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A•i Yunan donanması denize açdırken .. , 
. 

Asilere karşı topçu taarruzu başladı 
Balkan Hükumet askerleri Struma ·nehrini geç-
Misakı tiler. Müsademeler devam ediyor 

lngiltere dünya sulbü için 
bütün nüfuzunu kullanacaktır. 
Bay Saymcn'in Berlin seya
hati kalıyor mu? 

Tel: { Müdür: 24318, Yau itleri mildürii• 14311 
idare •• Matbaa; 2"310 

Gece gelen haberler 
Bulgarlar Cenevrede te
şebbüslerinden vazgeçti 
· B. Antonof Bulgar muhtırasının Ulu•lar 

derneği konseyine tebliğini 
hükumetinin fayda•ız addettiğini bildirdi 

CENEVRE, 9 (A.A.) - · Bay Antonof, Bay Ave• 
nol vasıtasile bu sabah Bulgar ve Türk mümessillerinin 
aldıkları haber üzerine Bulgar teşebbüsünün muameleye 
konulmıyacağını matbuata bildirmiştir. 

· Alllkadar iki memleket 7 mart tarihli teşebbüsün 
hükümsüz addedilmesi lazım geldiğine kani olmuşln
dır. Bay Antonof bugün öğleden sonra Bay Avenol'a bir 
mektup göndererek hükumetinin ve kendisinin icap eden 
İzahatı ."\larak, Bulgar muhtırasmm Uluslar Derneği 
konseyine tebliğini faydasız addettiklerini bildirecektir. 

CENEVRE, 9 (A.A.) - Uluılar Derneği tebliğine söre, Bay 
Antonof, muhtırasını seri aldığına dair o]an mektubunda, "Tamamıen 

tahıi mahiyete ve netredilmek üzere verilmemit olan bu muhtıranın,, keen
lemyekun aclded>lmeıi lizım sekliğini bildirmektedir. 

CENEVRE, 9 (A.A.) - Uluslar Derneğinin bir tel>liiinde, "Halen 
Sofya ile Ankara aruında devam eden dostane izahat teatisi sebebile., 
Bay Antonof'un 7-3 tarihli muhtıra11nı geri aldığı teyit edilmektedir. 

8a/kanlarda sulh iki taraftan bir talep vaki olduğu takdirde devletlerin Bulgarların hareketi Av-
korunacak tavassutunu Londra müsait surette karşılayacak rupada hayret uyandırdı 

'· Titile•konun millim Gener~I Plastiras Bulga~istana geçti, Fransız gazetelerlnln yazdıkları 
--~~~;r.ı~•b . ....,.;... ·~~Y,~,IS,!~_!!~ tamamen bılaraf kalıyor Bel rad 
~ı!;:,.:F,-":::.':t::::.t\"~'7,; ~-=:::·t,''"" ............ Hcihn- ( so N v AZIY'ET I N HÜ LA.SASI J g 

"Bu ıabah başlıyan topçu ve tayyare Gazele/eri 
"Hali luwrdald hidiaeler, Balk:;ın ,,tl. taarruzu umumi taarruza bazırlamağa Jl T d • I ? 

-.ı.ının müeuir olduğunu hiç bir ıtiru matuftur. Eğer havalar iyileşmekte de - L • • l edild'•' h d' · ıl d G l y l • lYB ıgorıar 
•--~--'--'-'-

1 
•• L.. e--Aktedı'r. Bı'r mem v- eder ve, 'ıçlerinda ı.., gösteren kaç- arıssanın ışga ıgı ava ısı as sız ır. enera a astıras . -u,,_ -. •u~ , Ded • A '} • 'ki • ka k edi PARIS 9 (A.A) - Havaı a,ıanımın 

~~et, Yunaniıtamn bugiin geçirdiği da- ma h~~tlerl dolayuıle, ~.muhtemel eagaçta ası erın tazyı erıne mu vemet etme t r. Sofya muhal>irinde~ı SiyNi mahafilde 

~-çetin imtihanı, toprak blitünlüğiiniin olarak a1ıler mukavemetl.erırun faydasız Bir Fransız gazetesi Bulgarl"ın asilere yardım etmesi ihtima- BulprMtanın uluılar kurumuna venniı 
11lanndan bıri tarafından t_..dı't ~ oldui~u anlayıp ta tealım olmazlana, linden bahsetmektedir oldutu auhtıraua ._ lıazı malli-

4; ""' ç• umumı taarruz yarın baflıyacaktır.,, • -t it-. luılıitmcı.n .,.. •• • W. _.... 
lebilmeoi için mantıki en~ bir en- .Di,fer clbetten, harbiJ'e' müate~ı, ~u Grid sularında bir deniz harbi olacağı haberi veriliyor. bra mal.iyeti...r. ohop btiJ'~ ı.ır .-.ı-
~ dahi olmalıuzın, ıec;irel>ilir. Karıı- ııün öilede~ ıonra balıanlar heyetıne 1~ Serez'in şimendifer iıtasyonu ve luilerin karar g&hı tayyareler yet- olmadılı ehemmiyetle ka,declil· 
,.lı müzalıeret eaa11na müstenit mua • yanın tam bır ıurelle baıtırdma11na dog- d bo b dım d'Jd' mittir 
~ 1 · ru aeri bir lıtihale mevcut olduğunu bil- tarafın an m ar an e ı ı. uı· 1... k dalı'ı T"·'· ah 
~~ ~ eı~e teaia edilen emniyet ılotemin- d' • . • d k' A 'l • lOO OOO ki • uıuır urımıun 0111 mur • 
.. ., daha belit hansi delil vardır.?' •rmııtır. l Fransız gazetelerı Şarki Makedonya a ı ası enn ı fl haunın beyanatı müaait bir ıurette kar• 

Balk2 .. misakını imza edenlerin e • Mü.saJemele,. kadar olduğunu yazmaktadırlar. ıılanmııtw. Bulıarlıtan tarafından Yu-
"911 · k ulh d' B 1 h BELGRA T, 9 (A.A.) - Gazetele- nan buduJunda ahnmıt olan teclbirlerin 
L.. erı ço ı perver ır. u ıar il- rl y · d 
.., · n unamıtan akl muhabirlerine na - - aJeliocle lıir takan ihtiyat tedbirleri ol • ~tinin de k-.ıu memleketlerin a-1 St 
loılJı 6e r- saran ruma nehrini sec;meğe muvaffak duğu beyan eclilmWtedir. 
~ r>erver emelleri ılediii'ine inanınalc olan Yunan hükumet müfreaelerile isi-
~ mdır. Bu vaziyet içinde, biç bir ıe- ler ara1ında müsadeıne!er olınuıtur. A- Bul.aaidan tahfiJal yapmlf 
~l !''>kken uluslar derneği nezdindeki ıilerden elli kadar ölü ve yaralı vardır. PARIS, 9 (A.A.) - Anadolu Ajan. 
t. rar tetebhüıünden dolayı mütee11i- Bal B L!I' G al z·~ f "" v,. hükıimelten hükıimde açık bir ATINA, 9 (A.A.) - Havas ajanu- (DcvAmı 2 inci ııahlfedt) .,,., Clflle .... ı ener ._. 
~lıın her teYi yoluna koyma <mı !emen- nın huıuıi mubabirindenı ___________________ .._ ___________ _ 

~ ~derim. Hepimızi kalben y " .. niatan· Selinikte netredilen lılr tebliğe söre 
L beraberiz ve seçirdiği buh,... un bir an topçu kıtaatı ve tayyareler &.ileri bom-
i.:.~•I nihayet bulmaımı samimi ıurel •e bard.,.... etmeie batl-utlardır. Mak&-
...,,.nni ediyoruz ~yada umumi taarruz pek yakındır. 

~ Her ne oluna olıun Balkanlarda , u) T aııauut 
t "" muhafaza edileceğine kanallt mev • LONDRA, 9 (A.A.) - Siyaıal ma-
~ olunca Yunaniıtanın uluslar ara11 hafi), iki taraftan bir talep va.ki olduğu 
i ır.ıından vaziyeti önceden sôzüktü - takdirde, hükıimetçi ve Veni2eloacu Yu-
1~'1..n daha az vahim olank mütalea nanlılar ara11nda devletlerin tavuıutu-
-...leb'li Lon ' ı r.,, nun clranın müsait ıurette karfıla 

Yeni bir ticaret filosu 
yapmak üzereyiz .• 

\reni ticaret gemileri için 10 milyon 
liralık tahsisat ayrılacak 

,,._ Oennyolları idaresi hesabına yeni 
~urlar infuı için hazırlanan proje, 
" nomi Bakanlığınca ve Baıkkanlık-

lcabul edilmiıtir. 
ı._ Aldıinnız malıimata ıör.. Bakanlar 
~~etine sevk..ailm bu proje ile Y•

lemiler için 10 Hnede ödenmek ii
, . 10 milyon liralık bir tahıioat veril

' kararlaııruı bulunınaktaclır, 
'lı Bu hu11Hta, haziran bütçesine bir 

1•zne yapılacaiı anlatılmalıtaclır. 
lılı l>enizyolları idareıi, 10 milyon lira
lıı-. tahıiHtla 12 J'eırİ ııemi yaptıracak· 

ıehre muht-el bir taarruza kartı 
tetbirler almnuıhr. Pravda sazeteai
ne göre Seli.Dik, evvelki gece i.ai tay
yareler tarafından bombardıman edil 
mittir, Makedonya inlerinin reiıi C. 
neral Kamenoa'un Bulııariatana kaçtı· 
i• ıayia11 vardır. . 

lngiltere naaıl takip ediyor 
LONDRA, 9 (A.A.) - lngiJterenln 

yakın ,arktaki menfaatleri dolayısi
le Yunaniıtan hidiaeleri oldukça cid
di düıüncelere ııebeb olmaktadır. Aal 
kuvvetlerle hükumet kuvvetleri ara • 
ımdaki niabi müvazenenin mücadele
yi oldukça uzun ıürdiireceii ıörül • 
mektedir. Bu iae, ticari mübadelelere 
zarar verecektir. Asiler tarafından 
ecnebi gemilerin müıadereıi lngiltere 
tarafından ıiddetle takbih edilmek • 
tedir. 

Havalar fena 
ATINA, 9 (A.A.) - Havaı muha

birinden: Uç gündenberi hüküm ıü • 
ren fena havalar, ha•a ketiflerile i
silerin mevkilerini bombardımandan 
başka her türlü harekata mini olmak 
tadır. Kumandanlığı raporuna göre, 
her tarafta aükUnet .-ardır. 
Atinayı bombardıman tehdidi 
Kavalada temerküz etmit olan iıi 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

İnkılib dersleri 
Bay Receb Peker'in 

Buglln S inci aalaifede 

TA 

Almanyadan aetirttiğimi., 1935 modeli, en mll• 
kemmel bir rotatif makinede, 

Memleketin değerli gazetecilerinden Te halkm 
sevdiği yazıcılardan mürekkep yeni bir kadro ile, 

Balkanlarda ve memleketimzide yaptıiı bü1ülr 
bir istihbarat teıkiJatile, 

_. özO 
SÖZÜNE 

UYGUN --
CUMHURiYET TURKIYESINJN iLERi 

KUVVETLE TUTA.
HALK ARASINA YAYACAK VB 

HAREKETLERiNi 
RAK 
BU HAREKETLERiN BEKÇiSi OLACAK 

BÜYÜK BiR GAZETE 



l ıHl TEFRiKA: 64 

H er hakkı ın f Uz.dur. Yazan: Son Yemen vali&i Mahmut NEDlllİ 

Yemeni bir mamure haline sokmak 
iç ·n neler yapılacaktı? 

Gemiler harıl harıl ray, ıimendifer malze· 
mesi, mühendis taşıyordu 

imam hazretlerile esaslı bir su
ı:ette anlaşmış, elele vermif bulunu
yo.-uz. Bundan sonra tahsi menfa· 
atlerini umumun mazarratmda a· 
rayanlarm, müfsit ve fena dütünce 
sahiplerinin sözlerine kimse inan
mamalı, herkes i'i ve gücile met
gul olmalıdır. 327 senesi teşriniev
vel inin 17 sinde imzalanan ve tim· 
di fermanı hümayunu okunan itili.f 
nam'.,' Yemene saadet kapılarını 
açmı• sayıh:~alıdrr. 

Keçenlerde imam hazretlerini zi. 
yarete gitmittim. Mütarünileyh haz 1 
retle ri devlete ve millete olan mu
hab bet ve sadakati her vechile, her 
vesile ile isbat ediy<>rlar. Nezdle
rinde bulunduğum sırada Edime
nin istirdadı haberi gelıni,ıi. Bu 
haberi duyunr.a konaklarını ve bü
tün maiyetlerinin evlerini derhal 
donat):ılar ve günlerle tehri ayin 
yaptılar. Ve bu defa fermam alinin 
rurudunu dahi kendilerine arze
derek bu fermanın okunması za· 
manında hazır bulunmak üzere bir 
vekil bulundurmalarını iltimas et
miştim. Vekalete beni tayin etmit
ler. Zaten vali bulunmak hasebile 
hal ife ve paditahın da vekili ol
duğum halde bir de lmam hazret· 
leri tarafından haizi vekillet olarak 
okunan fermanın hem isal ve teb
liğine hem istima ve tebelluğuna 
salahiyettar olarak burada hazır 
bulunuyorum. 

HükGmetimizin mesaisi mahsulü 
ve bir muvaffakıyeti olan bu itila
fın idame ve takviyesine eski sey
yiatın tekerrürüne meydan verme
meğe bundan sonra mütteMden ça· 
lıtalım.,, 

Bunlan söylemiştim ama, içim
den, ben bi~, ciddi bir it görebile
ceğimize pek inanamıyordum. . ' . 

Metrutiyetin ilanından beri Ye
mende o:örülen, daha doğrusu bat
lanan ilk mühim ve ciddi it Hüdey
de - San'a demiryolu itidir. 22 
ağustos 325 de imzalanan bir 
mukavelename ile Yemenin bu en 
büyük derdine bir çare bulunuyor
du. Bu mukavelename bir taraftan 
Qs...:ıanJı devleti Damına hareket e• 
den ticaret ve nafıa nazırı Gabri
yel Noradokyıµı efendi, ve diğer ta
raftan bir heyeti maliye nam ve 
hesabına hareket eden Pariste mu 
kim Davidali Leon bey tarafından 
usu len tevkil edilmiş olan Jak 
efendi beyninde karargir olmuş ve 
imza edilmişti. 

" Hükumeti Osmaniye evvela 
bir metre bef santimetre genifli· 
ğinde Hüdeydeden itibaren San'a· 
ya kadar bir demiryolu ve U mrana 
ve Cihana körfezine müteveccih iki 
tube ile İfbu hatların bütün müşte• 
milatmın, saniyen Cibaneden sefa~ 
ininin yanaşmasına .ve yolcu ve as
ker ve e,yayı ticariye ve alat ve 
mühimmatı harbiyenin tenzil ve 
tahmilini temin edecek tesisatı li.
zimei bahriyenin İnfasını ve işletil
mesi imtiyazım atideki teraite tat. 
bikan ve ticaret ve nafıa nezaretin 
ce .• ~usaddak layihai iptidaiyedeki 
tarifatı umumiyeye tevfikan Davi
dali Leon beye ita eylemit ve mu• 
ınaileyılıe dahi intaat ve imtiyazı 
mezkuru ol ıuretle kabul etmiftir.,, 
diye başlayan bu mukavelename 
mucibince bu Fransız tirketi bu im 
tiyazını tudikini mutaz.ammm ka· 
nunun netri tarihinden itibaren 
doksan dokuz sene için hak sahibi 
oluyor ve bu imtiyazın kesbi kat'i
yet eylediği tarihten itibaren 

Cibane fubeai ve tesisatı bahriye 
dahil olmak üzere ilk yüz ldlomet
reye ait olan kısmın nihayet on 
ay ve diğer asli hattın iptidai kıs. 
mile Umran şubesinin bu on eym 
inkızasından itibaren nihayet se. 
kiz ay zarfında tartnamede bildiri
len ahkam dairesinde yapılacak 
keşfiyat mucibince dört nüsha ola
ra.k mükemmel ve kat'i haritabrnu 
N3fıa Nezaretine verecekti. '"o • 
zaı et te Üç ay zarfında bunla•ı tet· 
kik, ya halile veya tadilat YP •• -

hihat ile iadeedecek ve işe bayla
na-::aktı. 

Netekim de öyle oldu. Nasılsa 
nazar değmedi, i,ler yolunda gitti. 

Mukavele mucibince bu demir. 
yolu üç senede bitecekti. 

· e in an va-

purlarla mühendisler, mütehassıs
lar, arkalarından da inşaat levazı· 
mı, raylar, aliit ve edevat geliyor
du. Barakalar kuruldu, amele ıe 
batladı, tesviyei türabiye dağlara 
kadar ilerledi, dayandL 

Ara sıra bazı maniler hasebile 
Fransızlar müşkülata uğrayorlar, 
ufak tefek teehhürler oluyor iıe de, 
gene it yürüyordu. 
Mukavdcnin dokuzuncu madde • 
sinde "hattı asli ile tubeleri tek hat 
olarak İnfa edilecek ve fakat ara· 
zi çifte hatta kafi olacak derecede 
istimlak olunacaktır. Beher kilo
metrenin hasılatı seneviyei gayri
safiyesi yirmi bin franga baliğ oldu 
ğu halde hükUmeti Oamaniyenin 
ikinci hattın inşasını talebe hakkı 
olacak ve sahibi imtiyaz ifhu mu
kavelenamenin 29 uncu maddesin
de beyan olunan terait dairesinde 
zikrolunan ikinci hattı inta etmeğe 
mecbur olacaktır • ., deniyor ve 29 
uncu maddede ise " •••• sahibi imti
yaz İfbu ikinci battı masarifi hükı'.l
mete ait olmak şartile tesis edecek
tir,, kaydı bulunuyordu. 

23 üncü maddede ise; "umum 
batla iki şubesinin itletilmesine 
mübaşeret olunduğu tarihten iti
baren ilk on bet ıenedenden sonra 
imtiyazın hitam müddetine kadar 
her ne vakit olursa olsun ve Devle
ti Osmaniye imtiyazın hitamına 
kadar mütebaki her senenin ber
vechiati senevi bir bedeli tesviye 
etmek şartile imtiyazı istirdat sala
hiyetini haizdir.,, diyorlardı. 

Bence bütün bunlar lüzumsuz, 
olmayacak kaytdardı. V akia hükı'.l
met otuz altı maddelik bu mukave
lede her ,ıkkı uzun uzadıya nazarı 
itibare alarak mükemmel bir teY 
yapmak için kaydetmişti. Fakat 
asıl li' zım olan şu hattın biran 
evvel İnfa ve ikmali idi. 

Resmen Yemen, Hüdeyde, San'a 
demiryolu komiserliği de teşkil e
dilmif, bu komiserliğe muktedir ve 
liv,.katli bir zat olan mühendis Ve
li Bey tayin olunmu,tu. 

(Bitmedi) 

Macaristanın siyasası 

Bay Gömböş'ün 
mühim nutku 
BUDAPEŞTE, 9 (A.A.) - Macar 

Ajansı bildiriyor: Başbakan Bay 
Gömböı dün akşam söylediği nutkun
da kendisini naibi bükfunetıen mec
lisin feshini ve yeni intihabat yapıl • 
uıaaını istemeye sevketmiş olan e:.ha • 
bı izah eylemittir. 

Harici siyasetten bahseden başba • 
kan Macarietanm ihtimal senelerce 
merkezi Avnıpanın ve onunla bera • 
ber Macar Mi1letinin mukad .~ratmı 
tayin edecek olan çok mühim harici 
müzakereler K.arş1~1nda bulunduğunu 
habrlatmış ve demıştir ki : 

Macariıtan, ıulh binasının vücude 
ve Macar milletinin muhik metalibi· 
ni:n yerine getirilmesine medar olacak 
mü:r.akerelere de iıtirak edecektir. 

Avnıpa, büyük bir telakkiye veri· 
leuk hal suretlerini bulmaya çalıt • 
maktadır. Bu hal suretlerinin merke· 
zi Avrupanın tefriki mesaiıi davasını 
le akki eıtinne•i veya ettinnemeai ya • 
pılacak müzakerelerin samimi sulh ve 
teıriki mesai arzusundan veyahud 
kuvvete müatenid olan ıimdiki bir ta 
raflı vaziyeti idame teşebbüslerinden 
mülhem olamsına bağlıdır. 

Biz, merkezi Avrupanm vaziyetini 
t ro.ne matuf müzakerelere i >''."81 
ile iıtirak edeceğiz. Biz.im programı • 
mız Avrupa aulhü davasına hizmet et 
nwk, sadakatle doatlarnnıza bağlan • 
mak, muahedelerin yeniden tetkiki 
meselesini tenvir etmek, Macar ekal· 
liyetlerinin hukukunu muhafaza eyle 
mek, hukuk müsavatını elde etmek 
ve nib. et beynelmilel münasebetler • 
de Macariıtanrn iktııadi ve mali men 
faatlerini korumaktrr. 

HiikUmetin, Mar.a'l"İstanrn harici vazi 
yetinjn istikbalini tayin edecek olan 
bu, büyük meıe~elerl ait müzakere .. 
!erde vazifesini hakkile ifa edebilme· 
ıi için Macar efkin umumiyesinin ken .. 
diaine tamamen müzahir olduğunu 
hiaaetmeıi lazımdır. 

İta'ya Afrik:aya yeni 
kuvvrtler ~önderi:Yor 

SIRAK"JZA, (Iıalya) 9 (A.A.) -
General Bokardi ile birlikte 29 uncu 
piyade livası zabitlerinden bazıları ve 
75 inci piyade alayından bir tabur as· 
ker, Belvedere vapuru ile e-vvelki gün 
ıarki Afrikaya haı·eket etmi§lerdir. 

MiLLiYET PAZAR 10 MART 1935 

! HARİCi HABERLER! 
Dün_qa sulhü için 

İngiltere bütün nüfuzunu Türkiue - Bul1faristan 

kullanacakmış Taymis ve Morning pos 
Beyaz Kitabın tesiri zail oluncıya kadar Bay 

Saymen'io Berlin seyahati kalacakmıı 
LONDRA, 9 (A.A.) - Mac Do· 

nalddan sonra Sir Saymen, Norood, 
müntehiblere hitaben bir beyanname 
neıretmit ve hep birden uluaal nam • 
zed Dunkan Sandia'e reylerini ver • 
melerini istemiıtir. Sir Saymen demit
tir ki: 

- Ulusal hü.kfunete yardım etmek· 
le, uluaun menfaatlan korunmll§, itle
rin tekrar başlaması temin edilmit o
lur. Hükfunet uluslar kurumu ve her
hangi bir vasıta ile uluslararasında iti 
madı ve dünyada aulhü teai:a için ln
gilterenlıı büyük nüfuzunu kullan • 
mağa karar veı'miıtir. Avrupada yeni 
ümid itaretleri görmek tetçi edici bir 
ıeydir. lngiltere hükllmeti daha emin 
bir aulhü tahakkuk ettinaek için bun• 
dan istifade etmeğe mümkün olduğu 
kadar c;ahpnaktadır. 

Berlin seyahati 
LONDRA, 9 (A.A.) -Resmi lngi

liz mahafilleri, lngiliz bakanlarının 
Moskova ve Var§OVll seyahatlerine da 
ir matbuat haberleri hakkında bir 
tavzih yapmaktadırlar. Berlindeki in 
giltere oefirinin, Von Neurath ile bir 
görüşme yaptığı ve bu görii§me esna
~nnda Yon l.ıeurath'rn, Sir Saymenin 
Bertin 1eyahatinin, beyazkitab ne§rİ • 
yatının Almanyadaki teairi zail olu ... 
caya kadar tehir edilmesini ihsas el· 
tiği haberleri tekzib edilmektedir. 

Bay Eden'in ziyaretlerinden sonra 
Sir Saymen'in de ayni yerleri ziya .. 
ret eedceği hakkmdaki haber de tek· 
zib edilmektedir. 

Lituvanyada 

5 Nazi için idam 
cezası istendi 

Bütün A lman gazeteleri 
şiddetle protesto ediyorlar 

BERLIN, 3 (A.A.) - Alman iatih 
barat bürooundan: K.ovno'da yapılan 
muhakemede müddeiumumi, Alman 
tabiiyetinde olan Memel'li 5 kişi için 
ölüm cezau ve diğı:.Tleri için hidemalı 
pkkaya mahkiimiyet istemiıtir. Bü • 
tün Alınan matbuatı, Litvanya müd
deiumumiainin bu talebine kar§ı ıld • 
detli protestolarda bulumnaktadıır. 
(Völkişer böbahter) gazetesi, şunlan 
yazıyor: 

cMüddeiumuminin talebinde, mÜ• 
esair olan körü körüne bir kindir. Bet 
idam karan talebi, Meme! kanunu 
esasisi zi.manları altında bulunan dev 
!etlerin siyaseti için bir mehenk tatı o 
lacaktır. Nihayet vazifelerini hatırla • 
ylb hatrrlamıyacaklyannı göreceğiz, 
Cinayetleri beyhude yere iabata ça • 
b§ılmı§ olan bu bet mabkfunun hayat
ları tehlikededir. Almanya timdi bü • 
yük devletlerin müdahale edecekleri· 
ni ümid etmektedir. (Böraer Çaytung) 
bu mahkeme Meme! kanunu eaa.aiıinlıı 
ihli.l edildiğini isbat eedceğinden do
layı Ahnan tabiiyetinde olan be§ Me· 
mellinin idamı istenildiğini yazmak -

LONDRA, 9 (A.A.) - Bay Ede • 
n'in Moskova ve VaJ10vaya seyahati• 
nin martın aoıı haftasında olacağı ha· 
ber abnmı§tır. 

Lord Eden diyor ki: 
LONDRA, 9 (A.A.) - Bay Eden 

dünkü gün Kenilvorth'da irad eyle • 
diği bir ·nutukta, yakında Moskovaya 
vaki olacak seyahatinden bahis ile de 
miıtir ki: 

- Avrupa ulusları arasında ıiındi· 
ki münasebetleri bir dereceye kadar 
ıslah etmek müstaA:el bir keyfiyet ol • 
nıuJtur. Ve fAYet ben herhangi bir su • 
retle, uluslararasında açık bir anlaı· 
ma .tesisine yardmı edebilirsem. ken• 
dimi bahtiyar sayacağım.., 

Hitlerin hcutalığı devam ediyor 
BERLIN, 9 (A.A.) -Yon Neurath, 

lngiliz sefirini kabul etmi§, Bay Hit• 
!erin soğuk algınlığını geçirmek üze. 
re 15 gün kadar Bavyerada kalacağı • 
Dl haber vermiştir. Bununla beraber 
Sir Saymenin Berlin ziyaretinin ay so
nundan evvel olacağı iimid edilmek• 
tedir. 

BERUN, 9 (A..A.) - Alman iatih 
barat bürosundan: Bir ta··yare kaza· 
smda ölen devlet bakanlarından Şemm 
in cenaze meraaimi münasebetile Bay 
Hitler BayrÖt' e gelmiş ve belediye bi • 
-- :ıs-ında yapılan merasimde hazır bu .. 
lunmuştur. Hastalığından dolayı Bay 
Hitler, cenaz-eyi bizzat takib edeme· 
mit ve kendi namına Bay Heaa tara· 
fından bir nutuk aöylemniştir. 

havana'da vaziyet 

Grev umumileşiyor · 
işler karışıyor 
SANTIAGO, • Küba • 9, A.A. - . 

Yerli idareyi ve vergilerin cibayetini 
temin için 25 yeni memur tayin olun• 
muıtur. Nafia memurlarının yarısı 
grev yapmııtır. Mektebler, süvari 
müfrezeleri tarafından kuşatılmııtır. 

HAVANA, 9 (A.A.) - Grev, u. 
mumi!eşmekte ve memleketin bayatı • 
m felce uğratmak teblikeaini göster • 
mektedir. Vapur tirketleri, gümrük İ• 
dareainin çalı§'madığmı ve tüccar mal 
larmm depolarda kaldığım haber ver 
mektedirler. Grev, daha birkaç gÜn 
devam ettiği takdirde tahmil ve tah· 
!iyeye imkan kalmıyacaktır. Hükfunet 
reisi Mendiata, ihtilafı halletmek i • 
çin her çareye bat vuracağını ve ge• 
lecek intihaba kadar hükWııetin ba
ımda kalacağını aöylemittir. Diğer ta
rafltan maliye nazırı, grevciler galib 
geldikleri takdirde hükUmetin Ameri 
katını müdalıaleaini iatiyeceğini be • 
yan etmiştir. 

V a:ziyet, 50 aenedenberi görülmi • 
yen bir vehamet arzetmektedir. 

tadır. Meme! kanunu eaaaiainin ihlali 
Litvanyarun ic; pYaaaama aid bir it de 
ğil, fakat ulualar ara11 bir meseledir. 
Döyçe AJgemayne Çaytung gazeteai 
de ayni tarzda yazdar yazmaktadır. 

Bu,garların hareketi Avrupada 
hayret uyandırdı 

(Bap 1 inci ahifede) 1 bizde kura efradı yoktur. Bir d.,. abki-
ımın huıuıi muhabiri bildiriyor: Fran- mma harfiyen riayet etmekte olduğu • 
ıız matbuatı Bulgaristanın hiikiimeti - muz sulh muahedesinin tealihatmuzı ta• 
miz lıaldmıda ulualar derneğine verdiği bi tutnııq olduğu tahdidat bizini sulh 
nota ile uluslar derneğindeki murabba• ve bütün komlularnn12la aacimi ve ih-
sanız Bay Cemal Hüsnünün beyanatı hiç Iaskar dostluk ve anlatma halinde yaşa. 
bir mütaela ve tefsirde bulunulm•dan ma.k taraftan olduğumuz ve heT hangi 
sadece ibu hususa ait maliimatı kaydecli· bir memleketin arµisinde her ne vukua 
yarlar. gelirse -gelsin suUıü ihlal etmiyeceğiz su-

Paris gaztelerinin Cenene muha • retindeki resmi ve aleni beya-ız hi-
birlerine gÖre, uluslar derneği mahafi • lafına hareket etmeyi düşünmemize bile 
lim' , Türk.iye hülı:ılmetinin hududa Al• müsait değildir. Bu, yalnız Bulgar hü • 
ker göndermesi Türkiyenin Balkan mi- kfunetinin değil bilaistisna bütün Bul • 
sakı ile g.irişmit olduğu taahhütlerini. ye gar milletinin kat'i azmi ve arzusudur. 
rine getirmek maksllJlile yapılmış bir ha• Onun, statülerini aala ilılaI etmiyeceğiz, 
reket teli.kki edilmektedir. Bulgarista· ona tamamile bel bağlıyacağız. 
mn uluslar derneğine verdiği no~a ise, Her sene sonbaharda ve klfla mu-
y unanistandaki kanııklığı vesile ittihaz ahedeleria bize bulundurmak müsaaden• 
ederek mahdu't olan askeri kuvvetlerini ni vermiş olduğu askeııin mühim bir kıa. 
aTttınnak yolunda bir letebbüs diye tah• mını - tasarruf maksadile mezuniyetle 
min olunmaktadır. s•vkederiz. Şimdi mezuniyet halinde bu-

Pari Midi gazetesi, Bulgarlann ev • lunan bu askerlerden bir kısmını hudut 
veliıi gün ve dün Türk budutlanna mü• taki zayıf mevkileri takviye için sev • 
bim asker kuvvetleri gönderdiğini ve kedilmi§ olan efTat yerine vazife 
Bulgar hükumetinin tetrinievvelde ter- başına çağtrdrk. Hudut mevzileri. 
his edilmi§ olan askerlerini telrar silah miz dört, beş, sekiz ve on ki. 
altma çağırdığını habe.- veriyor. fometre aralıkla hudut boyunda bulunan 

MaMilya suikastini ve onun bi\tiin diirt ita beş neferden mürekkep dağınık 
dünyada uyandırdığı endİ!e ve heyecan- kııvvetlerdir. Karlar eridikten sonra bu 
lan kaydeden Nevyork Herald gazetesi, zayıf kuvvetler vazifelerini çok müşkü. 
ltalya ile Bulgaristanın ve Bay Venize- LHla yapabileceklerdir. 
!osun Balkan misakına karı• olan v•-,i· Bulgar kabinesi 
yellerini ve Habeşistan için yapılmıt o- SOFY A, 9 (A.A.) _ Bulgar kabi· 
lan ltalyan seferberliğini hatırlataralıı ~.esinin istifa ıayıaları asılsızdır. 
diyor ki: Bulgarların Yunan hududundaki "Cenevre mahafili telat•ız görünii • 
yor ama devlet ve ordu adamlarının faz. tah,idatı 
la ceoaretinden koriruluyor." CENEVRE, 9 (A.A.) - Uluslar ku. 

Bulf(ar başvekilinin beyanatı rumu genel katibi Bay Avenol'u ziya-
SOFY A, 9 (A.A.) _ Bulgar ajanat ret eden Yunan delegesi ıBay Rafail, 

bildiriyor: Yunan hududunda Bulgar askeri tah§İ• 
•Bulgariıtanın ilı:i sınıf ihtiyat efradı· datrnın hem lüzumsuz, hem de tehlike-

m seferber etmİ§ olduğuna dair olarak lı olduğunu .öylemekle iktifa etmiştir. 
ecnebi memleketlerde ortaya çıkan şayıa Balkan statükosu 
dolayısile başvekil general Zlatef, aşa· PARIS, 9 (A.A.) - Havas ajansının 
ii ı daki b···•natta bulunmuşlur: Roma ınu'>abtrinden: 

Bu şa., .alar hiç bir veçhile hakikate Bura Slyıui mahafili Yunanistan va• 
mutabık değildir. Biz, yalnız seferber • ziyetini biraz endite ile ta~.ip etmekte ve 
tik yapmamakla kalmadık, seferber! ;k bu vekayiin hakiki bir vehamet kesbet· 
yapmaya niyetimiz dahi yoktur. Zira miş olduğu mütaeuında bulunmakta • 

gazetelerine güzel ceva 
Uluslar derneğinin Londra bürosunda Bulga 
muhtırası büyük bir hayret uyandırmıştı~ 

LONDRA, 9 (A.A.)-Taymis gıızetesi bafmakalesinde, Tiirk~ 
nin Trakyada ittihaz etmif olduğu tedbirlerin Yunanistanın vaziy~tı 
cabatile çok münasebetsiz olduğun u ve Türkiyenin aleliiJe bir hu.1 

yeden başka bir takım gayeler tak İp etmekte olduğu hissini vemt~ 
bulunduğunu yazmaktadır. 

."Aoming Post gazetesi, ayni e ndifeyi izhar etme/-;,- ve korkııl 
ihtiliitın, Türkiyenin hudutlarını takviye etmek zaruretini Boğazlar 
kavelenamesini leshetmek için bir vuile ittihaz etmesi olacağını Y 
maktadır. 

Anadolu Ajansının notu: .. 
Taymis ve Morning Postun bu mütalelanna en güzel cevap Tur 

ye Dı, ipleri Bakanının Ulus Başm uharririne vaki olan beyanatıılıt· 
Bu beyanatta Bay T evlik Rüşt ü Aras vaziyeti etralı ile anlat 

Trakyada sulh kadrolan haricinde hiç bir tahfidat yapılmadığını, . 
bir srnılın sllôh altına alınmadığını tasrih etmiş ve bilhassa Türkıy 
nin altına imza koymuf olduğu mu ahedelere ne kadar riayetkiir old 
ğunu meydana çıkarmıştır. 

Diğer tara.itan lngiltere muha lazakiir partisinin baflıca organ/ 
nndan biri olan Mancester Gardia an gazete.inin nCfriyatına dair ol 
aşağıdaki telgral aynca şayanı dikkattir: 

LONDRA, 9 ( A.A.) - Mance ster Gardian gazetesi Uluslar der 
ğinin Londra bürosunda Bulgar m uhtırasının ne büyük bir hayret ı:ı 
dırclığına i,aret etmektedir. Bu gazete Türkiye taralından itti/uG 
len tedbirlerin Yunanistanı Türkiy eye bağlayan pek nkı dostluğa a 
dilmekte olduğunu söylemektedir. 

Bulgaristanın Türk gazeteleri taralından Bulgaristan o1eyhine. 
pdan hücumlardan şikayetine geli nce, bu şikôyet büsbütün hayretı 
cip olmuştur. Çünkü böyle bir hal Türkiye taralından son mese_le 
za.rlında takip edilmekte olcu. lıatt hareketin altüst olması demektır. 

Yiiksek tedrisat U. müdürlÜHÜ 
ANKARA, 9 (Telefonla)- lstanbul kız. muallim mektebi c 

ralya muallimi olup yüksek muallim mektebi müdürlüğü yapan B 
Macit Yüksek tedrisat müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Afrikaga sevkigat devam ediyo 
ROMA, 9 ( A.A.) - Alrikaya gidecek kıtaatın sevkleri devam e 

yor. Askeri tren amelelerinden mü rekkep iki mü/reze Napoliden va 
ra binmek üzere T orinodan "4reke t etmİI/ ve kalordu /;.;,:mandanı t 
lından teltip eılilmişlerdir. 

Küçük Menderes taşlı, Denizlid 
kalkan tren 4 günde l zmire vard 

IZMIR, 9 (Milliyet) - Son şiddetli yağmurlardan Küçük Me 
ris tafmlJ, yatağ~nı değiıtirmiştir. Sular nehrin etrafındaki tarla.la 
tilade edilmez bir hale getirmi,tir • 

Denizliden pazartesi günü kal kan tren ancak dört günde bur ' . . ge.m1Jtir. 
Şehrimizde de y~murlardan bir evin üst kısmı yıkılt111ftır. 
IZMIR, 9 ( A.A.) - Fazla yağmur dolayısile Gediz köprüsü 

sakatlanan kısmı yapdmaya başlanmıştır. iki tara/ komY.onları kö 
başlannda birbirlerine yük ve yol cu vermekle şi.mdil~k münakalat 
min edilmiştir. 

B. Kondilis Struma cephesine gi 
SELANIK, 9 ( A.A.) - Bay Kondilis, ta,arruza hazırlanmak . 

re Struma cephesine gitmiftir. Hü kiimet tayyareleri asileri bomba 
man ediyorlar. 

Çaldaris kabinesi istifa etmedi 
ATINA, 9 ( A.A.) - Atina Ajansı Çaldaris kabinesinin istif 

ve Selôniğin bombardımanını tekzi b etmektedir. 

dır. 
Ankaradan telen ve Balkan devlet

leri anlaımasının Balkanlar statükosunu 
değİJtinnek için yapılacak her türlü te
ıebbüse mani obnaya karar venniı ol -
duğunu bildiren bazı haberlerden endi
§e ile babsolurımaktadır. Bu haberler 
Bulgaristana karıı bir ihtar mahiyetin· 
de telakki ve böyle tehir edilmekte ise 
de i!ıtarın Hbepleri vazib surette ma • 
Ilım değildir. Bulgar bududunclalQ Türk 
nlevzılerinin takviye edilmesinin mün • 
hauran bir ihtiyat tedbiri ok~ğu kana· 
ati mevcuttur. 

ANADOLU ..UANSININ NOTUı 

ne dair hiç bir malümat mevcut değildir. 
Ankaradan bu gibi haberler gittiği • 

ne dair hiç bir malumat mevcut değildir. 

Bulgarlar unut11!asınlar 
BELGRAD, 9 (A.A.) - Novoıtl 

gazetesi, (Bulgaristan ne hazırlıyor) 
başlıklı bir makalesinde diyor ki: 

Sofyada Balkan bant ve nizamına 
bir tecavüz hazırlandığı ve harb yük· 
sek divanının içtimada bulunduğu §U 
&ıra.la, Yugoalavyanın birlikçi kralı • 
nın mes'ud teıebbüıüyle akdedilmit 
ve Bafbakan Y evtiç tarafından imza 
edilmiı olan Balkan antantı muabe • 
desinde yazılı sarih hükümlerle tam 
ve sağlam bir Balkan ittifakı mevcut 
olduğunu unutmamak lhnndır. 

Balkan arrtantı Balkan devletleri 
içinde ta.'m bir i&tiklal, hudut bütün· 
lüğü ve nizam temin etmektedir. 

Misak imza etmiı olanlar, yabancı 
bir askeri kuvvet tarafından tehdit 
edildikleri takdirde biribirlerine as • 
kerce de yardnna meebur tutulmut • 
!ardır. Şu veya .bu Balkan devletinin 
hudutlarını geçecek olan herkes Bal
kan ulu&U ve oı:dularının miiJterek cep 
hesiyle karııla§acaklfr. Yugoslavya, 
Türkiye ve Romanya, her hangi bir 
kimse fütuhat maksadiyle Yunanis • 
tana geçmek te§ehbüsünde bulunursa, 
Yun,.:ıistanın bütünlük ve bürriye • 
tini himaye etmeaini b .leceklerdir. Sof 
ya ve F aıiat ltalya • roamdarlarının 
ve müaalemetpenrer Balkanlarda kar 
ş.klıklar çıkarmak 'rzu eden herkeair> 
bunu bilmeai lazımdır.,, 

Frannz gazeteleri Türk dav 
lehinde 

PARIS, 9 (A.A.) - Bulgariat 
Türkiye müvacehesindeki hattı 
keti bütün gazetelerin dikkatini 
mektedir. Gazeteler, bunun Yun 
tan vaziyetiyle bir alaka tesis ed 
Yunan dahiiı vaziyetinin Balkanl 
mÜ§külat çıkarıp çıkarmıyacağ 
nıyorlar. 

Pöti Jurnal gıızetesi Türki 
ihtiyati hareketini tasvip etmemek 
le dursun, bilakis bunu Balkan 
kmın hayatiyetine bir delil ol 
Jakki etmektedir. 

Lö Jurnal gazetesi, sarih bir • 
le Türk davası lehinde mevki al 
diyor ki: 

«Kim yeni Türkiyeyi harlx:u 
satlarla itham edilmif görmeie 
zar edebilir?. Türkiye, Sovyetle 
liğinden sonra en sulhperııer Je. 
ve itham eden Bulgaristandır ki 
deağaı; limanın peşindedir ve 
ahedeye mugayir olarak ailôh 
arltırmıffrr. 

Yunanlılar, Bulgarlarm but 
aililılanmasmdan heyecana dü 
di. Şimdi Yunanlılann mÜ§külat 
duğu ıu sırada, müttefiklerinin t 
kuzlannı bir kat daha artb 
bii değil midir?. 

Diğer cihetten, Türk teslibal 
zı nutuklar ltalyanın ıarkta f!" 
siyaııet gÜbnek eemlinde oldu 
bamı verdiği zamanda bati . 
Bu intiba, Romaya olan merbut• 
yanı kayıt olan Venizelosu_?; d 
sahneye çıkmasile azalmıı degıl 

Hudut qın heyecana düttıl 
sebep yoktur. Fakat Yunan iht~ 
rinin uluslararası akislerini dı 
takip etr.ıek için sebepler vardır 

Bulgarirtıuıa ihtar 
BUKREŞ, 9 (A.A.) - 1b 

Bulgar hattı hareketi kartısınd 
kan antantının icabında h 
geçmeği bileceğini hatırlaımskt• 

Universul gazeteti: . 
"Balkan misakının ilk tahril< 

resinde derhal ve kendiliğind~ 
bike geçeceğini bilmesi 1 
ctiyor. 



BLE 
dair 

Sokak lalı etmesine bayılırım. 
.' 'n bilmem. Bu benim hoıuma 
'4er. Yalnız her iyi şey gibi bu

da bir tehlikesi vardır: Kim 
4aktan bahsederse ister istemez 
ediyeden de bahseder. 
Dün dostlarımdan biri ile Aksa

l}dan geçiyordum. Orada kara • 
lılıın önünde föyle yüz metrelik 

arsa, daha doğrusu eski tabir-
•viranelikıı var. Dostum dedi ki: 
....._ Şurayı görüyor musun? Bu
ı Aksarayın ya:zın çölil, kışın 
llzı.ıryasıdır. Kışın buradan ge
otomobillerin ıilosu sıçrama re 
ıı kırmıştır. Karşıki ecZa'lleye 

~cır çamur geliyormuf. Y a:zın da 
if bir meltem bıualan toz der
na çevirir. Kimseye göz açtır· 

~. Bunu belediye görmüyor 
) .. 
....._Haksız fikayet. Kııın çamur, 
ın ıo:tdan kimse göz açamazıa 

ıılediye memurları ntı6ıl görıün-
1 ••• 
Ve böylece gül'üşıWı ... Bu bir ıo 
~lalı. 
ikicisi de fU: 

ltilmem fU sıralarda Taksim • 
~ Ayaspaşcıya gittiniz mi? Efen 
Ilı. Jandarma karakoluna doğ • 
af'den o cadde olmuı bir Ma:zur
l>ataklığı ve yanında da siper
··· Bu hal on gündür böyle. Ci
da yatan kalın kalıbralı kara 
lara ve ifin ağır gittiğine ba-

ırıa ıu boruları döşendiği anla. 
Yor. Dilnyanın hiç bir fehrinde 
e kıf mevsiminde en işlek bir 
de böyle kepaze ve mundar bir 
e getirilip bırakılamaz. Eğer 

yapan bir hususi şirket ol • 
dı fimdiye kadar kimbilir kaç 
o para cezan kuilir, ihtarna
er gönderilirdi. Zaten bütün 
yada bu iıler gece yapılır, gün
kapamr. Hiç adam cadde or

nda iki metre derinliğinde, 80-
metre uzunluğıında hendek aç 

,P günlerce bıraktırırlar mı? .. 
~n bu bizde o(ur. Zira Terkos 
~r;;i belediyeye bağlıdır. Bele • 

e memuralrı ona bir ıey diye • 
~ve geçende (Milliret) everdi 
cevabta ikinci müdürün dediği 
i o bir (rumi chıire)dir. Böyle
tıılarca caddeleri delik deşik bı
r, kimse afzını ııçmaz ... 

ltu da bir sokak lafı ... 
iti, üçüncüsü daha var ••• 

Sı.ıltan Hamid zamanında Ha· 
mi? lıkenderon mu bir ıehrin 

ediyesi çok tembel imiş. Şehri 
•iipürtür, ne sulatırmış. Buna 
kııbil hergün ikindi zamanı bir 
ar çıkar, tozu dumana katar 
ıokakları siipürürmür. Halk 

rüzgara (belediye) İlmini ver
"llermİf··· 
,,te bu da başka bir sokale lci
rlısı. 

8.FELEK 
~ay K. L. e 

llııralar hakkındaki değerli mÜ· 
'ıınıza t~ekkür ederim. Saygı -
rn. B. F .. 

dastrosu biten mahalle 
l<.a.daalro ve poataları faaliyetleri
devam etmetkedir. ikinci nlınta· 
~a.daatro müdürlüğü mıntakası da 
'ııde bulunan 'rahtakale mahalle -

kadaatroau bitmiş, evrak ve se-
ltri tapu aicil muhafızlığını d.-v -
lıni,ıir. Badema bu mahalleye aid , 
rnuamelatı tapu sicil muhafnlı

>a.pacaktır. 

M c, H ~ '" 1 
~ Bankaaından alınan cetveldir) 

9 MART 935 
°'KŞAM FIYATLARI 
llı<:RA7lAR 1 TAHViLAT 
"'':tı c\ah.•1i 9't;,.ıı;o 
E:rıaoi 99 Rıhbrn 10.75 
rı.auı: 29,32,50 An. mümeıs.:J 52,70 

11 27.70 An. tahvili l.a il 47,6-0 
' 111 2.8150 An . laJ>vıli ili 50,50 

ESHAM 
'tı.kan Nama 10 f Reji kuponıua 
ıı•tniEıı.e 10,15 J Telt>fon 

"ıueuio 971 T -.koo 
· ~e Cumbu· Çimento 

tlank. aıı 64 • ~·' ..... \jey. 
~•y 29,50 Şark dey. 
~lu h.iıae 25,80 n.ı,. 
1 "Jrıy• J6 Şark m. ecza 

ÇEK FlYATLARI 
12.06 Prai 

• 594,'iO Bel ırat 
9,53.~2 Moıkova 

80,50,20 Berfin 3 
•• 2,44,7:j Madrit 

Rt06 Budapette 
'•I Varto•• 

2,25 
14 

ı • -
13,05 

0.9J 
1,55 
4.65 

19,02 
55 12 
10,95 

1,97,43 
5,82,20 
4,46,42 
4.23,17 3,40,!)6 

)~d-..rn 1,17,37 Bükret 78,75,50 
fM,01 Vi)'ana 4,27,35 

NUKUT (Satıf) 

Kuru1 t Kuruı 

• ~transta 169 20 1. l ı.,•çr• 815 

~ .. 125 1 Pezeta 18 

~· ç.k 98 1 Mark 43 

ı. "·· 23.50 ı Zloti 22 
\o ti;. 596 20 l .ey 17 

~·t 213 20 Dinar 55 

•• 23 l ÇernoYİç -.-
~~i"• 115 Altrn !l.3:Z 

24 ~ı~.Jıy• .. 
~ .. i. _k_.nk-.or :.ı,,u 

MiLLiYET PAZAR 10 MART 1935 

Ş EH 1 R HABERLERİ 
.............................................................................. ~ 

EKONOMl 

Maden ihracatımız --lsterlinin düımesi fiatlarda 
zararı mucib oluyor 

lngiliz lirasının sukutu, beynelmilel 
maden fiyatlarına fazla bir tesir yap • 
mamıı olmakla beraber, altm esasına 
bağlı memleketlerde itiraz hissedilmiş -
tir • 

Bu düıüJ, maden ibracatçılarım121 
da endişeye sevketmiştir. 

Bunun sebobi, dünya maden piya
aasına Londra borsasının ve lngili:z li
rasının hakim oluıudur, Hollanda, Fran
•a, ve Almanya gibi altın esasına daya
nan memleketler, dıı pİyaıalara sevket
tı1deri madenleri, sterlinin aukut nis
betine göre daim ucuz satmak vaziyetin 
de kalmıılardır. 

Mesela, 70 - 72 ıilinden yapılan 
krom aatıflan lngiliz liraaının dİİJıne
aine rağm..'11 Londra borsasında ayni 
vaziyeti muhafaza etmektedir. Bu su
kut, isterlin gnıpuna bağlı memleket
lerde umumi hayat üzerinde hiç bir te
ıir yapmadığı halde diğerleri için aabf 
fiyatlanıida yiizde 4 kadar bir zaran 
mucip olmaktadır. 

Görüıtüğümüz alakadarlar, bu va-
ziyetin lngiliz lira11nın yiiluelmesl . 
ve iatikrann bir hal almasile düze
leceğini söylemektedirler. 

Sünger isteniyor 
Bir Macar firma11, Türk süngeri aJ.. 

mak için alakadarlara müracaat etmit
tir. Bu fmna, süngerlerimiz haı.landa · 
maliimat istemektedir. 

Av derisi piJaaaıı 
Av derisi piyasası canlıbinu muha

faza etmektedir. Fakat, aatıılar geçen 
yıllara nazaran bir miktar diifiiklük 
göstermektedir. 

ı Bunun ıcbehi, kürkün lüks bir mad
. de sayılması, ve bu yüzden ekonomik 

tahditlere uğratılmasıdır. 
Fiyatlarda yeni bir değişiklik kay

dedilmemiştir. Sansarlar 2000 - 2400; 
kunduzlar 1000 - 1100; tilkiler 
300 - 800; çakallar 180 - 200 kuruı 
arasında satılmı.,tır. 

Tavşan derilerinde kararaszlık de
vam etmektedir. Bunların fiyatı ı3 - ıs 
kuruı arasındadır. 

Fındık ihracatı 
Ge<;en hafta içinde Ordu limanın • 

dan Nevyorka 126, Bremene ıg çuval 
iç fındık ihraç edilmiıtir. 

Haftanın vasati fiyatları ıuclur: 
Kabuklu tombul fındıklar 20,62, sivri 
fındıklar 18, 75, iç fındıklar 45,ı2 ku
ruıtan muamele görmüıtür. 

Ambalaj sergisindeki yumurtalar 
Şehrimizde açılan ambalaj sergisin

Mi yumurta nümunelerinin Anka
radan Trabzon ve Samsuna gönderile· 
ccğini yazmııtık. 

Beı gün evvel lzmire aevkedilen 
yumurtalar, bozulduğu için orada t"§
hir edilememittir. 

Roman1a ·Yugoslavya ~icareti 
Romanya ile Yugoslavya arasında

ki eski muvakkat ticaret anlapnasınm 
hazirana kadar uzatıldığı bildirilmek
tedir. 

POLlfJTB 

Eski bir kin 
Sabıkalının biri bir berberi 

ağır surette yaraladı 
Evvelki gece Çemberlita§ta ağır 

bir yaralma vak'ası olmuıtur. Yapı • 
lan tahkikata göre Çemberlitaşta ber· 
her Oaman kahveci Mustafanın dük • 
kanı önünde dururken eskiden beri a
raları açık olan sabıkalılardan Nadir 
ismindeki bir adamın geldiğini gör • 
müı ve herhangi bir tecavüz ihtimali
ni dütünerek dükkanına kotmUJ ve e
line bir maakı almıltır. Bunun farkı
na varan Nadir de yanında taıımakta 
olduğu bıçağı çekmiş ve Osmanın ü
zerine hücum ederek zavallıyı kar • 
nından ağır auretle yaralamııtır. Kav 
gayr duyan polis devriyeleri kotmuılar, 
Nadiri yakalamıılardır. Yaralı Os • 
man Cerrahpaşa hastahanesir.e kaldı 
nlmııtır. 

Kalb durması 
Pangaltıda oturan 60 yaılannda 

balıkçı Dikran Sürp Agop haatahane
si önünden geçerken düşmüş ve öl -
mÜ§tÜr. Yap1 1•n muayenesinde kalb 
sekte•inden öldüğü anlatılmıttır. 

İlu utıllldZ ı.IZ& 
Vaniköyünde çikolata fabrikasın

da işçi Ali oğlu Yusufun fabrikadaki 
mevcud demirlerden biri batına düt
müş ve yaralanmasına aebeb olmut· 
tur. Yaralı Zeyneb Kiımil hastahane
ıine yatırılmı§lır. 

Merdivenden bodruma 
Tahtakalede Telefon sokağında 17 

numaralı Mordo, Jozef kardeılerin kır
tasiye mağazasında İ§Çİ Osman oğlu SÜ· 
leyman bir iı için dükkanın bodt-unıu
na inerken muvazenesini kaybeder~k 
merdivenlerden aşağı dütmüş vo muh
telif yerlerinden yaralanmıttır. Yaralı 
Cerrahpaşa hastanesine yatırılmııtır • 

--·-
Dil kursları 

Şehremini Halkevi baıkanlığından: 
1 - Evimizde Türkçe ve Fran<11zca 
füan kunlan açılmııtır. 2 - Bu dilleı·i 
öğrenmEk istiyenlerin her gün saat 
(18 - 2J) aru.nda ev yazganlığına mü
ra.:a:ıtları.. 

MA.A.RIFTE 

ilk tedrisat 
Makam tahsisatı 

-o-

Muallimler Ankaraya bir 
heyet gönderecekler 

llk tedriaat müfettiılerinin ve baJ· 
muallimlerin makam tahsisatlarmın 
hazirandan sonra kaldırılacağını yaz 
mıştık. Bu haber müfettiı ve baımu • 
allimler ara11nda ciddi bir endite u -
yandırmııtır. Dün birçok mekteb 
balflluallimleri Maarif idaresine mü
racaat ederek makam tahsisatlarının 
kaldırılmaması için çare aranmaımr 
dilemiılerdir. Müfettiıler ve baımual• 
!imler bu huauata Kültür Bakanlığına, 
Cümhuriyet Halk Fırkasına, Vilayete 
müracaat etmeğe karar venniılerdir. 
Muallimler Birliği bu meseleyi konu§• 
mak üzere yakında fevkalade bir kon 
gre yapcaktır. Baımuııllimler Ankara 
ya aynca bir heyet göndenneii de 
düıümnektedirler. ilk tedriaat vazi • 
yetini tetr.ik eden komiıyon raporunu 
fırka grupuna vermiı olduğundan bu 
mesele hazirandan evvel fıroka gnı • 
pu toplanblannda ırörüfiilecektir. 

Olgunluk imtihanı 
:Yeni olgunluk imtiham tallmat

nameai bütün liaelere taminı edilmit· 
tir. Bu talimatnameye göre, olgun • 
luk imtihanına ancak llae mezunlan 
girebilmektedir. Fakat imtihana ııi· 
receklerin yaıı 32 den fazla olmama
lıdır. Sözlü ve yazılı imtihanda ah -
nan not mecmuu 6 dan az bulunma• 
mak ta §art kQJulmaktadır. 

Muallimlbrin dil iJleri ndeki 
mesaisi 

Dil Cemiyeti, bütün muallimlere, 
bundan aonraki meaaileri için bir la • 
mim göndermiıtir. Yeni çalı§llla prog· 
ramınm Hazirana kadar ikmal odil • ı 
meai istenmektedir. 

üniversite rektörü 
Avrupadan geldi 

Bazı hususi itleri için bir müddet 
evvel Cenevreye giden Univenite relı: 
törü profesör Bay Cemil ıehrimize 
dönmüıtür. Bay Cemil, dün kendi•İ • 
le cörüıen cazetecilere: 

- Hususi işlerim için CcnevrPye 
gittim. Yolda Italyada bir müddet kal 
dım. Burada Padova Universitesini 
gezdim. Çok mükemmel buldum. 

Bay Cemil, Universitenin yeniden 
ıslahı için Meclise verilen takrirden 
henüz haberdar bulunmadığmı aöyle
miıtir. 

Tedrisat şuhesi mUdUrlOgU 
Universite tedriaat tubeıi müdür -

Jüğüne, Cenevrede tahsilini ikmal el -
mit olan ıençlerden Bay Cemal Hak
kı tayin edilmiıtir. 

Bir Fransız lisesi kapanıyor 
Kadıköyünde Notrdam Döaiyon 

Fransız liseai bazı aebeblerden dola
yı bugünlerde kapanacaktır. 

KUtUphaneler yeniden 
tanzim edilecek 

Univeraite Edebiyat Fakülteai fa
risi ve arabi profesörü Riter, kütüp -
hanelerin yeni baıtan tanzimine me
mur edilmiıtir. Riter kütüphaneleri 
gezmeğe baılamııtır. Bu hususta Kül
tür Bakanlığına bir rapor verecektir. 

Hilaliahmerin yardımları 
Hilaliııhmer letanbul merkezi dün 

de Vilayet merkezinden 300 nüfus 
mühtaç kadın ve çocuğa elbiaelik ku· 
maı dağıtmııtır. 

Yukanda Nafia ıJe Belediye komiser
lerinin huzurunda tecrübeler yapılı • 
yor, sağda; merdivenleri kapanan 
demir parmaklıklardan bir görünü§ 

Merdivenleri 
Kapanan Tram
vay arabaları 

GUMRUKLERDE 

Filmlerden 
Alınan resim 
Kira bedeline değil kıy
metlerine göre a!ınacak 

Memleketimize ithal edilen sinema 
filmlerinden şimdiye kadar, metre ba
tına ödenen kira bedeli üzerinden mu· 
ayyen bir resim alınıyordu. 

Gümrüklere yapılan yeni bir tamim
de, resmin filmlerin kira bedeline göre 
değil, asıl kıymetlerine nazaran alına
cağı bildirilmiıtir. 

Bu vaziyet, bugünkü resmin fazla
laımaaını İet\p ettirmektedir. 

Dün görüıtüğümüz alakadar bir 
zat, bu hususta ıunları aöylemiştir: 

"- Sinemacıların kumpanyalara ö
dedikleri kira ücreti metre baıına 2 - 3 
lrank arasındadır. Bu para, filmin yal
nız kiralantna11na kartılıktır. 

Halbuki bir de filmin kıymetine 
ıröre ayrı bir para ödenir. Biz filmin 
kıymeti denilme'lde ıümrükte metre ba
tına hesabile ödediğimiz resmi anlıyo
nız.. Dafıa evvel, ırümrük resminin biz. 
de diier Balkan memleketlerinden çok 
daha aiır olduğunu ileri sürerek tica
ret odasına müra<:aat etmittik. Odanın 
tetkikatı ne netice verdi, bilmiyoruz. 
Fakat, filmlerin kıymeti de göz önünde 
tutarak resim alınacağı kararı bizim 
,oı. zaramnıza bir vaziyet doğuracak
tır.,, 

ViLAYETTE 

Dul~ yetim aylık
ları bağlanması 

Aylık bağlanma işi durdu
rulmadan yapılacaktır 
Dul, yetim, mütekaidlerin aylıkla

nnm bağlanmaaında herhangi bir ge-
ri kalmanın bu aylık sahiplerini dar
lığa aoktuğu görülmektedir. Bu aylık
luın bağlanmaaı için bütün ilitikli 
memurların en kısa vakitte iıleri gör
meleri ve ıikayetlere yer verilmeme
si dairelere bildirilmi§tir. 

• Trak;yada göçmenlere evler -
Trakyadaki göçmenlere yapılacak ev
lerin kereateleri Merainde hazırlan • 
mııtır. I.tok halinde bulunan kereste
ler yakında vapurla Mersinden Tekir 
dağına getirilecektir, Ankarada bu -
lumnalı<ta olan Trakya genel müfetti
fİ Bay lbrahim Tali de bugünlerde 
lstanbpla gelerek bu işlerle uğrqan 
memlll'lardan izahat alacaktır. 

Değerli bir kol
ordu kumanda
nımızı kaybettik 

Değerli Kolordu kumandanlaruruz· 
. ., GenerP.I l(~n•nm D;_yarıbekirde 

ettiği tees -
sürle haber alınmıJ 
tır. General Ke -
nan bir hafta Di
yarıbekire gider -
ken trende rahat
sızlanmış ve Diya
nbekirde nezfidi -
mağiden vefat et
miştir. General Ke 
nan, büyük muha
rebede ve Milli mü 
cadelede çok ya -
rarbklar göster -

miş, yurda hizm~tler etmiıtir. Vefatı, 
büyük bir kayıptır. Kederli ailesine be 
yanı taziyet ederiz. 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Ko -
lordu kumandanlarından General Ke 
nanın Diyarıbekirde ölümü burada bü 
yük teeaıürle kartılanmııtır. 

Kapıları kapandığı zaman mer 
divenleriıı örten bir hale konan üç 
tramvay arabasının umumi tecrü -
beleri dün Şitli ile Edirnekapı ara
sında saat 15 de yapılmışır. Bu tec 
rübeler iyi netice vermittir. Bütün 
araba kapılarının bu fekilde de -
ği;tirilmesi cçin telLI.at yapılmalı:tadn • 

MAHKEMELERDE. 

Heybeli faciası 

Mevkuflar yeni müdafaa 
şahitleri ikame ettiler 

Geçen yaz Heybeli açıklarında bir 
facia olmuJ, Feruzan vapuru Afitap 
motörü ile çarpıpmf, 33 kiti Marmara 
aulanna gömülerek bofulmuıtu. 

Bu facianın muhakemesinin ikinci 
celseti dün yapılmııtır. Suçlu mevki· 
inde Afitap motörunün mevkuf kaptanı 
ıBay Faik ile Feruzan kaptanı Bay Hüs
nü ve gemici Bay Şevki bulunuyorlar
dı. 

Okunan zabıt varakasında celpleri
ne karar verilen ıahitlerin gelmediği 
anlatrlmıı, muhakeme mevkuflu bir i· 
ıo taall\ık ettiği için bunların ihzaren 
~etirtilmesine karar verilmiştir. 

Feruzan kaptanı Bay Hüsnü ile ge
mici Şevki de bazı müdafaa şahitlerinin 
cel>ini isteınİJlerdir. 

Mahkeme bunların da getirtilmeaine 
karar vemıiıtir. Duruşma 6 nisana bı
rai<ılmııtır. 

MudaeiumumiliHe terfiier 
lstanbul müddeiumumiliğinde bazı 

yeni terfiler olmuıtur . 
Müddeiumumi muavin]~rinden Bay 

Muhlis Tümay, Bay Ferhat Dömeke, 
sulh hakimi Bay Sabri, sulh hakimi 
Bay Salahaddin birer derece terfi el· 
mitlerdir. 

Müddeiumumi muavini Bay Salim 
Salgara t .._ rfian Muş azalığına tayin e
dilııUştir. 

Silivri müddeiumumi,.; Bay Hikmet 
Gürel de lstanbul müddeiumumi mua
vinliğine tayin edilmiş, gelip vazifeıi
ne başlanuştır. 

Tehait:e para isteyen adam 
Son Posla gazetesi sahiplerinden 

Bay Halil Liitfinin evine tecavüz ede
rek parasını almak istemekten ve ölüm
le tehdit etmekten suçlu Şevketin du
rupnaaına dün ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmiıtir • 

Dünkü muhakemede bir kısım şahit 
daha dinlenmiş, gelmiyen bir kısım ıa
hitlerin getirilmesi için duruşma başka 
gÜne bırakılmııtır. 

Cinayette suçu o'madıgı 
ani şı~dı 

Karacaahmet mezarlığında bir ceset 
bulunmuı, yapılan tetkikatta bu boğaz. 
)anarak öldürülen cesedin Girman oğlu 
Hasan iıminde bir ıaftll olduğu anl&Jıl· 
mı§, fırıncı Knbaç Osman adlı bir a
dam da Girman oğlu Hasanın ölümün
de methaldar olduğu zannı ile mahke
me_, e verilmiıti. 

Ağır cezada yapılan duruıma dün 
neticelenmiıtir. iddia makamı isnat e· 
dilen suç sabit olmadığı için Kırbaç 
Osmanın beraetini istemiıtir. 

Mahkeme de müzakereden sonra 
beraet kararı tefhim etmiıtir. Mevkuf o
lan Kırbaç Osman serbest bırakılmı\
tır. 

Eroin mi, degıl mi? 
Arnavutköyünde kız kolleji yanın· 

daki evde bütiın aıiıt ve edevatı ile 
yakalanan eroin kaçakçılarından Emil 
Kapanos, komünist Ziya ve Haydarın 
duruımaaına dün sekizinci ihtisaı mah
kemeainde devam edilm:iıtir. 

Dünkü celsede fabrikanın kimya· 
gerliğini yapan komünİ•I Ziya yakala
nan maddelerin eroin olmadığını söyli
yerek kimyahanenin raporuna itiraz et· 
miıtir. 

Duru§ma eldeki maddenin tekrar 
tablili için 13 mart çarıamba gününe 
bırakılmıtlır. 

t~ııaıı ~aıcıkat beyannams ciavası 
Y orgi Papadopulo ve arkadaılarma 

ait motör aksamı ve yedek cdevabn 
gümrükten geçirilmesinde yolsuzluk ol
duğu, hilafı hakikat beyanname veril· 
diği iddiasile gümrük idaresi tarafın· 
dan açılan davaya dün sekizinci ihti
sas maolıkemesinde devam edilmittir. 

Mevcut malları tetkik etmek üzere 
ehli vukuf tayin edilen mühendisin gel· 
meme yüzünden duruıma baıka bir 
gu bırak•lmıtl1T. 

Ero;n içirten kadın 
Evindeki kadınlara eroin içirmek ve 

satmaktan suçlu olan kıvırcık Mar • 
yamın duruımasma dün sekizinci ihti
•aa mahkemesinde devam edilıniıtir. 

Dünkü duruımada müddeiumumi 
suçluların tevkifini istemiıse do ıuçlu 
vekili mevkufiyeti mucip bir hal olma
dığını ileri sürmÜ§ ve durupna bu hu
susta vekilen müdafaası için ı3 mart 
çarf'llDba gününe talik edilmiıtir. 

--o--

Onbin çocuğa aşı yapıldı 
Şehrimizde difteri a§uına devam 

edilmektedir. 25 Şubattan dün akşa
ma kadar gerek mekteplerde, gerek 
iıtaıyonlarında on bini mütecıt.v:.ı ço
cuğa difteri ~ısı yapılmı~ır. 

G lı ''llt=; 
1 
unu~ ı 
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Bulgarların nezaketi 
Bulgarlar bizi Uluslararası Ku· 

rumuna ,ikayet etmi,ler. Bu şika
yetin sebebi de Trakyada askeri 
tahfidat yapmaklığımızmı,. 

Bu haberi duyduğumuz zaman 
doğrusu kulaklarımıza inanamadık. 
KomfUlarile daima iyi geçinmek 
istediğini her vesile ile izhar eden 
Bulgaristanın böyle bir İfe cür'et 
edebileceği. ve durup dururken 
hakkımızda hiç yok yere İlnatlar
da bulunacağı kimsenin aklına gel 
mezdi. 

Kaldı ki bu ,ikayeti herkesin gö
zü önünde yapmak ve resmen Uluı 
lar Kurumuna müracaat etmek 
cür'etin daniskasıdır. 

Bir kere bizim Trahyada'hi as
keri kuvvetlerimiz hiç bir zaman 
tabii mihdann üstüne çıkmamlf • 
tır. Türkiye imz'a koyduğu muahe· 
delere sadık bir devlettir. Ve hlg 
bir zaman Bulgariıtan gibi «revô
sionisteıı olmak yolunu tutmam,,_ 
tır. Balhan anıl/aşmasına dahil 
bütün memleketler gi!>i statükoya 
sadıktır. Ve kimseden bir karı' 
yer istemek ve almak arzusunda 
değildir. Türkiye milli hududları 
dahilinde bütünlüğünü tesis etmif 
refah ve medeniyet yolunda ileı:e
yen bir memlekettir. Bulgarlara 
veyahud herhangi bir devlete kar
f' müteveccih bir siyasetimiz ol • 
madığını herkes apaçık bilir. Trah 
yadaki kuvvetlerimiz bugün de 
ancak her zaman olduğu gibi hu
dudumuzun müdafaasını İcab etti
recek derecededir. Bunu Bulgar 
komşularımız da pekôla bilirler. 
Biz bazı devletler gibi başkasının 
toprağında, bQfhannın malında gö 
zü olan bir mi.~.et değiliz. r ., 
ıçın taarruzi manada tahfidat 
yapmamızın da seoeı11 .,._ . • . ı 

yoktur. Bulgar komşumuz b..ı va· 
ziyeti ıimdiye kadar birçok defa 
görmüş ve i,itmiştir. Böyle bir va
iiyet olmadığı halde Bulgarista -
nın şikliyette bulunmasının sebe
bi nedir? 

Elbette Bulgar diplomatları boı 
yere bu iıe giriımemi,tirler. 

Bunun bir mantı6ı olmak gerek
tir. 

Vaziyet oldukça sarihtir: 

Komşumuz ve dostumuz Yuna· 
nistan bugün maalesef dahili bir 
harıfıklık içinde bulunmaktadır. 
Kcwahıda, Serezde hülôsa, farhi 
Makedonyada oldukça çetin hav • 
galar olmaktadır. Halbuki Bulga
ristanın ötedenberi Akdenizde ara· 
dığı menfaatler buralardadır. Za
ten bundan bir müddet evvel de 
Bulgariatanın Yunan hududunda 
kuvvetler bulundurduğu bildiri[ • 
memiş miydi? 

işte belki, Bulgar diplomatları 
son vaziyeti hariç için siyah, ken
dileri için berrak bir göZ:ükle gör
düklerinden, bundan istifade et • 
meği düşünmüf ve ordularını da -
ha fazla kuvvetlendirmek ve si -
lôhlandırmak çarelerini aramı~ o
labilirler ... 

Fakat bu, hiç yok yere Türkiye 
aleyhinde fikayette bulunmağa ha 
fi bir sebeb midir? · 

Ötedenberi Bulgar gazetelerin · 
de Türkiye aleyhine yazılmış bir 
çok yazı-,ar görüyorduk. Fal.."Clt 
Bulgar hüklimeti fırsat zuhur et
tikçe bunun kendi noktai nazarı 
olmadığını teyid ediyor ve Türki· 
ye hakkında daima dostane emel
ler ve İyi komşuluk düşündüğü:tü 
bildiriyordu. 

Fakat ron pkayet kar~ısında ar
tık Bulgariıtanın hüsnü niyetin • 
den şüphe etmemek imkan dahi • 
linde midir?. 

Eğer biz Trakyada hakikaten 
tahşidatta bulunmuş olsak bile, 
Bulgarların Uluslar Kurumuna mü 
racaat etmeden evvel diplomatilC 
te,ebbüslerde bu:unması lôzımge
lirdi. Bulgariatan bunu yapmadı. 
Hatta 1ihayetinden Solyadaki el -
,imiz:i bile haberdar etmedi. iyi 
kompuluk, iyi komfular arasındaki 
nezaket, bunu mu İcab ettirirdi? 

Bu, İfİn içinde başka iıler oldu
ğunu ııöstermeğe hali geliı sanı -
nz. 

Mümtaz FAiK 

Fırtına dindi, bir 
vapur oturdu 

Perıembe günü baılıyan ve evvel· 
ki geceye kadar devam ederek dıı de
nizlerde oldukça ıiddetli geçen fırtı
na dinmittir. Mersinden limanımıza 
gelen lnönü vapuru bu fırtınadan çok 
güçlükle yoluna devam edebilmiştir. 
Diğer taraftan hububat yüklü lngiliz 
bandıralı bir vapur, Çanakkalede Ak
bat me'Vkünde karaya oturmuştur. 
Geminin kurtarılması için bir tahliıi• 
ye vapuru cönderilmittir. 
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Savaş ertesi yıllarında bütün d~- ! 
ğer.er gibi edebi şöhretler de yem 
baştan mihenge vuruldu. Şark 
mıkyaslarını atarak yerine artık 
kat'i olarak garp ölçülerini benim
sediğimiz bu devre içinde nice yük
sek şöhret doruklarının güneş al
tında bir kar yrğını gibi gözlerimiz 
önünde süratle küçüldüğünü ve 
kaybolduğunu seyrederken öte yan 
dan gerçek değerlere dayanan 
şöhre~.erin günden güne kuvvet
lenmesine ve büyümesine şahit ol
duk. 

Şimdi, Tanzimattan büyük sa
vasa kadar olan edebi hayatımızın 
tas

0

fiyesini yal)arken, hayretle gö
rüyoruz ki biigün bu uzun zaman 
parçasından elimizde ,air olarak 
Ahmet Haşimle Yahya Kemalden 
başka bir şey kalmamıştır. 

Şair doğmuş olan Ahmet Haşim
le Yahya Kemali, ke~dilerinden 
önce birçok şair doğmuşların aki
betine düşmekten, çölde akan bir 
su gibi emeklerini boşuna harca
maktan kurtarmrş olan sırrı, her 
şeyden önce, bu iki şairin hakiki 
şiir kültiirüne ermiş olmala.rmda 
aramalıyrz. 

Şüphesiz ki Türk edebi rönesan
sının bu iki büyük adamı ayni yol
da yürümediler ve hatta biribirleri
ne çok aykırı yollar tuttular, fakat 
bu ayrılık, kanaat ve ima•:larının 
esaEta yani geniş manada şiiri an
layışta birleşmiş olmalarına bir ma 
ni teşkil etmez. 

Ahmet Haşim kendi devrile he
men ondan önceki Fransrz şiirinin 
büyük değerlerine ehemmiyet ver
di ve sanat hayatına onların izin
de yürüyerek girdi. Yahya Ke
mal ise, Fransız şiiri üzerindeki de
r ' n bilgisine ve bu bilginin sanatı
na verdiği olgunluğa rağmen, yolu 
nu daha uzaklarda aramayı tercih 
etti ve ta şiirin kaynaklarına kadar, 
eski Yunana kadar gitti. Orada, 
nazariyelerin ve mekteplerin sürük 
led iki eri türlü türlü topraklarla 
çamurlanmamış halis ve duru su
yu buldu. Bize oradan, ilahların 
yaşadıkları devirlerin saf ve temiz 
serini getirdi. 

Bu arantısız, özentisiz fakat ara
nılmış ve özenilmiş öz ahenk, o za
mana kadar şiir hakkında bambaş
ka telakkilere in~mış olan edebi
yat alemimizi ilk önce hayrete dü
fÜrdü. Bu kadar sade ve hevessiz 
sözlerin şiir olabileceğine kimse i
nanmak istemiyordu. Fakat yavat 
yavaş, onun ağızdan ağıza geçen 
ve hafızalarda yer eden mısraları 
bu sadelik içindeki güzellik ve a
hengin hakiki •iir olduğunu öğret
ti. 

itiraf etmeli ki,. Yahya Kemali, 
edebi mektep yığınları içinde bir 
tasnife tabi tutmak gerçekten güç
tür. Geçenlerde bu sütunlarda çı
kan bir yazımda onun hakkında 
"Yahya Kemalin yarı parnasiyenli
ği,. tabirini kullanmıştım. Üstadı 
gücendirdiğini sonradan öğrendi. 
ğim bu sözümle ben Yahya Kema
lin parnasiyenleri taklit ettiğini fa. 
kat bunda tamamen muvaffak ola
madığını kasdetmiş değildim. Mem 
leketimizde teessüs etmiş edebi 
mekteplerin bulunmadığını göste
ren o fıkramda kullandığım bu ta
birle sadece onun parnas mektebi
ne büsbütün bağlanamıyacağını i
şaret etmek istemiştim. Esasen hiç 
bir edebi mektebi küçük görmem, 
ekollerin ve nazariyelerin üstünde 

Milli tefrika: 126 

Kız onu görmemitti. Başını kal
dırmamıttı ki görsün. Önünden ge
çince 1beş on adını daha ilerledi. 
Sonra şarkı söylemekten vazgeçti. 
Ve durdu. 

Alnına güneş \"Vuruyordu. Sağ 
eliyle gözlerinin üstünde bir göl
ge yaparak evvela uzaklara, sonra 
ayaklarının ucuna bakmağa başla
dr: 

- Ne güzel! Ne güzel.. - di
ye mırıldandı -

Nazmi o tarafa bakınca son de
rece geniş bir nehrin, büyük bir 
kavis resmederek sakin sakin aktı
ğını gördü: 

_ Amma da eşek olmuşum ... - 1 
diye düşündü - Sen bu güzel man
zar::ı.ya arkanı çevir, çamurlu gaze 
t<> ·1eki hikayeyi oku .. Eşşeeek .. bu 
f,r · e olacak her halde. F ırattan 
b kat azameti var bu nehrin. 

kalan gerçek şair ruhu, işte asıl de
ğer verilecek şey. 

Form, vüzuh ve tasvir itinasile 
Yahya Kemali parnasiyenlere ya
kınlaştırmak kabilse de bu ekolle 
müşterek olmayan geride ıbirçok 
tarafları kalacaktır. Şiirleri süb
jektiftir. Fakat bu sübjektifliğin or 
taya koyduğu ruhi halet, sembolist 
şairlerde olduğu gibi girift ve muğ 
lak değil fakat formu kadar vüzuh 
içinde, sade ve berraktır. 

Sadelikle basitliğin sınırlar ,,.. ' o
nun mısraları kadar kuvvetle ayır
mış şiirler azdır: 
"Ardında vatan semtinin orman

ları kuytu., 
Gibi ilk bakışta gayet basit ve 

herkesin hergün söylediği sözler 
kadar bulunması kolay sanılan mıs
ralarında kelimelerin ne kadar us
tahkla yan yana getirilmiş ve o a
hengin elde edilmesi için ne uzun 
1bir çalışma icabetmiş olduğunu an
cak şiirle uzun boylu uğraşmış o
lanlar takdir edebilirler. Sadelik i
çinde bu güzellik ve ~henk mükem 
meliyeti, işte lirizm budur; lirizm, 
yani şiirin öz kaynağr. 

Yahya Kemali mutlaka bir edebi 
tasnife t8'bi tutmak icabederse bu 
lirizm itinasile on - Osmanlı e
debiyatile Türk edebiyatını ayır
mak şartile - Türk edebiyatının 
ilk klasik şairi diyebiliriz. Eski şa
irler tarzmda yazdmış nazımları 
istisna edilirse, şiirleri zamanına 
göre dil itibarile harikulade bir sa
delik gösterir. Denilebilir ki son 
günlerin şiir mahsulleri ile dil ö
ze·ı:iğinde onun on beş yıl önceki 
yı:.-ılarından daha ileri değildir. 
. ;~ iir, Yahya Kemalin hayatında 
en büyük yeri işgal etmiştir. Uzun 
zaman belki hiçbir eser vermemiş 
olan ve artık edebiyata da pek faz
la alakası kalmamış olacağını 
tahmin ettiğim üstadla geçen yıl 
ilk karşılaştığım gün onun zihn' ni 
tamamen şiirle meşbu görmekten 
hayrete düşmüştüm. Eğer Yahya 
Kemal, arkaunda bıraktığı uzun 
devre zarfında bize sayısı çok mah
dut eser vermişse. lbu, onun, işinin 
ehemmiyetini anlamrş bir tam sa
natkar gibi "mediocre,. olan h:ç,bir 
fey vermek istememis olmasından
dır. Garp edebiyat aleminde bile 
nadir görülen bu kadar koyu bir sa
nat titizliği ve taassubu için bir şa
ir ancak daha fazla takdir edile
bilir. 

Yaşar Nabi NAYIR 

VEFAT 
Selanik eırafından merhum Hüsnü 

Paıa refikası Bayan Rukiye kısa bir 
müddettenberi müptela olduğu hasta· 
Jıktan kurtulamıyarak dün akşam ve· 
fat etmi§tir. Cenazesi bugün saat 12 de 
Şişlide Kırağı sokağında 39 numaralı 
evinden kaldırılıp F eriköyündeki ebedi 
medf.enine tevdi ediJecektir. 

Asrın umdeoi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLER! : 

3 ayhiı 
6 

" ıı .. 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

ı4 -

H ı.riç için 
L. K. 
8-
ı4 -
28 -

Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
C""çen nüshalar 10 kuruttur.- Gazete ve 
matbaaya ait i,ler için müdiriyete mü
' acaat edilir. Gazetemiz ili.nların me•'u
)iyetini kabul etmez. 

ı: t.zı~ ı 
İre 1:-enzer bir fey söylüyordu. 
~...... .• verdi. Bir fey anlayamadı. 
Fakat o kaclar tatlı bir ahenkle 
söylüyordu ki .. 

.Oayanamadı, 
- Bu krzla konuşmalıyım .. -

dedi - buranın yabancrsı desem 
kıyafeti gösteriyor ki değil... Değil 1 

ama.. bu kız buralı da değil... 1 

Bir iki kere öksürdü, kız ya çok 
dalgındı, işitmedi; yahut bir ada
mın öksürmesinde ürkülecek, çeki
nilecek bir fevkaladelik bulmadı. 
Hiç başınr bile çevirmedi. O zaman 
Nazmi büyük bir cesaretle ona doğ
ru yürüdü ve üç adım yaklasınca; 

- Affedersiniz hemşire hanım .. 
- dedi - size bir şey so~mak isti-
yorum. ı 

Kız gülümsedi ve cok tabii bir 
tavı·'" adeta h:r J(,..:ı;t.;öy kı-.ı o:ibi; 

- "iorunuz bak"lrn ... - dedi -

Selô.nik "ittihat ve Terakki,, o
kuluncl'a, bir lransızca okutanımız 
vardr. Leon adında bir Yahudi yurt 
taşımızdr. lspanyol «Servantes»in, 
Donki,otunu bize anlatırken de
mişti ki: 

- Donkişot, yalnız Servantesin 
kalasından çrkma bir tip değildir. 
Aramızda ne Donkişotlar var. 
Yalnız anlan arayıp bulmak ister 
Sözge/işi; «Baron Erental» - o 
çağda Avusturya Jı,ışelri bakanı 
idi. Bir Donkifottur. 

Arnavutlukta bas kaldı-
ran; Malisörlerin başk;,nı bir Don
kişottur. Yemendeki imam Yahya 
bir Donkişottur. Giridli Venizelos, 
bir Donkişottur. Bay Leonun bu 
sözüncfleki inceliği, kavrayacak yaş
ta değildim. Malisiir bqşkanile bir 
drşişleri bakanının neden dolayr 
Donkişota benzeti/diklerini bir 
türlü anlayamamıştım. 

Sonra yaşadıkça; nice nice Don
kişotlar gördüm. 

Artık, hiç şaşmıyorum. Ve yeryü 
zünün baştan başa Donkişotlarla 
dolu olduğuna inanmamazlık ede
miyorum. 

Üzerine çullanmış bir şövalye 
sanarak pekmez tulumlarının kanı

na giren Donkiş.otun, bu gerçek Don 
kişotların yanında ne kadar suç
suz kaldığını bilmem s§ylemek is
ter mi? 

Salahaddin GONGöR 

Bugünkü program 
ISTA N BUL' 

18: Oant muı:ı;ikiai pl2.k. 18,30: .limnaatik 
Bayan A:ı.ade. 18,50: Karı,ık pli.klar. 19,30: 
Haberler, 19,40: Havayan kitar - Zekeri.ya ve 
arkadaşları, 20: Ziraat Bakanlığı namına k o n
ferans. 20,20: Koro - Zeyittro Co(ıırenberl' i
daresinde. 21: Sitar solo - trayber. 21,20: Son 
haberler. 21,30: Radyo orke11trası. 22: Radyo 
caz ve tango orkestrası. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
11: Solist konse ri. 17,45: Sözler. 18: Orkea

lra konaeri. 18,40: Çocuk programı. 18,SOı 
Sözler, 20,10: Mascağninin ''Cavaleria Ruati
cana" operası. (pli.k.) 20,45: Konferans. 21: 
Hafif musiki. 21: Hafif musiki. 21,45: Haber
ler. - Sözler. - Rekl&mlar. 23,15: Senfoı /".c 
orke&tra konseri. 24: Sözler. 24,05: Dana mu
sikisi. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m • 
16,15: Çocuk programı. 17,30: Fırka rl..ett"İ

yab, 18,30: Kızılordi!. İçin konser (Moı:İlrt) 
19,30: Kolkoz;lar için konser. 21: Rus bıe;•tele
rindeıı parçalar. 22: Almanca ne,riyat." 2:tos: 
lngiliz;ce. 24,05: Almanca. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,40: Koro heyeti. 19,45: Söı.ler. 2J),15: 

Piyano kon•eri. 21: Spor h.aberleri,. 21,15: 
"Adsız vapur,. adJı skeç. 23: Haberler. 23,J5' 
Caz. 24,15: Çingene muaikiai. 1,15: Soıl haber 
ler. 1,15: Viyana için ·ı;İngene muaikiai. 

841 Khz. B E R L J N, 357 m. 
18,30: Opeı-etlerden ezsiler. ( ıarkılar.J 19: 

Skeç. 20: Straua&un vals pJi.kları. 20,401 Spor. 
21: Ceorı Friedrich Haendelin "ALCIA,. 
•dlı operası. 23: aHberle.r. 23,20: Dana 24,15: 
Uluslarara&ı el topu oyunu neticesi. 

Khz. L A N G E N B E R G, 456 m. 
1" aul Llnke ke ndi eserlerini idare eedi

yor. 19: Sözler. 20: Aktam mu..-i.kiai. 20,40: 
Spoı·. 21: Georıı F . liaendelin "ALCfNA,. o• 
perası. 23: Haberler. 23,30: Beden sporları. 
haberleri. 23,50: Dans musikisi.. 

686 Kh •. B E L G R A T, 437 m. 
18: Koro konseri. 18: Dans mu•ikisi. 19,55: 

Sözler, 20: Reklimlar. 20,10: Plik. 20,30: Söz· 
ler. uluıa.I neıriyat. • 21: l>li.k. 21,10: Sözler. 
21,30: Popi.iler Sırp ak,amı. 23: Haberl•r. 
spor. 2~20: Radyo orkeatraın. 

Khz. S T O K H O L M,426 m. 
18,05: Plak. 18,30: Sözler. 20,30: Radyo ti

yatrosu. 22: Konser. 23: O•k•r mız.ıkası. 
950 Kh •. B R E S L A U, 316 m. 
18,20: Haberler. 18,50: Plik. 19: Sözler. 

19,10: Seyrü sefer tavsiyeleri. 19,30: Aktüali
te. 20: Skeç. 20,35: Aktüalite. 21: Georg 
Fridrich Haendelin "ALCINA11 operası. 23: Ha 
herler . 23,30: Sözler. 23,50: Da.na muaikisi. 

Y r ı n~i proJram 
1 S TAN BUL, 

18: Fransızca dera. 18,30: Dans musikisi. 
pl.9.k, 19,10: Opera Freichutz - Eber pl.9.k. 19, 
Haberler. 20: Keman solo - Bülent Tarcan. 
20,30: Kitar solo - 21,15: Son hagerler. 21,30: 
Bayan Bedriye Tüzin Radyo caz ve tanıo or
kestraları. 

şeyler ıövlediniz. Ne idi o? 
- Bir şiir .. 

- Şiirden anlar mısınız ? 
• 

- Eh ... bir zamanlar .. kolunu-
zun altındaki gazetede çalışırken 
anlardım .. 

.. 
- Ve yazılarım biraz beğenilir 

dide. 
- Nasıl? Siz bir muharrir misi

niz? 
- Aman bağırmayınız .. Yavaş .. 
Kız, son derece tatlı bir lstanbul 

lu •ivesile konuşÜyordu. Delıkıın
lının telaşına da pek dikkat etme
di, yalnız sordu: 

- Muharrir olmanızın duyulma
sında ıbir mahzur mu var? 

- Tabii.. Ben şimdi sabıkalı 
serserilerden Haloğlu Şeyh Gani- l 
yim .. . 

Ve ... macerasını üstün körü anla-
tıp ilave etti: 

- Bılmezsiniz sizi görmem ba
na beni ne kadar kazandrrdr. Az
evvel o kadar berbat ve perişandım 
ki ... 

Kız güldü: 
-Ya şimdi? 
- Şimdi .. Şimdi de öyle .. Fakat 

bu sefer tatlı bir heyecan hissedi
yoru'll bu perişanlıktan. 

HİKAYE Müjde .• 

Boğulan 
Rıza Sami hoşmeşrep bir adam

dır. Hangi mecliste bulunsa kimse-. 
yi srkmaz, ıbilakis eğlendirir. Onun 
için Rıza Samiyi şevenler çoktur. 
Fakat neden Rıza Sami şimdiye 
kadar bu meziyetinden istifade e
dip de bir baltaya sap olamamış, 
şaşılacak şeydir. Müşarünileyh ta
nıdığım tanıyalı ifsizdir. Nasıl ge
çinir, ne yer, ne içer? Bir insan o
nun gibi bekar dahi olsa gene pa
ra lazım değil miya? Evet, bir yer
den para alır. Bilmem hangi ma • 
hallede babadan kalma eski bir ev
le altındaki bakkal dükkanından 
kira aldığını bilirim, o kadar ..• Na-

1 
sıl olmuş ta evi şimdiye kadar o
kutmamıf, o da ayrı bir mesele ... 
Fakat eski .bir evle bakkal dükka
nının aylık kirası ne tutar acaba? 
ikisi birden on be' lira mı, yirmi 
lira mı? 

Onu bir mecliste tanrdmı, ondan 
sonra beni dostluğu ile şereflen- ı 
dirdirdi. 

Geçen yaz başımı dinlendirmek 
için Pendikte deniz kenarında bir 
tutmuştum. Rıza Sami oradaki yal
nızlığımın srkıntılarını düşünmüt 
olacak ki, bir akşam çıkageldi: 
dıA:"l!.re !Z!q uas ':ıpwap 'A"l!A -
sormazsın ama, biz eski dostları 
gene böyle unutmayız. 
Doğrusu onun geldiğine sevin

dim. Hakikaten yalnız da pek olmı 
yor. 

- Sende üç gün misafir kala
cağım, dedi, hani dört gün desen 
olmaz. Sonra eşi dostu tel&f alır. 
IBu adam bir yerlerde öldü mü, kal
dı mı diye düşünürler. 

Öyle dedi ama, Rrza Sami bu! 
Pendiğin sükôneti onun da mı ho
funa gitti, nedir, üç gün, beş gÜJ\ol
du, on gün oldu, on beş gün oldu, 
Ben hiç ses çıkarmryordum. Bilakis 
memnundum. Çünkü evde nasıl ol
sa bir kazan kaynıyordu. Akşam
ları da açtığım şişeden bir ıkaç ka
deh de o içmiş ne çıkar? 

Fakat onun gediğinin ikinci haf
tasında idi ki, bir faciaır başımız· 
an geçti. Doğrusu onun ·başınan ... 
Ben ara sıra balığa çıkmağa veya
hut akşamları dolaşmak için de bir 
de sandal satın almıştım. 

Bir salbah lstanbula inecektim. 
O da dedi ki: 

- Öyleyse ben de sandalı alır, 
balığa çıkarım. Sen öğleden sonra 
geç kalsan bile, mutlaka taze taze 
balıkları sofrada hazırlanmrş bil. 

lstanbula indim. lşler:mi gör
düm. Saat birde döndüm. Hizmet
çiye sordum: 

- Misafir nerde? Daıha gelmedi 
mi? 

- Efendim, balığa çıkacağım de 
di, sandalla açrldı, daha gelmedi. 

Bir saat sonra ne görelim? Bir 
adam yüze yüze köşke doğru geli
yor. Yaklaştı, yaklaştı, Rıza Sami 
değil mi? 

Sırsıklam karaya çrktığı zaman, 
gözlerimdeki endişeyi anlamış ola
cak ki: 

- Sandal için hiç !Jlerak etme, 
dedi. Ben onu sapa sağlam sahile 
bıraktım. Yalnız şimdi getireme
dim, çünkü kürek" erin ikisi de kı
rıldı. 

Neyse, zarar yok! Allah göster
mesi, daha büyük bir fela·ket te 
olabilirdi. Rıza Sami omuzuma 

- Burah mısınız? 
- Hayır .. lstanbulluyum .. 
- Ne dediniz? 
- lstanbulluyum dedim a .. 
- E ne itiniz var burada? Her-

hıı lde benim gfbi sürgün değilsi -
niz. 

- . ,ha beter ... 
- Mualline misiniz yoksa? 
- Hayır •. O da değil .. Maama-

fih muallime olabit:.rim, Kız Mual
lim mektebini bitirdim. 

Ve Nazmi de arttrkça artan bir 
hayret hiısedince; 

- Buvük bir macera işitemiye
ceksiniz ağzımdan ... - dedi - Ga
yet tabii bir •budalalık yaptığım i
çin buraya dü,tüm. Ve şimdi ... 

- ??? 
- Yakamı kurtaramıyorum da .. 
- ???? .. 
- Buranın ağası benim dayım-

dır. Ben bir jandarma binbaşısının 
kızı imişim. Bunu anamdan işitir
dim. Çünkü babamı göremedim ... 
Harbin son senesinde çok hastalan
mıştı. Bir gün bir perşembe günü 
eve geldiğim zaman buranın ağası
nı bizim evde ıbuldum. Meğer kar
deşmişler. iki gün sonra da anamı 
Karacaahmede götürmüşler. Ben 
mektepte idim; mezarını göreme-

adam .. 
vurdu: 

- Sen merak etme dedim ya ... 
Ben ceketimi, hüviyet cüzdanımı 
sandalda bıraktım. Yarın gidip hep 
sini alıp getireceğim. Eğer oralar 
da bir bekçi t,.;ııkçi sandalın yanı
na uğrarsa, hüviyet cüzdanından 
anlar ki sandal bizimdir. 

Ertesi gün Rrza Samiye bir ten
bellik çöktü. Yemekten sonra mü
kemmel bir gündüz uykusuna dal
dı, ortalık kararmcaya kadar .. 

Kaldırdık. Yedik, içtik.. ertesi 
gün gazeteci bermutat gazeteyi ge
tirdi. Rıza Sami, sandal taharrisin
dcn evvel, sanki umurunda imiş gİ· 
bi; 

- Ver •bakalım ,dedi, dünya po· 
litikasında ne var, ne yok? 

Gazeteye bir göz attı. Günün mü
him havadislerini beğenmedi, ikin 
ci sayfayı açtı. Orasını hiç beğen
medi. Üçüncüyü de açıp geçecek
ti. Birden duraladı, bir şeyler oku
du, okudukça da vüzü sararıyordu. 
Ben de meraka düşmü,tüm kü, Rı
sa Sami, gazeteyi bir tarafa çekti. 
Gözlerini gözlerime dikti: 

- Ayol, ben ölmüşüm, dedi. Nah 
bak, gazete yazryor. 

- Hem de ne müthiş ölmü,üm .. 
Yazıklar olmuş bana .. :Sir deniz fa. 
cfosına kurban gitmişim. 

Hakikaten gazetenin zabrta sütu 
nunda o gün şöyle bir haber vardı: 
"Deniz, yüzmek bilmeyen ıbir za
vallıyı daha ~lıp götürdü. Pendik 
taraflarında metruk bir sandal için
de bulunan sahibinin evrakına na
zaran boğulan adam Rıza Sami a
dında biridir., , 

Rıza Sami ağlayacak gibi idi: 
- Evet, evet, diyordu, ben, 1ben, 

başkası değil.. Oku da bak, arkası
nı oku. 

Oku<Jıım: 
"Rıza Sami şen şatır bahğa çık

mıştı. Ceketini sandalın içinde bı
raktığına göre, kim bilir ne keyif
li balık avlıyordu. Fakat çok geç
meden hava birden bire karardı. 
Deniz kaibardı. Za~llı genç deniz 
ortasında ne yapacağını şaşırmrştı. 
Geriye alamadr, ileriye götüreme
di. Dalgalar kürekleri de alıp gö
türmüştü. Çünkü polis sandalda hiç 
bir kürek 'bulamamı,tır. Bu feci 
vaziyet karşrsmda Rıza Sami göm
leğini sallayarak ıağdan soldan 
yardım istemiş, fakat bu i,aretleri-

Bazı adlar, sahibine uğur getiri· 
yor, bazıları da felaket .. Bütiirı örrı· 
rünce başı derdden kurtulmayan 
Mesutlar, bir gün yüzü gülmeye~ 
Handanlar, açrlmadan solan Şükıı· 
feler; az mı? 
Kazı koz anlayan nice "Zeki,,ler, 

hayat savaşında hep mağlup of~ııs 
nice "Muzaller,,ler doğmadan ° · 
l . "Y l b"l" . en nıce aşar,, ar t ırız. 

Geçen gün bir gazetede okııdıı;y 
lzmirde "Müjde,, adında küçük 11 

kız çocuğu, annesinin çamaşır kat 
nattlğr kazanın içine düşerek ha~· 
lanmıs. 

Bahtsız ananın gözleri öniirıd~ 
son nefesini veren "Müjde,,ciğe ı· 
çim yanarak acrdım. 

T aliin böyle acr istihzaları da o· 
luyor. . . 

Bir gün çamaşır kazanında Jırt 
diri haşlanacağım b;/se, zavallı a
na, yav,.·•una Müjde adını koyar 
mı idi? 

Tanrı böyle Müjdeyi kimselere 
vermesin ..• 

f. i Kulakmisa ır 

Dr. I H S A N S A M I 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kaı1' 

pek tesirli ve taze atıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. t89· 

ihtira ilanı 
"Radyo - Elektrik ""(anonlardı 

iılahat,. hakkında istihsal olunan 1.
1 

""il" mart 1933 tarih ve 1511 numaralı "' 
ra beratı bu defa mevkii fiile konn-;t 
üzere ahere devrüferağ veya icar ~~ 
leceğinden talip Olanların Galatada. I ·t· 
tisat hanında Robert lf erri'ye ınür•""1 

ları ilan olunur. 

kimse görmemiştir. Tam ayııi~ 
kalkıp böyle gömleğini sallaıbgl~ 
bir sırada müthiş •bir dalga saıı~bi 
çarpmış ve Rıza Sami ııldu~ gı 1'J• 
denizin içine gitmiştir. Şimdıye dll 
dar yapılan bütün araştırmalar i· 
cesedi hala bulunamamrştrr. Deıt ~ 

1. • ıı· 
zin kenara attığı sandal po ısıt b· 
zareti altında bulunmaktadır. ıı. 
kikat devam ediyor., , b 11 

Havadis.i okuduktan sonra e ,,. 
de şaşırdım. Rrza Sami hemen 
yağa kalktı: ıs-

- Aman birader, dedi, bııııj 
dünç bir elbise ver, ıben heme~ 
tanbula ineyim. Kimbillr, et dir· 
meraktan ne hallere dilşmll•!:' 

SEw 

,. Kıyas kabul etmez bir şaheser 
,, 
• Moskova Gecelerı 
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ve 

Sigortıı.larmızı Galatada Onyon Hanında. Kain 
U N Y O N S I G O R T A S 1 N A yaptırını~ 

Türkiyede bilftfasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaptr-mayını:ı. 

Telefon : 4.4888. 1609 

bey, daha doğrusu dayı ağa, bura
sını bana bir ballandıra ballan
dıra anlattı ki, haydi ,dedim, ana
mın doğduğu yeri, hem akrabala
rımr görmüş olurum ve ... geldim .. 

Vücudunu dayanlımaz derecede 
güzelleştiren kıvrılmalarla iğildi, 
toprağa oturdu: 

- Gelir gelmez meseleyi anla
drk. Ağanın çocuğu yokmUf. Ci
vardaki aşiret ağalarından birinin 
oğluna benıi vermeğe karar ver
mi, ... O da babasının bir tanesi ol
duğu için öldükleri zaman 1ben ve 
kocam iki aşiretin ve seksen köyün 
sahibi olacal;,-nı,ız. 

. 
- Delikanlıyı gördüm. Güzel 

bir hayvan ..• 
-??? .. 
- Nah ... f~te fU taylar gibi bir 

sey ... Kara yağız ve sırım gibi bir 
genç ... Tabii kafa arama! .• Kimbi-
lir kimden öğrenmif demin söyle
diğim arapça şiiri ... ikide bir ısıtıp 
ısıtıp ortaya atar... Hani ben de 
bazı şeyler bilirim gibilerden ... 

Nazmi kimbilir neden, belki de 
güzel kızın ağzından o genç. il; o
lan münasebatının derecesını ve 
tafsilatını dinlemekten kurtulmak 
için; 

. d' ? d d" - Sahı ... ney ı o . - e ı 

maamafih itiraf ediniz ki çok a 

henkli idi.. ete''' 
Kızın yüzüde istihza ile ,,dı· 

bir saniye kadar fokstrot cı~ııııil 
lar. Bir kaşını kaldırdı, iki go rdll; 
yumarak dudaklarını buruttıl dl• 

- Yere batım o ahenk ıd--; tıit 
ye ıbağrrdı - aaah.. şura 11 

kaça1bilsem !.. 
S "lü • ahttli • onra gu mıemege Ç ıııi•'' 
- Söyleyeyim mi? ister 

niz? tıı· 
N . .. 1 . i uındıl· 
azmı, goz erın Y 

fif ıbir sesle ı ·1'! de> 
- Evet .. - dedi - ~e?' 10f,~~· 

fa .. Birincisi dinlemek ıçııı 
·ikincisi' yazmak için.. ~tt 

ebre • 
Güzel kız batını akan ıı ji 1'" 

virdi. Dudaklarını bir erkek of' 
b "kere ' dil' durtacak kıvırımlarla u .• 01'ıl 

natarak arapça kısa bir f 11r dıll 
Sonra kitabın içinden ko~~: eli• 
boş yaprağa. bunu a.lıtk~ııe uııı.ıt11 
acele acele yazıp Nazın1Y •

1111 
ı,Jı· 

- Hem sizi hem kendı 
metten kurtarmak iıtedil11• 

ııır de 
- Geliniz ,imdi bun~ 0~ il~ 

d . re" .ı' 1° beraber okuyalım.. ıye ı-vı 
yak uydurmağa çalıtırkeJ1 . 
sile şiiri tekrarladı: ( BitffleJı) 



lnkılab kürsüsünde 

İstiklal hangi şartlar 
içinde tam sayılır? 

ir milletin her bakımdan tam olarak 
nıüstakil olmasının şartları vardır 

C, H. partiıi genel yazıcısı Bay Re- lara bağ!anmaaı istiklla!i yaralayan 
~eker dün inkilip enstitüsündeki en mühim noktalan teşk il eder. 

•ıni vermiıtir. Milli ordu derken, bir yurdun sı-
Derıin mevzuu (htiklal) idi. nırları içinde veya hukuk kaideleri 
Bay Recep Pekerin dünkü dersini mucibince sınır sayılan kara mıntaka • 
Y\..ruz: lan içinde deniz, kara, hava müd.a.!aa 
"Arkadaşlar, vaaıtaları kendi milli vasıtaları olma-
:'Bu.günkü dersimizin mevzuu istik- Jrdır. 

dir. latiklali biz uluıal Türk varlığı- Bir devlet yalnız kendi milli ordu-
~ dayanmakta old ı·ğu temellerden bi· su ile kendini korumalı, kendini ko-
"Yarız. htiklalaiz yaşanılan günün rumağa her an hazır olmalıdır. 
ı.n.ında onurlu oluıal varlık tasav • Bunun bir parçasını baıka bir dev-
r edilemez. !etten umması isktila!i noktaaının ek-

· .. istiklali lilgatteki manası ile almak ak bir düşünül üşü olur. Bunlar istik-
<tııı ve bütün özel yaşı yan uluıların lalin kuru tarifleridir. 

\'erdıği mam.;i, onda duyduğu he- Bunlar içine istisnaları 
tcaıu, varlığın ona dayanan ifadesini rum. 

koymuyo-

lar. Bir ıtevlet kendi yurdunu kendi va-
lılusa istiklal düıünülürken, ulusun sıtaları olduğu gibi, hazan diğer bir 

~lıiını bu ıözün manasına karıılık kcmşu devletlerle de bu kartılıklı iıler 
""nıek liizımdır. yapabilir. 

lstiklili iyi tanımı§ olmak ıçın onu Bu yurdu idare edenlerin vazu ka-
Yltta uzun devirler ya§&MI§ olmanın nunlarm düıüneceği bir ıeydir. 
"i çoktur. Adli istiklal 

,Feodal bir bayatta bir devletin ko. istiklalin beıinci tarlı: • 
si ölen insan yığınlarının istiklal- Bir yurdun adli baknndan istik-

~ aldığı manayl görmemek lazım- lillidir. Bir yurdun kaza hakkı mevcut 

l'ürk uluıu yer yüzünün geniı par· 
. •nda geniı hareketler yapnuf, 
tikJilin tam minaaı ile ün ıalmıı bir 
llettir. 
Onu lstikllll henüz tatmamıı, boca-
1 bir inaan yığını olarak değil, 

U kendi varlığından bugüne kadar 
lııııı, tattırmıı bir mevcudiyet ola • 

tan.ımıt olunca bizim iıtiklilin ma-
l daba genit ve daha emniyetli olur. 
Onu bir liigat manaaı olarak alma. 

~ta, var olmanın bir temeli olarak 
l'ıııca onun ne büyük heyecan ve kuv 
te korumak lizım geldiğini anla • 

istiklalin ,artları 
latikli.li anlamak için hangi ıartia· 

kabul ettiğini görmeliyiz: 
lttıkla!in birinci ıartı bir ulusun 11-

ları, kendi kuvvetleri, kendi v.aaıta· 
~· ile korunur. Ulusal bir toprak aa
lıt 1 olmaaıdır. Bu ulusal toprağın 11 • 

lan ancak ulusal kuvvetlerle em • 
'•t altında bulunmalıdır. Bu ulu • 
~ bütün menfaatlerinin bu ulusal 

\'etle temini liizımdır. 
.~ir yurdun iç emniyeti ulusun k.n
~ malı olan vasıtalardan korunur. 
orada istiklal birinci tariften yara
'! ve eksik bulunmuı olur. 

istiklalin ikinci şartı olarak bir yur
iç 11yasa11 o yurdun ulusal dü

Cesi ile dıı tesir altında olmadan tan· 
li.zundır. 

~ejim o devletin fertleri, unsurlan 
ilfından tanzim edilmiş olma11 la • 
dır. 
Bundan baıka bir devletin muahe· 
mukavele gibi görünen ve görünmi .. 

lıı feylerle yıı.bancı devletin teıiri al
~da olmamasıdır. 

Bu yolda bir yurdun içinde rejim .i
~·•si icabı olarak ve olmıyarak dıt 
._•Yellerin himayesi altında ve imli· 
•oqlı unsurlar bulunmamak gerektir. 
it Bir ulusun umumi tertibi içinde 
\!\dini icabında bir devlet tesiri altın· 
~ ~\rcut kanunların, hakların dııın : 
ı.. llntiyazlar ve maıuniyetlea- ıahibı 
~t\elnieai iıtikli.ljn mi.naıını ekıil ... 

Bi,. devletin dıt politikasımn an
o devletin meıru kanun yolların· 

11 iktıdar mevkiinde bulunan vazıı 
Ilı, Un meclisleri ve yalnız o ulus için 

ıınalıdır. 
Ilı l(uıJanılan politika yolunun o ulu
~~ faydalı tuttuğu yoldan başka yol 
llıaaı ve o yolun baıka bir devlet 

ı;;""•na faydalı olmaaı o politikanın 
Ulc olduğunu gösterir. 

Dış siyasa 
~ Dıı sıyasa baıka devletin himayesi 
tır.da cereyan ebneınek şarttır. 

'.ı ~e\rirler tanırız. iktidar mevkiinde
' bır baıvekilin, vezirin hüviyeti filan 
~- falan devletin sıyaıasını taki.p e· 

diye söylenir ve bu suretle anlaşı
dı, 

i'alan adam lngiliz adamıdır. lngi
~ ''Yl\ıasını güdecektir, derlerdi. 
. Bu gidiıte bir dıı sıyasa akı§ı dev. 

.,'.~ . dıt sıyasaya dokunur noktadan iı 
"alarıi bozan bir manadır. 
, "1üstakil devletin dördüncü ana şar

Ulusal bir orduya sahip olmasıdır. 
Ulusal ordu 

ı,. lıtuıal ordu tarifı i~ de terkip edi
" k unsurların hangı ya§taki İnsan
ı 1

t\ bu hizmeti yapacağı ulusun .ıa
: lıaııunu ve devlet adamları tarafın. 
• Cıbiti lazımdır. 

\ 11.r devletin kendi ulusal müdafaası
ı..~~İn için mecburi hizmeti askeri • 
~ .'~i yapmaktan memnu olmaaı devlet 
\~•ilin bu maddeye tatbik noktasın· 
• o devletin istiklalden mahrumiyeti 
i.k görünür. 

\ı "1,ıı, orduyu terkip eden unsurlar 
etlerin silah altına alınması zabit .. 

~~~tt Yc.iştirilmesi, yaşları, ordu me~cu 
'ı Un miktarı bu noktalar devletın 
~di kendine vereceği karara tabi ol-

la~ımdır. 
, Silahlar 
,,'Arkadaşlar, 

l,'i l:.ıı baı sırada gelen vasıtalardan 
de silihlanmadır. 

:'\&il' milletin silah mevcudu cınsı, 
~ ~ llıilctarını, nihayet yurt içine ve 
\hudutlara dağıblrp yetiıtirilmesini 
\j..ulua ancak kendi uluşunun batın • 

'1trin emniyet altında bulundurul-a· ile iatiklili tamam olmuı sayılır. 
~it devletin ıu kadar topu, fU kadar 

Yaaıtası bulunmaaı gôbi kayıtla· 

kendi kanunlarına ve nihayet kendi 
kanunlarının müstakil kıldığı mahke
meye verilmiı olmalıdır • 

Yurt .i<;indeki vatandaşların kayıt-
11z, prt11z bu mahkemelere mevcudi • 
yetini arzebneıini, ecnebilerin tabi ola
caklan kayıtlarda ecnebiler le'.hine im
tiyazlı obnamalıdır. 

Ulusal kültür 
Altıncı ıart: Bir uluıun kültürü, 

ecnebi tazyik ve iıtilisı altında bulun
mamalıdır. 

Kültür cftyince anlaıılıpndaki de
rin ve geniı ihatalı minayi bozucu 
anlayııa gitmemek liizımdır, 

Dünyanın medeniyet ışığı ile aydın 
lanan mıntakalarda biribirine benzer 
ayni medeniyet aydınlığından nuru
nu almıt kuitür jeneral vardır. Bunu 
edinmek müstakil bir devletin en bü
yük bir kuvveti olmalıdır. Bunun ek • 
aikliği çok mühim bir noksandır. 

Bir memleket içinde ecnebi mek • 
teplerin bulunması bu kayda doku
nur, ,artta kendini doyuran bir mo .. 
aeledir. 

Müobet tarafı ile ecnebi tazyik ve 
nüfuzu teoiri alımda bu noktayı mü-
talea li.znndır. . 

Bir yurd kendinin günlük ileri gidi
finde ~ühtaç olduğu kendi vasrtaları 
ile temin edemediği zaman baıka bir 
mılJetın kültürü İle bunu tamamlaya ... 
bilir. Çelik sanayiini alabilir. Bütün 
istikli.li tam yerinde anlamıt bir dev
let bu işte ileri gitmiı olan çelik sa • 
nayiini alabilir. Bunun gibi bir dev· 
!et te ecnebi mektebi tesiı etmek mec 
buriyetinde kahraa iıtiklal noktasın • 
dan teair altında kalmış olur. 

Ancak; bu kendi müsaadesi ile ge
lirse ve kendi nüfuzu ile istediği za ... 
man kaldırabilecek vaziyette olurıa 
iıtiklal baknnından bunun rahat11z 
yeri yoktur. 

Para, vergi 
Ulusal hazine,, para, vergiler bun ... 

!ar istiklal şartlarının 7 incisidir. Bir 
yurdun parası yalnız kendi düş.üncesi 
ile kıymetini, değerini, hacmini bul ... 
muş olması liznndır. Bir yurdun ver ... 
gileri kanunun vaz'eden heyetler ta ... 
rafından yurddatların ödeme gücü 
düşünülerek konmalıdır. Bunun alın .. 
maaı da gene böyle olmalıdır. 

Tahsil uluıal vasıtalarla olmalıdır. 
Lozan umumi borçlar neticesinde dev 
!etler vergilerinin ecnebi vastıalarla. 
alınmıyacağını gösteren bir vaziyet o
larak gösterilir. 

Uluıal hazine bahsinin istiklal §art 
]arı arasındaki yeri arasında bülçe ... 
nin ulusal o1maıı lizmıdır. 

Bugün yeryüzü savaşında yenilmiş 
çıkan devletler değil, yenen devletler 
bile kendi borçlarını dediğimi minada 
bizzat kendileri, vazii kanunları bunu 
vazedcmez. 

Bunun ulusal tahsilden ulusal büt • 
çede bulunmaaı olmuyor. Ecnebi tesirler 
altında kalıyor. 

Harbı umumiden yenilmiş çıkan bir 
devlet bütçesine §U kadar fasıl koymak 
için ecnebi devlet murakıplarına mü .. 
racaat ~tmek mechuriyetinde ka:mıştır. 
Bu istiklal ile taban tabana zıddır. 

ı stikli.lin mali kısmını söylerken u • 
zun ödeme zamanlı borçlar., iıtikrazlar, 
ödeme şartları yerine gelirtlmemiş borç· 
!ar, devletin mali vaziyetini bozacak te
sirler yaparlar. 

ı .. .. ;k"'a.- •r'ıt.oıhrken yalnız o gün için 
· ıı.ıi !dilecek bir para değil, onun hangi 
~· .. ...... J~lh;...ıe açılması icap eden bir İm· 
kin kar~t sında nasıl 01uamele yapılaca .. 
gını düıünmek laz1111dır. 

Odeme takatinden mahrum ıkalınca a· 
lacaklı istiklale pençeyi uzatır ve bunu 
tahrip için tedbirler alırlar. 

l ktisatta istiklal. 
istiklalin 8 inci §arlı olarak koya • 

cağımız mesele; iktisatta istiklildir. U
lusal iktisat yapabilmek te uluıun hiç 
bir arızaya uymıyan tam istiklilidir. ik
tisatta istiklal deyince bütün iktisat kol· 
larını gözönünde tutmak 13.zımdır. 

iktisat İstihsal, umaran, sarf bakı .. 
mından hir kaç ana kofa anılır. 

Bu kollar Üzerinde istiklalli tam bir 
milletin istiklali olmalıdır. Tam serbest 
bulunmalıdır. 

Fabrika iıtih8alini gözönünde tuta· 
lım. Bir yurdun kendi toprağında çıkan 
mallann, tesir ve nüfuz altında bulun .. 
maıı da devletin ıistikli\1ini tahrip eder. 
Meseli Türkiyeye afyon ekmiyeceksiniz 
tütünü bu kadar milyona indireceksiniz 
diye inciinnesi devletin hayatını yok e· 
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decek ağır biı· nüfuzdur. 
Bir devletin başka devlete sen kim· 

ya sanayii yapmıyacaksın demegi, do .. 
kumacılık yapmıyacaksın demesi, bunu 
kabul ettirmiı olma11 o memlekete en 
büyük darloeyi indirmesi demektir. 

Bayındırlık 
Bayındırlık noktas ı da vardır. Bir 

devletin diğerine batı veya doğu hu • 
dutlarına demiryolu yapmıyacaksın. Ve
ya şu yolu yapmıyacaksın, dar hat ya· 
pacaksın demesi ve bunun tatbiki için 
yer bulması İstiklali kökünden tahrip e· 
der. 

Dış ticaret 
Ulusal harici ticaret daha mühim • 

dir. Bir yurt kendi sınırları dışında dev• 
!etler ve uluslarla ahı verişini tanzim e· 
derken gümrük ve himaye sistemini, 
kontenjanlar, takaslar, zamanın icap e .. 
deceği tedbirleri alırken bir tesir ve nÜ· 
fuz altında olmamak lazımdır. 

Böyle bir tesir yaparsa o devletin 
mevcudiyeti demek ofan istiklali han • 
çerlemek gibi anlamak lazımdır. 

Milli pazarların himayesi mühim • 
dir. 

Biz yalnız yurdumuzun sınırların • 
da veya ıahillerinde bir düıman istila 
taburlarının kuvvetlerinin mütecaviz va• 
ziyeti değil, yurdumuzun her hangi pa· 
zarına İznimiz olmadan hariçteki malın 
gelerek pazarda revaç bulmaaı yine yurt 
müdafaa bakımından birdir. 

Bir düıman ayağı basması ile bir düı 
man malının pazarı istili.sı aynidir. 

Uluslar arası münasebetler 
"Aııkadaılar, 

u Bugünün insanları istiktali gözü ile 
değil, ekıeriya gözle görülmiyen, ku • 
~akla İ§İdilmiyen tahrip niıbeti fazla o· 
lan şeY'lerle olacağını da bilir. 

ıBu umumi çizgileri söyledikten son
ra bütün dünya uluslarının güler yüz · 
lülüğünü temin edeceği anlatma için bir
birlerinin menfaatini kollayarak hareket 
le bulunması laznndır. 

Yeryüzü iıler.i her ıeyde kendi izini 
takip ile temin olunamaz. insanlık, me· 
denil>k çerçevesi içindeki insanlar bir 
çok i!'ler beraber ırörürler. 

istiklal esnasında uyutularak muva
fakatları ile yaptıktan İtle düşünerek 
fedakarlık yaparak uyuımak laznn ol • 
duğunu da unutmamak lazımdır. 

Ancak mukabil menfaatleri tam ola· 
rak seçmek için serbeat olmalıdır. Ulus
lar arası fenerler, ııhhat, poata ve tel • 
graf, deniz nakliyatı, kablolar, demir • 
yolları iıleri vardır. Burada her devlet 
kendi menfaatini düşünerek karııdaki 
devletin ncktal nazarı ile kendi dütün
cesini birleıtirmiştir. 

Milli ulusal korunma işlerinde ordu 
ıilahlarının azaltılma11, istihkamlar ya
pılmaaı gibi itler de mühim müzakerefer 
olmuıtur. 

Böyle uluslar ara11 teıebbüsle her dev 
!et kendi silahını ıu ve bu miktara İn • 
dinneğe razı olursa bu rıza da her tara· 
fın milli menfaatini koruyacak vaziyet .. 
te oluna ve herkes bunu hür olarak ka
bul etmiı iıe bunu tatbik etmiş devletin 
istiklal şartı elbette bozulmamı' sayı
lır. 

Ekonomi bakımından da bir çok dı
ıarı ticarete dair itilaflar vardır. Bun• 
lar da dediğim şart altında çebrü tazyik 
altında kalmaksızın yaptığı mukavele 
!erde böyle bir §ey düşünülmez. 

Arkadaılar, 
"lsti~lill anlayııının ileri olduğu bir 

yurdda onu koruma tedbirini tamam o
larak almı_ş İıe ona hiç kimsenin teca • 
vüz etmesi kolllY değildir. 

Suiistiın!lle meydan verilecek mevzu 
değildir. Dış ve İçte bir yurdun istikla
lini bozacak teydir. 

Karşılıiı ne kadar fedakarlığa ihtiyaç 
gös,_er . Lr..e ~osterilsin onu derhal gö ... 
ğü. 1 e.n ek ld.z=dır. Bunu bu kadar fe
dnkarhğa ahıtıran devlettir ki kapı 
tckrı.. ~ına bile ellerini sürmez. 

Baş·ka mevzuuma temas edeceğim. 

lstikl&l mevzuu üzerinde varlığını 
zorlayacak devletlerin tecrübeli, me .. 
lekeli ltareketleri vardır • 

Cepheden tecavüzün mümkün ol • 
madığını gören mütecavizler adı iti ... 
barile o kadar arogan olmayan İstik
li.l azminde tesir yapmasını zannet • 
meyin, tesirleri başka formüller tek .. 
lif etmek isterler. 

Türkiye, bunun çeşitlerini geçirtmit 
olduğu için Türkiye böyle tetbirler 
karııs.nda daima tetikte bulunurken 
g ene bu mevzuu bir kere okuyacağız. 
Ordunuzun mikdarını bu kadara in .. 
dirmeyin deıneyin dÜ§man sizin her
hangi bir anla711 eksikliğinizi hisseder
se derhal bir formülle kaqınıza çı • 
kar, bu da muslihane huliil yoludur. 
Osmanlı imparatorluğundan bu fe· 

nalıkll\r bize devredil.niş olan bir for 
müldıir. Bu hulüli ınu•Hhane saraha ... 
ten bir tecavüz, istikli.l cephesinde 
biraz sonra yara açmak için bir şey· 
dir. Eğer siz mukavemet göstermekte 
tiddetli davranırsanız sizi avutan te • 
sir1 ... rle kar§1nıza çıkarlar. 

Mektepler, hastahaneler, diapan • 
aerler, çocuk bakım yuvaları, gençle
re çalışma yerleri, sporlar. Velhaııl 
batka bir devlete sempati yapacak iı 
ler yaparlar. Buna 'benzer muayyen le 
ıehbüoler yaparlar. Mesela bir yerde 
elektrik, su teıisatı laznn. içme su • 
yunu bel ve zararsız, temiz te .. 
min etmek herhangi bir ıistemin ihtİ· 
yacıdır. 

Cümhuriyet devrinde bunların ilk 
hamlelerini gördük. Onüne geçtik. Su 
yun şu kadar ucuz olacağını, elek -
triğin §U kadar ucuz olacağını ıöyli • 
yerek karşınıza çıkarlar. 

Bu İ§İ tahlil edince bakarsanız bu 
yurd parçasının kendine verilmiş, bir 
yurd parçası olarak hazırladığını gö
rünce gözlerinizde §İm~ekler çıkar. 

Baıı yukarda yaşamak yolunun zev 
kini talan insanlar kütlesi fabrikanı • 
zı açıktan kapatmanın değil, hululü 
muslihane gibi uyuşturucu vasıtalarla 
yurda tesirini sokmağa çalışırlar. lı ... 
tiklilini isteyenler bunlara karıı dur • 
mak mecburiyetindedirler. 

Bir de beynelmilel tefriki meıai der 
ler. Bir yurd kendi yanındaki veya u
zağındaki yurdlarla müıtakil bir te • 
kilde anlatır. Beynelmilel teşriki me· 
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Bunlardan bir İnıiliz mu
harı·ir memleketimiz 

hakkında kitab yazacak 
Dün Letitia vapurile 350 kadar ln

giliz seyyahı t ehrimize gelmiştir. 
Bu aeyyahlar arasında lngiliz muhar· 
rirlerinden Bay H. V. Morton ve refi
kası ve lngiliz tabilerinden Bay Karr 
da lıtanbula gelmiılerdir. 

Bay Morton Daily Herald gaze • 
teainde makaleler yazmaktadır. Ara
ııra şarka aid tarihi tetkikler neşret
mektedir. lngiliz muharriri dün asan 
atika müzesini ve camileri gezmİ§tİr. 
Dün kendiıile Tokatliyan otelinde gö 
rüıtüğümüz zaman bize dedi ki: 

- Bir millet eserlerile tanılır, Sü
leynıaniye camii Türk sanatinin bir 
ıaheıeridir. Bu camii gördüm ve çok 
beğendim. Ayaıofya camiinin yerine, 
bir Bizans müzesinin kaim olduğunu 
gördüm. Canıiin böyle bir müzeye tah 
vili pek iıabetli olmuıtur. 

Bundan evvel Adana ve Tarsuaa 
gitmiştim. Fakat Iıtanbula ilk defa 
olarak geliyorum. Anadolu hakkında 
bir kitab yazınağa hazırlanıyorum. 
Bu hususta tetkikat yapmak üzere tek 
rar Türkiyeye gelmek niyetindeyim. 
Atatürk'ün memleketinizde yaptığı ye 
nilikler harikuladedir. Bu yenilikler 
her tarafta büyük alaka uyandırdı.,. 

Bay Morton dün öğleden sonra ay
ni vapurla lstanbuldan ayrılmıttır. 

Bugün de LamaTİna ve Statendam 
vapurlarile tehrimize birer seyyah ka 
filesi gelecektir. 

l•LEDIYEDll 

latimlak tahsisatı 
1935 yılı bütçesine, belediye (220) 

bin lira istimlak borçları bedeli lroy • 
mu1tuı-. 

Bu tahıiıat geçen yıldan ( 180) bin 
lira fazladır. Belediye istimlak borçla.
rİİıı tecil etmeden, her yıl yapılan is • 
timlakitın bedelini, o yıl içinde ver
meğe karar vermiıtir. 

Kurbağalı dere bu sene de 
temizle ne miyecek 

Bütçedeki imkansızlık dolayısile, 
belediye, Kurıbalıderenin temizlenmesi İ· 
§İni bu yıl da bırakmağa mecbur kal
mııtır. 

Yapılan keşiflere göre, derenin bir 
kısmını temizlemek hiç bir fayda temin 
etmiyecektir. Çünkü, bu tekilde dere 
çabucak gene dolacaktır. Onun için, 
derenin tamamının temizlenmesi zaru ... 
reli haaıl olmaktadır. 

Bu'nun için de yarnn milyon liraya ' 
ihtiyaç görülmektedir. 

iş' ~öyU 
Paıaba~eye son zamanlarda bir 

kaç 1 fabrika yapılmııtı. Patabahçeliler a
ralannda bir mazbata yaparak köyle
rine (lı köyü) adının konulmasını isti
yeceklerdir. 

Tem z ik :şleri.1e daha 
ehemmiyet veri ec3k 

Belediye bu yıl, ıehrin temizlik İt· 
!erine daha ehemmiyet verecektir. Ye
ni bütçeye temizlik itleri için 470 bin 
lira tahsiaat konmuıtur. 

Bunun 27 bin lirası ile ÇÖp kam· 
yonları alınac..ktır. Bundan !başka, çöp. 
terden gübre yapmak için ayrıca, fenni 
bir fabrika teıisi de düşünülmekte
dir. 

Moskova sefirimiz 
An~araya gitli 

Şehrimize gefmiş olan Moskova se· 
firimiz Bay Vasıf Çınar, dün aktamki 
trenle Ankaraya gitmiştir. 

Bay Vasrf Çınar, on, on beş güne 
kadar Moskovaya dönecektir. 

sai diye bir formül vardır iri, bu da 
mühim bir meseledir. Uluslararaıı me 
ıaideki tekliflere bakarsanız ıizin 
kartı olarak koyduğunuz vasıtaya kar 
ıı tarafın vasıtası çok lehinize
dir. Köprüler yapmak, demiryolları 
yapmak, fabrika tesis etmektir. Bu i .. 
leride bir gün ken~ ı i için lizun oldcak 
tesisleri ~imdiden i\azırlıyor demektır. 

Bunu, acı devirleti yaş ... rn.ış insanlar
dan biri olarak yeni neslin önüne bun 
ları birer birer ders mevzuu olarak 
koymak içindir ki söylüyorum. 

Bir de yepyeni fol'Olül vardır. 
(Expansion) kültürel, ekonomik.. 

derdler. Dar bir devlet sınırı içinde 
genİ§lemede bulunmak isteyen dev· 
!etler bunu kullanırlar. Aıla bir iıti
lii. mevcud değildir derler. Biz yalnız 
ekonomi ve kültür alanında yayılmak 
istiyoruz ... derler. Bu tabii kendi le • 
hine ıevgi uyandırıcı bir mi.na ifade 
eder. B •na ekonomik yayılma derler ki 
istiklal mefhumuna zıttır. htikliil de
nilen mevcudiyet onu anlamayanlara 
kar~ı zorlanır bir varlıktır. 

Bunu daha iyi anlamak için Osman 
lı imparatorluğunun son günlerini dü 
şünmek kafidir. Namı hümayuna hut
be okunmaaı ve sikke darbından b.f• 
ka Osmanlı lmparatorluğunun mıüı
takil olduğunu gösterecek bir şey kal
mamıştır. 

"Arkadaşlarım: 
Atatürk Ulu Onderin Türk gençli

ğine hitab ettiği cümleleri bil~:rirsiniz. 
Bu, size emniyet erlilen Türk istik .. 

!alidir. Korumak mecburiyetinde ol • 
duğumuz şeyleri bilerek koruyalım.. 
insan mi.nasını anlamadığı şeyleri aev 
mez. Bunu siz alnınızla; onorunuzla; 
gücünüzle koruyucu olunuz. Bu 
su,.etle vurdun alnı ak . b"\~I viiksek ola 
rak dünyadaki mevcudiyeti baka bu
lacaktır. 

HABERLER) 
Kurban derileri ATA TÜRK'ten 

Deri ve barsakları topla
yanlara ikramiye verilecek 

Tayyare cemiyeti tarafından idare 
edilen ve fakat Hililiahmer ve Çocuk 
Kurumu da dahil olduğu halde üç kar
det cemiyet araaında takıim edilen 
kurban derilerinin her hangi bir ihmal 
yüzünden icap eden varidab temin et
mediği yapılan tetkikat neticesinde an
latılmııtır. 

Halkımızın kurban derilerini ve bar· 
ıakları nı esirgemiyerek verdiği ve fakat 
derilerin ve barsakların yanlıı ellere 
geçtiği meydana çıkmıştır. 

Onun için derilerin ve barsakların 
Tayyare Cemiyetinin vesikasını hamil 
olanlara teslim edilmesi rica olunmak. 
tadır. 

Derileri ve baraakları Tayyare Ce
miyeti namına toplayacak olan bekçi • 
lere beher deri için 5 kuruı ve beher 
barsak için iki buçuk kuruı ikramiye 
verilmesi kararlaştırılarak icap edenle
re bildirilmiıtir. 

SuiistimaJlere meydan verilmemesi 
de zabıtaya yazılmıştır. 

Yugoslav ataşemiliteri 
Ankaraya iitti 

Yugoslavyarun Ankara ataşemili • 
terliiine tayin edilmit olan kaymakam 
Novilza Rakoçeviç dün akşamki tre:ı· 
le Ankaraya gitmiıtir. 

Kaymakam Rakoçeviç hareketinden 
evvel bize dedi ki: 

- Türkiye son zamanlarda Belgra· 
da bir ataşemiliter tayin etmiı oldu • 
ğundan, Y ugoalavya hükumeti de beni 
Türkiyeye memur etti. Şanlı Türk or
dusunu yakından tanımak terefini elde 
edeceğimden dolayı kendimi bahtiyar 
sayıyorum • 

Ankarada kendimi, öz vatanımda ad· 
dedeceğimde ıüphe yoktur. iki milleti 
birbirine bağlıyan dostluk bağlarını bir 
kat d;Ula kuvvetlendirmeğe çalııacağım. 
Ben asker olduğum için size siyasi me
seleler hakkında bir §CY oöyliyemem. 
Yalnız ıu kadar ıöyliyeyim, ki Yugoı· 
lavyada sükunet vardrr, her ıey yolun· 
da gidiyor . ., 
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Küçük haberler 

* Yugoslavyanın Ankara sefareti 
matbuat ateteliğine Bay Hıfzı Biye
loviç tayin edilmitlir, Bay Hıfzı Biye· 
loviç birkaç güne kadar şehrimize 
gelecekth•. 

Muallimler birl:ğinde tatbikat yap. 
mak üzere ıehrirnize gelmit olan Anka ... 
ra baytar fakülteıi talebeleri dün sabah 
balıkhaneyi gezmişlerdir. 

* Balta limanında hükumete ait ara. 
zidcn bir .kıımJnı hükUmet harp malt.il· 
]erine vennitti. Bu arazi ile alikadar 19 
ha. p malulüne tapu idaresince bir iki 
güne kadar ıenetleri verilecektir. 

* Kadastro fen işleri baımüfettiıi 
Bay Halit Ziya Ankaradan latanbula 
gelmiıtir. E" r iki güne kadar lzmir ka
daıtrosunu teftiş ebnek üzere lzmire 
gidecektir. 

---<>--

SPOR 

Futbol Federasyonunun 
bir tebliğ . 

JSTANBUL, 9 (A.A.) - Futbol 
federaıyonundan tebliğ edilmiıtir: 

1 simleri aşaiıda yazılı oyunculann 
10-3-935 pazar günü saat 18,30 da 
Beyoğlu halkevine gelmeleri lü:.t:u ,ı1u 

tebliğ olunur. 

Galatasaraydan : Avni, Lıitfü, Fa
zıl. Fener'hahçeden: Yaşar, Esat, ,Fik-
rEt, Niyazi. lstanbulspordan: Hasan, 
Sabi!ı, Salihattin. Güneşten: Reıat, 

hmail, Rebii, Rasih, Faruk. Beşiktat· 
tan: Feyzi, Mehmet Ali, Şeref. Y efa
dan: Muhteşem, Lütfü. Süleymaniye
<.en: Ali. 

--·---
Kari mektupları 

Gene ' e . <OS 

Beyoğlunda Kurtuluş caddeıin-
de mutasarrıfı olduğum üç katlı bir a
partı:nanın su parası tahammülfersa bir 
derecededit-. ı 

Mukavelemiz mucibince üç ayda 
bir 2:::1 lira, küslır kuruş verilmesi ıa ... 
zım gelen taksitimize senenin son tak· 
siti olarak 89 lira küsur kuruş verdik. 
iki ay sonra bir ihbarname ile 67 lira 
dıı.ha iıtediler. Bunu da verdik. Takıit 
miktanndan fazla olan kısmtn en son 
taks:ııe alınması icap ederken böyle 
vakitsiz istenilmesi çok yolsuz ve mu
kavelei esaıiyeye münafi olduğunu i
dareye yazdım. Müsmir olmadı. Su ıa· 
atini ayıralım dedık, su idaresi bunu 
ml n~tmiı, bir mesele de vakitsiz fa"tla 
sarfiyat parası diye aldığı paralardır. 

ı<.urtuluşta 28 No. da ap. sahibi: 
Müzeyyen Tamer 
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Bandırma Hilatahmer 
kongresi 

BANDIRMA, (Milliyet) - Kaza
mız Hililiahmer şubesinin ıenelik kon· 
gresi ve heyeti idare İntihabı yapılmıf, 
ve neticede idare heyetine 11hhat dok
toru Bay Rüştü, ikinci mektep müdü
rü Bay Kemal, Bayan Emine, jandar
ma kumandanı Bay Ragıp, avukat Bay • 
lsmail Hakkı 1 nce, Fahri Tekeli ojilu, 
idman yurdu başkanı Bay Mehmet E
min, inhisarlar idaresi muhasibi Bay [· 
A'i Rıza Atala, yedek azal·klara da de
nizyo:~arı acentesi Bay Suat ve mual- !· 
!im Bay Ulvi seçilmişlerdir. 

Afgan kralına 
ANKMtA, 9 (A.A.) -- lieid~ıı

murluğa tekrar aeçilınelerinden dolayı 
Af~an kralı Hazretleri tarafından gön
derıl~n tebriik telgrafına Reisicumur 
Ataturk tarafından gönderilen !etek. 
kür telgrafıı 

S. M. Muhammed Zahir Han Afgan 
kralı 

KABiL 
Reiıicumurluğa tekrar seçilmekll

ğlm dol ;o,p ' ile lz:lıar buyrulRn tebrilmı. 
tan fola,l'l .najestelerlno samimi olarak tı 
ıekkür ve doıt Afgan ulusunun gen. 
lifi hakkında ıamimi dile4derlmin kabul 
buyrulmasını rica ederim, 

Kamil ATA TURK ---
Yurdda 
Hava durumu 

ANKARA, 9 (A.A.) - 9-3-935 de 
Türkiyede hava vaziyetiı Ziraat Ve
kaleti meteoroloji enıtitüıünden ab • 
nan malıimata göre, son 24 saat için
de Trakya, Ege mmtakalariyla orta 
Anadolunun batı kıomı yağıılı geç.mit 
tir. Yağıı Trakya mıntakaamda Edir 
ne çevreıile Uıak taraflarında kar ve 
diğer yerlerde yağmur teklindedir. 
Ed • .:e{ karaa kain::!•~ '6 • ..tiuıct
reyi bulmuıtur. En fazla yağmur Te
kirdağında 19, Bigada 13,3 diğer ytt 
lerde 1 ili. 9 milimetre araıında ölçül
müıtür. Hava ıühunetinde dolu Ana
doluıunda 3 derece dü~dük, diğer 
nunt .. ka!araa l derect etra.'ıııda yük
ıelit kaydedilmiıtir. En diifük aühu • 
net &ıfınn alımda Karada 22, Erzu • 
rumda 15, derecedir. En yüksek aü • 
hunet Adanada 20 derecedir. Bugün 
Ankarada saat 14 de ıühunet 11 dere 
ce idi. 

---·--
Yeni 
Soyadı alanlar 

Alpullu Şeker ıirketi meonurlarsn • 
dan Şükrü Şakir (Bayur), Evkaf Müdlri. 
yeti mülhak vakıflar muhaaetbe memur
larından Bay Dürrü (Agun), Evkaf mil 
diriyeti mülhak vakıflar idaresi dosya 
memuru Bay Hüseyin (ltık) soyadım 
almıılardw. 

SORMENE, (Milliyet) - Kayma
kam Recep Hilmi (Ergün), Hak;m 
Nafiz (Ozada), mahkeme başkatibi 
Hasan (Saka), askerlik ıubesı reısi 
Omer (Ozbek), l:elediye reisi lsmail 
babaaı ve karde§leri (Sürmen), tel • 
graf müdürü lbrahim (Ozrol), niifus 
memuru lhıan (Kaya) nüfuı katibi 
Süleyman (Bayrakdar) tahrirat kati
bi Nihad {Ertan), tahrirat refiki O • 
mer (Akrün), ıube katibi Abbas (Er· 
doğan), Orman memuru llyaa {Baıti
mar), dava vekili lbrahiın Liitfi ( Oz
den), belediye katibi Omer (Ozen), 
ortakale metkebi baımuallimi Muh • 
ain (Tan), Sı'hhat memuru Remzi {Ba-
rış), gençlik spor yurdu baıkaru Ham· 
di (Uluıman), Telgraf muhabere rne· 
muru Ali Rıza (Yavuz), balık memu· 
ru Süreyya (Kulaç), varidat katiple
rinden Ali Haydar (Erdem), ve Ha • 
§İm (Şengün), malmüdürü Muharrem 
ve kardeşi Fuad (Eraçar), muallim 
Omıan (Yıldırım), muallim Nazım 
(Vural), telgraf hat memuru Meh • 
met (!.;Üner), Sandık emini Hafız ;ı;; 
seyin (Ozer), Maliye tahsildarı f l' ,in 
(Selçuk), fırka reisi Yuauf ve ba!>ası 

Sadrttin ve kardeti HÜ•eyin (Çcb ı ), 
Meclisi umumi azaıından Y o.kup ( Gü 
VE"f\), fırka idare heyeti azasından 
Ahmet (Akıu), Maliye odacm Hüse · 
y ;n Avni (Erdem), tüccardan genç oğ 
lu Osman ve oğulları {Genç), komiı • 
yoncu Hasan {Kartal), tüccardan 
Remzi (Kırdemir), gençlik spor ge · 
ne! kaptanı Ahmet (Bulut) aoyadl~rı· 
nı almı~lardır. 

UŞAK, {Milliyet) - Şeker fahri • 
kası umum müdürü Bay Remzi (Gü
res), ziraat bat müfettiıi Bay F vrit 
(Kaltakkıran), muhasebe müdürü Bay 
Bedri (Güvenç), ticaret tdi Bay Mu • 
ızaffer (Akkoç) , idare amiri Bay Meh
met Emin (Otkeren), teker fabrikası 
P. T. T. müdürü Bay Süleyman (Yıl
çın), malmüdürü Bay Mu..'ıa_rrem (Sa
yın), helvacı oğlu Bay Haıım (Uşdk· 
lıgil), ve Ufak muhabirimiz Bay Şükrü 
Kaya, ve aile ehadı (Aktarı) soy ad-
larını almıılardır. • 

Kadıköy on birinci ilk meklep 
muallimi Bayan Ze~ra, kızları Kadı ... 
köy onuncu ilk mektep muallimi Ba· 
yan Rüçhan ve Karamürsel merkez 
mektebi muallimlerinden Bayan Müj. 
gan ( Günan), Alpullu şektr. ıirketi me 
murlarından Bay Şükrü Şakır ( Bayur) 
M>Y adlarını almışlardır. 

* Beykoz sulh hakimi Celalettin 
(Taşpınar), Beykoz sulh baıyazganı 
lbrahim (O:r:kiper), Beykoz sulh ya
z cısı Necip (Karamürsel), Beykoz sulh 
yazıcısı Mihriban (Oıtüner), B. sulh 
yazıcuı (Behçet (Aygören), B. S. 
Y. Fevzi {Alperen), B. S. mübaşiri 
Hasan (Başak), posta müdürü Salih 
(Olçayer), maliye tahail baımemuru 
Seyfettin (Kocakanat), orman memu
ru irfan (Aydoğan) ıoy adlarını al
mışlardır. 

__..-

Divarıbe~irde elektrik 
DIY ARIBEKIR, (Milliyet) - Di • 

yarıbck:rin elektrikle tenviri için ihale 
edilen elektrik tesisatı ikmal edilmek 
üzeredir. 

Elektrik ıu kuvvetile istihsal edile
cektir. Su kuvveti 600 beygirliktir. Fa.\>. 
rikanın yapılması bu haftalard;a iha
le edilecektir. Diyarıbekire ağustos v~ 
eyr · ı aylarında elektrik cereyanı verı· 

leceği khmin edilmektedir. 
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Asilere karşı taarruz baş!adı 
MEMLEKETTE 

Sivasta 
Güdük minare (Başı 1 inci sahifede) 

donanma, batbakan Çaldaria, yerını 
Venizelosa bırakmak üzere derhal iı
t:fa etmediği '1kdirde, Atinayı bom• 
bardıman edecej,ai tehdıd makamın .. 
da bildirmektedir. Sofyadan gelen ha 
berlere 11öre, hududda 20 mil ötede 
geçen gecedenberi şiddetli bir muha
rebe olmaktadır. Diğer taraftan, Pa
rısteki Yunan sefaretı tarafından neş
redilen bir tebliğde, hususi kaynak
lardan gelen haberlerin büyük bir ih· 
tiyat kaydile telakki edilmesinı b·l -
dirmekte, Larisanın asiler tarafından 
zaph haberini tekzib etmektedir. Bu 
tebliğ, Selanik şehrinin §İmal kısmı -
nın tayyareler tarafından bombardı .. 
man edildiğ"ni ve General Kondilisin 

.. emr~ndcıki büklımet kı~aatı ... ın ~:ti .nev
zuer .. -. ~~ra:>sud enıg .• ı, ılave eıdı .... ..i· 
tedir- General Kondilisin arzusu, 
mümkün olduğu kadar kan dökülme
sinden kaçınmaktır. Birçok dost ulus
ların gösterr.•İ oldukları muhabbet e
ıerlcrı, m~ıuadı balkanlarda sulhü 
takviye olan meıru Yunan hükiımetİ· 
nin hariçte de en iyi bir tekilde te
lakki edildiğini göstermektedir. 

Dedeağaç civarında 
General Y alıatraa, Dedeai;aç civa

rında i.ıilerin tazyikına mukavemet 
etmektedir. Struma mıntakasında ha
va o kadar fenadır ki, ağır topçu ve 
kıtaat, kaim bir kar tabakaaile örtü
lü olan yegane geçidden geçememek
ted rler. Asi harb gemilerinden Helli 
i~e Psara, Kavalaya gelmiı1er ve ora
da Ege denizinde yap! klan ı.;,. sefer 
ne ... icesinde adaların çoğunu ellerine 
geçirmiş olan isi donanmanın diğer 
kumı ile birleşmişlerdir. 

Komünistlik mi? 
Tütün ıanayii merkezi olan Ka

•ala ile Serezde İtçilerin bir Sovyet 
tetkilatı yaptıkları söylenmektedir. 
Haber verildiğine göre, Yunan komü
nistleri, isyana taraftardırlar. Atina
da birçok mebuslar ve iyan aza)arile 
eski nazırlardan General Zaviçianoı 
tevkif edilmişlerdir. Bununla bera • 
ber, isyan hareketine muhalif oJduk
larını bildirdiklerinden tekrar ser -
besi bırakılmıtlardır. Bayan Çaldaris, 
iki kınnı:zı haç ıahra haatahaneıi ter
tib etmektedir. Bu, teşkilat hemen Ma 
kedonyaya gönderilecektir. Birçok ba 
yanlar ve genç kızlar haatabakıcılığa 
gönüllü olarak yazılmaktadırlar. 

Hava postaları 
ROMA, 9 (A.A.) - Rodo&, Yuna

nistan ve Türkiyeye gidecek hava pos 
taları, muhabere ve münakalat ba • 
kanlığı tarafından, ikinci emre kadar 
durdurulmuştur. 

Asilerin kuvveti 
PARIS, 9 (A.A.) - Gazetelerin 

huau•İ muhabirleri, Yunan vakayii 
hakkında hazan da reami me.hafilin 
nikbinliğini tekzib eder mahiyette taf 
ıilat veriyorlar. Mesela, Journal mu
habiri diyor ki: «Vaziyet Strumna kı
yılarında vahamet kesbediyor gibi -
dir. Asiler, Kavala ve Serez mıntaka
lannda kuvvetle tutunmu§lardır. Bu
ralarda 100,000 e yakın kuvvetleri 
vardır ve bu rakam, re1mi tebliğlerin 
ifadesine rağmen gÜn günden arbnak 
tadır. Aoiler Setaniği muntazam ıu
rette topa tutuyorlar. Halihazırda bir 
de hava kuvveti tetkil etmiılerdir.,, 
Matin muhabirinin de haber verdiği
ne göre asiler yeniden tayyare ve mü
himmat edinmiıtir. Asilerin iıgali al
tında bulunan yerlerdeki bankaların, 
yabancı memleketler üzerine tediyat
ta bulunamamaları için, mühim mali 
tedbirler alınmıttır. Atinada aükun 
•ardır. Havaa Ajansının Atina muha
biri, B. Venizelosun yaralandığına ve 
bir torpido ile hkenderiyeye aevko -
Junduğuna dair olan ıayiaların teey -
yüd etmediğini bildiriyor. 
Asi karargahını bombardıman 

Atina, 9 (A.A.) - Atina Ajanaı 
tarafından netredilen bir tebliğde, 
General Kondilis, hükUınetin hava 
kuvvetlerinin aailer tarafından itıal 
altında bulunan Serezde bir ati karar 
gihını bombardımana muvaffak ol -
duklarını bildirmiştir. General Kondi 
lis, Serez ovasım hemen kô.uıilen ıu 
basmış olduğunu bunun kat a ve nıhaı 
hareketi tehir ettiğini ilave etmiştir. 
Hava bombardımanları, asilerin kuv
vei maneviyelerini lormağa ve muha-

• rebe etmeden teslim olmalarını temi -
ne matuftur. Daily Expre..,'in Sofya 
muhabirinin, Struma nehri kıyıların
\ı ~ evvelki gündenberi devam eden 
ılddetli muharebede 600 kişinin öldü
tüne ve her iki tarafın birçok esir • 
W ~ığına dair verdiği haberler, res 
mi membalar tarafından tekzib edil· 
mektedir. Ba§bakan Çaldaria, Make • 
tlonyada havalar düzelir düzelmez is 
yan hareketinin tenkilinin ani olaca
ğını, matbuata bildirmittir. Fakat o 
2amandan evvel asilerin kendilikle -
rinden dağılacaklarmı ümit ettiğini 
j)ive etıniıtir. HükUmet, ulusun ken
dioine göatermit olduğu itimaddan ve 
hatlarında kendilerinden daha çılgın 
bir delinin bulunduğu birkaç beyin -
ıizin minaaız iıyanıru karıılayan u -
mumi takbihden dolayı iftihar duy -
maktadır. 

lnglltere fikir beyan etmemi, 
LONDRA, 9 (A.A.) - Diplomasi 

mahafilinde beyan olunduğuna göre, 
lngilterenin Atina elçisi Bay Sidney 
Vaterlo, Başvekil Çaldarisle müli.katı 
esnasında, hükumetin asilere kartı 
hattı hareketine da•r hiç bir mütalca· 
da bulunmamıştır. 

Bulanık suda balık avlamak 
isteyenler 

LONDRA, 9 (A.A.) - Yunani•tan 
daki fesad hareketi ile Balkanlarda· 
ki kayna~ma, ln..,."Jiz mJll"h·· 
fından endişeli bir surette tehir edil· 
mektedir. 1 -mes, r ı. ._ u 

da diyor ki~ c Bu e&~<ti demokr-.hn, n:: 
t-"'vet, bütün diktatörlerln nı.ııs:u.Tlctı 
f'I~ geç=rmrk için il~ri sür ~ tlerı ha
laıkarlık illeı:ne tutulmu~ olduğuna 

hukmetmek elden gelmiyor.,, ve bu 
Venizelist isyanmın daha ciddi akis
ler yapmaıından korkan Tjmes, ili'ıve 
rdiyor: cEn çok istenilen şey Yunan 
hükiımetinin seri bir muvaffakıyeti • 
dir. Zira Yunanistanda dahili bir har 
h'r patlak vermesi, birtakım fena po
litikacıların kaç defa avlanmak teşeb
bıiaünde bulundukları Balkan suları
nı bulandırmıtş.ır.,, 

Ulu&lar Kurumu 
Nevs Chronicle de bugünkü vazi

yete karşı şu çareyi teklif ediyor ( U -
lusJar Kurumunun, aulhün istikrarını 
temin için serian müdahale ve tavaı
sutu gerektir.) 
ltalya tamamen bitaral ka!.yor 
ROMA, 9 (A.A.) - Buradaki te

lakkilere göre, Yunaniatandaki dahili 
harbin feci mahiyeti, Yunanlıların 
umumiyetle müfrit vatanperver olma 
!arından ~e bu mücadelede ayni mil
letin iki yarısı karşılaşmakta bu1un -
ma.aından i]eri geliyor. ltalyat tama -
men bitaraf kalmaktadır ve iki taraf
tan b:rini tercih ~tmeaine sebep yok
tur. Şimdilik Habetiotanla hali mü -
zakerede bulun .. n ltalyanın yegane 
dileği, Yunaniııtanda bir an evvel ni -
;;uun ve intizamın iade olunduğunu 
görmektir. 

On iki adalara 
ROMA, 9 (A.A.) - Treni.o kruva

zörü ile Damoato ve Piyafatta distro
yerlui, 12 ada~ara gitmek emrini a]
mıılardır. 

Bulgaristanın yardımı mı? 
PARIS, 9 (A.A.) - Gazeteler, Yu 

nanistandaki dahili vaziyet böylece 
uzayıp gıd .cek olur .a, Ba,lr.anlarda 
uluslararası müşkülitı bais olup olmı
yacağını ıorufturuyorlar. 

Eko de Parinin Londra muhabiri 
diyor ki: 

- Londra mahafili, vaziyette mü._ 
tel'na bir vahamet görüyor(ar. Yunan 
hükümeti Bulgarların iıilere müzahe 
retinden korkuyor. Diğer tarakan, l -
talyanın ipleri çekmekte olduğu hak 
kında umumi bir kanaat vardır.,, 

P.:.:ıti Junıal'in de fikrine göre, ted
ricen ıükUna kavuımakta olaiı bir mın 
takada, Venizelosun çılgınca hareket 
yüzünden evveli, ıiyaıal, aonra da, va 
him aksülameller husule gelmek ihti
mali vardır. 

Çaldarisin beyanatı 
ATINA, 9 (A.A.) - Batbakan B. 

Çaldariı, dün akşam gazeteci1ere va
ki beyanatında töyle demiştir ki: Ma
kedonya da fena havalar nihayet bu
lur bulmaz, asiler kendiliklerinden 
dağrlmadıklan takdirde - ki ben dağı
lacaklarına pek kuvvetle ihtimal veri
yorum - isyan hareketinin tenkiline 
hemen baılanacaktır. Millete soğuk 
kanlılığını muhafaza etmesini tavsiye 
eden Bay Çaldaris bu sözlerine ilave 
ten demiştir ki; 

Hükumet mümkün olduğu kadar 
az telefat olmasına dikkat etmek su
retile intizam ve ıükünu tamamen ve 
bu defa kat'i olarak tesis edecektir 
O suretle ki, iatikbalde milletin sü -
kUn ve huzuru tamamen temin edil -
mit olacaktır. HükUınetin iftihar etti
ği bir şey varsa o da, bütün milletin 
itimadı ve akılaızcasına yapılın~ o • 
lan iıyan hareketinin umumen takbih 
edilmesidir. Bu isyan hareketi batla • 
nnda diğerlerinden daha beter bir deli 
bulunan birtakım beyinıizlerin eseri
dir. HiikUmet, Yunaniatarun her ta -
rafından mütemadiyen İsyanı, nefret 
ve istikrah ile takbih eden ve asile -
rin ibret olacak tekilde cezalandırıl -
malannı i<tiyen bir takım telgraflar al
maktadır. Beynelmilel efkarı umumi
ye de ayni veçhile isyan hareketini 
takbih etmektedir. Ve ecnebi hükü
metler bu fırsattan istifade ederek 
hükfunetin milli kalkınmayı ve dahil. 
de sükUnu ve Balkan yarımadasında 
tees.süı etmiş olan nizami temine ma
tuf olan icraatına kaJ"!ı tam bir le • 
veccüh göıtermiılerdir. 

General Kondilitı'in bir tebliği 
ATINA, 9 (A.A.) - Dün akşam 

a§ağu . .ıad.ı teoltg neşredıliDıftar: .aa<A. -

valar fena gitmektedir. Lodos yuzün
den sürekli bir yağmur başlamıştır. 
Tayyare!er k&J-•amanc.asına h ..... ket .. 
)erine devam ederek Serezde iailerin 
bir tahaffÜd merkezini bombardımıın 
etmişlerdir. Diğer taraftan 20 tayyıı
re Serezin §İmendifer istasyonuna 
bombalar atmı§lır. Tayyareler ayni za 
manda büyük bir kısmı sular altında 
kalmıı olan Serez ovasında istikıaf
lar yapmı§lardır. Y ağmur)ann devamı 
takdirinde suların yükseleceği ve ova 
daki feyezanlann genitliyeceği tah • 
min edilmektedir. Aai kuvvetler pek 
feci bir vaziyette bulunmaktadırlar. 
Struma üzerinde kÖprü kurarak bu 
nehri geçmemize mini olan fena ha
valar değil, kar ve feyezanlardır. Or
dumuz gayet İyi bir haldedir. Ordu -
nun kendiıini dinlendirecek bir mola 
verme-si için İcab eden tedbirler a)1n
mııtır. Piyade kıtaatı takdire ıayan 
bir vaziyettedir. Struma nehrini ve su 
!ar altında bulunan ovayı ne suretle 
geçmek laznn geleceği araıtırılmak -
tadır. Biz, tabiat unsurlarına ve hal
leri aciklı olan rakiblerimize kartı 
mücadele ediyoruz. 

KONDILIS 
Atinanın bombarcl'ıman edildiği 

asılsızdır. 
ATINA, 9 (A.A.) - Reuter muha

birinden: 
Atinanın asiler tarafından bombar • 

dımAn edildiğine dair ıayialar aaçma -
dır. Havanın fenalığından dolayı Make
donyada dün hiç bir harekat yapılma -
m'ştır. 

Struma ovasını su baımı'trr. Bu ha
reki.ta mani olmaktadır. Ciritten ge
len haberlere göre, vatandaılar vergi ve 
resim vermeğe mecbur edilmektedirler. 

Bay Venizelosun, Bay Politise tel -
graf çekerek asilerin hukukunu hariçte 
üzerine almaia davet ettiği söylenmek
t ... dir. 

Bay Po!itiain cevabı meçhuldür. 

Pliısıiras Bulgaristana gidiyor 
PAR;:,, 9 (A.A.) - Reuter ajan

aının Paris muhabirınden: 
Milanodan gelen bir telgr"'nameye 

göre, t'lastiraı, Yugoslavyadan geçe .. 
rek tf,uıgarıstana gitmek üzere Yugos
lav hükiimetinden vize istemiştir. 

Bir kasaba bombardıman edildi 
SOFYA, 9 (A.A.) - Yunan - Bul

gar hududundan bildirildiğine göre, Yu. 
nan hJ.klımetinin bi, tayyare filosu 
bu sabah saat 8,30 da Demirhiıar ka
sabasını bombardıman etmiştir. Bom 
bardıman sesleri huduttaki halk tara -
fından da iş:tilrniıtir. 

Gene huduttan bildirildi~ne göre, 
asilerin kontrolu altında bulunan 
bütün mıntakalarda yirmi ve otuz s~ 
ki, ıaılan arasında bulunan 18 sınıf 
se. er .... er edilmiştir. 

Bunlar isi k..ıvvctleri takviye ede .. 
ccklerdir. 

Mısır ve asiler 
ATINA, 9 (Husu•iı - Reuter ajansı 

Muır hükumetinin asilerin memleketi
ne girmelerine müaaade etmediği hak
kında b.r t~bliğ neıretmektedir. 

Selô.nikte yakalananlar 
ATINA, 9 (Hususi) - Sela.Ukte 

tevkif edilen iki yüz kadar zabit, me
bus ve ayan buraya getirilerek More
nin Tripo.ti kasabasına gönderiJmi~ler
dir. 

Kaptan ve t:ıylalar 
ATINA, 9 (H.su•ıı - Bü ün de

niz vesaiti na.kliyt.~ı.hn 11..ı. .• ıınct emri .. 
ne amaJe buJundJr..ıJma.s. Kaptan ve 
tayfanın hiikümetin emirJerini bili.iti -
raz icra eylemeleri liman riyasetine 
tebliğ edilmiıtir. 

}" ıre lıman idareainden Pire ile 
Volos a.nısında vapurların Evviya yo • 
Jile eşya ve yolcu nakletmeaine müsaa
de edilmiıtir. 

V enizelosun telgrafı 
ATINA, 9 (Husuıi) - Venizelo

ıun Yunanistanm Var§OVa elçiıi Ya
ni Polıtise asilerin harici itlerinin ted. 
virini kabul etmesi hakkında çektiği 
telgraf beynelmlel kanun mucibince 
zaptedilerek mürıiljne ıönderila1emit • 
tir. 

T op;ar patladığı z.aman 
ATINA, 9 (Hususi) - Vradini ga· 

zetesi Kondilisten bir beyanat istemİf· 
tir. 

General bu talebe: (Ben toplar pat
ladığı zaman beyanatta bulunmuı ola
cağım) demiıtir. 

Venizeloı davcuı devam ediyor 
ATINA, 9 (Hususi) - Venizelos 

ıuikaati muhakemesine devam edilmek. 
tedir. 

Dünkü muhakemede Venizeloıun ve
killerinden birisi bulunmuttur. Dinle • 
nen §Ahitler mahalli vakada bulunan 
otomobilin eski emniyeti umumiye 
müdürünün kardeti tarahndan satın a
lındığını inkar etmitler ve bu .lılklye -
nin Vimor gazetesi tarafından uydu • 
rulduğunu söylemitlerdir. Muhakeme -
ye devam edilmektedir. 

Yeni ~ehrin İ~gali mümkün 
görülmüyor 

Yunan asilerinin Y eniıebiri itıal et
tiği hakkındaki haberlere telırirniz Yu
nan mahafilinde doğru nazarile bakıl -
mamaktadır. 

Yunan konaoloshaneıinden verilen 
habere göre, isiler Tıalyadan uzakta 
bulunduklarından Y eniıehrin itgali hak
kındaki haberlerin kaydi ihtiyatla te
liıkkisi icap etmektedir. 

Yunaniatana gideı.ek )·ol~-ular 
Yunan kon90!oshanesi, Yunanistana 

gidecek yolcuların paaaportlarını vize 
etmektedir. Yalnız Yunan bayrağını 
taşıyan vapurların evrakı vize edilmi
yor. 

Son vakayi dolayısile tarlı demiryol
Jar kumpanyası da, aldığı emir üzerine, 
Sirkeciden yalnız Dedeağaca kadar 
bilet vermektedir. 

Yunan seliri Atinaya hareketini 
tehir etti 

Yunaniıtanın Ankara sefiri Mösyö 
Sakellon>puloa, lıariciyc nezaretinden 
aldığı emir üzerine bu ayın 11 inde 
Atinada bulunacaktı. 

Sefir iıyan hareketi üzerine hareke
tini tehir etmiıtir. Möayö Sakelloropu• 
loı elyevm Ankarada bulunuyor • 

KaradenizdeJU Yunan gemileri 

Dün limanımıza ne Karadenizden ne 
de Akdenizden hiç bir Yunan gemi-
ti gehnemiıtir. 

Aldığımız malümata göre, Karade
nizde 18 kadar Yunan vapuru bulun • 
maktadır. 

Bunlardan Hioa, Martis, Maria va
purları Köıtenceıle, K. Ktistalriı ve 
Omonya Nıkolayefde, Rende Adelfi 0-
deaada, Aleluandra Novrosiakide bu
lunmaktadır. Bunlardan bafka Kozlu 
ve Ereğlide iki Yunan şilebi daha var
dır. Bu iki geminin bugün limanımıza 
gelmeleri beklenmektedir. 

Şayialar 
ISKENDERıYE, 9 (A.A.) - Röy· 

ter ajan11 bildiriyor: Teeyyüt etmiyen 
taYialara göre, asi harp gemileri Ati • 
nayi bombardıman etmiıl..- ve Çaldaris 
kabinesi istifa etmittW• ' 

/talyanın vaziyeti 
ROMA, 9 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafil, tlalyanın Yunan hadiseleri 
müvacehesindeki mutlak bitaraflığı -
ru teyit etmekte ve Yunanistanın, l · 
talya ve Avrupanm nefine olarak ha
li hazırdaki ihtilafın ıüratle halli t•· 
yanı temenni olduğunu bildirmekte -
dirler. 

Asil<!r gönüllü topluyor 
BELGRAD, 9 (A.A.) - Pravda ga 

zeteıine bildirildiğine göre, Makedon 
ya asileri 27 bin ıönüllü toplamıılar 
ve Atina ile Selanik arasındaki mu -
rebe ve muvaaalayı kesmek için Se -
liniğe hücuma hazırlanmaktadırlar. 
Asi general K nomoı'un umumi sefer 
berlik ilan ettıii bildirihnektedir. 

Siyasta eski eserlerin 
biri de güdük m.naredir 

Sıvcuta Güdük minare 

SIV AS, (Milliyet) - Sıvasta 

biılunan eski eserlerden birisi de 

Güdük minaredir. Halk arasında 
Güdük minare diye tanınmakta ve 

bu tekilde söylenmektedir. Burası 

bir minareden ibaret ve içinde bir 

tane de türbe vardır. Minare tuğ

lalardan sıralanarak yükselmittir. 

Ve daha fazla yükselmemesinden 

ve esas minareler kadar boy atma· 

mumdan dolayı halk buna Güdük 

minare demittir. Sıvas lehçesinde 
gü;dük, gütek küçük manasını ifa

de eder. Güdük minare dört köte 

bir zemin üzerine yapımlıftır. Bo· 

yu hemen hemen on bef metre ka

dardır. Kubbesi evvelce ahJAP i· 

ken 1310 hicri x,ılında Şemseddin 
evladı tarafından kagir olarak yap 

tırılmıftır. Ve bu suretle de mina. 

renin kubbesi daha yeni !>ir tekil 

almıttır. Türbede bir de sanduka 

görülmektedir. Burada da Selçuki

lerin bıraktıkları medreselerde te

sadüf edilen kitabelerin benzer • 
!erine rastlanıyor. Burada yatanın 
Alaeddin Ardana'nın oğlu Şeyh 

Hasan ve diğer söylenen ismi ise 
Bedreddindir. Söylendiğine göre 

ve Sıvasa ait yazılan eserlere na

zaran Bedreddin bulunduğu zama

nın yakıtıklı denilen gençlerinden 

biri imit. Ayni zamanda zeki ve 

çalıtkan, okur yazar bir adam o -

!arak tanınıyormu9. Bedreddinin 

evlenme çağı geliyor. (Ardana) -

nın oğluna yakıtır bir kız almak 

için Mardin hükümdarı Melik Sa· 

lih Şemsettine müracaat ediyor. 

Hükümdar kızını veriyor. Ve dü -

ğün için de iki taraf lazımgelen 
hazırlıklara batlıyor. Melik Salih 

maiyeti ile birlikte kızını Sıvasa 
gönderiyor. Kız Sıvaı sınırları;;;:' 
yaklatmadan evvel Hasan müthit 
bir hastalığın kollan araaında kıv· 
ranıyor. Güzel kız Sıvasa geliyor. 
O sıralarda Sıvasta bulunan ha -
kimler, sihirbazlar Hasanın bafU· 
cunda sabahlayıp derdinin devası· 
na uğratıyorlar .• Lakin hastalığın 
tiddeti arttıkça artıyor. Hasan 
günden güne eriyerek hayattan u
zakla,ıyor. Ardana ve Sıvas ay • 
!arca bunun matemi içinde kalı -
yorlar. Ardana kızı bu ,ekilde tek· 
rar babasının yanma göndermek is 
temiyor. Onu diğer oğluna nişan
lıyor .•• 

Kütahya umumi meclisin
de altı kadın üye 

KUT AHY A (Milliyet) - Vila
yet genel mediıi toplantılarına de
vam ediyor. Meclisin 26 Üyesinden 
altııı bayandır. Bayan üyelerden 
Samiye katip seçilınittir. Kadınla
rımız bu alanda da büyük bir isti
dat ve muvaffakıyet gösteriyorlar. 

Vilayet bütçesinin 600 bin lira
ya yaklataca~ı oranlarunalitadır. 

Adapazarında ze~zele 
ADAPAZARI, 9 (A.A.) - Bugün 

saat 10,30 da ,ehrimizde cenuptan •İ
male doğru 4 saniye kadar ıüren bir 
zetzde oldu. 

Oz Türkçe re 
Bilmecemiz 
Oımanlıca kartılıldarını ya.,.dıiın'llz kelime• 

Jerin Öz türkçe kar,ılıklarını yazar.ıı.k tekit -

mQin beı il.nelerine 7erleıtiriniz ve keıip 

"Milliyet Bilmece nı-.murluiuna,, aönderiniz. 

Bilmecemizi doiru halledenler &raunda kura 
çekiyor ve krzananlara h.edireler veriyoru& ; 

Müddet Paz•rtesi ~ünü alcıamına kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
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SOLDAN SAGA 

1 - lbtHi.I (10) 

2 - 01ta (2), Şan (2) Eaer 2. 

3 - Çok deiil 2, Nezir, "Y•İt 4. 
4 - Umumi S. 
5 - Sersem 4, Kabahat 3. 

6 - Amca 3, Beyaz 2. 
7 - latifham 2. Ha.nçer 4. Düp 3. 

8 - Ce.niıHk 2. Akd 2. 

9 - Elı:ilec:ek yer (5) 

10 - Hu•usi 4. Rabıt edatı 2. 

11 - Ap 2. Ha7ret nidası 2. 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - Gurup S. istifham 2. Halis 2. 
2 - Olta 2. Z.11f 4. 

3 - Valide 3. Esmekten emir Z. 
4 - Hup, dilber 5. 

ı• 

• 1 

1 

5 - Akıl 2. İsimleri sıfat yapan bir edat 2, 
6 - Mill•l Meclisi 5. 
7 - Tralı:yada bir nehir 4, Para dolabı 4. 

8 - Şal"t edatı 2. Nota 2. 
10 - Ral>1t edatı 2, Küçük au 3, Beyaa 2. 
11 - Cıta 3. Bol deiil 3 . Köpek 2. 

lst. 4 Üncü lcra Memurluğundan: 
Tamamına ehli vukuf tarafından 25840 
lira kıymet takdir olunan Beyoğlunda 

Pangaltı mahallesinin Şehit Muhtar ıo
kağında eaki 3 yeni 75-1 No . lu Kalö

rifer tesilatını bavi ve 935 ıenesi gaye .. 
ıine kadar bina vergisinden muaf Bel
kis apartmanı namile maruf apartma -
nm tamamı açık arttırmaya vazedilmiı 

olup J()..J.935 tarihinde ferinameai di -
vanhaneye talik edilerek 14-4-935 tari

hine mü.adif pazar günü ıaat 14 den 16 
ya kadar lst. 4 ncü lcra Dairesinde açık 

arttınna ıuretile satılacaktır. Arttırma

ya ittirak için yüzde 7 buçuk teminat 

akçeai alınır. Müt ... akim vergi belediye 
resimleri Ye vakıf icareıi mÜflerİye aİt· 

tir. Arttırma bedeli muhammen kıyme
tinin yüzde 75 ini ve 1 nci derecede İ· 

potek alacaiı olan 15171 lira 26 kurutu 
bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. 

Akıi takdirde en ıon arttıranm taahhü
dü baki kalmak Üzere arttırma 15 gün 

daha temdit edilerek 29-4-935 tarilıfne 

rastlayan pazartesi gunü ayni saatte bi· 
rinci derece ipotek alacağı ohm 15171 
lira 62 kuruıu bulmak tartile en fazla 

arttırana ihalesi yapılacaktır. 2004 No. 
lu İcra kanununun 126 ıncı maddesine 

göre ipotdı: sahibi alacaklılarla diğer ala 
kadarların ve İrtifak halda sahiplerinin 

dahi gayri menkul üzerindeki lıaklarını 
husulİyle faiz ve masrafa tlair iıldiala -

rını evrakı müobitlerile birlikte 20 gün 
içinde icra dairesine bildirmeleri lizım

dır. Aksi halde halıları tapu ıicillerile 
sabit olınackkça satıt bedelinin paylaı· 
maundan hariç kalırlar, itbu maddei ka
nuniye ahkamına göre hareket edilmek 
ve dıdıa fula malGrnat almak lstiyen-

. !erin 933-104 Dosya No. ıile memuriye
timize müracaat.lan iliın olunur. (9083) 

Oenız v<)ıJarı 
Ace!ı~l :EK!!t Fıc~~bat> . 

Te .. 42362 - Sirkeci M..ihürdan•"' 

lifl•••.,.Han. Tel. 2.2';"4-0 .ı& • 

TRABZON Yv 
K A R A D E N 1 Z vapuru~~ 
Mart S A L 1 günü saat 

91 
de Rizeye kadar. (125 

ISKENDERIYE yoLl 
A N K A R A vapuru 12 ıııa.rl 
S A L 1 günü saat 11 de h j 
kenderiyeye kadar. (t2601"" -Şark Demiryollan Türk AnoıÜD' 

DAVETNAME 
44 ve 

Esas mukavelenamesinin fi • 
45 nci maddeleri ahkamın~ te~ı,.rı 
kan lstanbulda Şark DeınırY01 rl 

Türk Anonim Şirketi hisse~"'~/ re 
fİrketin Sirkecideki merkez• t ~i 
sinde 1935 senesi martının 2al Jıi· 
günü sabahleyin saat 11 de ~e • 
de olarak içtima edecek olall 
yeti umiyeye davet olunu~~.l 'f 

RUZNAME! MUZAKı:.ıv- ·r. 
1 - 1934 senesi zarfında. t! i· 

ketin idaresi hakkında ınedi51 

dare raporu. 
2 - Mürakıp raporu. ııııll 
3 - 1934 senesi hesapl~t J1111• 

tasdiki ve idare azalarının ıb 
4 - Dividantın tayini. . 1110• 5 - Esas mukavelenaınesı . 

cibince meclisi idarenin tecd~~ 
6 - 1935 senesi için nı~ e~ 

!arın tayini ve bunlara verıle' 
tahsisahn tesbiti. ı;· 

7 - Şirketin umumi nıuaJll~ıı 
tını tedvir ile mükellef bulu 

11
, 

müdür ve Meclisi idare ual~~· jıı 
verilecek tahsisatın teabitı ıÇ 
meclisi idareye salahiyet it••'3ı3 

8 - Ticaret kanununun .. i· 
ncü maddesi mucibince Meclı5'11 ;. 
dare azalarına verilecek ıneıu 
yet. u~· 

Esas mukavalenamenin.49 b 
cu maddesi ahkamına tevfıkııJI ~ 
yeti umumiye gerek asalet~ııbİ 
gerek vekaleten ili.aka! yİJ'Jllh. 
ıe senedine malik bulunan 

11 

darl;ı.rdan mürekkeptir. 1 • 
Heyeti umumiyenin beher Jı! 

zası gerek asaleten ve gerek ye,JiJı: 
leten 20 hisse için bir reye ın dt~ 
bulunacaktır. Maamafi 10 re1 
fazlasını nefsinde cemedenıeZ· .

1 
Reye hakkı olan azalardan 

1 

bu içtimaa iştirak etmesini arzlle; 
den 2evatın esas mukavalenaJllııİ' 
nin 54 ncü maddesi mucibince bil 
hayet martın yirmisine kadar al • 
se senetlerini berveçhiati ~ıJıJI • 
!erden birine tevdi etınelerı 

ZITtRK1YE'DE - 1atanbıı1J• 
Sirkecide Şirketin merkez~~ıı•' 

A VUSTURY A'DA - 1Jt Vi· 
da Österayhite Kredi Anşta 
ner Bank F erayn. ~f' 

BELÇ1KADA - BrükseldeSo"' 
mur sokağında 48 numarad• 51• 

yete Jeneral dö Beljik Baııl<~ııJ ' 
FRANSA'DA - Pariste S• 

var Dezitalyen, 16 numar•cJ-ı,.eıı 
Nasyonal pur lö Korneri e 
düatrl. Jfl"! 

HOLANDA,DA - Anıst.et Jtf' 

da TEIXE1RA dö Mato• bıt' 
ler nezdinde. s•ııl' 

1SVIÇRE'DE- Bal' de: 
Komeraiyal dö Bal. 5eıı ' 

Zurib'te: Bal, Genev, ye 
Gal de Kredi Süis. fiirl' 

Şark DemlryoJları ti I 
Anonim Şir~ea~ 

MECLiSi lD~: 

Baro Başkanlığından : .
1 

A9ağıda yazılı ruznamenin mü zakereıi için Baro heyeti .u~I• 
ıi 19 mart 1935 ıalı günü ıaat 15 de Çağaloğlu'nda HalkeYt _,,ıı 
rında toplanacağından avukat ark adatların mezkur ııün ye 
toplantıya gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME ı 
1 - 934 senesi hesabının tetkik ve kabulü. 
2 - Hesap müfettiti tayi ni, e i~i 
3 - J Nisan 935 tarihinde müddetleri bitecek olan birirıcl "bı • ti)ıa • 
reislerle on inzibat Mecli Iİ azasının yerine yenilerinin ıo 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğündeıı: ~ 
Y emiıte Ahı Çelebi mahal leainin Kafesli sokağınd:ı, ı, 

iki kattan ibaret ve Şekerleme fabrikası olarak kullaJll~ 011 lı 
5 No. lu mağazanın 11953910-37324800 hissesi 111 ~ 
bin yüz lira 50 kuruş değer kıymet üzerinden 2S-3·9ı 
tesi günü saat on iki buçukta kapalı zarf usulile sat ;3 Ji 
İsteklilerin ve tediye §eraitini öğrenmek istiyenlerin ~ dııs ı' 
dan ibaret pey akçelerile teklif namelerini muayyen giiJ! (1'1 
at on bir buçuğa kadar komisyon baıkanlığma tevdı1(ı'ı63) 

Yüksek Mühendis Mektebi Artts 
ma ve Eksiltme Komisyonuııd: 

7-3-935 tarihine açık eluiltmeye konulmu§ olan .. ~t ol 
Patatea ile 2000 kilo soğana verilen fiat fazla 1ıo i}ıiııde fi 
ğundan ekailtmeıi on gUn uzatılarak 21-3-935 tar (lz49) 
15 de yapılacağı ilin olunur. 
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Katran kullananlar: Y·•::~:zuK pelesenkli Katran Eksirini TERCİl a. 
~ .. ..... 

EDiNiZ ::::; 

BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Terti:c.> 5 inci Çekiı 

11 Mart 1935 de dir. 

Hüyüt i~ramiye: 30,000 Lira~n 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami· 

yeler ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık binası kütüphane odasına yaptınlacak 1530 lira 

muhammen bedelli kü~üphane ve mobilyalar kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24-3-935 tarihine rastlayan pazar giinü saat 
10,30 da Ankar~da. B~ ~~eme Müdürlüğünde yapı· 
lacaktır. lsteklilerın tekliflennı Tıcaret odası vesikası ve 
(114,75) liralık muvakkat teminatlarının Mal.sandığına ya. 
tınldığma dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka 
teminat mektubu ile ~irlikte 24-3-935 pazar giinü saat 9.:.0a 
kadar gMalzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

istekliler bu husustaki prtnameleri parasız olarak Anka
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (1219) 

1874 

Yüksek Balık Enstitüsündenı 
Yüksek Balık Enstitüsii için başka bll§ka boylarda 102 

parça akvaryum kablnn ile el ile işleyen ve saatta 100 ku
tu kapayan bir konserve kutu kapama makinası ahnacakdır. 
Akvaryumların tahmini bedeli 425 makinanın 300 liradır 
Şartnameleri Balta Limanında Balık Enstitüsünden bedds~ 
olarak her zaman almabilir. Yabancı tab'adan olan isteklile
rin on senedenberi Türkiyede mukim ve ticaret sicilinde ka-

l yıdlı bulunduklarını gösteren vesikayı beraber getirmeleri 
~zondır. Akvary~lar için 32 kutu kapama makinası için 23 
lıra muvakkat temınatlarını mal sandıklarından birine yatır
nuş olduklarına dair makbuz beraber getirilmelidir. 19 Mart 

,. 935 sah günü Balta Limanındaki Balık Enstitüsüne gelmeleri 
ilan olunur. Açık ekailtme suretile ihalesi yapılacakdır. 

(1030) 1662 
1 •• 
i Universite Arttırma, Ekıiltme ve 
1 Pazarlık Komiıyonundan: 

1 - Çapa'da tamamlanmamış evkaf pavyonlarından be
deli keşfi 71650 lira 10 kuruş olan Radyoloji Enstitüsü ik
mal inşaatı 21 Mart 1935 perşembe günü saat 15 de Univer· 
sitede ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konul 

• muştur. 

" 2 - Taliplerin işe aid dosyayı almak için Universite vez· 
1
• nes~e 360 kuruş yatırmaları liiznndır. 

3 - isteklilerin bu işin muvakkat teminatı olan 4832 li
~ ra 50 kuruş vermeleri ve ihale günü saat 14 de kapalı zarf· 
• larmı Umumi Katipliğe vermiş olmaları lazımdır. (1018) 

1686 
• 
~ Gedikpaşada lstanbul Jandarma 

Satınalma komisyonundan: 
Jandarma Yatakları için tutulan nümunesi gibi yerli ma

~ h "Dört Bin kilo,, Pamuk aç ık eksiltme ile satın aJınacak 
ve eksiltmesi 20 Mart 935 çarşamba günü saat on beşte Ge

, dikpaşadaki binada Komisyonumuzca yapılacaktır. Tasar
lanan bahası "lki bin iki yüz seksen., ve ilk teminatı "Yüz 

ı t' etmiş Bir ,, liradır. Şart ka- ğıdı paraşız Komisyonumuz
dan alınabilir. lstekli '.erin ilk teminat mal sandığı makbuzu 

~ veya banka kefalet me'.dubu ve hüviyet cüzadnlarile bera· 
ber belli gün ve saatte Komisyonumuza gelmeleri. (1069) 

1689 

Yugoslavya Türkleri 
f esbiti Zarar Y o ~isyonundanı 
Yugoslavyada mal bırakmış olan Türk tebaasına alınan 

J tazm'?at mi.k?arma .. göre yapılacak twziatm nisbeti tayin 0 • 

' lunabılmek ıçm henuz beyanname vermemiş olanların 
,1 31-3:1935 akşamına ka~ar M?liye Bakanlığında müteşekkil 

komısyona, tasarruf vesıkalarıle beyannamelerini vermeleri 
.~ ilan olunur. (1087) 1709 -:Jı 

Nafıa Bakanlığından: · 
~· Dörtyol kazaşının Hızırlı yastığı onnanmdan kesilmek ve 
'' Erzin istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şartile mu • 
ı' hamınen bedeli 3000 lira olan 500 meşe köprü traversi kapalı 
1 zarf usulü ile ekailtmeye konulmuştur. Eksiltme 25 mart 935 
~ tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Ba
~ kanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin tek. 
,J liflerini Ticaret Odası vesikas ı ve 225 liralık muvakkat temi
~ tıatlarmm Malsandığma yatırıldığına dair olan makbuz veya 

tıümunesine uygun banka kefalet mektubu i'e birlikte 25 . 3. 
~ 1935 pazartesi günü saat 14,3 O a kadar Malzeme Müdürlüğü

tıe tevdi e~meleri lazımdır. Bu husustaki şartnameler parasız 
olarak Ankarada Bakanlık Ma lzeme Müdürlüğünden alınabi • 
lir. (1216) 1873 

Askeri Mekteplere 
Muallim aranıyor. 

1 - Askeri Liselerle Kırıkkaledeki San'at Mektebine ve 
Askeri Orta mekteblere aşağıdaki yazılı dersler için muallim 
alınacakdır. 
a) ~uleli Lisesi içinı Felsefe, Riyaziye, Fizik, Kimya, lngİ· 

lizce. 
b) Maltepe As. Ls. için (Topkapu) ı Fizik, Riyaziye. 
c) Bursa As. Ls. için: Fizik, Riyaziye. 
d) Kırıkkale San'at Mp.ı Edebiyat, Felsefe, Musiki Riyaziye 
i) Erzincan As. Orta Mp. ı Riyaziye. ' 

2 - Bu muallimliklere maarif liselerinde ve orta mek· 
teblerinde 926 senesinden sonra muallimlik yapDUf olan. ya
hut branşlarına göre okutmak aelihiyetini ve kanuni vUıfıa. 
rı haiz bulunan muallimler alınacakdır. 

3 - isteklilerden başka yerde işi olmıyanlara mektebin 
bulunduğu yerin uzaklığına ve istekli olduğu derse göre ay
da 84 liradan 126 liraya kadar ücret verilecekdir. Maarif mek 
teblerinde dersi olan muallimlere yine mektebin bulunduğu 
yere ve istediği derse göre okutacağı her ders aaatı için birli
radan dört liraya kadar ücret verilecekdir. Ucret mikdarım 
Askeri Liseler Müfettişliği tayin eder. 

4 -Aylık ücretle tayin edilen muallimler haftada 15 ı 20 
saat dera okubnağa mecburdur. 

5 - istekliler iatidalarına aşağıdaki kiğrtları ıliştirerek 
Ankarada Milli Müdafaa V eki.Jetinde Askeri Liseler Müfet· 
tişliğine gönderirler. 
a) Fotograflı ve resmi makamca tasdikli fiı (hal tercü

mesi). 
b) Polis tahkikatı sonunda alacağı hüsnühal kiğıdı ve ya

bancı kadınla evli olamadığım gösteren kağıt. 
c) Sıhhi hey' eti tam olan bir Askeri hastaneden alacağı tas

dikli sıhhat raporu. 
d) Ehliyet derecesini gösteren tahadetname, ehliyebıame 

tasdikname ve başka vesikalarının tasdikli ve fotografh ' 
suretleri. 

e) Noterden tasdikli teahhüt senedi bu senede şunlar yazı· 
lacakdır. 

(Tayin edileceğim. . • •• • • . mektebin.. • • • • • . 
dersi muallimliğinden her hangi ders senesi içinde çekilmeme• 
ği, şayet tatil zamanında çekilecek olursam en az iki ay önce 
bildireceğimi, böyle yapmazsam alacağım ücretin iki aylığını 
tazminat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin 
olunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde vazifeme 
başlamazsam yine ayni tazminatı ödeyeceğimi ve ne suretle o· 
lursa olsun Askeri Liseler Müfettişliğinin göreceği lüzum Ü· 
zerine her hangi bir zamanda bu vazifeden çıkarıldığım tak
dirde hiç bir bak iddia etmiyeceğimi teahhüt ederim. (1043) 

1656 

Eskişehir Belediye Reiali~inden: 
Eskişehire takriben 40 kilometre mesafede ve kaplanlı 

dağı Menbalarmdan §ehra yapılacak depoya kadar suyun isa 
lesi Font veya çelik boru olmak üzere 24 Şubat 935 tarihin
den 11 Nisan 935 perşembe günü saat on beşte bedeller 
haddi layık görüldüğü takdirde iha!e edilmek üzere kırk 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya kon· 
muştur. Mezkur tesisat ve inşaatın Font boru ile keşif yeku· 
nu 238182 lira 12 kuruş ve Çelik Boru ile keşif yekiınu 
227152 lira 72 kuruştur. Münakasa 2490 No. lu arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununa - tevfikan icra kılınacağından 
teklifler mezkur kanunun hükümlerine tamamen uyğun bu
lunacaktır. Font veya Çelik borulardan gayri boru teklifleri 
kabul edilmiyecektir. Talipler Münakasaya konu!an imalat 
ve İnşaatın projeleriyle mukaveleye merbut şartnamei fen· 
ni ve münakasa şartnamelerini on iki buçuk lira mukabilin
de Eskişehir Belediyesinden tedarik edecekleri ilan olunur. 

(1070) 1664 

Yiiksek Mühendis Mektebi Arttır. 
ma ve Eksiltme Komisyonundanı 

Aletlerin ismi Teminab Muhammen Eksiltme tarihi 
ve saati 

Motörlü perdaht takı • 49 
mı ve saıre 

Bedeli 
650 25-3-935 14 

Elektrik mikron teli gü 54 850 25 ,. ., '14,30 
müş lehimi ve saire 
Makina süratini ölç- 27 360 25 ,. ,, 15 
mek İçin stroboskop 
Kanar - -,syon 19 250 25 ,, 15 30 

Mektep labora~uvarı idn yukarıda yazılı aıa.t've saire 'a • 
çık eksiltmeye konıı!muşt~r. lstiyenlerin şartnamelerini gör
mek üzere her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve 
saatte vaktinden evvel temina tlarmı yatırıp komisyona gelme 
leri ilin olunur. (1251) 

Su Satış 
• 
ilanı 

Tayyare Cemiyeti İstanbul 
Viiiyet Şubesinden: 

Laleli apartmanları arkasında Balaban ağa mahallesinde 
Fethi Bey caddesinde Ceıniyc timizin malı bulunan Çukur 
Çeşme hamamı arsasındaki bir lüle akar su pazarlık suretile 
satılacaktır. 

İste~d:lerin 12 mart 1915 sah günü akşamına kadar her 
g~~ saat dokuz buçuktan akşam saat on yediye kadar şubeye 
muracaatları (1195) 

fstanbul 4 üncü icra memurluğundanı 

Emniyet Sandığı namına 
4&00 lira mukabilinde birinci derecede ipoktekli olup yeminli 
üç ehlivukuf tarafından tamamına 6207 lira kıymet takdir e
dilen Kuzguncukta Paşa limanı caddesinde E. 116 Y. 155, 
155-1, 155-2 No. lu makayıkhane ve müştemili.t bir yalı açık 
arttırma vazedilmi§ olduğu 15-4-935 tarihine müsadif pazar. 
tesi gÜnÜ saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması ic
ra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 
75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerine bırakılacaktır. Akıi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma 15 gün daha temdit edilerek 30-4-935 tarihine müsadif sa
lı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak i
kinci açık arttırmasında artttırma bedeli kıymeti muhammi
nenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde aatq 2280 No. lu ka. 
nun ahkiimma tevfikan geri bıralalır. Satq peşindir. Arttırma 
ya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhamminenin yüzde 
7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temint mek
tubunu hamil bulunmaları 18.znndır. Hakları tapu sicilli ile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranm ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masari
fe dair olan iddilarnu evrakı m üspiteleri ile birlikte ilan tari -
hinden itibaren en nihayet 20 gün zarfında dairemize bildir -
meleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit ol -
mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar müte -
rahlm vergi, tenviriye, taıızifiyeden mütevellit belediye rü
sum ve vakıf borçları borçluya aittir. Daha fazla maliimat al -
mak istiyenler 2, 4, 935 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede açık bulundurulacak arttmna p.rtnamesi ile 
934-1094 No. lu dosyaya müracaatla mezkô.r dosyada mevcut 
vesaiki görebilecekleri ilin olunur, (1225) 

Devlet Demiryollırı va Limanları İfletme Umum idaresi iıanl l · ı 

Muhammen bedeli ile cins ve miktan aşağıda yazlı mal • 
zeme 24-4-1934 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuli
le Ankarada İdare Binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat taminat 
vermeleri ve kanunun tayin et tiği vesikalarla kanunun 4 üncii 
maddesi mucibince işe ginneğe manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14 ekadar komis· 
yon reisliğine vermeleri liizımdır. Bu işe ait şartnameler para
sız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk müdürl.üğünden dağıtılmaktadır. (1189) 

Fren hava sevk Dorusu 
Somun 
Manşon 
Muhtelif raptiye 

Miktan Muhammen be-
Adet deli Lira 

4500 
3600 

600 
4600 

17,000 

Jand~rma Genel Komutan ığı 
Ankara Satınalma Kom syonundanı 
Nümune ve evsafına uygun (30,000) metre yerli malı ka

putluk kumaşın 25-3-935 pazartesi gÜnÜ saat 15 de kapalı zarf 
eksiltmesile satın alınacaktır. 

Şartnamesi ( 192) kuruş bedelle her gün komisyondan 
alınabilir. Bir metre kumaş için (255) kuruş fiat tahmin edil
miştir. Eksiltmeye girmek isti yenler (5075) liralık ilk temi • 
nat makbuzu veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şart
namede yazılı be1 geler içinde bulunan teklif mektubu eksilt -
me günü saat (14) e kadar ko"misyona vermeleri. (1241) 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundanı 

Nümune ve evsafına uygun 400 tane komple efrat eğe ta· 
lamı 31-3-935 pazar gÜnÜ saat 15 te kapalı zarf ek.,.iltn ~sile 
satın alınacaktır. 
Şartname.>i h~rgün komisyonumuzdan parasız almab'lir. Kon1 
ple eğer takımının bir tanesine (61) lira (30) kuruş fiat biçil
miştir. Eksiltmeye girmek isti yenler (1839) liralık ilk temi· 
nat makbuz veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şart -
namede yazılı belgeler içinde bulunan teklif mektubu ek -
siltme günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (1237) 

Jardarına Genel Komutanlığı 
Ankar.ı Satı nalma Komisyonundan: 

Nümune ve evsafına uygun (22,000) metre yerli işi kış · 
lık elbiselik kumaş 26-3-935 salı gÜnÜ saat 15 te kapalı zarf 
eksiltmesile satın alınacaktır. 

Şartnamesi 130 kuruş bedel ile her gün komisyonumuz -
dan alabilirler. Bir metre kumaş için 235 kurUş fiat biçilmiş· 
tir. Eksiltmeye girmek istiyen ler 3835 liralık ilk teminat mak 
buz veya banka mektubu, 249 O sayılı kanun ve şartnamede ya 
zılı belgeler içinde bulunan tek lif mektubu eksiltme günü saat 
14 de kadar komisyona teslim etmiş bulunmaları. (1240) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Elektro - Mekanik labora tuvan için au soğutma tertibatı 
müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuş ve ek· 
siltme günü 28-3-935 saat 14 de olarak tayin edilmiştir. Tah
min bedeli (930) ve birinci pey parası (70) liradır. İsteklile · 
rin şartnamesini görmek için her gün komisyona müracaatla 
rı ve eksiltmeye girmek istiye nlerin belli gÜn ve saatten ev • 
vel bırinci peylerini mektep veznesine yatırmaları ilan olunur. 

(1248) 

.. 
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Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları 

Beyoğlu Şubesinde 

Kadın terzihanesi 
Açıldı 

Ba terzihaneyi Türk kadın terzllerlnden 
sevldae&ml ve yüksek san'atkarlıiı ile 
tanınm11 olan 
Bayaa •0NEVVER SALAHADDiN 

idare etmektedir. 

Beyotlu Yeril Mallar Pazarında en 
güzel, en son moda İpekli ve yünlü 
kumaşlarla en güzide kadın terzisini 
bir arada bulursunuz. 

SbFALb 
• C~KM~K • 
iJYT~MJ;;:z!SE;N 

BiR 

KUMBARA 
AL 

•ADAPAZAl21•TfRK TfCARET· DANl<~I • 

ZeB,eti _ _,_, ipahe••lık ve kuvvıbimk lı.il&bnda l>l1uk t .. Le ve tea_rı ~ar .. en 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
Kullanrnrz. Her eczanede ... ılır. 1021 

K A Ş E 

NEOKAlMiNA 
Grip • Nevralji • Baı ve Dit atnlan • Artritfzm • Romatizma 

btaabuJ 4 üncü icra memurıatundanı 

Emniyet Sandığı namına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafın • 
dan (3485 :\lira luyıuet takdir edilen Beyoğlu F eriköy lkinci
lamn mahaıleaindeHalepli İbrahim Yeni Tokaloğlu IOkaim
da eski 7 yelli 17 No, lu bir -in tamamı apk artbrma7a Ya. 
edilmit .-J..L_ w da 1 r= ~935 •-=°L!- - •• elif • .• .. •-IPUMID ....... ,...-uw muta pıız•rtea gunu 

saat 14ten l67a kadar dairede birinci arttmnaaı icra eclilece"
tir. Arttırma bedeli kı)'meti muhamminenin yüzde 75 ni bul. 1 

duiu takdirde mütteriai üzerinde bıralulacaktır, Akai takdirde 
en aon arttmnanm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün daha temdit edilerek 30 - 4 - 935 tarihine müaadif aalı gii
nü saat 14 ten 16 )'a kadar keza dairemizde 7aprlacak ikiDci 
açık arttmnumda arttırma be deli kı)'meti muhamminenin 
yüzde 75 ni bulmadağa takdirde taht 2280 No. lu kanun ahka
mına tevfikan geri baralubr. Sabt pqinclir artbrma7a ittirak 
etmek ia İyenlerin kıymeti mu hamminenin_ yüzde 7 ,5 niabetin 
de pey akçesi veya milli bir bankanın temint mektubunu ha. 
mil bulunmalan IUondır, Haklan tapu ncilli ile tabit ohm-. 
nn İpotekli alacaklarda diğer al&kaclaranm ve irtifak bakla 
•hiplerinin bu haklarını ve hu auaile faiz ve muarife dair olan 
iclclialarmı evrakı müabiteleri ile birlikte ilin tarihinden itiba -
ren nihayet 20 gÜJJı :a:arfmcla dairemize bildirmeleri lhuı:nhi-. 
Abi talalircLt haklan tapu sicilli ile sabit olmayanlar taht be· 
deliain paylapnaamdan hariç kaJntar, Müterakim vergi, te1t • 
virİ19t tanzifiyeden mütevellit beledi;re rüsum ve vakii borçla
n.,.,...,. aittir. Daha fazla malUınat olmak iatiyenler 1 - 4. 

935 tari'' den itil.ren berkesin aöaeltfh eri i9a dairede açık 
buhmduriıliıııa artbmaa pr.lnameai ile 934 -ı• No. lu -
yga-müraca .... mellkW do.yada meYcul •erailô ııörebilecelc-
lfıri ilin eJunur ( 1228) 

Yalnız en pahalıyı deiil, deha 
iyiyi ve daha ucuzu alınız. 

lstlkballn saatı 
S..lıca Aat ticarethanelerinde 
aatılır. Umumi deponı İltanbul 

Behçekepı T., Han 19 

OXYMENTH 
ÖKSURÜK·BOGAZ 

Eyüp icra memurlupndu: • -. 
CWl ıbu-A için .....eıe. Ucio. .ıtma 

alman K......_,a marlaıh srmnoı- 11 

adet p!ik • bıltM l-• ,,. ..... 19 

mut 935 .... Pnii -l 12 .... 11 • 
bc!ar EJiipte t.!IMle c-P-ü aplı 

arlbrma ıuretile parafa çnrU-iia -

.... istiyenlerin Jİİade iki ...... ...... 

liliJ• m~ .Ut olmak -... -

kür sün ,,. -tl• , ....... ~ ...... 
maLın ilim ol-r. (tlGIO) 

SAHiBiNiN SESi BAYRAMLIK 
PLAKLARI 

AX 1319 Safiye AX 1823 Mustafa 
YalnD benim ol Hibam ıuel. Tıtriyor ianıim 

cbkça 
Saatlerce bat baf& Ey ehu ıözlü kedm 

AX 1820 Birwı Şe0ai .ı\X 1834 5'meyli Bedriye 
F.ce MYııi yurdudur. Tenso Pefli-lı ınmalr 
Gözleri bemer lzmir üzümüme Gündüz ıelme ıece ııel 

AX lBZJ Senan AX lBZ& Mehmure s .. t 
Güvercin. Foka Trot Yanıyorum A. doıtlar 
Sev beni unutma beni Arap kuı 

.ı\X 1822 Fazilet ve Be+ilrtatfı Ke- .ı\X Ul26 Mehmare Suat, 
-ı. Y ılclıa ve SrtlÜ Baba 
Kallrim:yamyor Zenııialere çaltık. Paralan luıptık 
Sevııi. Duet Sdlu bebeam ~ 

1 IS'fANliUL HAi{ICl ASKERi KITAA f iLANLARI J 
592 bin tane muhtelif eb'at· delleri yazalı dört inpattall 

ta perçin çivisi 88 bin tane her biri ayn ayn taliplere w. 
çift gözlü pul 60 bin tane ya· ya dördü birden bir talı"be İ· 
rnn yuvarlak halka 25 bin ta- bale edilmek üzere kapah Urf 
ne çift dilli toka 147 bİ? tane uauliyle eksiltmeye konmut· 
san kame kanca 127 brn tane hır. Şartname ve projeleri bd 
köprülü aürgij 177 bin tane delleri m"likahilind~ V ekilet 
~öprüaüz aürgÜ kapah zarfla intaat Şabeaince verilecektir 
ekıiltme7e kon~u,tur. U- Jhaleei 21-3-935 Pertem 
mumunun tahkik edilen bede- .. .. t b • d Ankara 
li 17731 lira 80 kuruıtur, 1- lİM saa Sa:W.:. eKomiayo· 
halesi 19-3-93~ ~t 14 d~r. ..~~ yapılacaktır. Muvak
Muvakkat tenunab 1239 lira '-t t • ,.,__ but kıt'a· 
89 kuruttur ŞartnameaiDi - emmaw.n meı 

almak. ·· ki · · lan 'binaamm (13282) lira 
para.1:1 ve ome eranı .. , 
gönaH!k isteyenler her aiin öi· ~i'Uftur. Mülhak kata v,e re-
leden IODl'a Ko. na uğrayabi- Yir binaamm (14470) liraülf' 
lirler. Ekailtme7e girecekler Uç ahırla bir hangarın 1.2241 
muvakkat banl<• teminat mek- lira 20 kunqtur, Cebeci Hu· 
tub veya maliyeye yabrılmıt tabaneainin 6519 lira 65 ku• 
teminat mukabili alacakları nıttur. ltbu teminatlar karnı· 
makbuzlarla artbrma eksilt- ni tekiJde y•nlmq Banka 
me kanunun 2 ve 3 üncü mad· mektuplan veya mal aandıkl 
delerinde yazıla vesikalarla n makbuzları olacaktır. E .. 
birlikde teklif mektublaranı i- ailtmeye girecelder !490 No. 
hale aaatmdan en az bir saat )u kanunun 2 ve 3 üncü 
evvel Ankarada M. M. Veki- cleleriyle prinamecle isten 
leti Sabnalma Komisyonuna belgeleri teminat ve teklif 
vermit bulunmalan. (1061) tuplariyle 'birlikte ihale m'.ill" ~ 

1857 -en son IUt ona kadar Ko. ~ 
· Beher metresinin tahınin lij' ıe vennif lmhmacaklar 
bedeli 35 1-·-·· olan 45 bin (1076) 1 

l\.VI ~ • * ~ ,_J: 
metre haki aatarbk bez kapalı Alpullu için almcaka 1~' 
zarfla eksiltmeye konulmut· ton unun miinakaaadan kal 
tur. ihalesi 20-3-935 çarpan- dınldıiı ilin olunur . 
ba günü raat 11 dedir. Mu- (1254) 
vakkat teminatı 1181 lira 25 
kuruıtur. Şa~meaini para 
arz almak ve örneğini görmek 
isteyenler her gün öğleden son 
ra Komisyona müracaatlan, 
eksiltmeye cirecekler muvak· 
kat Banka teminat mektup ve· 
ya malİJ'e IDllkbuslarile kanu· 

J nun 2, 3 cü maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte teklif 
mektuplannm ihale taatinden 
bir aaat evvel M. M. Vekileti 
Satmalma Komisyonuna ver
meleri. (1062) 1158 

• • • 
Yapı :.1-AnkaraHarpMek-

tebine merbut kat'alan 
binan kqif bedeli 
240652 Liradır, 

2 - Anl<ara Harp Mek· 
tebi Mülhak kıt'a v41 re
vir binası : ketif bedeli 
268000 lirachr. 

3 - Anl<ara Harp Mek
tebi için üç ahırla 'bit 
haniar 1 ketif w 
219824 Liradır, 

4 - Cebeci Merkez ı.a.. 
ta•=eai tadilit ve ta· 
mirab : ketif .· bedeli 
105393Lir-

Yukarda iaİIİı w ketif be-

latanbul Levar.m Anür· 
liii Satm Alma KomiıyoY' 

ilin lan 

1680 adet battaniye 1 
Mart -pertembe eüDü 
ıs de....,... aar11a a1nııa01~ 
Talwıin lııedeli 19320 liı' ra«lll~ 
latekliler f&rlnameaini ~ 
mek üzere her gÜn ve • 
sarfa gireceklerin 1449. 
teminat mektup veya .... ..,. 
lan ile teklif 
belli saatten bir saat e 
Tophanede tatmahna k 
yonana gelmeleri. (832) 
(912) ~ 


