırın· 
ları teftit ederek tavuk bu· 
lunduranlara ceza kesmek· 
tedir. Uzerlerini veyahut bir 
kısmım mesken yapan fırın· 
lar ise bozuk un bulundu· 

ruyorlar ve noksan ekmek 
çıkarıyorlar. 

Bunları mesken kısmına 
kaçırarak gece ve sabahleyin 

erkence piyasaya çıkarıyor· 
lar. 

Memurlar meskene gire· 
medikleri için bu fırınlar 
bu suretle takipten kurtulu
yorlar. İktısat müdürlüğü 
bütün fırınlara tebligat yap· 
mıştır. Fırınların meskenler· 
le alakaaı tamamen kesile· 
cektir. -·-
Takdiri kıymet 
Komisyonlar Yunan

istana gidiyor 
Gayrimübadillerin Yu· 

nanistandaki emlakine tak· 
diri kıymeti için Girit ve 
sair Adalara gidecek olan 
komisyona lzmir vilayeti 
tapu müdiri İsmail bey de 
tayin edilmistir. Mumaileyh 
bugün ıehrimize gelecektir. ... ,., 

Bir davet 
İstanbul Erkek lisesi me

zunları cemiyeti müteıebbis 
komitesinden: 

Cuma günü saat dokuz 
buçukta İstanbul Erkek Li· 
sesi konferans salonunda 
cemiyetimizin senelik kong· 
resi aktedilece~inden bilô· 
mum mezunların teırifleri 
rica olunur. 

limanda: 
.. Nakliyat 
Ucretler inecekmi 

Liman tarife kumisyonu 
yakında toplanarak deniz ve. 
saiti nakliye ıirketlerinin 
fiat tarifelerini tetkike baş· 
lıyacaktır, 

Bu içtimada kat'i karar· 
iar verilmesi çok muhtemel· 
dir. Şimdiye kadar liman 
tarife kumsiyonunun her iç· 
timada deniz vesaıti nakliye 
şirketleri verdikleri rapor 
larde masraflarının fazlah· 
ğından bahsile muhakkak 
zam isterler ve bu zam da 
ekseriya kabul edilirdi. 

Halbuki, aldığımız malü· 
mnta nazaran, bu defa fiat-
tenzilini isteyecek ıirketler 

vardır. 
Bunlardan birincisi Haliç 

vapurları şirketidir. 

Senelerdenberi rakipsiz 
çalıtan ve dilediği gibi pos· 
talar tertip eden bu şirket 

otübüslerin rekabeti kartı· 

sında bilet ücretlerini tenzil 
ihtiyacını duymuıtur. 

Diğer taraftan Şirketi· 

hayriyenin de bilet ücretle· 
rini tenzil edeceği söylen
mektedir. Bu takdirde hep 
zamlar kabul eden tarife 
komisyonunun bir defa da 
tenzil kararı vermesi muh· 
temel dik. 

Marmara' da 
•• A 

ruz gar 
Son gunlerde Boğaz ve 

Marmara' da itliyen vapur· 
ların seferleri aksamağa bat· 
Jamııtır. 

Bı,mun sebebi birkaç gün· 
denberi eevam eden rüzgar· 
dır. Hatta dün Kanıköyüne 
giden bir yolcu vapuru 
mezkür iskeleyi tutamamıı 
ve epeyce dışarda dolaı· 

dıktan sonra ancak Kadı· 
köye uğrayabilmiıtir, Bu 
münasebetle yalova ve Bur· 
sa vapur postaları kalkama· 
mııtir. Haber aldığıma göre 
Maı-mara vapuru Müdan· 
yadan hareket etmistir. 

Kara denizde de fırtına 

vardır. bir ecnebi ıilepinin 

battığını sölenilmektedir. 

-·-
Mü tef enik : 
Tröst yoktur 
Gazetelerde hereke ve 

feshane fabrikalarının bir 
tröst ieıkil ettikleri yazıl· 

maktadır. Bu hususta tahki· 
kat yaptık. Böyle bir tröstün 
menent olmadığını anladık. 
Gazetelerdeki haber asıl· 

sızdır. 

Kaçak sigara kagıdı 
satan 

Tütün muhafaza memur· 
lara Şahin isminde bir kadın 
yakalamışlardır. Şahinin 
Şehremininde Küçük ha· 
mamda 1 kadınlara kaçak 
sıgaı·a kağıdı satmakla ge· 
çindili anlaıılmıttır. 

Kaçakçı kadının bohça· 
sın da 30 def ter sıgara kağıdı 
bulunmuıtur. Ayrıca evi 
aranmıı, 60 defter sıgara 
kağıdı bulunmuttur. Şahin 
kadından 3 bin 300 lira nak-
li ceza alınacaktır. 

Bir çocuk ki •.. 
Ankara, 5 - Burada bir 

kadın kulakları omuzlarının 

üstünde ve kurbağa ıeklinde 
ölü bir çocuk [ doğurmuıtur. 
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~ ... ,.,§ 
M. Hendersonun beyanatı 

M. Henderson 

Londra, 4 ( A.A) - Ha· 
riciye nazırı M. Henderson 
son günlerde Parise ve Ro· 
maya yapmış olduğu seya· 
hatler hakkında Avam ka
marasında şu beyanatta 
bnlunmuıtur. 

"Londra deniz konferan
sının muallak bırakmış ol· 
duğu mes' eleler hakkında 
hu muahedenameyi imza 
etmiş olan diğer devletlerin 

· muvafakatine tal ikan bir 
tesviye sureti bulunmuş ol· 
duğunu meclise kemali mem· 
nuniyetle arzederim. 

Bu tesviye suretine ait 
tafsilat ve tefeuüatı mecli· 
se arzedecek vaziyette hu· 
lunmıyorum. Çünkü alakkdar 
hükumetler husule gelen bir 
itilafta münderiç ıeraiti tel· 
kika bol bol vakit bulma· 
dan evel böyle bir hareket· 
te bulunmak siyasi nezaketa 
açıktan açıga mugayir olur. 

"Bahriye birinci Lordu
nun bahriye bütçesinin ge· 
lecek hafta meclisinizde ce· 
reyan edecek müzakeresi 
esnasında daha baıka taf· 
silat verebilecek vaziyette 
bulunacağını ümit ediyorum. 

"Baıvekil, bahriye birin· 

ci Lordu ve ben diğer iki 
alakadar memleketi idare 
eden devlet adamlarile ıah· 
sen temasa giriımekten bat· 
ka bir usul ile muvaffakiyet 
elde edilmiyeceğine kani 
bulunuyorduk. 

" İtte İngiliz murahhas 
heyetinin 23 ıubatta Paris' e 
ve Romanya'ya gitmek üz· 
re hemen hemen ani bir 
surette Londradan hareket 
etmesini izah eden sebep te 
budur. İngiliz murahhaslari 
Pariste ve Romada pek dos
tane bir surette karıılanmıı· 
lardır. 

Bu iki hükumet merke
zinde bir itilafa varmak hu· 
susunda gösterilen kuvvetli 
arzu sayesindedir ki murah· 
haslarımız bu itilafın husu
lüne uzun müddet mani olan 
ciddi müıkülatı yenmek im· 
kanını bulmuıtur. Bu itilaf 
silahlan~a yarııının tekerrii· 
rünü menetmektedir. Müza· 
kerelerin muvaffakiyetsizliğe 
uğraması yakında toplanacak 
olan tahdidi teslihat konfe· 
rapnsının havasını bozmut 
olacaktı. 

M. Henderson, beyana· 

tının sonunda bütün melll• 
leketlerin kat'i ve nihai ve 
bir muvaffakiyet elde edil· 
mesine en müsait imkanlar
la Cenevre' de karıılaımaıı 

ümidini izhar etmiıtir. 
Her ne olnrsa olsun M. 

Henderson bu itilafın yaln&S 
doğrudan doğruya alakadar 
olan memleketler arasında 
değil fakat Londra denfs 
muahedesini imza etmiı olaJI 
bütün devletler arasında da 
mesai ittirakini ve dostluk 
duygularını vasi mikyasta 
artırmağa medar olacal• 
hususundaki kanaatını mu• 
hafaza etmektedir. 

Fransız siyaseti 
Paris, 5 (A.A.) - Aya0 

meclisinde umumi hake8I• 
lik misakı hakkında cerr 
yan eden müzakerat esna• 
sında M. Jouvenel ile M. s.+ 
and Fransız siyaseti hakkaJI' 
da izahat vermiılerdir. 

Beynelmilel Te1 

diyat Bankası 
Paris, 4 [ A.A l _ Ber 

nelmilel tediyat bankasmJll 
28 Şubat'taki mali vaziyr 
tine göre matlup ve ziJll• 
met hesapları arasınd• 
l,261,041,342 lsviçre franlı
lık bir fark vardır. 

Bir grev 
Paris' 4 (A.A.) _ Polll 

müdiriyeti tarafından neıre"ı 
dilen bir tebliğde müıteJll" 
lekat sergisi imalathanale' 
rinde çalııan 300 itçinfn bd 
sabah üçret meıeleıiod" 
dolayı grev yaptıkları bildf 
rilmektedir. Aktam üsd' 
arkadaılannı ayartmafa uf' 
raıan 30 kadar rgrevcl tef' 
kif edilmtı, fakat biraz 100' 

ra !erbest bırakılmııtır. 

Ayan meclisinde 
Paris, 4 ( A.A ) _ Ayı' 

meclisi maliye encüm.,..,, 
harbiye bütçesini takri&e' 
22 milyon franklık bir ~ 
zilat yaptıktan sonra katJ 
etmiıtir. 

Einstein Nev-Y ork'tİ 
ayrıldı 

Nev·york, 5 (A.A.) ;1 

Einstein, dün Almaoya'f 
hareket etmiıtir. Harek~ 
den evvel Amerika'daki "r 
liıtin için mücadele cemif.İ' 
reisleri tarafından ıerefllS' 
bir ziyafet verilmitlir. ~ 
fetin nihayetinde300 Yab...,. 
maruf alime tekrimatt• 1" 
lunmuılar ve onun deh•' 
tes'it etmiılerdir. 

Kntup mıntakalatl 
NevyorkS( A.A. ) - JJI• 

Hugo Eckner bugün b11rı1' 
gelmiıtir. Mumaileyh I~ 
tecilere beyanatta bul11P~ 
pek yakında aıağı bar "'' 
derecesinin kabili se'V~_.ı,.tJ 
lonlar üzerindeki t~ 
hakkında kıymetli ..-1 "tJ 
toplamak üzere bir "' pt 
sevk balona binerek "11 ..-' t~ 
ha valisinde bir sefer fer• ' ~il 
teıebbüs edeceğini 0111~1"' ~l 
mekte bulundufunu 
mittir. 



Uıak, 5 (A.A) - Ştddet· 
li kar ve fırtına esnasında 
köylere gitmekte olan mali
}'e tahsildarı Ömer efendi 
donarak vefat etmlıtir. Vez
nedar Hilsamettin efendi de 
bir koylü tarafından baygın 
bir halde kurtarılmııtır. Kar· 
~an köy yo1ları kapanmıı 
l'e pazar kurulamamııtır. 

Muğla' da kar 
d Muğla, 5 (A,A.) - Kar 

Ün gece saat 20 ye kaClar 
de•am etmls ve tehir kar 
tlbnda kalmııtır. 

Soğuk nakıı 6 idi. Çl~ek 
'~n ağaçlar zarar görmüt· 
tGr. Mahsul& tta hasarat 
r~~~tur, Yalnız, fasla yağmur 
...-.:tan mahsulat mütee11ir 
QlıJıu, tur. 

lbrahim Tali 8. 
Una 4 (Husuıi) -Umu· ti llıüfettıı lbrahim Tali 

\J Y bazı maiyeti erklnile 
[)tfaya gitmlıtir. 

efterdann muhake-. 
mesı 

it Bursa. - Usulsüz tediyaı
d 11 llıaznun lstanbul defter-
'tı ~-... ih veftk ve Hakkı beylerln 

ı-:d akeıneıine bugün baı
~ ı. Muhakeme Şefik be
ltQ.._l'e foförüniin sorguya çe· 
Q~ıı için tehir edildi. 

~ köylü boğuldu 
~- i'tttir, 5 (Husuıi) - Fır· 
htı t ıınır ha valisinde müt· 
~it tlırtbat yapmııtır. Ge· 

~fı~ehrtnın taıtığı ıırada 
it 1c: onu geçmek iatiyen 

totu Ylü ıeller tarafından 
"-tet"Glııın, ve pek feci bir 

te 1) 4feb' oiulmustur. 
aslardan ka-

Fırka kongresi neza
man toplanacak 
Ankara 5 ( H.MJ - Fır· 

ka kongresi yeni meclisin 
içtimaından ve intihaptan 

l.te~nç vergisi 
1 Ankarada içtimaadavet 

evve 
olunacaktır. Kongre Gazi Hz. 

lftıı le Uıların tahsisatların· 
fldı ~nç vergisi ve te-

1,.0 ... Ye keıileceği söyle· 

• 
ı!ıde Turing kulüp 

' l lr' 5 (Hususi) - Bu· 
ttn Ur~R kulübü tesisi için 

1 
alinin riyaıetinde 

h11~Uıııa aktedilecektir. 

'ıa tedi; leyyah celbi için 
irler alınacaktır. 

nutukları ile açılacak ve 
mühim kararlar yerilecektlr' 

Tetkilat heyeti yakı~da 
içtimalara baılayarak fır a
nın yeni nizamnameıln i ve 
teıkilat kadrosu projesini ha· 
zırlayacaktır. Bunlar umumi 
kongred~ müzakere edile· 
cektir. SKongrenln nisan ip· 
Udasında yeni meclisin de 
m lyısta lçHmu m :ılıtemeldi 

ıc 
5 6 Mart 

r~.ı. 
•• 

Çocuk haberleri 

Baharm ~Y~nması 
Yunanlılarla ilk güreşf 

müsabakamız : 

Mart rilzglrı esiyor, dallara su yürüyür, 
Gökyüzü enginlere gilıellikler örüyor, 
Uzaklardan geliyor tatlı bir kaval seli, 
Bu ses ıen bir kavalın yepyeni bir nağmesi! .• 
Sihirli bir kaval mı ıarkıyı ıöyliyen, 

Şehrimize gelen Yunanlı 
güreıçiler dün akıam 

gürefçilerlmizle karıılaımıt
lardır. Müsabakalara bat-

İkinci maç Zamut Savas 
ile Adnan arasında yapılmış 
ve Adnan puvan ltibarile 
galip gelmiıttr. Yunanlı g\i· 

lanmadan evvel her iki ta· reıçileri Adnanı alkıılamıı· 

lar ve kendisine bir mada 1-
ya vermfılerdir. 

Bu ıaa~meler oh ne hof baharda BÜll doJarken ! 
Tavoanlar uyanıyor, fareler uyanıyor, 
Tepelerde kırmızl gün ıııiı yanıyor! .. 
Buzlarını kırarak akıyor ıen der.!ler •. 
Orman arkadaıları seviniyor beraber! .. 

raftan samımı nutuklar söy. 
Jenmlf ve mutat bayrak tea
tisi merasimi yapılmıflır. 

İlk maç horoz ökl~ Ze
verlnis Y orfos ile Burhan 
arasında yapılmıı ve güreı 
çok heyecanlı olmıtuur. Neti· 
cede Zeverins Y orlos puvan 

Üçüncü olarak Muzaffer 
ile Esat aras1nda gayet heye-

Tilki kardeı kalkıyor büyük kıt uykusundan. 
Tavıan kardeı kurtnldu rüzgar ufultusundan ! .. 
Güzel sincap koıuyor, ayı çıktı ininden 
Kurbağa vaklayııı yükseliyor enginde~ ! •. 
Safranlar açılıyor .. Süslü timdi her taria .. 
Rüzgar 1arkı söylüyor, tra la la tra la .. 
Güneı her dakikada ısıtıyor ormanı, 

canlı bir maç yapılmııtır. Ne
ticede berabere kalmıılardır. 

Arılar terkediyor o kapalı kovanı ! .. 
Yerlerin çamurları kurumuı, sular durgun .• 
Her yere bereketi yayılıyor bollufun! .. 
Kuıların uçuıları bulutları deliyor, 

itibarile hükmen galip ilan 
edilınittlr. 

Anadolu' da 
Ağaçlar çiçek açıyor 

Anadoludan son on beı 
günlük zirai vaziyet ıudur: 

lzmlr - lkı hafta içinde 
yağan yamur miktarı 100 

milimetreye kadar çıkmııtır. 
Bu yüzden Ödemiıte bazı 
•~hzeler çürümüıtür. 

Antalya - Bademler 
çiçek açmuıtır. 

Denizli - Tarla f arele
rile mücadele devam edili
yor. Meyva ağaçları çiçek 
açmııtır. 

Dörtyol - Meraı, Urfa'· 
da zirai vaziyet iyidir. Mey
üe ağaçları çiçek açıyor. 

Yalnız Silifke' de fazla 
vağmur ve rutubet ziraat 
itlerini bozmuıtur. 

Bursada son hafta içinde 
meyva ağaçları çiçek açmıı· 
tır: Balıkesir' de yağıılı ha· 
valar ziraat itlerini durdur· 
muıtur. Çatalca'da anezruat 
iyi bir vaziyettedir. 

Diler Yunanla güreıçiler 
arasında siklet yüzünden ih
tillf hasıl olduğundan maç 
:rvnlamamııtı r. 

Ma~kemede: 

İTİRAF 
iki palto çaldım 

birini 
giydim birinide... ' 

- Dün üçüncü ce-;;da muh· 
telif sirkatler yapan bir 
Almanın muhakemesine 
baılanmııtır. 

Tercüman vaııtasile bu 
:A.alman ıunları söylemlıUr: 

ismim Galt'tir. San'atam 
Doframacılıktır. Almanyadan 
buraya para kazanmak için 
geldim. 

Fakat bütün gayelerime 
ı..rağmen burada it bulmak 
benim için kabil olmadı. 

Yanımda bnlunan paralarımı 
da yedim. Satılacak elbisem 
de kalmadı. Mecburiyet tah· 
tında evvela "kanunu eaaıi,, 
kanveıinden bilihare "Yıl· 
dız,, poıtahanesinden birer 
palto çaldım. Birisini üıO· 

düğiim için; giydim, fkinelaf· 
ni de kamımı doyurmak 
için beı liraya aatt\m. 

Anladınız ya dostlar, giil bahar geliyor !.. 
Çocuk H•inden 

Biraz da resim yapalım 
Fok balıkları 

/ 

Bu reıme bakarak Fok balıklarının resmini pek 
aGzel yapabilJrsfntz. 

Bilmece 
Silivrlde devamlı yafmur 

lar tarlaları çamur içinde 
bırakmıstır. Bakırköyilnde 

meyva afaçları çiçek açmıı· 
tır. -·-

Bu beı lira ile bir kaç 

gün geçindikten sonra tek
rar açbk ke11dini gösterdi. 
Dilenmek için Alman mek· 
tebi muallimlerinden Mat· 

Soğuk, timal memleketlerini bu sene ka11p kaYurdu 
Eıkimolar;ve.Llpoların vatanları buzlar içinde. BirLipon R~n 
giyiffnin 

İyi ki anlamşılar 
Fareleri!I ttlifı için kul· 

)anılan Hera tabancaların· 
dan almmakta olan gilm· 
rilk reisfnln kaldırılmasına 

karar yerilmlıtlr. Çünkü bul 
tabancalar alatı ziraiyeden· 
dirler. Alatı ziraiyeden ise 
gümrük resmi alınmıız . 

Fakat bunlann allt• zl· 
raiyeden olduklarını daha 
evvel anlamak lazımğelirdf. 
Yokıa iptidada her anlamı· 
yan haktan füzuli yere para 
alırsa hem halkın takati kal· 
maz ve hem de vergilere 
kartı itimatsızlık biseleri u· 
yanır. 

Bir tilrlü anlayamadık 
gitti. Vaziyetimiz icabı her 
milletten daha makul ha· 
reket etmemiz lizım gelir• 
ken bala bu vazifeyi benim 
.eyemedfk. 

Acaba bizimki 
iyi mi? 

Yuna "listandaki bir ti· 

caret odası umurunu ıslah 
için İstanbul ticaret odası· 
nın fikrini sormuıtur. 

Yunanlılaların bu hare. 
keti kökteu yol sormt.f a 

benzer. 

mazel lranıd evine gittim. 
Apartımanın içine girdJfim 
zaman kimseler yoktu. Bu 
fırsattan istifade ederek 
içeri girdim Ye Matmazele 
ait olan el çantasından 42 
Urayı çaldım. 

Bir kaç gün sonra 
vicdan azabı beni bir 

türlü rahat bırkmadı. Mat· 
mazele giderek Almanya da
ki kardetimin adresini ver· 
dim Ye kendisinden çaldı· 
dıiım parayı lstemeıini re· 
ca ettim. Müteakıben Polise 
müraacaat ederek kendi· 
mln bir sarık oldufumu 
söyledim. 

Bana timdi ne isterseniz 
onu yapın,, demfıtir. 

Bu zavallı hırsızın mah· 
="eme huzurunda ıöyledfği 
f&yanı hayret aözleri kar· 
111ında Heyeti hlkime ani 
bir karar veremlyerek mu· 
hakemeyi karar için batk a 
bir güne talik etmfıtir. --
Borsada: 

Borsa haberleri 
Dün borsada lngiliz 1030 

Dolar 212,25 Altın 921,20 
Fransız franfı 108 kuruıa 
satılmııtır. 

koıtuğu kı· 
zalile bu· 
raya gel· 
mit• Kulü· 
beler den 
birilinemi 

gfdiyor,ge 
liyor mu, 

bilmiyoruz. 
Yokıa bu
rada yok 

mu?Biz bu
rada kıza· 

iın aahibini 

göremedik. 
mız bir az 
burada onu 
söylüyor. 

Fakat ressamı· 
dikkat edersek 
görebileceğinizi 

Siz de o halde Kızağın 
sahi bini bulabilir misiniz? 

Eğer bulup bize g6nde
riraeniz 100 karffmfze kura 
neticesinde ıu hediyeleri 
vereceffz: 

Birinciye: 
Bir el çantası. 
2 inciye: 
Nefis bir çocuk Sesi cildi 
ÜçilncOye: 

75 kuruıluk bir Roman 
On kiıiye: 

Birer hikaye kitabı 

On kiıfye: 

Birer ıiir kitabı 
50 inciye kadar birer 
kart postal 

100 ünciiye kadar isimle
ri yazılacaktır· 

• • -
Yarın Bilmece 

kuponu 6 - Mart - 31 
/•im . . 

Adrea. •. . • 

fmzı 

Hal varakanızı"Yarın,, ga· 
zetesf Çocuk mubarrfrllfl 
adresine gönderiniz. Mektup -
t•Jplarıa>ız açık gönderirseniz 
40 para ile bize gelebilir. 

-·-
İtizar 

Hediye kazananların isim· 
lerfni geçen hafta dercedeme· 
dik. Önümüzdeki Pazartesi 
günü neıredeceflz. 



6 Mart 

İntihabatın tecdidi vilayetlere 
bildirildi 

birinci sahifeden devam 

caktır. Reylerin tasnifinde 
hille yapılmaması için bu 
defa esaslı tedbirler alın· 
ması dütünülmektedir. Ma
.)iye Vekaletince de tazım 

gelen tahkikatın sarf edil
mesi için mahli mal sandık
larına emirler verilmek 
üzeredir. 

HALK FIRKASINDA 
Halk fırkası umumi mer

kezi bütün Vilayat merkez
lerine meclisin kendi ken· 
disini feshi kararını tamim 
etmittir. Meb'usluğa nam
zetliklerini koymak istiyen
lerin merkezlere müracaat 
etmeleri, tercümei hallerini 
biidirmeleri istenmiıtir. Tah
min edildiğine göre Martın 
onuncu gününe kadar bü
tün Anadolu ve Trakya,dan 
yeni namzetlerin ismi bil
dirilmiş olacaktır. 

NAMZET LiSTESİ 
Bu suretle Halk fırkası 

merkezince teshit edilecek 
olan namzetlerin isimleri 
ve tercümei halleri bir cet
vel halinde Fırka umumi 
reisi Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine takdim edile
cekdir. Gazi Hazretleri bun
lar arasından münasip gör
düklerini alıkoyacaklar gör
mediklerini listeden tay ey
liyeceklerdir. 

Nihayet Gazi Hazretleri 
ftarafmdan tasdik edilecek 
olan liste resmen ilan edile
cektir. 

110 MEB'US 
Ankara: Devran eden 

ıayialara göre bu defa mec
lis~en yetmit kadarı meb' 
us çıkaracağı tahmin edil
mektedir. 

Açık meb'usluklara mem
lekete faydası dokunacak 
olan mütahassis zevat nam-
zet gösterilecektir. Bu itibarla 
yeni meclıse yüz on kadar 
aza yeniden iltihak etmi§ 
olacaktır. 

ÇlFTCİLER SANAYİCİLER 
Diğer taraftan yeni mec• 

lise daha ziyade Ziraat men· 
.subiyienin ve Sanayi erba
bından mütehassıs zevatın 

intihap edilmesi esasları 

üzerinde tevakkuf edilmekr 
tedir. Her vilayetten inti
hap edilecek meb'usların 
nısfmdan ziyadesinin Zira· 
atçi olmasına ehemmiyet 
veriliyor. Sanayi erbabı ara
ıından da ihtisas sahipleri 
seçilecektir. 

1-f~Lİ D C. N UJ P..t: r. 

lıte önünde '"iğiliyorum, 
srcde ediyorum, Belkıs ..• 
B~ni affet, affet Belkıs ! 
Gel artık! Sensizliğe daha 
fazla tahammül edemiyece
ğim ••. Seni, Mecnunun Ley-
layi sevdiği gibi seviyorum. 

,Aylarca, seni rahatsız 

etmemek, ürkütmemek için 
burada, en mühlik ıstirap

larla kıvranarak kaldım. 

Benim gibi kıskanç, delice 
kıskanç bir erkek için bu 
tahammül, ne büyük feda· 
karlıktır, bunu sen kabil 
değil anlıyamazsın ! 

Çünkü sen, -buna çok 
eminim- benden bir kıskanç· 

1 

Bir rivayete göre de, İf· 
cilerden bir iki meb'uıı bu- j 
lunması da dö§ünülüyor. 
MUHALİFLER NE OLACAK 

Serbest fırkaya mensup 
muhalif meb'uslar namzet
liklerini kendiliklerinden ve 
müstakillen koymadıkları 
takdirde Halk fırkasınca 
namzet gösterilmemeleri ta· 
biidir. 

Maamafih bu meb'uslar 
m üstakillenJ namzetliklerini 
ilan ettikleri takdirde ken· 
dilerile intihap sahasında 

mücadele edilmesi mukar
rerdir. 
GAZETECİ MEB'USLAR 

Halk fırkasına mensup 
gazeteci meb'uslardan bir 
ikisinin namzet gösterilmi
yeceği rivayet edilmekte 
isede bu ihtimal muhakkak 
görülmektedir. Maamaflh son 
sözün Gazi Hazretlerinde 
olduğuna nazaran kakikat 
ancak liste resmen neşr· 

edildiği zaman anlaıılacağı 
temin edilmektedir. · 

Bununla beraber mef
suh mecliste bulunan me
murluktan gelme meb'us
ların yerlerini mütehassıs 

yeni zevata terketmek 
mecburiyetinde kalacakları 
muhakkaktır. 

ispanyada 
Madrit, 5 ( A.A) - Hü

kümet gazetelerin ecnebi 
memleket1ere yapacakları ih

.,barat üzerine konulmuı olan 
sansörü kaldırmıştır. 

Kolombiya 
petrol/arı 

Bogota, 5 (A.A] - Ko
lombiya hükumeti rei.sicüm· 
huru, Amerikan maliyeci
lerinden müteıekkil bir gru
pun vücuda getirmiş oldu
ğu " Colombian Petroleun" 
kumpanyasına bir milyon 
akro meııahasında bulunan 
ve en zengin petrol maden· 
lerinden birir olduğu söy
lenilen Kolombiya maden· 
lerinin işledilmesi hakkını 

bahşeden itilafnameyi tas-
.. dik etmiştir. 

Bu itilafnamenin lcon -
grenin tasvibine arzedir
mesi muktez idir. 

Kolombiya reisicümhuru 
petrol sahalarının inkişafını 
temin için ecnebi sermaye
lerinden istifade edilmesine 
müteallik petrol kanun la
yıhasını da tasdik etmiştir. 

(Yarın) m tefrikası : 74 

lık acısile değil, bi.- izzeti 
nefis yarasile kaçiın. Sana 
başka bir kadını tercih et· 
tiğimi zannetin. 

Sen çok zeki bir kadın
sın, Belkıs, buna nasıl ih
timal verdin ? Anlamadın
mıki seni kazanabilmek ümi
dile kanı kanıma yakın bir 
biçareyi felakete sürüklü • 
yorum? •. 

Ahmet Kami Beye acı, 
acı mektuplar yazdım. Hat· 
ta iki gün evvel de pek 
fena bir mektup gönderdim. 
Bunları gördünse kim bilir 
bana ne kadar kızdın, ben
den nekadar daha nefret 
ettin ! Fakat bunlar yaralı 

Halk 
Yeni intihabata 
iştirak etmeli midir? 

Hizmeti 
· mksure 

Gençler talimlerini 
tatil zamanlarında 

yapacaklar 

.... .. 
1 inci aahifeden devam 

hükumeti idare ediyorlar. 
Bu idareden memnun olan· 
lara, bu fırkanın siyasi ve 
idari itlerini doğru bulan• 
lara bir diyeceğimiz olamaz. 
Fırkanın hüsnü niyetin· 

den, memlekete faideli ol
mak gayesinden de ıüphe 
edilmez. Yalnız, bu fırka
nın idari ve siyasi işlerini 

tenkit edenler, memleketi 
daha iyi idare edeceklerini 
iddia eyleyenler.de vardır. 

Serbes fırka teşkilati, bu 
vatandaşların Cümhuriyetci 
ve laih. bir münevver züm· 
re olduğunu göstermisUr. 
Eğer bu zümre eski kanaa-
tında sabit ise Halle fırkası 
gibi kanuni bir teşekkül 

haline girmek mecburiye
tindedir. 

Bu vazife, bu zümrenin 
münevverlerine aittir, mu
halefetin ıeref ve baysiyati 
namına ifa edilmelidir. 

Biliriz ki, muhalefet pren
sip ve mefkureye istinat edi
yor. şahıslara değil 

Biz milletin refahı ise, 
idari ve siyasi mes'elelerde
ki prensip ve mefkurelerle 
temin olunur. Böyle bir si· 
yasi teşekkül, milletin em· 
niyetini kazaa m a, reyini 
toplar, ıktidar mevkiine de 
geçer. Fethi Bey teıebbü
sunu muvaffakiyetsizliği , 
muhalefet fikrinin şerbest 
inkiıafına meydan verilme
mesinden neş' et etmiıti. 

Madem ki: vatandaşların 
bir kısmı, Halk fırkasını 
yapmıılar, bu fırkayı idame 
ettiriyorlar; vatandaıların 
diğer kısmı da bir muhale
fet fırkası yapabilirler, bu 
fırkayı idame ettirebilirler. 

Zira, hepimiz de Türkiye 
kültürünün yetiştirdiği in
sanlarız, aramızda bir fark 
yoktur. 

Faaliyetimizi menedecek 
bir kanun da mevcut eeğil-
dir. Cümhuriyet ise, kültü· 
rümüzün eseridir. 

Hükumet, milletin fikri 
ve temayüllerini anlamak 
fikrinde samimi ise, mukabil 
bir siyasi teıekkülün 

taazzu etmesi için bir iki 
aylık bir müddet vermesi ve 
intihabatı ani yapmaması 
azımdır. 

Kültüre malik olan bir 
millete emniyet edilir ve 
onun reyi, her ferdin reyine 

tefevvuk eder ! 
Naci lSMAIL 

bir insanın ihtilaçları, he
zeyanlarıdır, Belkıs, beni 
affet, beni affediniz ! Kimin 
öeünde istersen günde on 
defa secde edeyim, Belkıs, 
tek sen bana avdet et •.. 

Bana nasihat veriyorlar: 
" Da va et, itaat ilamı 
çikar. Menkuhandır; seriat 
ve kanun senin tarafında
dır. " diyorlar... Seni tanı· 
madıkları için bunları söy-
1 üyorlar Belkıs. 

Senin, içinde serseri 
rüzgarlar esen, güzel başı
nın hiç bir kuv-vet önünde 
eğilmeyeceğini ben biliyo
rum. Ve seni kaçırmamak 
ıçın üstüne koımayoıum, 
benim vahti ceylanım! 

Şimdi bir kelimeni , kur
tarıcı bir kelimeni bekliyo· 
rum: Gel! di; geleyim, ayak· 
larına kapanayım... Bana 
acı, Belkıs! 

Kıyma bana karıcığıml. 
Zevcin 

· Fuat 

Ankara ( H. M ) - Hü
kumet hizmeti maksure 
erbabının fili hizmetleri 
hakkında tetkikatla meı· 
guldür. Tetkikin esasları· 

na göre muayyen bir müd
detten sonra maksureliler 
ilk fili hizmet f çin silah 
altına alınmayacaklardır. 

Bunlar talimlerini askeri 
derslerle mekteplerde ve 
mektep tatillerinde mu
ayyen müddetlerde ve mu
ayyen yerlerde teıkil edi· 
lecek talim taburlarında 
yapacaklardır. 

Bu suretle hizmeti makı· 
sure erbabı ne kara vana 
yiyecekler nede maaı ala
caklardır. Tabii hu yüz
den bütçede mühim bir 
tasarruf yapılını§ olacaktır. ...................... 
Y asizinkiler ! 
Şehir meclisinin 

azalerı 
kulağınız çınlasın 

Son günlerde gazeteler· 
de meb'usların hakkı hu
zurlarının 500 liradan 350 
liraya indirileceği yazılmak
tadır. Buna mukabil şehir 
meclisi azaların1.n günde on 
lira olan hakkı huzurlarının 
indirileceğine dair bir ıayıa 
bilemamıştır. Boı münaka
şalarla vakit geçiren ıehir 

meclisinin 67 huvardası fa. 
aliyet deresi esnasında top-
lanmadıkl llrı halde cuma 
günlari için hile 10 papeli 
kıvırmaktadırlar. 

Şehir meclisinin senelik 
hakkı huzur olarak tediye 
ettiği para 100 bin lira 
kvdar bir §eydir. 

Bu para ile bir kaç 
sokak tadümir edilebilir. 

İt görmeyen ve ya gö
rülmeyen bir meclis bu ka· 
dar para vermek güdahıır. 

Tayyare yangını 
Vinniped, 5 ( A.A ) -

"Vestern Canada Aervvays" 
kumpanyasına ait dokuz 
tayyareyi ihtiva eden bir han
gar benzin depolarından bi
rinde vukua gelen bir infilak 
neticesinde çıkan yangından 
harap olmuıtur. Hasarat 250 

bin dolar tahmin edilmektedir. 

Roma deniz itilafı 
Roma, 5 (A A) - Kahi

ne Fransız - İtalyan deniz 
itilafını tasdik etmiıtır. 

ı Son cümle Belkıse, çok 
ince ve zarif görünüşlü Fu· 
adın zaman Zaman sırıtan 
külhanbeyi cephesini hatır· 
lattı ve genç kadın farkın
da olmadan gülümsedi .•.• 
Fuadı birazda bunun için 
sevmif olduğunu kendi ken· 
dine itiraf ediyordu. Ne 
acayıp bir kalbi vardı? 

Ben za vallımn biriyim ! 
diye düşündü. Ne olduğunu 
kendi de bilmiyordu. Böyle 
bilmece gibi insan olurmu? 

Birdenbire Ahmet Kami 
Beyin sesini duydu: 

- Haydi Belkıscık, ye· 
meğe ! Ne o ? Mektubuna 
pek dalmışsın ? .•. 

Ahmet Kami bey, ceket· 
siz ve yeleksiz, beyaz kitap 
p:ntalonunun üstünde yakası 
açık bir keten gömlekle, 

ı 
· sıvalı kollarını kapıya ger
miş, duruyordu. 

Gülümseyeı ek başını kal· 

Türk tarihinde ..................... 
YUNAN iHTiLALi 

a.Idığı emir üzerine, Arna· 
vutluktan [ sefere memur 
olmıyanlardan ] topladığı 

kuvvetler idi. [2] Rumlar 

dehıetJi bir inhizama uğ· 

radı. Çoğu esir olduiu gibi 

(Badra) dahi kurtarıldı, Mo· 
ra is yanı da karadan bu 
suretle kamilen bastırılmıı 

oldu. 
Bu esnada idi ki: Kaptanı 

derya Hüsamettin paşa asıl 
Rus donanması ile karıılaı-

l 

mak üzere bulunuyordu. 
Rus donanması (Kyon ada
ları) [3] civaı:ında dolaşı-

yordu. Türk donanmasile 
Ruslar karııla§tılar, Deb§et· 
li bir muharebe oldu. Ce· 

zairli Hasan Beyin [Bilahara 
Hasan paıa] gemisi Rus 

Amiral gemiıiae bindirdi. 
İkiside yandı. Hasan Bey ya-

tağan biçağı ağzında olarak 
güç bela ve yüzerekten 

kendini kurtarabildi. Türk 
donanması da J..lüsamettin 

paıanın düıünceııizliği ve 
tedbirsizliği yüzünden zapt 

olan (çeıme) limanına girdi. 

Hassatan düıman yelken 
üzerinde iken bir donanma· 
nın her hangi bir limana 

iltica etmesi büyük bata 
idi. Kaptan derya Hüsa • 

mettin Paıa, bu husustaki 
ihtarları dinlememiıU. Rus 

donanma31, on be§ (kapak) 
altı \firkateyin)ile bir miktar 

küçük teknelerden ibaret 
ve amiral İpridofun kuman· 

dasında bulunuyordu. [ 4 J 
Türk donanması adetçe 

Rus gemilerinden ziyade 
idi Fakat düıman gemileri 

içinde İngiliz, Danimarka 
ve VenedJkliJerden san'at-

larında mahir ve tecrübeli 
adamlar bulunmuı, ayrıca 
lngiliz amiralları da olması 
Türk donanmaıının mağlu· 
biyetini ve binnetice yakılma• 
smı intaç etti. [5) 

Çeıme limanında Rus 
donanmasile tekrar harp 
baılamııtı. 

Ruslar (Neft) vesair 
yakıcı maddelerle ateıleyip 
tutuşturdukları bir kaç ka
yığı muavenet için biribirtne 

yakla§an Türk gemilerinin ara
sına sokabildiler. 3temuz cu
martesi gecesi karanlıkta Türk 

dıran Belkıs, onu bu vazi· 
yette görünce, birdenbire, 
dili tutulacak kadar kuvvet-
li, zalim, fena bir heyecan 
duydu. 

Böle bir yemek vaktı, 
Edirnedeki evin bir odasında 
sofra kuran kadınla kapıya 
böyle gerilip konuşan genç 
erkeği görür gibi oldu. Ve 
bu mukayeıe, biran için, 
onu altüst etti, çıldırttı! 

- Ne oldun Belkıs? ... 
Ne oldun çocuğum ? ... Neler 
yazmıı yine? •• 

Ahmet Kimi bey Bel
kısın halinden korkmuıtu. 
Bir adımda yanına koştu; 
ellerini, başını tuttu : 

- Dur, kolonya vere
yim, Belkıs, Ah, keşke bu 
mektubu gene açmasaydın, 
çocuğum! 

Bu sıcak hitapla, genç 
kadının sıkışan kalbi ve 
tutulan dili açıldı : 

( Devamı var) 

Muharriri: Arif Oruç 
donanması cayır cayır yan• 
dı. [ 6] 

Kaptanı derya Hüsamet• 
tin paıa ve gazi Hasan bey 
mecruh olmuılardı. Ali kap
tanla bir refiki §ehit oldu· 

lar. Türk donanmasındaki 

asker ve mürettebat muha· 
rebe etmeksizin İzmir ve iz· 

mire mücavir sahillere dağıt· 
dılar. [ 7] 

Rusların fırsattan bilis
Uf ade İzmir limanını il"' 

gal etmeleri varit idi. Hemao 
beı tüccar gemisi satın alına· 
rak Sancakburnu önünde ba· 
tırıldı. 

lzmir kaleside tahkim edildf. 
Bu hezimd üzerine Hüıa· 

mettin paıa azledilerek 
Geliboluda ikamete memur 
oldu. Bili.hara, ve orada 
kederinden öldü. [8) 

Kaptanı Deryalık Cafer 
Beye verilmiıti. Cafer Be1 
Tersanede bulnan altı ge

miyi alacak, [Ölgün] .,e 
(Bar] taraflarında tedarilı 
edilecek otuz harp sefinesi ili 
birleıeıek, düımanı önli• 
yecekti. 

Beri tarafta da, Rıı• 

donanması boş durmuyordu• 
[Limni] adasını altmıı güo .. 
denberi muhasara edip sı· 

kııtırıyordu. Limni kalesiO' 

deki muhafızlar tam kalerl 
teslim edecekleri gece, Ha-' 
Paşa yetiıti. Limni kaleıiJll 
kurtardı. 

Düıman (Mondros)a çe 
miıti. Zahire yüklü yir-1 

gemi de zaptedilmifti. Or•' 
da kıılamaya niyetleri .,,r 
dı. Hasan paıa orayadl 

saldırarak muharebeyi ki' 
zandı ve bu hizmetine 1110' 
kafaten kapdanı derya o~ 
du. [9] Zaten (Ôlğün) fi 
Barda inıa edilen otuz ge~ 
(Mora) suJanna yetifınİ~ 
Aynca lstanbuldan on g~ 
deha gönderdi. Sinop, ~ 
dilli, Rodosda ikiıer lı 
yon yaptırılması emrPdi~ 
Elli beı ve Elli uç zira t 

lünde iki kalyon da isti: 
bulda kızağa çekilecekti·~, 
Akdenizde Türk donanll" 
bu suretle kuvvetlenmif o'I 
caktı. 

[11 Traplıca: Yunanlst•' 
Türklerin Mora eyaleti mekıe~ı 
haz ettikleri yerdir. Asıl lP" 
kasaba mana gelen: (Trlpo119! 
Yunan istiktıU ihtilalinde ııt 1 
yeksan olmuş sonradan vurııııl 
tarafından inşa edilmiştir. 

121 Keza Vasıf: c 2 s 54 
131 Keza c2 s 62 
141 Cevdet: C.1 S. 158· 1J.! 
151 Türk tarihlerinde , 

amiralların isimleri yoktur. "ıı' d 
tarihi bu isimleri yazar. fngll d d 
ralların birinin adı (Doğdııl) 5' 
ri (Veğrik) olduğunu zikrede' tef f. 

~ 16] • Katerfna tarihi dört' ,ıJI 
yıgını lng iliz kaptanı (Ve~~ & 
Umana soktuğunu söyler. s. 
2 s. 63-69. 

{71 Vasıf C. 2 S. 63. s1 
18) Keza Vasıf C. 2 s. j~ 
[91 Tarihi siyasi c. 2 s. 

(10) Gülşen C. 2 S. 1604· 

İtizar. . ~06 
Tefrikalarda ıkı B f ,,1 

tashih hatası oluyor· til P'f 
sız sefiri Marki Daııııe ) JI ~ 
ğil (Marki De Villııö:~il ztı 

Arif Oruç Bey ~,i I ~ 
bulundu~u için keP ~1' t, 

remiyor ve bittabi·ıe:ıı· 4 lıklar oluyor. Af dı tı 



Habratını yazan: NACI ISMAIL 

Oman Sultanının inci gerdanlıfı bir 
ziynet detil, bir kaç kiloluk bir pranga 

gibi boynunda duruyor, genç Sultanı 
makara ediyordu 

-14-
Hürmüz boğazına girerken 

Feleiln .,kerem ve .erc:linl,, ufuku da Arabistan ya· 
çelantt, çember.inden ıeç· rım adasını saran sahil dal· 
~tik. Fakat, bu Hind de- tarının yamaçlarında kay· 
....,inin dalaalanna meram boluyordu. Sultan, bitkin 
&lllatanuyacaluk.Vquru bir g6r6n6yordu. Zaten ihU· 
11ldunıda temizlemek iste- yardı. Fakat, Sultanlık ıu· 
Jeıa bir deniz devl karp· rurunu bırakmadı, vapurun 
illada lelik. Artık 610m6 birinci mev~ yolculannı, 
llzlertm1e prilyorclum. Ne kaptanı sarayına davet etU. 
~-kurtaran aldım, ne de Hepiniz, bu daveti kabul 
'Ul't1llmak maclsetlne lna • etmlttlk. Yalnız, bu gibi 
laac:ak bir halecleyc:llm! Bil- davetlere hediye ile gidilir· 

llleaa. ölümü gözlerinizle mit· 
llrdGniiz mi? Diri diri 610· Kaptan d'1niz kurtları· 
ille yibilmekte bir hayat nın nekrelik takımındandı. 
etert sezilmiyor. - Sultanın cariyelerine 

l.ken4erlye mııeeavvıf· makbul bir hediye vermek 
len, öl6mGm ebedi hayata lstermlslniz? Birer kalıp Sun· 
lcantınak oldatunu iddia layt sabunu hazırlayınız, di· 

•bnltlerdL Mevllnl Celi· yordu. ı Herkes, alay sanmlfb. 
eddinl Rumi, • Mesaevl,,· Kaptan, bir paket sabunu 
llıade bu icldlayı terenn6m 1astererek:. 
•bnftti. Fısaıor, klinatta - Ben hazırlandım bile! 
•dedin yatadıtını soylemlt dedi. 
aıcıaaan .. tek. yapmak oJ. Sonra vaziyeti anlattı. 
dutunu kabul etmlfti. Yu· Burada sabun yoktu. Sulta· 
•uıs lmre, bu imanı bektatl nın veziri bile kirli bir köm· 
llefeslerlne atılamıtb· ıek giyiyor temizlenmek lh· 

Materyaliat Bubner, ölfl. tlyaCIDI hluetmlyormut Her· 
ilah bir ıukOnet hayab ol· kes kaptan gibi yapb zaten 
dutuaa kani ıdi. Bunlar bu vapurdada tuvalet sabanla· 

beti tabd 
8
ara

1
orlarcb. Bu- nmısdan bııtka hediye bulun· 

mazcb ya! 
t(lnkG Adam, alimün bir Sultan bendeklnile kara· 
tokluk olduğunu anladı. ya çıkmııtı. Bir iki ıaat ıon· 
Yatayan ,ekli, ıekllle kal· ra bizde çıktık. Kaptanın hak· 
"-kça yaıar, ıeklfni bozar ~ kı vardı. Kirli gömlekli plı 

az hayatını kaybeder ıanldı bir kaç ıeyhle kar-
llder. O, bundan sonra yok· plqtık, bir kir kokusu 
t..r Ye olamıyacaktır! aepellea bir çadırcla ba,..I· 

ln1an var, olanı Yatat• mamak için :zorla dayanı· 
llaalc, atdlrmemek kaicletlnl rordak. ~erlkaWar ve 
'-laaaadı defli. lnplizler, bu kOlfete daya· 

Ne yapahm ki, dOnya• namazlardı. Bende 6yle lelim! 
ta erken llHlllmek, erken ı• Kaptan, vapural ptme-
~ ·- mlzl s6ylecll: 

rin cehaletlerine kurban _ Sultanın plll vını yer-
~e kitapta yazılı lmitl sek, vapurdaki sabunlarla 

a ile t8phe vardı eter bu temlzlmaemeyls. Hiç a•u~la 
t-..~ra ser çeken(J,000,000) yallı plllv yedinizse, deye-
~ bir vapurda ~ydık cefbnlz yok. 
~ 61Cbnle karplaprmicllk Y alam, buaclamların kirli 
hl~? Ne pzer bu 6llm d... kullanna, sabun prmemlt 
-.ıı bir hlflrb pbl pçer, ellerine akan yaflann ya· 

:::... aeı.... da talılata hllk- huıa yalana J9Dlm-1De lılr 
)aı..1. • Bu ne babl bir ha· mideniz de olmalL 
-..aile ele bir ruya! Bu cimle kafiydi. itizar 

...._ a. kanaati taflJaD ada• ettik, vapura döndük. Bir 
:-.. it L sOn bir ,.ce yoldan sonra 
'aı Or.:oau mu olur, der- Oman Sultanlıtının sahille· -...! korku, blbaem•ltlln rlne plmjf, Rasel Hat'ı 
~ lr. Gayeelnl bilen, bu ıeçerek Maakat llmanma 
L:..~• llllaterlhane ıtder. prmlttlk. 
~·Un ıdeallat kahra· 
'9.~· b&yle delil m11dL .... • ' ' .... "'' 
-.....;..,. F.ncızllJOD mahke- Avustralya de· 

; "~~clakl nizlerinde 
dtsaıtJOr, veaellm ! Vellinıton, 5 (A.A) 
C91aretlnl ııatermlf. Din alqam Cook takım 

~ .......... __ 
Yahfl zulmOnO adalarından •NJue,, aclum· 
~ bile ! da bir ta,fun zuhur etmlt-

~t, ~ ıerıtnlefllllttL ttr. HaaarabD pek mllüm 
\.-~llllfb· Arkam· olmadılı zannec:lfliJOI' 
·--=-~ dGnyamn ne M p· rpont Ilı blb,.or, onua canh • ıe 

&A-- ..ı Nevyork, 5 (A.A) - Ma· 
e -.:~Jordum. Bu veci• .._...keblz kalmıfbm• raf baıfkerlerclen M. Pler-

a_ lf. pont Morsan paskalya JOr-
~tbk. Bata çıka tulanna pç1r_mek ilsere 

b11aamaa pmiıtlk. Fdlttlne piecektlr• Muma· 
• 9tld cotrafJamısı l)eyh, bu .yahatlni Corsalf 

Ilı•-·--- namınclakl yab ile ter• ede-
llaQt~dır, burası, 

leh. ~ıtanhlm payl- cek ve refakatinde son 
lltt le aylar zarfında dddl surette 

•ç be1az ev aahl· hutalanmıı olan CantorburJ 
1Ör&1G10r, 'tehrln MfrPlskoposu bulunacaktır. 

• 

YARIN -----------------

1 

lıtanbul Liman itleri inhl· 
san prkeU m6d6ril Hamdi 
Beyin refikai muhtereme-

leri muhanlrel tehire 

Şükufe Nihal 
Hanım 

diyorkJ: 

"8. k d. ıo s ış macunu, 
milli bir müstahzar 
olarak şayanı takdir 

görülmelidir." 

r /l;,i4J. e.~ ~~"'----· ;,,;·u17/,;. .... ' ~ur,· A'.;I _. ........ --"'-· 
,8t °-t'~1Gl- .-... ~&. • '>'M4'•••~~~ 
ol!-~, ... h_u,a. "?~°'-~ . 

-~~ 
BIOKS gayet mGkenımel bir dit macunu olması 

itibariyle parlak ve bGyiik muharrire Şük6fe Nihal 
Hanımın metbu senaaına liyıktır. 

BlOKS dit macunü çok beyaz, köpüklü ve ıayet 
latiftir. 

BIOKS dit fırçaları, takim edllmit ve mutlak bir 
temizlik temin eden çifte ambalajla sarılDllfbr. Kıl
l~rının cins ve tarzı ditlerln mukemmelen temizlenme· 
sıne mOsafttir. 

Bilecik Rakısı 
Türkiyenin en ınf!JfhUT ve mergup 

rakısıdır 

-En meıhar mQellff ve 
mutamailerlnla en son eserleri ~ 

mwJ •an 

SAHiBiNiN SESi ·--
P11kıarında b11t ve llllll edilenlerdir. 

Mibtir N.r.ain Bqin 

f E 4 7 ( Şehnaz Dlnn Vardım ki 111rdunda 
Koıma. Mademki vardı hlcan 

Z.lıi B•yin 
Akı 125 [ Oç im pllr ve Bursalı ] 

RiRli K•menfCi !Jadılı Beyin 
Aks 1244( Maçka tlrkGsG Ay Nruyor 

• Maçka oyun havaaı 
Ldl• L • I oe Nerlıi• N. I Hanualllr 

Fq 3 ( Garip Hicaz ıarkt. Bazı ,anler 
Garip HlcaZ ıarkı Ne olur 

Fikriy• Hanımın 

Aks 1248 ( San Yapıncak [ Fokı Trot) 
San Samur [Tango J 

Büyük ayyare 
• 

pıyangosu 
2 inci keıide 11 Mart 1931 dedir 

üyük ikramiye 35,000 Jiradı 
Aynca : 15.000, 12.000, 10,000 8.000 lirahk ikramiye 

ve 25.000 liralık bir mClk&fat vardır 

Sahtfe 5 

IKElt 
-

j 

Nakili : HfıHyin Zeki 

-22-
- Garıp bir tebe11ümle: l çıktığı~ 0 .. ü 1 y u.ıuı .... .orm t erse... a 
- uk hayatımı unut• beni arıyorlvrsa ! 

mak iltiyorum. Demftti. - Ne olur' N h G k d · e e emmi· 
ene es i a am oldum •• Bu yeti var! ôlnmden, ebedi 

ıece bizim f çfn, son pusele istlraha ttan batka daha ne 
rlnl teati etttklerlnl bilt>n olabilir ki ? 
idam mahk6mlannın son 
aeceıi olıun ! 

Yorulmak bilmekıf zin, 
bOıbGUln yeni zevkler ya• 
ratmafa batladı, beni iyice 
tanımak, vOcudumde ku
durtan blr nlf&ae bırakmak 
istedi. 

- Beni yakıyorsun. Be
ni yakıyorsun. Diye mınl· 

dandı. 

Bu birkaç saat zarfında 
v6cuduma, kuvveUme,klh bir 
efendi gibi klh bir esir gibi 
hlklmane •e tavazula 
malik oldu. Bent t6islln0n 
&zerinde bir oyuncak be
bek gibi sıkb, ezdi. 

Gözlerimin önilnde, atet
ler girerek bltOn midemde 
elektrik lovılcımlannm aey· 
yal bir mayi hallade dolat
tıfını hiseclerek kaç kere 
haykırdım, kaç kere baJJl• 
dım, 

Bana acımadı. nazik na· 
rin ellerlle, bir demircinin 
demirlerini bofclqtl pbl, 
canımı yakarak cilcllmcle 
bakdO, oynadı, hamura çe
virdi. 

Velhaıd Ykudümiln 
bütün •evklnl tattL bitin 
hayk1rmalanmı, hoplayıtla· 

rımı, v6cudlm6n intizar-
la tifUP kabardıtınn dfılerlmln 
birbirine çarpdılı gıeırdaclı
lını &iz erimi nyumuldup, 
dudaklanmın aralandılı 
hepstal hepelnl •lrda blWI. 

Ve Jıen, onun olmaktan 
ıoa detece memnundum. 
~ .......... ,. ........ 
ve J'ahut seneler zarfında 
kuvvetlenen tehvet bllgtçll· 
il lle bu adamın, bir kaç 
eaat •••11Dda buaule ıetır
dfll zevk ve ,ehvedin ta• 
mamım veremezdi. Ve ze. 
maa çdıuabkla taralarla, 
saadetle seçiyordu. 

27 
Sonra, bir an JU•atadı 

lnsanhıa rucu etti, bir ço

cuk lmlf ıtbi beal kolunun 
il&erlade çevlrclt, 

- Danyanın ilk tetek· 
kGlGnde, blrlbtrlmlml tanı

m akuqı blrleıeceil•ls m· 
kaddarmlf - fellketimbl 
için, saadetimiz için ••• 

Bir bardak sa ıetirdl; 

7.lıa, ····=··· ... ,, j. dlm. Acaba saat kaç oJ. 
m~ı? 

- Arbk ptmenlz lhım. 
Riya bıttt 1 Arbk t1tmelf· ...... 

Buna ben de teeunf 
ettim. A7afa kalkmak ize. 
re ıcllm. Fakat o, pftman 
olarak beni tekrar kucak· 
laclı. Ben de onu sıkarak 
lnlldecllm : 

- Barak beni ! Arbk 
ıttmek zamanı aelcll. .. 

Kollanmı, dudaklarımı 
onun phvetll wrmalanna 
uzabyordum. 

O, dtılerl kllltlenmJ1t el· 
lerlle aam aıJu beai tutaJor
du: 

Olmaz, daha erkek 1 
DiJe ceYap verdL 

- Ya hea•• odadan 

Bunu söyleyftrek yerin· 
den kalktı, penlvarımı &IY· 
meye yardım ettJ: 

- Biraz sonra sabah ola· 
cak. Haydi ait artık. 

Ve ae1 acı g6lerek ilave 
etti: 

- Seni kovuyorum.. Se
ninle beraber hayabda •• 

Sesinde, garip bir h6zibı 
vardı. 

Y6rilrken kollannı boy. 
numa ıa rmııtı: 

- Bu geceyi, benilll ıe
cemi hatırlayacak mıaın ' 
dedL " 

Yüzüne .bakarak cevap 
verdim: 

- Artık, sensiz yatıya· 
mam ki... latanbula gelecek· 
ala ••• delil mi? 

T ebeuüm etU, daha dol· 
ruıu ıGldO: 

- Ktmbllar? Belki ••. 
- Yemin et! 
- Miimkiln olan her pyi 

yapacajım. 

- Eyi amma, o miba· 
acle edecek mi bakalım? 

Bunu, .. onun. hayallnl 
ılzle.ııntn önünde canlan· 
dırmak ihtlyaclle ıöylemlf
Um. 

Katları çablcb, yGzQnCln 

hatlarından bir gö'ie ıeçU. 
Ve kısaca, dedild : 
- Rica ederim, ondan 

bahsetme. Şimdi bizden ne
kada.ı uzakta •.• 

Gene dudaklanmı uzat· 
bm. 

Bir ~il lper ,Sbf, eo
pk fakat muhabbetle usun 
azun aptl. 

Usulca kapı)'l açb, aaara 
tamam kaçacaflm esnada 
kolumdan seri çekti. Gitu 
bir çekmeceyi açtı Ye ellade 
kOçQk bir mke•berle ,.. 
mma aelcll: 

Ba, dedi, ilen ablamm 
yOzQG ••• Matemli bir ha'ka.. 
Dalma beni hatırlamakhfın 
için sana da b6yle bir teJ 
vermek isliyordum. 

- Dalma birbirimizi ıl
recek defilmiylz? 

- Ne zi vanı var cAnım! 
Al bunu da •• 

Halkayı vererek, mutadı 
veçhlle, canımı açıtacak ka· 
dar ellml ıdcb. 

Ben çıktua. Kapı kapan
dı. 

Ve derhal beni bir nevi 
dalllet lsUll etti. Sonra, 
c:llfer kapıdan, hakikatin 
mahbuliyetimln kapumcla~ 
korktum. 

Evet, aynı zamanda bu· 
ıecenln nihayetini teeAOfler 
ederken, diiertaraftan, c:lfter 
erkelin yanındaki vaziye
timden korkuyor idim. 

Bir saniye kaldı11mı Jai1. 
ettim; Da,mekden korkarak 
ve ayni zamaada trene binip 
lstanbula kaçmalı kqrarak 
durdum. 

Sonra kendimi çıplAk ıl
rOnce aklanı yerine ıeldl. 
Her pyl istihkar ederek ka· 
puya Jaklatdım. Usulca 
tokmafı çevirip içeriye ıtr
dim. 

He..,ey sakindi. koca 
mın muntazam teneff6alnO 
ltlttim. (Devamı var) 
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Sahife 6 

Zayıf 
ve iştihasız 

olanlara 

TiYATRO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale Sinemasında 

Büyük Filim Serisinden 

Olüm Çenberi 
Programlarımız Cumartesi 
Çarıamba günleri değifir 
Gelecek program gece 

BATAKHANESİ 
.1 ................ .. 

SADIK.ZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

SAKARYA 
;a:ı~;t Pazar 

akıamı Sirkeci rıhb.mından 
hareketle ( Zongllldak, ine
bolu, Ayancık, Samıun,Ordu 
Giresun, Trabzon,Sürmene 
ve Rize)ye azimet ve avdet 
edecektir. 

T afsUat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentalığma müracaat. 

Telefon lat. 2134 

İstanbul Dördüncü İcra 
l memurluğundan: Tamamı 

na 4807 lira 50 kuruf kıy

met takdir edilen Eyüp te 
topçular cedit İncirlik cad
deıinde Atik 7 cedit 19 nu
maralı maa bahçe bir bap 
köıkün tamamı 26-3-931 
tarihine müıadif perıembe 
günü öğleden sonra saat 
13 ten 16 ya kadar lstanbul 
Dördüncü icra dairesinde 
açık arbrma suretile satıla
caktır. 12-3-931 tarihinde de 
ıartnamesi divanhaneye ta
lik olunacaktir. Artırma 
ikincidir. Birinci artırmasin· 
da 800 liraya talip çıkmıı 
olup bu kere en çon artıra· 

nın üstünde bırakılacaktır. 
Artırmaya iıtirak için yüzde 
yedi teminat akçesi alınır. 
Müterakim vergiler ile 
Belediye resimleri vakıf i· 
caresi müıteriye aittir. Hak· 
ları tapu ıicilleri ile difer 
alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu hak· 
larının ve hususile faiz ve 
mesarife dair olan .iddiala· 
rmı ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evra 
kı müsbiteleri ile bildir· 
meleri lrzımdır. Aksi 
halde hakları tapu ıicllle· 
ri ile sabit olmayanlar sa· 
tıı bedelinin paylaımasın· 

dan haric kalırlar. Alaka· 
darların yeni icra ve iflas 
kanununun 119 el madde
ılnin hükmüne tevfikan 
hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak iste· 
yenlerin 930-407 doıya nu
marasile dairemize müra· 

YARIN 

Fosfatlı şark Malt hulisası 
Doktor 

Hafız Cemal 

e@oo@otı~4G(@)oe@oe~o(@)e 

® Uğur Evi ~ 
~ Nuri • Dayyal ~ 
e m 

~ Bilcümle devairi mü- <f Bahris~;it Felemenk 1 
@> essesat resmiye ve husu- ıo 

Dahili hastalıklar .t siyede mali idari hukuki 
0 

tedavihanesi ~ ve emlak hiıelerinin ~ 
Erkek, kadın ve çocuk- t emıak1annı hüsnü su- @ 

ların dahili (iç) haıtalık- ~ retle idare etmek kira· ~ İSTANBUL ŞUBESİ 
larını cumadan maada <t> l~rın~ mun!azaman ken· ~ Jdare merkezi: A M s T E R D A M 

Bankası -
her gün (2·4) de Divan- e dılerıne gondermek ve ı Mezun sermayesi: 25,000,000 FL. 

susi kabineıinde tedavi .@ raz alam satım ve usulü @ İhUyat akçesi: 
3
,
250,ooo FL. 'W Oalatada Karaköy palasta Telefon : Beyoğlu 3711-5 l

yolunda 118 numaralı bu-ı ~ fırağ intikal ifraz istik· @ Tediye edHmiş sermayesi: 5,000,000 FL. 

eder. @ı defteri üzerine defter· ı~ İstanbul tali şubesi: "Merkez Postanesi ittisalinde 
Telefon fstenbul: 2398 'f lerini yazdırmak ve her Alla'lemeci Han,, Telefon: lst. 569 

~ nevi muamele takibi @ 1 Bilfunum banka muamelatı 
Doktor @kabul v" deruhte eylerler. ® ~ 1 ~ Adres: Galata eski ~ E • k 1 • __ 

6 Mart 

Kullanınız. Her 
eczanede 
sablır 

Agop Essayan 4 gümrük ceddesi Uğur® ı mnıyet asa arııc~ ' ~ han No. 2 Telefon Bey· . ı,. .. 11 Langa cami sokak No 'W oğlu 4515 ~ ı · 
\ 

19 Her gün hastalarını e@etı@oo@o~•t@0a@e --.-.-. 

k bul d S t 1 k - ikinci keşide 11 ıtı' 
1 a ve te avi eder] a ı ı eczane B k F k Ad• tik 
- Beyoğlumın en iılek v an ran Q ıya • 1931 dedir ,,,-

:aı::. ~~ ... :;v;!~::a:~~: Anonim Şirketi OSMANLI Doktor 
Feyzi Ahmet tar. Beyoğlunda Ağa hama· S • 25 000 000 f k B''ATVASJ 

manda Ertuğrul eczanesine ermayesJ: • • ran lY&. 

h~!~ıZ!r vem~~:: . mbracaat. Merkezi İdaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 
Cumadan maada her 1 Çocuk hastanesi kulak, Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 

ıaat 10 dan 6 ya kadar b '!-,ta boğaz, burun mütehassısı Telgraf adresi : frasiabank 
kabul edilir. 1 Dr. Ekrem Behçet Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 

L 
Posta kotusu: Galata No. 376 

Adres Ankara Caddeıl N.43 B.oğlu Mektep sokak 1 « Harbin 
Telefon ıstanbul 3899 Telefon B.O. 2496 « Mukden 

- .................... .. ---------------- = Bilcümle Banka Muamelatı = 
-ı Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf .. .. -.. . . ' , 

Ikt dA b • • ı A sandığı-M ~kukatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat ahın satı-

lsa 1 ır 1 an mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans -

lzmir terzihanesi peşin ve veresiye 

muamelata büyük tenzilatçok ucuz fiatlarla 

her nevi kostümler, palto, pardesü1 frak smokin, caket 

atay, kadınlar içmen songelen model

lere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 

malzeme ile modaya muvafık bütün elbise ihtiyacınızı 
• 
lzmirterzihanesinden temin edebilirsi-

• 
niz. Arzu edenler elbiselerini Veresıye yaptıra 

bilirler. 

lzmir terzihanesinin veresiye 

mamulatanda gösterdiği kolaylık biç bir müessesede 

yoktur. lzmir terzihanesi on ttmeden beri 

elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 
muhafazası vesaire. 

An karada 

om T AŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje etliniz. 

' 
' yaptığı itlerle muhterem müıteriJerinin hüınü teveccü· 

hün ükazanmııtır. Ve bu suretle piyasadaCİd dibir 

müessese unvanını almıştır. 
izmir terzihanesine bır defa uğramak 

Doyçe Ori3:nt Bank 1 
Deutshce Orietn Bank 1 iddiamızı iıpata kafidir. Kesesini sevenler vakıt 

kaybetmeden koşunuz. 
Babıali caddesinde lzmir terzihanesi .sahibi tüccar 

Mustafa Salih 

İstanbul ıubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kastllar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Babçekapı'da 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

İST ANBUL ACENT AL ıôl 
Telefon: İstanbul 24460 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabili 
muayyen vadeli veya hesabı 
suretile avanslar,poliça ve isk 
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin b 

şehirlerine ve memaliki ecı1 .. ııı 
ye senedat, çek, itibar meJ<ııır 
ve telgraf emirnameleri i 
Hesabı cari)küşadı, seneda.tJ.ıı 
kıymetli eşya muhafazası, ı<ıır 

ahsilatı, Türkiye'ye ve merrı:ı 
ecnebiyeye keşide edilen P 
!arın tesviyesi, borsa nıuaJll 
icrası, akçe pey ve şerası, 

bilcümle banka muamelatı, 
kan. 

Doktor 

Hayri Ömef 
Almanya Emrazı ~ 

ye ve züh!"eviye Ce~ 
ti aza smdan Beyoğlu j 

cami karıı ııraamdıJ ~ 
No. öğleden ıonra ııı 

-

caat. 
Telefon: 3586 

lstanbul yedi~ci ıcr' j 
iresinden: J'uj 

Muteveff a İstefall 
veresesinden olup lstııll ,ıf 
Gedikpaıada camii ıe Jı' 
kağında 27 numaralı;~ 

caatları ilan olunur. 

Katıp aranıyor ı 
İki katip bir odacıya 

ihtiyacımız var, Gazetemiz 
müdüriyetine müracaatları, 

1 Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 

-••••ı kartHındaki bankaya müracaatları lazımd1.ır··--.. 
lstanbul Sultan Ahmet 1 Tarihi ilandan itibaren 

BANKA KQMER. Çı YALE üçler mahallesinde 17 nu· bir ay zarfında borcunuzu 
maralı hanede mukim iken vermediğiniz ve 7 gün zar. 

İT AL y ANA elyevm ikametgahı meçhul fında da bir gima ibrazda 

de sakin iken ikanıetl~~ 
meçhul olan Kostııll 
Madam Eleniye: 

Müverrisiniz lstef":ıı~ 
dinin Madam Atıl ,f, 
borcu olan ezgayri ~ 
iki bin beı yüz uraıı•, f. 

İıtanbulİ kinci icra me· 
murluğundan : 

Bir borçtan dolayı mah
cuz t ve paraya çevrilmesi 
Qıukarrer bir adet Fial mar 
kalı ve 1388 mu-lu müsta· 
mel otomobil 8-3-931 tari
hine müsadif pazar günü 
ıaat ikiden iki buçui'a ka· 
dar Taksim meydanında 
ikinci açık arttırma sureti· 
le paraya çevrileceğinden 
talip olanların muayyee gün 
ve saatte mezkur mahalde 
dairemizin 930-55 38 dosya 
~umarasını ~amilen müra· 
caat etmeleri ilan olunur· 

Sermayesi: 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,0QO,OOO Liret 

Merkezi dare : MILANO 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve l(olumbi

yada Afilyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHİR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: 

İstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
İstiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMİRDE ŞUBE 

j~ ....... ,. 0 :=h'· s=e rtta•u11raı:nif?ü -· 

bulunan merhum Hacı Meh· bulunmadılınız takdirdemü-
met efendi mahdumu Meh- tebakı muamelatı icraiye 
met Saim efendiye: gıyabınızda cereyan edece-

İzmitte mukım Trabzon· 
lu İhsan Beye borcunuz olan ğinden ödeme emri maka-

mına kaim olmak üzere (500) liranın tahsili için ala· 
caklı İhsan Bey dairemize keyfiyet ilanen tebliğ olu· 

müracaat etmit ve namını· 
za tanzim kılmıp gönderi-
len ödeme emri zahrına 
halen ikametgahınızm meç· 
hul olduğu mühaıir ve ma· 
halleniz muhtarı tarafından 
ıerb verilmiş olmakla ala
caklının talebi ile teblığm 
ilanen if asma karar veril-

1 

nur. 

Zayi 
Bakırköy Barut fahri· 

kası ı muhafız bölüğünden 
aldığım 928-66 No. lı asker 
teskeremi zayi eyledim, ye
nisini çıkaracağım. 
Bakırköy İstanbul caddesi 

No. 63 Kemaliyeli 
" · - - f •• 
..:..ı.' •· .sm~., 

siUne dair İstanbul o'~ 
noterliğinden musııd ~ 
Mayıs 1330 tarih 1;,J 
numaralı noter ,e ~I 
infazı için daf re Ye t~e 
mahalli ikametiniı ıt'e 
olmak itibarile öde ~' 
rinin ilanen tebUli

110 
ti 

verilmiı olduğurı~tl~; 
ilandan itibaren uÇ •f' 
fında 341-591 O doıe~ 
marasile daireye g~ı.,ı1 cf 
itirazda bulunnıııcb» 1ıl' •" dirde mahcuzun 
tebliğ olunur. ıtil' 

t - A-'ı. Müciur ı>ıırha"' 
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