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Makedonya, Trakyada isyan bastırıldı 
...... ------------

Hükumet kuvvetlerinin taarruzu neticelendi. 
As'iler dün en hakim mevzilerinden çıkarıldılar 
Venizelos partiyi kaybettiğine kanaat getirdi mi? 

Türkiye 
·Bulgaristan 

-, -~ . 

Elli kruvazörü 

Bulgar hükumetinin vaktile An· 
karada elçisi olup ta 'imdi Ulus
lar derneğinde mümessili bulunan 
Say Antonof'un elile genel k-.tıo 
Say Avenol'a bir mektub göndere· 
tek Trakya'da askeri hazırlıklar 
h.ptığımızdan dolayı bizden tiki.
)et ettiğini itittiğı.niz vakit, orta
da bir yanhtlık olduğunu aanmıt· 
tık. Gerçi sonra Bulgariatan'dan 
telen haberler, vaziyeti bir dere
ceye kadar aydmlatmıttır. Anla -
tılıyor ki, Bulgariıtan'ın yaptığı, 
Ulualar derneğine tiki.yet değil, 
l rakya' daki bazı hareketlere Ge
llel katibin dikkatı celbedilmi9. 
Gönderilen mektupta Bulgarista

teslim oldu 

, Malredonyadan üç 
'hükumet tayyaresi 

geri gelmedi 
Halkid.i.kyada asilerin 

yeni bir cephe 
açtıkları söyleniyor 

BELGRAD, 11 (A.A.) - Röyter 
Aajnıından: G.eneral Konıdiliı tara • 
fından bir haftadır hazırlanan büyüle 
Yunanı' taarruzu dün aabah tafakla 
beraber bütün cephede kuvvetli bir 
topçu aleaile batlamııtır. 24 tayyare 

llın bu yüzden resmi bir tikayette 
buluıunau ihtimalinden de bahse • ,... 
dilmektedir. Sonra gelen bir haber 
de de mektubun geri alındığı bil. 
diriliyor. Bununla beraber ister 
dikkat celbedilsin, ister tiki.yet 
Yapıl11n, her halde ortada bir te • 
tebbüs vardır. 

Bulgaristan'ı böyle bir hareke • 
te sevkeden sebeb, bizim Trakya
da herhangi bir hazırlığımız ol • 
llıuş bulunması bir ihtimal olarak 
bir yana bırakılabilir. Çünkü Trak 
)ada barıt içindeki normal asker 
kuvvetinden fazla bir kuvvetimiıı 
Yoktur. O halde akla şu ihtimaller 
telebilirı 

1 -Yunanistanda büyük bir 
ilyaklanma batlamı9tır. Bulgarlı • 
tan, Yunan ko1Dfumuzun bu zorlu 
tundan istifade etmeyi ve askeri 
lıaz.ırhkta bulunmayı dütünmüt o
le.bilir. Nasıl ki iki sınıf askeri si· 
lib altına aldığı da ayrıca bildiril
llıektedir. Bu hazırlığı acun gene
loyu (efkarı umumiyeıi) kartısın· 
.ı_ haklı göstermek için böyle bir 
tevil yoluna aapmıt olabilir. An • 
tak bunun Balkan ve Avrupa ba· 
tıtı bakımından çok tehlikeli bir 
it olduğu meydandadır. Bulgariı
llln'm böyle bir emel pefinde ol
duğunu dütünmekte yamlm1' ol
~ınızı dileriz. Bununla beraber 
1 unaniıtandaki anartinin deva • 
lııı ne gibi ihtirasları uyandırabi
:~eğini de Yunanlıların dütünme· , 
'ri ııerektir. 

2 - İkinci bir ihtimal, Bulga
rııan'ın Almanya gibi, silahsız • 
'nma bağlarından kurtulmak için 
teınin hazırlamasıdır. Bilindiği 
tibi, Neuilly andı ile Bulgariıta
lıın yirmi binden fazla askere sa
~İp olması yasak edilmittir. Ger
~ek bugün Bulgariıtanın yirmi 
~İnden fazla aakeri olduğunu her
"'4!& biliyor. Ancak hem daha çok 
'11ırmak, hem de timdiye kadar 
~ahedeye kartı olarak yapılan 
•ılı artnmayı hükmen de tanıt
~ için Bulgaristan· bir veıile 
~";'Yabilir. Kendiıini mevhum bir 
L,"'ılike kartıaında gibi göstererek 
'"il ıilah artırmasını yapmak, Bul
t~lann dütünüp tertip ettiği bir 
:.Yasa oyunu olabilir. Bu bahiste 
._ııim aöyliyecefimiz ıöz, Bulgar
~n böyle bir oyuna bizi mevzu 
~ilPnıak istemelerine tee11üften İ· 
'•ettir • 
. Ray Antonof'un Uluılar deme· 
~ ııenel katibliğine verdiği mek
'"ba gelince, bunun metnini oku • 
"'-dık. Ancak bir hülaıasını dün 
~len Timea gazeteainde okuduk • 
d il sonra ortada bir yanhtlık ol
,jiiuna işaret etmekten kendimizi 
~iltııadık. Mektupta Lozan mua • 
d deıine göre Türkiyenin Avrupa
f ilki kuvvetlerinin lstanbulda bir 
.~~ka piyade, Çorluda da bir fırka 
~."ariden ibaret olacağı yazılı i • 
~·''· Lozan muahedesinde böyle 
'lıır kayıt yoktur. Ve Bay Antonof 
~ ıı bunu bilmemesine de ihtimal 
,t~eıneyiz. Lozan barıf muahede
lıı ıle lstanlıulda bulunduracağı -
•ı •ıker miktarı tayin ediliyor ve 

Yunan aakeri nolrliyatı 
bomba ve mitralyözlerile &.ilerin mev 
zil erine hilcmn ehniılerclir. Zanne • 

. dildiğine göre, i.ailer ileri mevzilerini, 
taarruz hatlar batlamaz terketmitler 
ve mAnia aletinden böylece kurtula· 
rak, az zayiat vermitlerdir. Asiler tim 
di dağlarda kuvvetli bir mevzi İt&"•I 
etmektedirler. Bu mevzi henüz hüku
met tayyareleri tarafından bombar · 
danan edilmemittir. HükWııet tayya -
releri Siklad adalarında Heraklia'da 
ve Giridde Resmo' da kıtlalan tahrib 
ettiklerini ve birçok zayiata ıebeb ol· 
duklarını bildirmektedirler. Nqredi • 
len bir haberde Yunan nazırlarının 
Metaksas'ın ele geçirdiği bir radyo 
telgrafından, Venizeloaun partiyi kay 
bettiğine kani bulunduiunun anla· 
tıldığı bildirilmektedir. 

Hükiimet kuvvetleri ne kadar? 
ATINA, 11 (A.A.) - Havaa Ajan 

undan: Asilere karıı çıkanlan hüku
met kuvvetlerinde on bet piyade ta • 
buru, kuvvetli bir ağır topçu ile otuz 
tayyare vardır. Fakat asiler timdi 

Boğazlar mmtakaaı ile Trakya'da 
Yunanistan ve Bulgaristan'la olan 
mü9terek sınırın iki tarafı bir terit 
gibi askerlikten tecrit ediliyor. 
Trakya sınırını:. dair mukavelede 
deniliyor ki: "Adalar denizinden 
Karadenize kadar Tü11kiyeyi !Bul
garistandan ayıran ımınn iki tara
fındki arazi atideki hudud dahilin
de ve takriben otuz kilometre ge
nişliğinde olarak gayri aıkeri ha
le ifrağ edilecektir.,, Bu gayri as
keri mıntıka içinde Türkiyenin 
bet bin, Bulgaristarun da iki bin 
bet yüz aıkeri bulunabilecektir. 
Bunun dı9ında Türkiye aaker ve si 
lalı bakımından hiç bir tahdid ka
bul etmif değildir. Bunun içindir 
ki, bütün Avrupa'da fU kadar as
ker bulunduracağız diye bir kayıt 
altına girdiğimizi bildiren fıkranın 
bir yanlışlık eseri olduğuna inan
mak mecburiyetindeyiz. 

Trakyada ne kadar 116kerimiz 
var? Emniyetimizin ihtiyaç göster 
diği kadar. İngiliz hükumetinin 
geçen gün acun devletlerinin silah
ları hakkında hazırladığı bir ra • 
por gösteriyor ki, 1934 yılı içinde 
her devletin silahları arlmıftır. 
Silah artması, bir hastalık değil, 
bir hastalığın alametidir. Asıl has
talık emniyetsizliktir. Herhalde 
Bulgar komtumuz, bu hastalığın 
tedavisine bizim kadar yardım et-
mit olmakla övünemez. . 

· A. Şükrü ESMER 

Bay Venlzeloı Giridd• bir·ihtilôlci reÜi ile birlikte 
kuvvetli mevzilerdedirler ve ellerin • bah gireceğiz. Oradan Drama ,,e Ka· 
de aari teçhizat vardır. Zannedildiği- valaya ~yeceğiz. Struma:rı geçen 
ne göre her iki tarafta da mühimmat hükiimet kıtalarınm, nehrin aol ıahi-
yokluiu kendimi hiaaettirmektedir. )ine yerleımeleri muvaffakıy~le ne ; 
Huıuai bir istihbarata göre, hükiimet, ticelenmittir. Tahkim edilmit mevzı-
torpido ve muhribleri, küçük aai kru- ler içerisinde tel örgülerle muhafaza 
vazör Helli'ye 3000 mermi atmıtlar· altında bulunan asilere hücum ve bun 
dır. Birçok bahriye zabitleri, aylıkla- ları defettik. Hükfımet kuvvetlerinin 
nndan bir kısmını milli donanmanın zayiatı, 2 telef ve 4 yaralıdan ibaret 
yeniden yapılnıaaı için• terketmiıler- tir. Asilerden birçok yaralı topladık. 
dir. Atinanın iyi haber alan mahfel • Hükiımet askerlerinin maneviyatı '°e 
!eri, bükiimetin denizden havadan ve her türlü tasavvurun fevk.indedir. 
karadan müıterek hareketinin as.ile - Yurd, evli.dlarile iftihar edebilir.,, 
rin ceıaretini kırdığını, bunun m~a· Ayni Aajnıın bildirdiğine söre hü-
delenin neticeainıi tacil edeceğini aöy kumet kıtalar•, kendilerine bali.&ki.r 
lemektedirler. nazarile bakan köylüler tarafından 

Sere:z. önüncl'oe heyecanla karıılanmıılardır. Hüku • 
ATINA, 11 (A.A.) - Atina Ajan- met hava lıru.v~etleri mühim bir ıol 

aı tarafından nwedileıı resmi bir teb oynamıı ve aaı topçulan 11kı1tınp a-
lilde deniliycw ki: (Asileri, tull!!)duk ajnım Selini~ mu.habi.rine ~!'z~ 
lan bütün noktalardan püskürttük. bun•en Serezına ''°!alı~~e ~k~.ın Sıdı-
200 den fıula eıir, 55 tane top aldık. kaatro kasabasını, ~ır kopruyu uçur • 
Ortalığın kararmuı Serez'e dün gece duktan sonra, tahlıyeye. mecbur et • 
ıirmemize mini olduiundan, bu ıa • (Devamı 6 ıncı ııahifcdc) -. 

Yunan hükômetine teslim olan Elli kruııınörüniin luanbul 
.{;ekilmif bir resmi 

limanında 

Son Vaziyet 

Hükumet kuvvetleri asi
lerden 3000 esir aldılar 

Ası General Bulgarlara teslim oldu 
Makedonyanın Asilerden temizlenmesi ame

liyesi bugün bitecek, 
asi general kaçacak yer arıyor 

A. TINA, 11 (A.A..) - Reuter ajansı bildiriyors 
General Kamenos'un erkam harbiye reisi intihar 
etmiştir. 

'ATINA, 11 (A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Hülıômet, isyan ordusunun irJ. 
hizamı üzenine Makedonya ve 
Trakyanın bütün ıehirlerinde iJa
reyi ele almıftır. 

SOFY A, 11 (A.A.) - Havaı A • 
Janaı bildiriyor: Asilerin ümita.iz bir 
vaziyette bulunduklan biuediliyor. 
Terdet'den bildirildiğine göre, bir 
general, iki binbatı ve 16 &al zabit 
Bulgar hududunu geçnıiılerdir. Nev-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Ortodokslar büyük perhize girdiler 

Dün Apukaryanın son günüydü. Ortodokslar, dün akfamdan itiba· 
ren paakalya yortuları için büyüh perhize girmılerJr. 
. Apukuryonın aon gününe Baklahoran cl'oeTler ve KurtulUfta panayır 

. /rrırulur. Dün. birçolr maskaralar, Kurtuluşa giderek, yemişler, İf;mİfler, 
· ' eğlenmisfıerdir . . 

HitI~r'in on beş gün istirahat 
edeceği londraya biJd r idi. 
İngiliz dış işleri bakanı ay 
sonunda Berline gidecek. 

Tel: { Müdür: 24318. V••ı i,1.ri miidüril: 
ld•r• v• Matbaa: 24310 

24319 

Dün Haliu soltulan Tama hoa adlı Yunan tilebi 

Gaz ve benzin yüklü 
bir vapur daha çevrildi 

Yunan sahillerindeki bütün fenerlerin 
sönük oldukları dün tebliğ edildi 

Bugün çıkacak vapurlar 
Dün Karadenizden limanımıza iki 

Yunan vapuru gelmittir. Bunlardan 
birisi Tornahoa isminde ve 6 bin ton 
kömür yüklü bir fİleptir. Sovyet Rus
ya limanlanndan gelen ve Franaaya 
gideceğini bildİTen bu tilep, muvakka 

İsmet İnönü 
Hükumeti 
Ve Sovyetler 

Bir M<Jskova gazetesi 
pc 1 tıkamızı 

tebaı üı ettiriyor 
MOSKOV A, il (A.A,:) - J.ıimal 

de Moıcoa, hmet lııoiiorii lır.a.iJMeiniıaı .., 
Yılı münaoebetile netrettial bir maka
lede, hmet l nönü iı. TeWilır Rüttü 

(Devamı 6 mcı .ıufcdc) 

Tayyare piyangosu 
Talihlileri 

18 fnd tertip tayyare piyango
sunun birinci keşidesi dün başla • 
mıştır. Dünkü keşidede 500 numa
ra çekilmiştir. 3 bin ve bin liralıik 
büyUk ilkramiyeler çılonıştır. 30 
bin ve 10 !bin liralık lıkramiyeler 
buıgiin çekilecdktir. 

Dün çekilen numaraların sıra
ya dizilmiş liııtesi ve kazandığı ik
ramiyeler 6 mcı sayıfamızdadır. 

ii 

ten limanunızda alıkonulmu§ ve Halt• 
ce aokulmu,tur. Şimdiye kadar alıkoo 
nulan gemiler bununla b"§i bulmak • 
tadır. A11imina Bayika adındaki diJ 
ier Yunan gemisi ise Köstenceden g 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bay Yum/ :Ak~ora 

Hazin bir ölüm 
-o-

Yusuf Akçorayı da 
kaybettik 

Iıtaııbıd aaylavı ve Türtı: tarihi tetldlı 
emıiyeti i.zasmdan Bay Yuıuf Akçora 
dün aktam vefat etmiıtir. 

Türk inkılap hayatının olduğu kadu 
irfan Ye ilim hayabımzın da değerli b!f 
aimaaı olan Bay Yuıuf Akçora'mn bu &. 

(Devamı 6 mcı ııahifede) 

• 

N 
YAKINDA 

] - .Abnanyadan getirttiğimiz, 1935 
modeli, en milkemmel bir Rotatif 
makinede, 

2 - Memleketin içinde ve dıtında, bil
haHa bizi en çok alakadar eden 
komşu memleketlerde, Balkanlar· 
da vücuda getirdiği büyük istih
barat teıkilatiyle, 

3 - Halkın sevdiği, beğendiği, değerli 
yazıcıların makaleleri, fıkraları, 
romanları ve diğer eserlerile, 

N 
Ôzü Sözüne u9gun 

Yalnız doğruyu yazar 
' 

CUMHURiYET TURKIYESlNIN BUGUNKU iLE
Ri ATILIŞLARINI G9ZONUNDE CANLANDIRAN, 

BU HAREKETLERiN SADIK BEKÇiSi VE 
KORUYUCUSU OLMAGA ÇALIŞAN, 

BUYUK BiR GUNDELIK HALiNDE ÇIKMAK iÇiN 

HAZIRLANIYOR. 
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T ARiHt TEFRİKA : 66 

Her hakkı mahlu:ı:dur. Y<Wmı Son Yemen ualüi Mahmut NEDlltl 

Yemen Vilayetine telgraf la 
on altı sual soruldu 

Osmanlı hükiimetin:n gafletinin derecesi 
gözlerde bjr kere daha kuvvetle canlandı 
Fakat bu iddiamı bir kere daha bin üç yüz efradı fahane bugün Hü 

ıözlerde canhuıdırmak ve isbat e- deydeye geldi. Bunların kısmıi.za.-
debilmek için 321 ihtilalinde, imam mı feasiz ve potinıizdir. iç çamatU' 
Yahyayı, ve Yemeni İatanbulun, lan da olmadığı müp.lıede edildi. 
Sarayın, Pad:phm nasıl gördüğü- Ali pqanın ifadesine nazaran ge-
nü, nan! hiç tanımadığını anla- lecek kuvvetin bu suretle çamatır-
tan bir vesikayı ihmal etmemem uz bulunduklan anla,ılmıt, bura-
li.zımdır. da ise levazımat deposunda çama.-

Bu ihtilal büyüyünce, paditah tır vesaire gibi bir teY mevcut bu-
Cczair Bahrisefit valisi Abidin lunmadığı gibi qkıyadan kurtulup 
pafayı da, birçok diğer makamat gelmit olanlardan elyevm dokuz 
g'bi, Yemen itile uğraşmağa me- :rüz raddesinde bulunan efradın 
mur etmiftir. yazlık elbise mevcudu verilmit ise• 

Merhum Abidin pa,a (*) o za· de peyderpey çıplak gelmekte o-
m '\n Yemen v:layetine telgrafla on !anlara verilecek elbise mevcudu 
altı sual soruyordu. Bu on altı su- olmadığı görülmüştür. Rızayi ilii 
ali okuyunca, insan zanneder ki, hazreti hili.fetpenahiye muhalif o-
yemen vilayeti Osmanlı hükfuneti- lan fU halin devamına mahal kai
nin eline henüz geçmiştir. Ye ge- mamalı: üzere kuvvei munzama için 
çer geçmezde orada bir isyan ve ıniktarı münuip elbise, çaznatır, 
ihtilil ıba.şla.mışbr. Devlet bu i.ni fea ve ayakkabı gönderilmesinin 
vaziyet karfısında ilk i• olarak o- befİncİ orduyu hümayun kumandan 
ra ahvali hakkında ma!Unıat alıyor. lığına irade vı burada bulunan ef
Halbuki bu ihtili.I başladığı zaman rat için de lüzumu görülen külli-
Y emen üç yüz yetmit küsur sene- yetli fes, çaınatır ve ayakkaplan· 
Clir, atağı yukan dört yüz senedir nm makamı aerasker)ce mü _tace-
bizim bir vilayetimizdi. Bu kadar len İrsal ettirilmesi hususunun i-
2aman idaremiz altında kalmıf o- cabedenlere ferman buyrulması •• ,, 
lan bir kıtayı nasıl oluyordu da ta- (Bitmedi} 
myaınamıf bulunuyorduk. 

ı,ııe bence felaketimizin en bü
yük, en esaslı febebi budur. 

Bakınız Abidin pa,a Yemen vila
yetinden neler aoruyordu. Bunları 
okuduktan sonra Osmanlı hükume
tinin gafletinin derecesi gözlerde 
bir kere da.ha ve kuvvetle canla-
nırı 

1 ·- E~kıyoa reisi harp için kaç 
bin müsellah şaki toplayabilir? (2) 

2 - ~ ıya arasında ibtili.f olur
sa kuvvetleri ne tekil alır? 

3 - Akçe sarfile efkıya arasında 
bu sırada ihtilaf çıkarabilmek 
mümkün müdür? 

4 - Eşkıya rei inin eline gecir
diği topları kullana.bilmek için 
topçusu var mıdır? 

5 - İnkıyat etmemek için en zi
yade ısrar eden efkıya reisi - ya
ni imam - mıdır, yokaa etralmda
ki batarat mıdır? 

6 - Zamanla eskıya kuvveti ar
tar mı, eksilir mi? 

7 - Kıtlık has.,.bile e•kiva 
kendilerini beslivehilecek mekülat 
bulabilirler mi, Eakıyaya sahilden 
ı:ahire gelebilmekte midir, ve geli
yorsa kimler vasıtasile gelir? 

8 - E~kıya reisi Seha.re ve Kıf
leye ne maksada mebni tüfek, top 
Ye mühimmat sevketmiftir. 

9 - Eşkıya reisi eski ikametga
hı olan Saadeyi tahkim ediyor mu? 
10 - Mahut pki gibi bu aırada 

tekavet iddiasında bulunan var mı 
dll', vana kuvveti ne raddededir. 
ihtilaflarından hükUmeti ıeniye 
müstefit olabilir mi 7 
11- Yemende ecnebi veya Mısır 

müsitlerinin mevcut ve ifsada-
tmm gayri münkati olduğu da ma. 
lilmur. Bu müfsitlere hıç tesadüf 
ettiniz ıni ve tesvilatı hakkında ma
lumatınız nedir, efkıya reisi ecne
bilere bağlı mıdır, onlardan ümidi 
nedir? 

12 - Büyük çaptaki toplar el
yevın nerede bulunuyor? 

13 - Etkıy& reisi ahaliden topla· 
~ığı akçeyi bir kaideye usule tev
fikan mı topluyor yokaa keyfi
nin istediği gibi ve herkesin serve
tine göre mi para "1lısil ediyor? 

14 - Topladığı para tahminen 
kaç bin liraya baliğ olmuftur. Bu 
parayı tamamen etkıya idare5ine 
mi sarf yoksa kendi nefıi için mi 
aaklayor. Bu paranın toplanmasın 
dan dolayı ahali dilgir oluyor mu? 

Bu suallerden peki.il anlatılı
yor ki lstanbulda saray ve Babıali, 
lı:arfısına dikilmit olan İsyan ha'f'e
ketinin içyüziinü değil, Fakat Ye
meni bile tanımıyor. Diyebilirai • 
niz ki, bilse, tanısa ne ya.pauk, 
ne yapmak kudretini haizdir?Evet, 
bu doğrudur, maalesef bu çok doğ 
rudıır. 

Yemen de '-flayan bu büyük is
yanı baıtmnağa İttanbulun &Ön
derdiği asker, Osmanlı hükumeti· 
ne kötü, ne berbat bir idare elinde 
kıvrandığını daha açık, daha hazin 
bir ~eldld<: gösterir. 

O zaman Yemene gönderilen as
ker için Z mart 321 tarih ile mabey 
ne yazılan şu telgrafa bakınız; 

"Mirliva Ali p&fa ile livumdan 

• Bu sua!lere o zaman verilen cevap
lan da buraya kaydetmek Arabistan 
vaziyetini biraz daha tenvir edehileceği 
için faydas-z değildir: 1 - Cevap: tına. 
mm maaşlı ve muvazzaf eşkıyası öteden 
beri idaremize dahil olmamış görünen 
H · ş'd ve civar kabileler efradrdır. Uzak 
kazalar ve mahallerd•n, beyinlerinde kan 
davaları, olduğu için gelmezler, asker 
buraya gelin;e biz de harbcderiz derler, 
binaenaleyh. miktarları şimdiden kesti
rilemez. Haleti rubiyeleri icabı, eğer as
kerimiz çok olursa onlar azalır, askerimiz 
az ise çoğalırlar. 2 - Beyinlerinde ihti· 
laf olursa harbe karışmazlar veyahut 
her kabile kendi mmtakasında harbeder. 
3 - Son senelerde naehiller elinde kal
mış olan Yemenin suüdaresi hasebile e~· 
kıya mütemadiyen muvaffak:yetlcr elde 
etmişlerdir. Bu muvaffakıyetler onlara 
birçok silah, cephane, para vesaire temin 
etmistir. Artık harblıı tadıru almışlar ve 
büyük, t~tlı ümitlere kapılmışlardır. Du 
sebeple para sarfilt aralarına ihtilaf ihti
lif sokulm.ıur.t şimdilik imkansızdır. 

4 - Eşkıyaya geçen toplan 
İ3timal için, bizim topçulardan ellerinde 
esir bulunan k:rk kü:ıur neferle iki üç ~a
hitten istifade etmek isterler. Bunlar 
Şeharede mevkufturlar. Vakta eşkıyaya 
hi.tmet etmek istemezler. Fakat eşkıya 
bunları 61ümle tehdit ederek zorlıl çalq
tıl'ıyorlar. 

5 - En aiy;ıde tckavctte ısrar eden, 
§alı:ınin pederi nezdinde on beş sene ka
dar bulunan ve Ebülbüda zade ile de bir 
hayli temasta bulunan ve şakınin vaktile 
intihabına da vasıta olan birkaç kişidir. 
İmam bunlarla bıuı kabile reislerinin ka
rarlarile hareket eder. 

6 - Eşkıya kuvvetinin artıp azalma&ı 
zamana değil muvaffakıeytlere tabidir. 
Eşk:yanm firndiye Jı:adar ihraz ettikleri 
muvaffalayetlerden dolayı günden güne 
artan kuvvetleri, ancak bizim muvaffa
kıyetimizle aaalabilir, hattii dağılabilir. 

7 - Kıtlık basebile bir noktada 
külliyetli eşkıya toplanıunu. Askerimi
rin karş,,.ında bir iki konak uzakta bulu. 
nur.ar, köylerden mehma emken er • 
ı:ak tedarik ederler. Zahire büyük ker
vanlarla sahilden San'aya almmaz, Teha· 
meye gelir, oradan pazarlara ve her tanı,. 
fa dağılır. 

8 - Müşir Ahmed Feyzi pa-
ta hazretlerininin Yemen u • 
mum kumanlanlığına tayin ha. 
berini aldığından ve binaenaleyh artık 
San'ada barınmak kendisi için güç ve im
ktn= göründüğünden takip vukuunda 
Şehare ve Kıflcye iltica ile en şiddetli 
müdafaasını orada yapmak malı:sadile 
heyetin, top ve mühimmatını oralara 
nakle mecbur olmuştur. 

9 - Reisi eşkıya zannedildiği gilıl 
Sa.adeyi değil, fakat daha muvafık buldu
j!u Şebareyi tahkim etmektedir. 

10 - Saadcde kendisini Zeydilerin en 
llimlerinden ve mütcneffizlerinden sa 
yan Seyit Hamyanis hali harekette ise
de parası ve silahı olmadığından İmama 
galebe edemiyor. Hali münazaa ve ihtilif 
tadırlar. O da imamet iddiasındadır. 
Tamamen galip gelebilirse elbette imama 
mazarratı olur. 

11 - Yemende şimdiki halde ecnebl 
Mı.>ır müfritlerinden kimseler yoktur. 
BJylc bir şey görmedim. Esasen Zcydile
nn bug'jrurü taassublan böyle bir şeye 
müsait değildir. 

12 - Büyük çaptaki topların nakilleri 
müşkül olduğundan şimdilik yerlerinde 
bırakılmışlardır. Yani San'a Mağmak 
Grohça, ve Zafir lıalelerindedir. 

13 - Herkesin scrvı>tine g6n: a~r. frt
re ve ıer'I zekat ıwnlarile para alıyor. 
!ar. Fakat bazı kabile reisleri zenginleri 
diledikleri gibi soyup, istedikleri gibi pa· 
ra toplamaktadırlar. 

14 Şimdiye kadar topladığı para tah mi
nen otuz, kırk bin lira .,ddesindedir. 
Bir taraftan Ulema ve sadaı:a ve eşkıyaya 
amdiyor, bir taıııftan ııandığmda nlda· 
yor. Bu panıtun toplanmaınıdan dol•yı 
ahaliden dilgir olanlar 'f'&Tdır. Ancak 1 
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HA CI HABERLER 
Silahsızlanma ve 
lngiltere · 
AYam kamarasında mü

nakaşalar oldu 
LONDRA, 11 (A.A.) - Avam ka· 

marasında Mister Atlee amele fırka· 
amm takbih tahririni müdafaa ederek 
nep-edilmif olan beyaz kitabı §8.Yanı 
teessüf bir vesika olarak tavsif etıni1-
tir. • 

Mister Baldvin bükıimet taraftan 
mebuılann alkıılan araaında kürsü
ye çıkmıı ve ıu beyanatta bulunınuı
tur: 

Demokrat hükümet, beyaz kitabla 
hakikat olduğuna kani olduğu ıeylcri 
demokrat millete aöylemiıtir. Bütün 
partilere menaub lngiliz idare adanı
lan Akvam Cemiyetinin teıekkülün
denberi ellerinden geldiği kadar OIUl 

tutmak için çalışmışlardır. 
Liberal partisinden Sir Herbert Sa 

muel, demiftir ki: 
Umumi ır.ili.lwzlamna. emniyete 

doğru giden en hakiki yoldur. Fakat 
hiikümet yeni bir ır.iliblanma yarııı • 
na bqlamaktaılır ki, bu ya ifliaa ya 
haı:be müncer olur. Beyaıı kitabta Al 
manyavn ...... - • - ...... lm"h taıaVTUr e • 
dilmiyecek derecede acemice bir dip 
lom.atıa. ..._ .. _ _ ......... 

Sir Oauaten Chamborlain demittir 
ki: 

Teaadüfi aebeblerden pathyabile • 
cek bir barl>e karp Akvam ceıniye • 
tinin verdiği emniyet çok büyüktür. 
Fakat bugünkü insanların zihinlerini 
kanttıran ve silahlanmayı arttıran bu 
gibi haberler değildir. Bungükü ha • 
kiki tehlikesi herhangi bir milletin U• 

zun uzadıya düıündükten, hazırladık 
tan acnra ve münaaih gördüğü saat
te Jnilli bir emelini yerine getirmek, 
ınemleketini büyültınek veya intikaın 
almak için sulh yollariyle yapamadığı 
nı harb ile yapmak İJtemesindedir. 

Mister Chamberlain, bundan sonra 
beyaz kitabı müdafaa etm.İf ve dem.it
tir ki: 
Doğruyu söylemekle birçok iyilik • 

ler yapıla.bileceği hususunC:•.ı ben de 
Mister BaldYin ile bir fikirdeyim. 

Küba 
Yeniden karıştı 

Hükumet ordunun muza
heretile tutunabiliyor 
HAV ANA,. 11 (.A.A.) - Gece yanu 

ihtilal hareketini andll'an umu.W bir 
grev ilan edilmittir. Bütün ada.la mü • 
nakaU.t felu u,'iram.ııbr. Tramvay ve o
tobüslerden bazılarını po!İ1ılerte askerler 
sevk ve idare etmektedirler. Saıtsur do
layısile, havadis toplamak ırüçleımiıtir. 

Greve iftirak eden komünistler, TilZi
yetin vahametini arttırıyorlar. Binden 
fazla tev!Ufat yapılınııtır. Vaziyet, en· 
dife vericidir. Grevciler, ubat etmei• 
karar vermiılerdir. 

H ülaimet, ordunun miizaberetile tu
tunabilmektcdir. 

B. Batista, B. Menılieta'mn istifa et· 
miyeceiini ve tetbiı hareketine kartı 
ıiddetle muksbele edeceğini sôylemiıtir. 

Şahirde bombalar patlamıı, bir dok• 
torla biJvok talebe ölmüılerdir. 

HAVANA, 11 (A.A.) - Hüklimet, 
Küba'nm her tarafında hali harbin mev• 
cut olduğunu beyan etmiıtir. 

HA VANA, 11 (A.A.) - CumartC'li 
aktamı çıkan ve 4 k.iıinin ölümüne, bir· 
çoğunun da yaralanmasına baiı olan ka· 
nııklıklar üzerine, örfi idare ilin olWl
muıtur. 

Alman hava zabitlerine 
askeri rütbe 

BERLIN, 11 (A-A) - Havas mu· 
1ıabirinden: 1 Nisandan itibaren ha· 
va aporları birliği erki.nının aakeri ün 
vanlar alacaklanna ve ordudaki mu
kabil rütbelerinin alametlerinsi lafı • 
yacaklanna dair, diplomatik maha • 
filde dolatan tayialar bııklı;mda vu • 
kubulan bir auala c:ovaheıı Bay Goe • 
ring: 

cHava kuvvetlerimiz, bic; bir za • 
man, başka milletlerin• aulh ve buzu• 
runu ihlal makıadmda kullanılmıya • 
caktır . ., demipir. _....,.._ 

Dünyanın en büyük 
vapur lan 

LONDRA, 11 (A-A.) - (Nonnan· 
dia) pmisi.W. sahibi olan Franauı tir 
keti ile ( Kuin Mari) nin ııahibi olan 
ıirket, Fransrzlann büyük gemisi ile 
bu geminin harekat tarihlerini teılıit 
etmiılerdiT. Böylece her iki büyük ıre· 
mi, ayni zamanda hareket etmiyecek 
lardir. 

Ba'ıkçılan götüren buzlar 
MOSKOVA, 11 (A-A-) - Royterı 

Sular hazer denizinde buz kütleleri 
üzerinde 200 balıkçıyı alıp ırötiirmüt· 
tür. Bunlardan yetmifi karaya çık • 
mağa muvaffak olmu§lardır. Tayyara 
ler balıkçzları bularak yiyecek, aıcak 
elbiM ye ırazete atmIJlardır. Bir tay· 
yare bus üzerine inerek birkaç balıkÇl 
yı al.m.q ve tekrar uçmuıhır. Aratl:tr· 
malara de'V&l'll edilmektedir. Bu kasa. 
bu sene ayni mahiyette üçüncüdür. 

her kabilenin rüesasından ve en yakın 
akrabal<:rmdan ~ltı yüz kadar rehır.e a
lınmıştır .• , h o kalesinde mahpus olan 
bu rchmeler de katledilmesi korkusile 
kı!'llSe ses ctl.;arar.u.a.aaalı:tad1r 

Hitler on beş 
Gün dinlenecek 
lngil:z nazırı seyah tini 
ay sonunda yapabile ek 

LONDRA, 11 (A.A.) - Almanya 
Dıt itleri Bakanı, Bcrlindeki lugiliz -
firine, B. Hitler'in ıS gün istirahat ede
ceiini bilclinniıtir. Yon Nörat, lngiltere 
Dıt itleri Baka:mun bu ayın 24 Ü ile 
30 u arasında ziyaretini yapabileceğini, 
B. Hitler'in o tarihte tamamen iyileşmİf 
olacağım ilave etmiıtir. 

Sovyet Sefiri, B. Eden'in Moakovaya 
seyahati münaselbetile hükümetinin mcın• 
nuniyetini bildirmek üzere Dıt itleri Ba. 
kanbimı ziyaret etmiıtir. 

Bu seyahat tarihinin yakımla tesbit 
edileceği zannediliyor. 

lngilterenin Almanyaya ktırfl 
vaziyeti 

LONDRA, 11 (A.A.) - Timeı gaz&
teai "Akkitab., a karşı yapılan itirazlara 

mulud>ele ederek lngiltıerenin, Alman -
ya'ya karı• vaziyetini asla deiittirmemiı 
olduğunu iıpata çalıımaktadır. 

Balkan antantı 
Büyük imtihanlardan 

biri geçit-ildi 
LONDRA, 11 (A.A.) - Mançester 

Gardien cazeteıi ••Balkan gerginliği,, 
batbğı altında buııün nqrettiği bir ma
kalede diyor ki: 

"Y unaıı büküınetinin Balkan antanb
na karııı vaziyeti her hald~ haliıanedir. 
Bu antant fevkalade müıkül bir vaziyet 
muvacabeainde istisnai surette bayırh 
olduğunu göstermiıtir. Hadiselerin tim· 
diki cereyanına gör.., YunaııHtamn va
ziyeti tahdit edilmiı bulunuyor. 

"Balkan antantı bu veçhile büyük im· 
tibanlanndan birini geçirmiıtir.,, 

Sevki yat durmadı 

ltalyanlar bir tayyareci 
daha gönderiyorlar 

CENOVA, 11 (A.A.) - Hava Ba • 
kanlığı müıteıan General Valle, Roma
dan tayyare İle gelmiştir. Şarki Afrika. 
ya gidecek bin tayyareciyi Musolini Dil• 

mına scli.mladıktan sonra teftiı etmiı • 
tir. 

NAPOLI, 11 (A.A.) - Şarki Afr'.l.-a· 
ya sevkedilecek olan Firenze fırkası bu
gün hazırlıklarını tamamlıyor. Bu fırka
ya kumanda eden General Maraviglia, 
halkı" sürekli alkı§!an araamda Firen
ze'den gelmiıtir. 

Avrupa barışı 
Fransızlara göre sadece 
Almanyanın elindedir 
L YON, 11 (AA.) - Panaymn kü

tadı aıünasebetile, B. Flanden söylediği 
nutukta demiıtir kiı 

"- Fransa, f&d< ve Tuna misaklarile 
her hangi bir mütearrıza kartı yenilmez 
bir tesanüt teır.iı etmeğe çalıııyor. Ba • 
nıı teaiinat altına almak için manevi 
kuvvetlere ltalya, Sovyet Ruıya, Küçük 
anlaıına ve Balkan anlatması gibi barba 
mi.ni olmak için Uluılar Derneğinde 
birleten ırenç kuvvetler inzimam ebnek· 
tedir":' Büyük Avrupa banıına eriıilmeıi 
Almanya'nın billı:ıü niyetine bağlı bu· 
lunmaktadır. 

Türk-Holanda 
Dostluğu 

LAHI, 11 (A.A.) - Türk - Hollan
da Cemiyeti son ı:ünlerde burada yd· 
lık ııenel içtimanı• y11pmı1br. 

Baıkan, geçen yıl içinde emniyetin 
faa!Qeti hakkında izahat verdiktan aoa
ra, ıreoel katip Dr. T. M. E. Baron Tes
ta uzun ve mufaaaal beyanatta bulun • 
muı ve son aylar içinde yeniden 30 Z&• 

bn cemiyete aza yazıldığını bildirmesi 
alkıtlarla kartJannııtbr• idare meclisi 
izal,ldarmdaıa üçü heldanda yapılan in
tihabatta Profesör Dr. F. M. Tbaröhl, 
avukat G. V. C. Claessens ve Profesör 
OT. R. P. Cleveringi yeniden alkıılarla 
aza aeçilmiılerdir. 

Cemiyetin fahri reisi olan Türkiye 
MaılahatgÜzan B. Nuri Batu ve ~ilik 
katibi bu içtimada hazır buhınmakta idi
ler. 

Mih~ilof davası 
SOFY A, 11 (Milliyet) - Sofya as

keri nıabkt11DC1i, Resmi Gazetenin 52 
inci aayıaında lvan Mihailof aleyhin• 
de iki dava daha ilin etm.iftir. Bu ilin 
da lvan Mibailofun 8 Nisanda Nore
kop mahkemesi aalonunda bul~~ı, 
gelmediii takdirde her iki dava ıç.ın 
de gıyaben hüküm Yerileceii bildiril· 
mektedir. Diier taraftan Burgazdan 
bildirildiğine göre, Flibe askeri mah
kemeai, lVl\D Mibailofla karısını ka • 
çırmakla suçlu olanların davaama 
mülki mahkeem tarafından bakılma· 
ama karar vermiftir. 

Şmelling gene galip 
HAMBURG, 1l (A,A.) - Ağır ır.ik 

let •ki dünya ıampiyonu Almanyalı Şmel 
ling dokuzuncu rauntta müsaraayı ter 
keı:l:m ı\menblı Hamas': nıııilfıp et • 
mi t l". 

. ' ' . . 

D 
2iraat Bakanlığı tejt;ş heyeti 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Ankara Teltif heyeti kadrosunun ya 

pılmaaı Uizım gelen teltiflere, ki/ayet etmiyecek kadaT daT olması Jo
layısüe Ziraat Bakanlığı Teftif Heyeti kadro8Unu genifletmek ~' 
Barem kanununa ek bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Türk - Alman ticaret anlaşması 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Almanya ile yapılacak ticaTet azlat 

maaı müzakerelrinde bulunacak Hariciye Bakanlığı umumi kiitibi N~· 
.man Rilatın reisliğindeki heyet bu akşam lstanbula hareket etmiştı'; 
Heyet bir gün lstanbulda kaldıktan ıronra Berline gidecektir. Ticare 
müzakeresinin iki üç halta süreceği tahmin edilmektedir. • 
Berutta deliren bir asker dokuz 
kişiyi öidürdü, iki kişi yaralı 

BERUT, 11 ( A.A.) - Birdenbire deliren bir mker dokıu kişiyi öl· 
dürmüş ve iki kişiyi yaralamıştır. Deli yakalanmıştır. • • 

B. Pavlof l!ulgar elçisi oldu 
ANKARA, 11 ( A.A.) - Bulgaristan hükumeti tarafından esl:i ~l· 

çi Pavlol'un Ankara elçiliğine tayini luzkında vaki olatı i.stimuıca lıii' 
kumetçe memnuniyetle muvafakat edildiği öğrenilmiflü-. 

Bu grıristarıa kaçan asi zabitler 
SOF} _ , 11 ( A.A.)- Reuter ajann bildiriyor: • 
General Kameno• erkanı haTbiyesine mensup 17 zabitle bfrlıklB 

Mestanlı civarında"hududu geçmİf ve Balgar arazüıine iltica etmiştir. 

ATA1Ü K'e 
Gelen tt:brik 
Telgrafı 

ANKARA, 11 (A.A.) - Reisic~ 
burluğa tekrar intihaplan dolayııile 
Kamil Atatürk'e Çekoslovakya Dıt it· 
)eri Bakanı B. Bene. tarafmdan çekilen 
tebrik telgrafile Reisicumhuruma tara
fından verilen teşekkür cevabı: 
Kamôl Atatürk 

T ürkiya Reİ6İctiımhnru 
ANKARA 

Türkiyenin refah ve saadetine ve ci
han sulhunun menfaatına bu kadar fay• 
dalı olan yeni intihaplanndan dolayı 
hıirmetkar tebriklerimin kabulünü zatı 
devletlerinden rica ederim. 

EduarJ. Benea 
Eluelaıu EcfıJard Benea 

Dıı ifleri BakCJTU 
PRAG 

Cumhur riyasetine yeniden seçilmem 
münascbetile bana gönderdiğiniz temen• 
niyattan dolayı zabi.lilerine t"§ekkür 
eder vt! derin m11t.•bbetime jnpnınanm 
rica ederim. 

Kamal ATATVRK 

Uyuşturucu madde~ere ait 
para cezaları 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Uyut
tıırucu maddelere aid, para cezalarının 
müdediumumilik vaaıtasile ta.haili u • 
zun muamelelere lüzum ıröaterdiğin • 
den Gümrük ve lrı.biaarlar Bakanlığı 
bu para cezalannm tahaili emval ka· 
nunau hükümlerinse göre, almmaamı 
temin için 2313 sayılı kanunun 28 İn• 
ci maddesini değİ§tiren bir kanun pro 
jeııi hazırlamıştır. 

Tekaüt 'kanunu 
ANKARA, 11 (Telefonla )-Teka 

üst kanununun 14 ünacü maddesi de
f'ittirilmesi için Milli Müdafaa Ba • 
kanhğı biT kanun projesi hazırlamq
tır. 

Sıtma komisyonu 
bitirdi • • • 

ışını 

ANKARA, 11 (Milliyet) - SıtP 
komisyonu Sıhhat Vekili Bay Dr. R.
fik Saydamın başkanlığı altında Baka°.• 
lık müsteıarı ve luhıuılıha umum ıııu· 
dürü, sıbna mücadelesi mıifettiıi, Aıüı•• 
sıtma enstitüsü müdürü ve 11 mucad"' 
le mıntakası reislerinin ittirakile ııeP .. 
lik toplantısını yapmı§br. . 

Bu toplantıda evveli. mücadele reı• • 
)eri geçen aıtma devrea.i esnasında ~ 
takaları dahilindeki m:icadcle faaliycU. 
toprak ve su ıalahatı ve bilhassa birÇ°f 
mıntakalarda bir hususiyet kazanan çe • 
tik işleri hakkında cedvel, harita v!' gr•; 
fikler üzerinde ayn ayn ve uzun izaha 
vermi:ılerdir. 

Bundan ıonra umumi münakapla~ 
batl.aııarak mevcut artma mücadele 
kanunları, nizamnameleri ye talimatı>I• 
meleri, istatistik uıülleri, mücadele~ 
ait idari, fenni itler ve önümüzdeki rn~· 
cadcle senesi içinde taıft>iki faydalı ~.,. 
rülen birtakun meseleler üzerinde go • 
rüıülmüştür. Komiıyon üç ı_ıüı;ı .dev_~ 
etmittir. Miicadele re.isleri bU' ikı !!üne 
kadar vazifeleri batına döneceklerdir• 

Talim ve Terbiye 
heyeti azalığı . 

ANKARA, 11 (Telefonla) - E•lıi 
Sinob aaylavı lbrahim Alie~dinin JA~ 
lavhğa seçilen Kizım Namıden a~a• 
lan Milli Ta.ı~.v~ Ter~iye. H~yet101• ıı:alığma tayını ili taadika iktıraD 
mİflİJ'. 

• 
Adliye Baksnlığı hususı 

kalem müdürlüğü 
ANKARA, 11 (Telefonla) - ~ 

kara sulh bi.kimlerinden Mebmed Şi' 
kir, açık bulunan Adliye Bakaıılı J 

hususi kalem müdürlüğüne, Anl<"';. 
aulh hi.kimliğinse de Gönen müdd_!0 
umumiai Necded Kemaleddin.~ Ur 
ediJaııitlerdir. _,, 

Maliye teşkilatı genişliyot 
Vergi tarhında mükellefin 

hakkı kagbolmıyacak 

İçeri işler Bakanlığı da çalışkan memur' 
larının terfii için bir laviha hazırlıyor 

ANKARA, 11 (Telefonla) -. J:liikil· • ..,
met, acırek ınaliyede, ııerek dahiliyede 
i§!eriu düzenini ve memurların çalııma 
derecı;leriııe göre terfılerini alakadar e-
den iki mühim pro~ ile menuJdiir. 

Bunlardan biri, Maliye Bakanhğınm 
ıncrlı:ez ye t.qra t"§kİlatı için hazırladığı 
yeni projedir. 

Bakanlık mevcut merkez ve tafra lef• 
kilitlaruıclan kadro ihtiyaçlaruun ..neler 
olduıonu sormuı va cevaplar ıre!meğe 
baflamııtır- Gelen cevaplara gÖtt, kadro 
n projeler üzeri,. tetkikler yapılmak~- ı 
dır. Haber alcbinna söre bakonhk verııı 
tahsilit ve tııılıakkukunun dıdıa -.ıı " • 
miikellefferi memnun edecek bir tarzda 
yapılmasım temin maluadile varidat U• 

mum müdürlüğüniin merkez n t&fra 
tetkilibnı ırcniıletecektir. ı 

Diier taraftan içeritleri balutıılıiı da 
dahiliye memurlarmm tem, aicil_ v~ kı· ı 
demleri bakkmda bir kanun proJ'IU ha-

l kta idi. Bakanlık ınüdürler eııcii· • 
::.,:.:, de ırözdım aeçirilen bu lıanWI 

· · · ....ıarma ıröre, ınemurların proJ&&lllle . ki 
taiileri tube iınirlerile onun fevkinde. 
amirin, memurların çalııkanh&ı ve vazı• 
fesine gÖlterdlii ihtimamdan dolayı ~ 
receklet"i iyi siciller' bakonhlıçsı tetkik 
edilmek sure· ;apılacaktır. 'l'e~:" 
her sene Cuır ri;ret ha~:d.;!: 
edilecektir. Memurlarm e 'cil 
)eri bir dcreceds iki ..,ne kal~ ."'cil~ salı 
almakla .,Jimkiin olacaktır. lyı il •· 

- Mali,,. Bakanı Say FııaJ p 

cıay&n memurlar ertesi ııene ~ , 
vuilecek ıicile ıröre terfi ettiril~., 
dir. Mesleklerinden uzun boylu 8 .ı- , 
keıilen memurlar tıekrar meıleje 
mıyac:aklardır. • 

• 



Fazla değer 
1930 Eyliil 60nlarında bir gün 

Atina stadının aom mermer tribün 
leri yetmif bin •eyirci ile dolmuf 
olduğu sıralarda kapının önünde
/ti eteklikli Efzun nöbetçilerinin 
çaldık~arı tiz boru 140 bin gözü 
o tarafa çevirtmişti. Ben bu ilk 
Balkan oyunlarınııla Türk kafilesi 
idarecisi olarak stadın pist kısmın
da idim. Kapıdan l/İren bir kala
balığın önünde beyaz sakallı, göz
lüklü, boylu boslu narin bir ihtiyar 
geliyordu. Yaklaşmadan tanıdım: 

"Kirye Venizelos ... " dedim. 
Geldi, geldi. Stadın ortalanna 

doğru yaşlcıytığı zaman iki keçeli 
halktan bir kısmı (Zito!) diye, 
bir kımıı da (Kato!) diye bağın
JIOr, ıslık çalıyordu ..• AlJın1 et -
medi, gülümaiyerek yürüdü. Elin
deki şapkasile halkı selamladı ... 

Bir aene aonra ayni stadda Is • 
rrıet lnönile birlikte, gene ayni ka
ııulan girdiler. Bu sefer halk hep 
bir ağızd'an (Zitol) diye bağın -
Yordu. Ağır ağır sreldiler ve ayni 
mermer stadın 1erel tribününe o
turdular. Oyunları açmak için iler
leyen Kirye V enizelos, tam o •ıra· 
da biraz dağdan yağmur bulutla
rını göstererek: 

- Allah bile bugün bizimle be
raberdir. Bakınız havayı nasd aç
tı ... diye iki komfU milletin birleş
mesindeki kuvvetli manayı anlat
mak istemiıti. 

Aradan zaman geçti. '.Arz bir -
kaç defa mahreki üstünde gezin • 
di. Yunanistanda iktidar mevkii 
Venizeliatlerden Halkçı&ıra geç • 
ti .. , iki milletin dostluğu zayıfla
mak pöyle dursun, ittifak tlerece
rine vardı. Vstelik bir de (Balkan 
andlaşması) kunıldu. 

Kim derdi ki; 1931 de Atina sta 
dında o sözleri söyliyen Kiryfl Vfl
nizelos günün birinde Yunanistan. 
ela kanun harici sayılacak ve kel
lesini getirene para adanacak. 

Gazetelerde okudum: Yunan 
hükumeti Giridli ve y<qlı politika
cının ba,ını getirene bir milyon 
drahmi verecekmif. Bizim para ile 
12 bin lira ..• Etmeyin canım/ Bu 
lııtıdar ucuz muydU bu hafi Fazla 
etmez mi? .. 

1931 de kendisilcı beraber oldu
iunu havanın açdışından anlayan 
Kirye Venizelos'la bakalım bu •e
ler Tanrı beraber olacak mı?. 

Ben zannetmiyonım. Çünkü .> 

1931 de yoldaşlık ettiği fikirler • 
den ayrıldı. Şimdi bir ada gibi tek 
'-e .. ıkın kaldı. 

Kimin aklına gelirdi: Kirye 
(V enizelo•) un başına Yunan pa· 
rcuiı'e bir milyon mükafat konaca-
• /ll ••• 

B. FELEK 

16 MART 
ışgalin yıldönümü ihtifali 

bu yıl da yapılacak 
16 marbn kurban bayramına teaadüf 

etmeli dolayııile htanbulun iMali yıl. 

dönümü için bu yıl ihtifal merasimi ya· 
Pılnuyacağı aöylenmiıti. Oğrendiğimize 
töre, bayrama tesadüf ebnesine rağmen, 
>nerasim yapılacaktır. --Evkafta maaş 

Evkaf müdiriyeti Eytam, Eramil 
"" mütekaidinin Mart, Nisan, Maya 
ÜÇ aylıklarını ve hademei hayrabn 
Şubat vazife aylıklarile, memurları • 
nın mart maaıını dün dağıtmağa bat· 
lamııtır. 

1 ~ () ){ :-. l\ 1 
Oı Banka11ndan alınan cetveldir) 

11 MART 935 
AKŞAM FiYATLAR/ 

ISTIKRAZL\R 1 TAHVILA T 
l ,tikrau dalııi:1 i 96$ 
1133 Erpni 99 R.ıhbın 10.1S 
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il 27,75 AIL tabyjlj ı, il 47,80 
: 111 ZS,30 An. tah"ili 111 50,50 
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"ı.. .... 23 1 Çernoyİf 
.. F. Belçika 115 Altan 
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4,27,36 
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1a 
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55 

-.-
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MiLLiYET SALI 12 MART ~s3S 

Ş EH 1 R 
............................................................................................... 

HABERLERi 
EKONOMi 

Yumurta işçileri 
Sendikası 

-o-

Temiz mal röndermek için 
yeni bir tetkik 

Türkofis latanbul ıuheıi, yumurta iı· 
çileri için bir sendika kurulması huıu • 
ıunda mühim bir tetkika giritmiftir. Yu· 
murta ihracatmda yapılan kontrol iıle
rini daba kolaylaıtmnağa ve temiz mal 
ıevkini temine matuf olan bu tetkik ya
kında bitirilecektir. Oğrendiğimize göre, 
bu yumuTtalann aandıklanmasmda ça. 
frtbrılan i,çilerin bjr sendikaya bağlan
ması ve iıleme ameliyesinin bir çab al
bnda yapılma11 bu tasavvurun anahat
lan ara11ndadır. 

Odada aylık toplantı 
Ticaret Odası meclisi yann Odada ay· 

lık toplanbsını yapacakbr. Bu toplan • 
bda belli baılı olarak Türk • l ta}yan 
ticaret anlaıması tatbikab hakkında ha
zırlanan rapor konuıulacakbr. 

lsveçle ticaret anlaşması 
laveçle aramızdaki ticaret anla§111811, 

feaih hakkı her iki tarafça kullanılma
dığı için alb ay müddetle uzablmıfbr. 

Eko;ıo:ni müsteşarının 
!etki:< se 1ahatı 

Ekonomi Bakanlığı Müıteıarı Bay 
Faik Kurtoğlu'nun bir tetkik seyahatma 
çıkacağı hakkındaki haberler, fdırimiz· 
de alakadar makamlarca teyit ediline • 
mektedir. 

Vapurculuk şirketi 
umumi heyeti 

Vapurculuk Ş~ti umumi heyeti bu 
ayın 28 inde ıirket merkezinde toplana· 
caktır. 

Laipzig panayırı kapandı 
Leipzig illıl>ahar panayiri, kapan

mııbı-. Panayire İf için 200,000 kiti 
iıtirak etmittir. Bununa 2ı,OOO i ec • 
nebi tüccar ve aanayicidir. Bu adedde 
•eçen ıeneye nisbetle dörtte bir faz· 
labk vardır. 

Buğdayı koruma 
Kanunu 

Vilayette yeni bir komis
yon teşkil edildi 

Buğd&yı koruma kanununa göre ku
rulan eıki koıniıyon kaldınlımtbr. Bu 
komisyon yerine yeni bir komisyon ku
rulınuı Maliye Bakanlığından vilayete 
bildirilmiıtir. 

Komiıyon, Vali ve Belediye Baıkanı 
Bay Muhittin Ustünd ı3'ın göstereceği 
yüksek dereceli bir memurun baıkanlı· 
ğında toplanacaktır. Uyeleri ıunlardır: 

htanbul maliye müraluln Bay Raıit, 
Usküdar, Beyoğlu maliye mürakıplan, 
lıtanbul tahakkuk müdürü Bay Talat, 
Beyoğlu, Usküdar taJıakkul< müdürleri. 

Komisyona baıkan olarak vilayet mek· 
tupçuıu Bay Osmanın .gösterileceği an· 
lqılınaktadır. 

Komiıyon, buğdayı koruma k•nunu· 
nun tatbilunda maliye ile tüccar arasın· 
da çıkacak ihtiliflara bakacak ,tüccarın 
itirazlanru dinliyecek, kanun ve nizamı ... 
na göre bunları halledecektir. 

Fırtınadan 
Oturan vapurlar 
Dıı denizlerde fırtınanın 
dev&m ettiği bildiriliyor 
Dıt denizlerdeki tiddetli hrbna de • 

vam etmektedir. Karayelden esen hava, 
dün gündoğuıuna çevirmiftir. 

Çanakkalenin Ak1>aı mevkünde otu
ran lngiliz gemisi ile Ereğlide sığlığa 
bındiren Ordu vapurunun kurtardması-
na çalııılmaktadır. . 

Mersinden )imanımıza gelme" bekle 
nen Anafarta vapuru, fırtma yüzünden 
ancak bugün tı"'lebilecektir. 

Dünkü hava 
htanbu.I, 11 (A.A.) - Sıfır hararet 

dereceıine ve deniz loCViycsine indirilmit 
Darometre bu sabah: aaat 7 de 774, 14 te 
773, hararet dere<ıeıi 7 de 2, ı4 te 4.5, 
en yukan hararet 6.5, en ap.ğı 0.5. Rüz
gar poyrazdan eamiıtir. En yukan SÜ· 

rati saniyede ı3 metreye çıkmıfbr. --General Kenanın cenazesi 
Diyarbekirde vefat eden kıymetli ko· 

lordu kumandanlarımızdan General Ke
nanın cenazesi çarıamba günü aktamı 
ıehrimize getirilecektir. Cenaze perıem· 
be günü büyüle merasimle kaldınlacak, 
Topkapıdaki aile kabristanına gömüle • 
uktir. 

Erzurumun kurtuluşu 
Erzurumun kurtuluıunun on yedinci 

yıldönümünden ötürü, Erzurum liıeıin
den yetiıeııler kurun>u tarafmt'an dün 
gece Ferah tiyatrosu '13lonund~ bir (Er
zurum gecesi) terti11 edilmiıtir. 

Erzurum geceıinde tehrimizde b~lu: 
nan birçok Erzurumlular ve davetlilerı 
bulunmuı, kurtulut kutlulanmııtır. 

ErzuranıdG 
ERZURUM, 11 (A.A.) - Bugün 

tehrimwn kurtulu! giinü olmak dola • 
yısile Erzurumda tezahürat yapslmııtır. 

• 

Fakir kadın ve çocuklara bayramlık 
Hilôliahmer Cemiyeti lstanbul merkezinin dört gündenberi fakir 

kadın ve çocuklara bayram münasebetile elbiselik kumaf dağıttığını 
yazmııtık. Dün de birçok aileye elbiselik kıımaı verilmesine devanı e
dilmiştir. ÇarFl"ba günü de tevziat yapılacaktır. 

Almanlar talebe 
Mübade~esi istiyor 
Bu suretle iki memleket 
gençliği arasında kültür 
yakınlığı temin edilecek 

Berlin Belediyesi Mektepler Büroıu, 
latanbulda Olimpiyat komitesi umumi 
katibi Bay Ekrem Rüıtüye bir mektupla 
müracaat ederek Türk ve Alınan gençle
ri ara11nda grup halinde veya münferi. 
den tatil zamanlarına münhasır olmak 
üzere, talebe mübadelesini teldif etnJiı. 
tir. Ber~ belediyeıinin bu teklifine gö
re 1P'UP halinde ve muallimleri idareıin
de olarak Türkiyeden Almanyaya gide
cek ve Almanyadan Türkiyeye gelecek 
talebeye, Türkiyede Türk talebeainden, 
Almanyada Alınan talebeıinden bir grup 
refakat edecek ve bunlar mütekabilen 
biribirlerinin dillerini öğreteceklerdir. 

Talebe gittikleri memleketler mekteple
rinde meccanen oturacaklar ve İa§e edi. 
leceklerdir. Alman gençleri bir iki defa 
ıebrimize gelmiıler ve burada mektep
lrimizde miaafir edilmİ§lerdi. Bundan 
memnun olan Berlin belediyeıi Mektep
ler bürosu bu tekilde bir talebe mübade
lesini teklif ebnektedir. Bu aayede Türk 
ve Alman gençleri biribirini tamımı ve a· 
ralarında bir kültür yakınlığı vücuda 
gelmiı olacakbr. Berlin Belediyesi bu 
mesele ile me~gul olmak Üızere tebrimi· 
ze Bayan M. lvon Gynz iıminde bir me· 
mur göndermiş, bu kadın htaıılrulda ba· 
zı etmaslarda bulunduktan sonra Al • 
manyaya dönmüttiir. 

Alman belediyesi grup halinde Ye mu· 
allimleri refakabnda olmayarak Türkiye 
ve Almanyaya gelecek talelıelerj de ai· 
leler nezdine yerleıtirmeyi teklif etmek
tedir. Yani Almanya ve Türkiyede bulu· 
nan birer aile, mütekabilen çocuklarını 
evlerine kabul ederek barındıracak ve 
geçindireceklerdir. Diğer taraftan Al • 
manyanın Hitler gençlik te~kilab harici 
jıler müdürü Bay Nabersberg de gene 
Bay Ekrem Rüıtüye r.Üracaat ederek bu 
yolda talebe mübadelesini teklif etmiı 
ve Almanyaya gidecek olan Türk talebe
ıinin, Hitler gençlik tetkilab tarafından 
hüınü ıuretle kabul edileceğini ve mÜ· 
nasip yerlerde barmdınlarak iate edi • 
leceklerini bilcfırıniıtir. Bay Nabeaberg 
bilhaua Galataaarayb gençleri davet et· 
mektedir. Galatasaray lisesi, bu tatil za· 
manlannda bir seyahat tertip edeceğin
den Bay Ekrem Rüıtü bu davetten lise 
müdürlüğünü haberdar ebniıtir. 

Berlin belediyesi mektepler bürosu • 
nun ve aynı zamanda Bay Nabesberg'in 
müracaatı Maarif Bakanlığına da bildi
rilmiıtir. Bay Nabesberg geçen sene Js. 
tanbula gelmit ve Ankaraya giderek 
Halk Fırkau gençlik tqkilab ve Halkev· 
)eri hakkında izahat alıruıtı. 

l'OLIST/i 

Sokakta baygın'ık 
Boraa tevzi memuru Bay lbrahim Q. 

rozdiba.k önünden geçerken üzerine bir 
fenalık gelmiı ve yere düımüıtür. icap 
eden ilk ırhhi tedbirler yapılarak kendi
ıi hastahaneye kaldırılmııtır. 

Ev mi yaptıracak? 
Karaağaç cadde.inde Eminin tuğla 

harmanından bin tuğla çahnmıfbr. Şüp
he üzerine Haydar isminde biri yakalan· 
mııtır • 

El biri iği ile dövmüş!er 
Vefa caddesinde Tatçelmıece ıokağın· 

da oturan küfeci CaEtr polise müracaat 
ederek Meyvehoıta Fettah ve arkadaı1a· 
rı tarafından dövüldüğünü idclia etmit 
ve suçlu.lar yakalanırutbr. 

Kıımar 
Akıarayda Küçük Langada bostan i

çinde evsiz talmmndan Ali ile Salah:ıd
din zarla kumar oynarlarken yak3hn • 
mıılardır. 

Briç müsabakası 
T ertib ediliyor 
Alınacak neticeye göre 

Balkanlara da 
teşmil edilecek 

Türkiye Turing ve Otomıcıhil Kulübü 
yakında bir briç müsabakalı tertip ede
cektir. Bu müsabakadan maksat Türki
yede bulunan briç oyunculannm kabili
yeti, oyundaki mehareti hakkında bir 
fikir edinmek ve bunlan biribirlerile ta• 
mıbrmakbr. Bu oyunda f&DI veya para 
ve kumar meselesi mevzuubahis değil
dir. Müsabakada oyunculann kabiliyeti 
kazanacak lan puvanlarla ölçülecektir. 
Müıabakamn günü henüz muayyen ol
mamakla beraber P.,.._}aıta yapılma-
11 çok muhtemeldir. Müsabakada kaza· 
nan üç çifte T uring Kuliip tanılın dan 
cümüı ve bronz madalyalar verilecek • 
tir. Müsahaka günü bir çay verilecek ve 
müsabakayı seyrebnek isteyenlerden 
çay maırafı olarak bir duhuliye alına • 
calrbr. 

.Bu müsabaka ıimdilik, tecrübe olarak 
yalnız memlelı:etimizde bulunan briççi
ler araaıncla yapılacak, bundan alınacak 
tecrübeye göre ileride nal.kan memle • 
ketleri araaında ve batta ulualarara11 bir 
müsabaka )'llfl•la<:akbr. Batkan memle • 
ketleri ve uluslar arasında yapılacak 
müsabakanın turizm noktai nazanndan 
ehemmiyeti olduğundan bu müsabaka 
hem turizmi tepik etıniı, bem de mem
leketimizde bir yenilik vücuda getinnit 
olacakbr. 

MAHKEMELERDE 

Hırsız.ık var mı? 
2 mart gecesi uyumak bahanesi le T e

kirdağlı Ahmedin mavnasına giren Ye 

bir pantalonla bir palto çalmaktan suçlu 
olan Ki.mil dün ikinci ıulh ceza mah • 
kemesinde sorguya çekilmittir. 

Kamil Cibahde oturmakta olduğunu 
ve aandalcılık yaptığım ve bu mavnada 
çok zamanlar Ahmetle birlikte uyudu • 
ğunu .Oylcmiştir. Bundan ıonra, hınız· 
bk etmediğini, vaka gecesi evinde bu • 
lunduğunu iddia etmiştir. Haklın, ıuç· 
!unun serbest bırakılmasına ve davacının 
da ç.ağınlmaıına karar vermiıtir. 

Suçlu ve dav.,.cı gelmeyince 
Dün ikinci ceza mahkemesinde Mar. 

dik iıminde birisine küfretmek ve döv
mekle suçlu Avramın muhakemesine de
vam edilmiıtir. Ancak suçlu ve davacı 
gelmediklerinden dava ıukut etmiıtir. 

Kim kime sövmüş? 
Takuhi ve .larubi iıınindeki iki kadın 

Dilber ismindeki bir kadına sövmekle 
suçludurlar. 

Dün ikinci cezada buulann mubake • 
melerine baılanmıı br. Ancak T akuhi de 

· Dilbere karıılıkb dava açbğından her 
ik.i dava birleıtirilıni§tİr. 

Takubi dava11m anlatınıı ve Dilberin 
kendisine sövdüğünü aöyleıniıtir. Şahit· 
lerle bunu da iapat edeceğini .,_dirmit
tir. Şahitlerin çağmlması için muhake
me baıka güne bırakılmııbr. ---SPOR 

İstanbul güreş teşvik 
müsabakaları 

Uç haftadan beri yapılmakta olan gü
reı tefVik müsabakalanmn sen bafta11 
cuma günü Kaaımpap Spor Birliğinin 
giirq ıalonunda yapılmıfbr. 

bütün güreı heyeti ve federaıy ... 1 aza 
11nın hazır bulunduklan bu müaabaka· 
!ar umumi tasnifte töyle netiulemniıtir: 

Birinci: Kınnkapı ı 7 aayı 
ikinci: Xaumpaıa 14 aayı 
Uçüncü: Haliç 7 sayı 
Dördiincü: Beıiktq 3 aayı 

Gürqle ujrapn kulüplerin en yenisi 
olan Kasnnı>aıanm Haliç ve Beıiktatı 
geride bırakarak ikinci oluılan bilha11a 
tebrike f11Yandır. 
Kaınnpap kuliil>ü süreı salon ve 

minderinin bugün lstanbuldaki aalonla
,m en müsait ve mükemmeli olmaaı da 
Kaaımpap Spor Birliği için aynca bir 
muvaffakıyet ve takdir ve!ileai olm'!f • 
tur. 

lılAARll'T& 

Orta tedrisat 
Makam maaşları 

ilk tedrisatta olduğu gibi 
kaldırılacak mı? 

llk tedrisatta olduğu gibi, orta ted
risatta da lise müdür ve muavinleri -
nin makam maaılannın kaldmlacafı 
söylenmektedir. Kültür Bakanlığı ye· 
ni bütçeyi yaparken makan. üc ~tler! • 
n i koymıyacağı söylenmektedir. L11e 
müdürlerinin makam ücretl"'i SO li • 
radan baılıyarak 150 liraya kadar 
yüluelmektedir. 

Talebe yurdu tamir edi '. ecek 
Kadirgadaki Maarif Cemiyetinin 

Talebe yurdu yakmda tamir edile • 
cektir. Tamirden sonra, buraya 60 
talebe almabilecektir. Buraya Hukuk 
talebesi tercihan alınacaktır. 

Mekteplerde Bayram tatiti 
Kurban bayramı münaaebetile, bü 

tün mektepler per§elnhe günü öğle • 
den sonra baıhyarak sah aabahma 
kadar tatil edilecektir. 

03vam etmiyen talebe 
Univerıitedeki yabancı diller mek

tebinde talebenin devam vaziyeti ye
niden tetkik edilmiıtir. Burada bir kı· 
amı talebenin devam ebnediği görül • 
müıtür. Bu talebelere tebligat yapıl • 
nuıtır. Uçte iki niııbetinde devam et• 
miyen talebeler, yıl sonunda imtiha • 
na alınmıyacakbr. 

Tıbbi yelilerin bayramı 
Tıbbiyelilerin tertip etmiı olduklan 

Tıbbiyeliler bayramı perfembe günü 
aaat 13,5 da Universite konferanı aa• 
!onunda yapılacaktır. 

la !ebe gecesi 
Milli Türk Talebe Birliğinin tertib 

etmiı olduğu talebe ııeceıi marbn 17 
inci pa:ıar gecesi aaat 21 de Maksim 
aalonlannda verilecek.tir. Talebe ge• 
cesinde zeybek, Sepetçioğlu, Köroğ • 
lu (Erzurum yarlarında) Kırım, Tür
kiıtan, Azerbaycan oyunları ve mu • 
ziklerl çalınacaktır. ilaveten yerli mal 
lanndan bir piyango çekilecektir. Ta· 
lebe gecesinin iyi olma11 ve gelenle • 
rin eğlenme•i için heyeti tertibiye İcab 
eden bütün fedakirhklardan çekin
memektedir. 

BELEDIYED/i 

Otomatik 
Kapılı arabalar 
Bir tanesi daimi olarak 

sefere çıkarıldı 
Otomatik fdı;ilde kapılan açılır kapa· 

mr hale getirilen tramvay arabalarından 
biri Y edikule ile Sirkeci araaında itletil· 
meğe baılanmııbr. Yapılan bu uzun bat 
tecrübeleri iyi netice venniıtir. Yakmda 
bu tekilde bir iki anıi>a daha uzun hat
larda ıervise çıkanlacalrbr. 

Yol vergisi tahsil edecek 
memurlar 

Yol vergisini, bundan sonra daha iyi 
takip ve tahıil ebnek için, alınacak 35 
yenj memurun ne tekilde seçileceği ka
rarlaıtmlmııbr. Açıkta kalan eski bele
diye memurları etrcih edilecek, hariçten 
yeni ahnacak memurlar arasında da mü
sabaka imtihanı açılacaktır. 

Mahallelerde kok kömUrD satışı 
Belediye, mahalle aralannda peraken· 

de tekilde kok kömürü aabfı için bir fi. 
at listesi tesbit etınektedir. Bu fiat lis· 
tesi yakında ali.kadarlara tebliğ edile • 
cek, ihtikinn önüne geçilmit olacaktır. 

Grip gücünü kaybeai 
Havalann cleğiıik gitmesi yüzünden 

bir buçuk, ilci aydan beri süren grip sal
gını tamamile ıı:ücünü kaybetmiıtir. Has· 
talık artık tek tük vakalar halindedir. 

Şehrin genel sağlık itleri hakkında 
ııhhiye müdürü Bay Ali Rıza dün bir 
yazıcımrza demiıtir ki: 

- Şehrin genel sağlık itleri iyid~. 
Grip baıtabğı çok azalmııbr. Arbk hiç 
bir teblikeıi kalmamıtbr. Difteriye kar
tı da aıı tatbiklerine mekteplerde baı· 
!anımı, mekteplerde talebelere ve istas
yonlarda 2 • 6 yaımdaki çocuklara aıı 
tatbik edilmektedir. Aııya kartı, ilk ırün· 
)erde görülen çekingenlik k.alkmııtır. Ço 
cuklannın adı.batlerini diiıünen hallurruz 
aııya karıı rağbet göıtennektedir. 

Küçük haberler 

'f. ULUDAGDA bayram. - latanlıul 
Su ıpor lan kulübü ·~·u~~~n bi! !f!.up, 
bugün Bay Ekrem Ruıtunun re11ligı al· 
tında, bayramı geçirmek üzere Uludağa 
gidecektir. . 

'f. Türkiye Turing, ve Otomobil K~
lübü 28 martta Türkıye Dağcılık Kulu
bünde hususi bir balo verecektir. 

'f. Çocuk Esirgeme Kurumu Anneler 

Birliği dün mutat toplanbımı yapmlf ve 
yardıma m ... taç lolıuaa annelere çocuk 

takımlan dağıbnıfbr• 

:f. Çocuk Eıirgem• Kurumu htanbul 
merkezine Kadılıöyünde Mühürdarda o
turan ve isminin yazılmasını iıtemeyen 
hayırsever bir kadın tarafmdan kurlıan 
bedeli olarak (8) lira teberru eoılmiıtir. 

ihtilallerin manas • 
Her htilôlin bir mônası, bir •e. 

bebi vardır: Mesela Fransa Bii. 
yük ihtiUıli, herşeyden evvel hal. 
kın aleyhine olan nizamı içtimaiyi 
değiftİrmeği ve onun yerine vatar, 
dtıflann hakkını ve hürriyetini te· 
•İ• etmeği düşünmüştür. Onun için 
Fransız ihtilôli yalnız Fransaya 
hiis bir ihtilôl olmamı,, belki bü
tün insanlığın zulme, istibdada ve 
istismara karşı bir ihtilôli telakki 
ea'ilmiştir. Eğer bu ihtilôl e.:velii 
Franaada çıkmışsa, orasını daha 
müsaid, bulmasındandır. Çünkü 
saltanat idaresi, orada en çok zu
lüm yapmış, ve bu zulüm hassas, 
atak ve cevval olan Fransız halkı 
tarafından daha şiddetti hissedil
miştir, Onun içindir ki Fransız ih
tilali, beşeriyetin on sekizinci asır
da mevcud olan içtimai nizama 
karşı ayaklanmasıdır. Netekim 
bundan sonra birçok milletler bu 
ihtilôld'-en aldıkları ders ve görgü 
ile kendi.'.!rini ezen ve istismar e
den nizamı içtimailere karp cep
he almışlar ve isyan etmişlerdir. 

Fransa ihtilôli, her ne kadar karı 
lı olmuşsa da bunu ayıplamak, ve 
bunu tel'in etmek kimaenin aklı
na gelmemiştir. Menlaaderi kay
bolan zalim asilzadeler, papaslar, 
kraliyetçiler, ve kral ailesi müstes-
rra ... 

Son Yunan İsyanında böyle bir 
mana görmenin imkanı yoktur. 
Çünkü Girid adasında hazırlanan 
ve Yunanistanı baştan hafa kana 
bulamak i.teyen l.u hareket, mev
cıJ içtimai nizamı ha1/lın nel'ine 
değiftirecek bir rejim ihtilôli de
ğildir. Buna sebeb de yoktur. Çün
kü Yunanistan, valandtıflann en 
geniş hürriyete, ve en geniı müsa
vata malik olduk/an bir iilkecltr. 
Nihayet burası halkın •Öz ıöyliye
bildiği, kendi menfaatlerine kendi 
sahib oMuğıı bir yerdir. Nihayet 
Yunanistan son seneler %al'lında 
kendisini toparlamış, birçok sıkın
tJara göğüs gererek onları yen -
mi,tir. isyan lar:n muhal muval • 
lak ol.aydı, bunun neticesi ne ola
caktı? 

Hiçi Dökülen kan döküldüğü 
ile luıl.acaktı. Ve isyanıılan istifa • 
de ederek mevkii ikticları ele albn 
bir zümre müstesna olmak üzere, 
bütün memleket, ve hatta isyana 
iştirak eden halk bile epey zaman 
bu facianın tevlit ettiği %al'arların 
yükü altında ezilecekti. 

isyan muvallak olm~ğı takdir 
de bir cinayettir. Diyenler buluna
bi:ir. Fakat bu bir Klik İsyanı için 
böyle değildir. O muvallak olsa da 
gene bir cinayettir. Akıtılan her 
damla kan yüksek bir maksadın, 
bir gayenin kökünü beslemelidir, 
Milletin kemikleri iktiJ,.,r met•l?ii
nin sandalyası olmamc. '..Jır. Eğer 
o kemikler, wı iskeletler, kanla yoğ 
rulan vatan toprağının harcile ya+ 
pılmıf bir medeniyet bir refalı Q. 
bidesinin temeli .,hrsa o zam:ın va 
ziyet başkadır. 

Neticeler vasıta,:ırı 
lar derler •.. 

LI /ıı • 

Yunan isyanından farzı muhal 
bir netice çıksa, • ki bu netice yal
nız bir ayağı çukurda olan Giricl'li 
tiridin, belki bir iki sene mevkii 
iktidarda bulunmasını temin ede· 
cektir • vasıtaları me,ru görmenin 
imkanı var mıdır? 

Orduyu bunun için isyana sev • 
ketmek, donamnayı hcırab etmek, 
askerler arasına nifak sokmak, 
memleketi kana boyamak, meşru 
telakki edilebilir mi'. 

Ne yazık ki silah ve kala, yalnız 
k•ıd ıi ve yüksek srayeler için., 
kullanılmıyor. Askerin elinde yük 
sek bir ifade bulan, tülenk, haydu 
dun elinde masum kimseluin ka
nına girmekten çekinmiyor. 

Mümtaz FAiK 

I". ~ 

Kurban kesecek 
vatandaılara! 

Memleketimi:ı<n haua müdafaa· 
sına ;olıfQn TayyGre Cemıyetine; 
düıkünlerin yardımına her an ko· 
ıan Hilaliahmer Cemiyetine; kim· 
uaiz .ocpklara ıefkatl• bakan Hİ· 
mayeietfal Cemiyetine; çok hayırlı 
bir yardımda bulunmuı olmalı İ· 
çin: Kurbanınızı veya para11nı 

Tayyar• Cemiyetine teberrü edi
niz. 

Kurban kelfiiini>ı talıdirde: De· 
riaini, her h"1tle bar-iUe birlilıte 
Tayyare Cemiyetine veriniz. 

Bu milli V• ııcrtani ııcrsilenin "5· 
yıkile iluı İfİn ôami yardımda 
bulanacaiımstlan •miııi>ı. 
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Ekonomi Bahisler 1 fÔ 

...ı..-. __ __;;;_;;....ı._ L z dilimizle 
Kukla l 'ürkiye 

1\ııadenciliği 
1934 aenesinin maden cevheri hesap 

ları yapıldı. Krize, o korkunç dünya 
hastalığına rağmen ihracatımız artmıı
tır. l ~te bazı adetler: 

KOmür istihsalimiz normal bir ıene 
kabul edilen 1928 de (918,018) t.;n. 
<lu. Bu miktar 1932 de (1,178,255), 
1933 te ( 1,323,222) 1934 de ise 
(1,652,428) tonu bulmuştur. Yalnız 
son bir senede yüzde yirmiden fazh, 
bir artma var. Hiç te fena bir nisbet de
ğil. 

Krom madeni ihracatımız da pek 
cenit miktarda çoğalmııtır. Adeta ci
han maden piyaaaaında hak.im bir rol 
almağa başladık. Bugün istihsal mın· 
takaaı itibarile dünya birincisiyiz. Ge
ne 1928 senesini ölçü baılangıcı olarak 
alalım. 1928 <le (11,840) ton iken 
1932 <le (53,215), 1934 de de 119,844 
tona çıkmııtır. On mislinden fazla 
bir artış!- Görülüyor ki, Türkiye top
rakları Afrika Rodezyasmm yerini 
kolaylıkla doldurulor; doldurabilecek
tir de .. Zaten Rodezya kromlarının a
taletinde Türkiye cevherlerinin reka
betinin de tesiri olduğunu söylemek 
bir övünme değildir. 

Diğer maden cevherlerimizde de bir 
ıene evvelkine nazaran bir fazlalık var 
dır. mesela: linyit kömürü (29,561) 
tondan ( 51,092) tona çimento 
( 113,471 den 168,457 ye, çinko 
(1500) den 13,377 ye, kurıun 3,036 
4an (7,158) ze kükürt (150) den 300 
tonu bulmuştur. Bundan baıka Zim· 
para Boraıit cevherlerimizde nisbi 
'bir arbna göze çarpar. Fakat bu ya· 
umdaki amaç bir istatistik mukaye· 
şeai değildir. Biz sadece Türkiye ma
denciliğindeki buhrana rağmen inki· 
tafı isbat ediyoruz. 
Şunu da itiraf eclelim ki, bu aded· 

rrin artıtı bizim i9in b. ir ülkü <le de
ildir. Vatanını ae-.:e~, milletinin re fa .. 
ını dileyen her Türk ökonomi bl&nço· 

muzda bugünkü yekiinun on mislini 
ırörmek ister. Bu dilek yüreklerimiz<le 
büyüye dursun, yalnız bu son senelerin 
neticeleri de küçültülemez; Türkiye 
ökonomisinin iıtikbali cephesinden 
Türk maden ihracının artıtı kalpler
d e büyük sevinç yaratacak mahiyette 
ve ehemmiyettedir. 

Çünkü; hala buhran denilen bu bit
mez tükenmez ensiz, ıonıuz dert be
şeri üzmekte, ezmekte. Hele j lk mad
deden olan maden cevherleri bu illetin 
z a man zaman acıtıcı darbelerine uğ ... 
ra maktadır. Hatti geçen ayın ıon 

haftaaında gene Londra maden borsa· 
cı buhranın bu karakteristik günlerini 
yaşadı. Bakır fiati birden iki lngiliz 
liraaı düştü. iki İngiliz lirası!... Bakır 
fiati 60 • 70 altın sterlinıt arumda do
laştığı zamanlard~ çok .bir ş.ev deıi:il. 
Halbuki bakır fiati eıasen n~rrnalin 
çok altında 30 kağıt lngiliz ike ı . . ok mü 
himdir. 

Bakır da diğer maden cevherleri 
fiatının bir klavuzu gibidir. Onun her 
çıkıt ve initinden diğerleri de az, çok 
müteessir olur. Netekim kalayın da 
tonu 232 sterlinden 214 a kadar düt· 
mü,tür. 

Borsanın bu iatikrarsızlığı yetişmi
yormuı gibi maden satıtında eıas tu
tulan ıon günlerde ln~iliz lirası da 
düımüttür. Sterling grupuna bağlı ol
mayan ülkelerde madeQ fiatlerinin dü-
1 •; üne İngiliz lirasının da kıymetinden 
kaybettiği miktarı ilave etmek icap e
diyor. Bu da bir, iki kere tekerrür 
eden bir hadise değil, bilhassa son üç 
aenedeki buhranın dünya madenciliği .. 
ne mütevali hücumudur. 

işte bu kıaa anlatmadan sonra ma· 
den ihracatımızın artmasının ehemıni .. 
yeti takdir olunabilir. Evet, Türkiye 
madenciliğinin inkişafı m..ıriıı bir talie 
rağmendir. 

Madenciliğimiz ilerlerken bütün hü
cumları ancak hükumet siperinde kartı· 
lıayabilmiştir, ve öyle kanılayabiliyor. 

Bay Celal Bayar ökonomi Bakanı 
ohm madenlerin çalışmaaı için kolay
lık rı ırösterdikten ıonra bütün maden· 
cileri Ankaraya toplad ı . Değerli sözleri 
arasında dedi ki: 

- "istediğiniz kolaylıklardan müm .. 
kün olanını temin ettim. Artık siz.den 
de 9'ıemleket için çalıfmak ve inkişaf 
bellliyorum. Hükümetin himayesini, 
benim dostluğumu İsteyenler ihracatı 
arttırmalıdır.,.s 

Bu direktif bir imtihan gibi idi. Son 
senelerin neticeleri memleket ökonomi 

M:Ili tefrika: 128 

Bulgar komfu, gizli gizli sınırla· 
rına ordular yığarken, bir yandan 
da; yüzüne maskeyi taktı: 

- Bizim kimsenin toprağında 
gözümüz yok! Barıf anlaşmalarına 
dört elle sarılmışız. Bütün 'komfula
rımızla dirlik düze!nlik içinde yafa· 
mak en büyük dileğimizdir.! 

lmparatorlukı Türkiyesinde, bu 
sözlere inanacaklar bulunabilirdi. 

Bugün ise, politikada,. (evet) 
in, (hayır/), (peki) nin (olmaz) 
demeğe geldiğini anlamayan kal
madı. Bir yandan, sızım sızım sızla ' 
nan bir yandan da el altından hanl 
harıl çalıfıp, sınırlarını pekleştiren 
Bulgar komşuların, Balkan barışını 
bombalamak istedikleri gün gibi or 
tadadır. Yunan ayaklanması ile 
kendini birtakım umudlara kap
tıran kapı bir komşu, belki de aşa
ğıya doğru kolayca sarkabileceğini 
düşünüyor. . 

Bundan dolayı da, kendi anık
/anmasını haklı göstermek için, 
bizim sınırlara ordu gönderdiğimi
zi ileri sürmekten İse basladı. Bun
lar, eskimiş, klasik. politika oyun
larıdır. Perde arkasında ipi çeken
ler, bilmeyiz, Bulgar komşuyu, kuk 
la gibi daha ne güne kadar, oyna
tacaklar? 

Salahaddin GONGöR 

l l\.ari Mek, uplarJ 1 
(Gazetemiz okurlarının dilek, ihti· 

yaç ve ıikayetlerini aiJ makamlara 
iıittirmek va:zifeainl de üzerinde bu
lundurduiunu unutmuı deiildir. Bu 
sebebten okurlanmıulan bu sütunu· 
muula nefredilmek üzere bu gibi ar
zu ve şikôyetlerini bize yazmalarını 
rica ederiz. Yalnız okurlanımulan 
yazılannı, mümkün olduğu kadar o
kunaklı ve açık yazmalarını, isim "" 
adreslerini de ilave etmelerini aynca 
dileriz.) 

Horhor medresesirı deki fakirler 
Dün matbaamıza sözün tam mi.na

sile yoksul denecek iki kadın ı;-eldi. 
Bunlardan birisi 125 yaıında yatalak 
b ;r anası olan Erzinscanlı Sünbül, di • 
ğeri de beş öksüzle dul kalmıf Rizeli 
Haticedir. Bunlar Aksarayda Horhor 
medreseıinde 20 num.arada oturmak
tadırlar. Hallerini gördük ve Hilali -
ahmer gibi Fıkaraperver cemiyetleri 
gibi kurumların yardımına gerçekten 
m ·Jhlaç olduklarına İnandığımız için 
ı· likadar hayır müesseselerinin naza
rı dikkatini çekmeyi borç bildik. 

_ı __ ı r_e_lş_ç_i _ı 
Milliyet bu sütunda if ve İfÇİ ini· 
yenlere tavcuıut ediyor. lı ve iıri 
istiyenl•r bir mekfupla lı büri> • 
mu~ müıacaat etmelidirler. 

lıci arayanlar 
Mükemmel fransızca bilen ve türkçesi 

kıt bir madam gramer ve konuıma yolu 
ile fransızca dersler veriyor. Şartlar eh
ven. Milliyet (Fransızca) rumuzuna mü
racaat. 

* * * 
Miıkemmel fransızca, İngilizce ve 

türkçe bilir, muhasebe ve tercüm:!'y J: ka
biliyetli bir genç it arıyor. Milliyet (Mu· 
hasip) rumuzuna müracaat. 

ainde yeraltı ıervetimizin ne kadar 
mühim b ir kol, gösterilen himayenin 
ne kadar yerinde olduğunu alana çıkar • 
mııtır. 

Şimdi Türkiyenin istikbalindeki refa
hında mutlak biT rol sahibi madenciliği. 
mizin büyümesi ve yaıamaıı gönüllerde 
yeretmiıtir. 

Bu emekliyen varlık da buhra -
nın çakıllı yolundadır. Elinden tutul
dukça adımları sıklatır, kuvvetlenir, 
tehlikeden uzaklaıır. Bu suretle eski 
günlerin haksız, küçük misalleri orta
.tan kalkar. Böyle bir tecrübenin şere· 
fi büyük, hakkı da büyüklerindir. 

Sadreddin ENVER 

at J~c11JJ1 

«Acaba kızın nişanlısı mı beni ka 
çırıyor ?» diye eıü,ündü. «Yoksa 
beni bir ba,kasma mı benzettiler 
de tuttular? • 

Hayvanı öyle kıyasıya ko,turu
yorlardı ki sallandıkça ciğerleri 
boğazına geliyordu. Bir ovada e
pey yol aldılar, sonra bir dereden 
geçtiler .. Sonra .. Ondan ötesini bi
lemiyordu. Çünkü .. bayılmı,tr. 

' 

Ve gözlerini açtığı zaman hay
retle gördü ki dolu dizgin giden 
bir yaylı arabanın için~e yumu~ak 
bir tilteye uzanmıf, yatmaktadır. 
Arabacıdan nereye gittiğini öğren· 
mek istedi. Hafifçe doğruldu. Bir 
Cle ne göraUn arabanın önünde bir 
8e jandarma yok~? 

- Eyvah l - dedi . ı....,•kt .. ~·m 
l.ası- gelml• ola=ek . Şimdi IUs 

ş h J 

yoktan bir de firar tetebbüsü daya
yıverecekler. Kalkabilirsen altın
dan kalk .. 

Bu sırada jandarma ile göz gö· 
ee gelmitti ı 

- Osmaniyeyi geçtik .. 
- Nereye gidiyoruz? 
- Ben Erganiye teslim edece-

ğim. Oradan ötesini bilmem. 
- Peki ama nerede•ı aldın be

ni? 
- Diyarbekir memleket hastaha. 

nesinden .. baygın baygın bindirdik 
arabaya .. ama doktor, bir fey yok· 
tur yolda ayılır dedi. Ayıldın İfte. 

- Tuhaf fey !.. 
Erganide gecelediler. Getiren 

jandarma gitml,, yerine bir baska· 
il ge!İnitti ve kapının önünde uyu
madan sabaha kadar beklemit, onu 

· MiLLiYET SALI 12 MART 1935 
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Bllgünkü program 
1 S TAN BU Lr 

181 Almanca dera. 18,301 Jlmnaıtik: • Bayarı 
Aaide. 18,30: Muhtelif aaz v• ••• muıikiM 
parçalar • pli.k. 19: Haberler. 19,40r Piyano 
ve viyolonsel solo, Cemal Re1it - Mesut Ce
mil . 20 Maliye Bakanhiı namına konferan•. 
20.30: Demircaz. 21,20: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkestrası. 22: Radyo caı: •e tanıo or
keıtraalrı • 

223 Kh•. V A R Ş O V A, 1345 m • 
17,45: Caruıonun jli.kları. 18: Sözler. 18,15ı 

Oda musikisi. (Felemenk eıerleri.J 18,50: Söz 
ler. 19: Popüler. Fenli.ndya havaları. - Sözler 
- Pl&k. 20,07: Muhtelif ıözler. 20,35: lıhk v• 
a1"monik musikisi. 21: Polonez mazurkalar. 
21,45: Haberl•r. 22: " Ezorstyn,. adh kurpinaki 
nin operası. 23: Dana va hafif musiki. 

175 Khz. M O S KOVA, 1345 m. 
15: Fransız •e Viyana operet musiki. 20,.30: 

Japon musikisi. 22: Almanca ne1riyat, 23,0St 
Fransızca . 24,05: Felemenkçe. 

832 Khz. M O S K O V A, (Sı..lôn) 361 m. 
19,30: Senfonik konMr. 22: Dans musikisi. 

•• kar11ık konser. 24: Sosralizm hakkında 
konfarans. 

Khz L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,30: Hayvan hikiyeleri. 18.SO: Okonomi; 

ı hava haberlari. 19: Konferans . 19.20: Ne4eli 
ıarkılar. ~O: 15: Sözler, 20,20: p'lik. (B~ik 
tarkıları) 20: Konferans, 21,lOı "Der toll• 
lnvalide" adli skeç, 22,Jıi: Operalardan 1ar .. 
kılar. 24: Dana musikisi.. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 55(> m . 
18,30: Piyano ·musikisi. 19,10: Ders. 19,40: 

Ezciler. (Şarkılar.) 20,50: Küçük tiyatro, 21, 
40: Pli.le. 22J)O: Bpdapeıte konser orkestrası. 
24,10: Caa orkestrası. 

841 Kh•. B E R L 1 N, 357 m . 
19,30: Plik. 20,30: Hukuk bahoô. 20,40: Ak· 

tüalite, 21: Haberler. 21.10: ilk balon uçutu 
tecrübelerine ait bahisler. 22.10: Ezıili ( 1arlu· 
h) valslar. 23: Haberler. 23.20: Mo.ı.ut kon· 
serL 24: Brealaudan: dans muaikiai. 

Klu:. L A N G E N B E R G, 456 m • 
19: Kuintet oda muai.kiai. 19,30: Güzel sa

natlar. 19,45: Sözler. 20,30: Pli.le, 21: Haber• 
ler. 21,10: Dans ve hafif musiki. 22: "Spekü· 
18.syon ypan bir herif., adlı •keç. 23ı Haberler. 
23.20: Stenografi. 23,35; ltalyanca neıriyat. 
23.45: lngilizce sözler. 

686 Klu:. B E L G R A D. 437 m . 
18: Plik. 19~5: Sözler. 19,30: Sırp akıamr. 

20: Reklim ve pli.le. 20,15: Haberler. 20.JO: 
Ulusal ne1riyat. 21: Opera orkestrası . 23: Ha
berler, 23,15: Dana musikisi. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m . 
18,50: Pli.k. 19,45: Almanca konutmalar , 

20,30: Sözler. 21: Radyo orkestrası . 22,15: 
Edebeiyat. 23ı Hafif musiki. 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
19,20: Atk ezırileri. 19,50: Sözler. 20: Silez· 

ya bes te leri. 22: "Nachmaachine11 adlı skeç.. 
23: Haberler. 23,25: Teknik. 23,35: Dans. 

1 S TA N B U L: 

Yarınki pro~ram 
18: Franaızca ders. 18,30: Jimnas tik • Ba· 

yan Azi.de. 18,50: Foca ıe•fonik · Petrutka 
Stravinaki. 19130: Haberler. 19,40: Monoloi 
Baya11 Halide. 20: Maarif Bakanlığı namına 
konferans. Istanbul Kız: liae•İ muallimi Cemile 
20,30: Bala layka orkeatraıı. 21: La senat 
Petetik ... Bethoven !l,20: Son haberler . 21,30: 
Radyo orkeatratı. 22: Radyo caz ve tanıo or· 
keatra1arı. 

Vakitsiz Bir ölüm 
İnhisarlar İdaresinde Mehmet Halis 

Paıa zade Bay Yusufun kızı ve Ekıper 
Haliı"in kız kardeıi Perihan pek genç 
iken irtihali darı naim etmittir. Cena
zeıi bugünkü salı günü öğle vakti Ü•· 
küdarda İhoaniyede Yalı boyunda 69 
numaralı haneden kaldırılarak kararga
lu ebediıine nakledilecektir. Cenabı hak

. dan merhumeye rahmet ve hasta babası

' na <la sabır ve afiyet dileriz. 

,, ARKADAŞ! ... 
Öı dilini, öz sazını dinlemek için 

Ş 1 K sinemada göıterilen 

AYSEL 

.. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen defaki bilmecemizi doiru halleden • 
ler aruında çektiiimi:z: kur'ada biri.nciliii: 
Şi1li Terakki lisesinden Ba7 Füsun Us tel, 
ikinciliii Bakırköy Ceviclik Hamam sokak 
No. 15 Bayan Fatma Zeliha kazanmıılardır. 

Liıtfen idarebanemize kadar tetrif ederek be· 
d iyelerini almaları kendilerinden rica olunur. 

l 
2 
s 
4 
s 
6 
7 
1 
9 
10 
11 

Ceçan defaki bilmecemi
zin hall6dilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

K A ı R G A ::j A L . 1 Kili 
A IG •ÜN• R • • l iZ 
R I• AZ• AD I AK ı• I A 
G :ENEL•A•••IR 
A l• AL 1 K • S U IÇ li 
••• l• ı • A K IA•IA IK 
N E l• IK IA M A •AY I 1 
E IN l• IU l• IU 1S 1••l•IT 
• IE l• IT • T IA R L JA• 
ÖZ E I L l • ı A ' • E '• K i t 
7. • ' S U 1P YA ııııı"' • iT 

Oamanhca karıtlıklarını ya:r.dıiımı:r. kelim•· 
lerin Öz türkçe karııhklarını yazarak ıekli • 
mizin bot hanelerine yerle4tiriniz ve kesip 

.. Milliyet Bilmece memurluiuna 11 ıönd•rini:r.. 

Bilmecemizi doiru halledenler arasında kura 
çekiyor ve k·z11.nanlara hediyeler yeriyoruz ı 

Müddet: Perıembe ıünü ak1ama kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 7 3 4 s 6 7 8 9 10lt 

1 • ili : ~ 2 i 111 • 1 
3 • ı 

., 
1 ı • I 

4 • 1 • ı • ı • 1 
5 • 1 • • • I 
6 • • l P' 1 

7 
1 ır • .. , • 8 ••; • 1 • • • 

9 • • ı 1 
11 I• •• 1 , ~, 
11 1 - SOLDAN SAGA 

1 - Milliyetin yeni adı (3), Fecir (3) Sa· 

fak (3). 

2 - Beyıir (2). Mas tar al ft meti (3). Mu· 
siki ileti (3) . 

3 - Aayada b.i.r devlet 3. Avrupada bir 
Türk ırkının adı 3. 

4 - Dem 3. Sonuna hir r konunca at e ıle · 

nir 2. 
5 - Yemin 3, Dakik 2. 
6 - Erkek, kahraman 2. Halk 4. 

7 - Nota 2. 

- Yarın aktamdan itibaren 

J Eşya piyango
sunda kc zan anlar 

Çocuk Esirgeme, Milii 
iktısad ve Tasarruf ku
rumiarınlD piyangosu 

çekildi 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile Milli I' 

tııat ve Tasarruf Kurumunun ortaklığ 
yaptıkları eıya piyangosunda 10 lirad-· 
yukarı kıymette eıya kazanan numaraı. 
funlardır: 

5000 lira kazanan N. 
96853 

2500 lira kazanan N. 
10013 

1000 er lira kazanan numaralar 
97732 117473 143567 

• 

500 er lira kazanan numaralar 
3035 36760 51565 58463 6193!> 

80276 112099 137265 138601 71819 
50 ıer lira kazanan numaralar 

3474 12003 12265 17764 14802 
18067 18800 19679 20842 220ll 
24693 27336 27918 30957 30979 
35816 41138 41141 42248 440llO 
44364 57329 61932 62876 657!11 
77323 78037 79418 85141 93213 
98440 104087 104803 121298 122191 

126108 127702 141364 146680 149632 
25 er lira kazanan numaralar 

8164 9035 19714 20129 2331' 
25542 35233 37229 41684 54809 
62075 66205 68565 68606 127fl 
79664 80737 81131 84083 86104 
87712 90659 92279 93052 97949 

109452 110309 112736 113553 114090 
119021 119566 129286 129318 ı3()03t 
132401 140581 141418 144403 14729' 

Bu numaralardan baıka 250 numara· 
ya ( 10) ar liralık, 600 numaraya (S) « 
liralık, 1500 numaraya (birer) liralık. 
4000 numaraya elliıer kuruıluk etfS I· 
aabet etmiıtir. Bu numaralar da 7.Jood• 
liste halinde neşredilecek ve her tarJe 
dağıtılacaktır . 

8 - Basamak 4 . 
9 - Serf 3. Aksi, meıum 1. 

10 - Patlar ha 5. 
11 - Bir ·aiaç 5. Şikeste 6. 

YUKARDAN AŞAGI 

l - TulUu ıema 3. Yet z. Erk•• delil 3 
1 - Eap 2. Siyah 4. 
3 - Nakua 3, Hücum 4. 
4 - Gömlek 6 . 
S - Seher 3. Erkek 2. 
6 - Beyaz 2. El ıakırdıaı il. 
7 - Bir kuı iımi 4. 
8 - Kanatlı ha ıarattan biri S. Zevc• .f.. 
9 - Subh 3. Kırmızı 2. Meydan 3. 

10 - Çok değil 2 Deniz kenarında bulu · 

nur 3. Sert 4. 

11 - Mlsaf.ir 5. 

' 1 

-1 

• 

sineması 

CI) en büyük harp filmi ve en mükemmel bir sinema harikası denilmeğe seza olen 

GARB CEPHESiNDE ı 
LL. KANLI HÜCUMLAR 

Büyük, Emsıılsiz ve heyecanbahş muazzam şaheser baş'1yor. 
f 

--öğrenebilirim,, diye düşündü. fa· ve zabit onu hatırlamakta güçlük 
çekmiyerek haykırmıftı: 

geçtim böyle muhafazadan .• 
indikleri han avlısına bile çıkart
mamıftr. Arabaya sonra bir baf
ka jandarma binmif, Elazize git
mitlerdi. Oradan Malatyaya var
dılar. Fakat jandarma iç Malatya 
da kalmağı her nedense muvafık 
görmemitti, eski Malatyada gece . 
!emişlerdi. 

Giditine göre b-ıvJönüşte lehine 
bir fark görüyordu ama anlayama· 
dığı taraflar çoktu. Kim veriyordu 
bu araba paralarını? Sonra neden 
hapishanelere uğramıyorlardı? 
Mahpus değil miydi yoksa? Mah· 
pus değil idise bu jandarmaların 
bir türlü değitmeyen sıkı inzıbat
larını neye hamletmeliydi? 

Ertesi gece Kangala geldikleri 
zaman farketti ki, arabadaki jan· 
dar:na göğsiinden büyük bir kırmı· 
zı zarf çıkarmı, ve doğru karakola 
girmi,ti. Ertesi gün bir başka jan-
d .. rma onu da değittirmi~ti bunun 
elinde de beyaz bir zarf ırörmüştü. 
Bir gün evvel adına Yazıhan deni
len ve öğle sıcağında bir cehen· 
nem gibi yanan ovadan araba ten
telerile yelpazP.lenerek P.el keyfim 
gel geçtiğini hatırladığı icin neşe-
. d "B. l"k d ' aı var ı. lraz geveze 1 ~ er-

sem jandarmadan belki bir feyler 

kat nefer, takrak kah~halarının 
akıntısına kapılmadı. Nihayet açık
ça; 

- Yahu! Şu zarfta ne var? -
diye sordu-

Aldığı cevap ,u oldu: 
- Kapalı verdiler, kapalı vere

ceğiz. 
Sıvas jandarma dairesinde de 

ayni hal tekerrür etti. Bu sefer Kan 
gal jandarmasını bir İstanbul deli
kanlısı deği,tirmitti. Zarf gene de
ği,mitti. Bunu yeni gelenin elinde 
yetil bir zarf bulunmasından anla
dı. 

Çıldıracaktı. Bu mütemadiyen 
zafr değittiren kağıdda nasıl esra
rıengiz bir emir yazılıydı. 

Nihayet tali yardım etti - ara
bacı kırbacını taklatmağa hazırla
nıyordu ki, jandarma dairesinin 
kapısında tanıdığı bir yüz belirdi. 

- Ayyy ! Şeyyy ! zabit! 
ismini hatırlayamamıttı. Hay 

kör 'eytan hay! 
Jandarma? 
- Arkadaş! - detti- kendir.e 

gel.. Zabite böyle bağırılır mı? 
Fakat kim dinler? z:ra tam bu 

sırada zabitin gözüne de o ilitmi.ti 

- Nazmi 1 Nazmii ! 
Bu Nimetin enittesi ve gencin 

yakın arkada.fi olan ihtiyat zabiti 
Ulvi bey idi ki, jandarmaya naklet· 
mit ve Sıvasa tayin edilmitti. 

- Ayol bu ne hal? nereye? 
mevkuf musun? 

- Vallah ne olduğunu ben de 
bilmiyorum. Her tehirde zarf değif 
tiren bir kağıt var .. Bütün sır on
da. Mevkuftan beterim. 

- Dur! Ben timdi öğrenirim 
sana .. 

Ve bet dakika aonra Nazmiyi 
hayretten bunaltan bir haber gö
türdü ı 

- Ankaraya müreffehen sevki
ni Diyarbekir kumandanlığı emret
mif .. Hepsi bu .. 

- Ne de müreffehen sevkedil
dim ya .. Ayol beni geceleri odam
dan çıkartmıyorlar? Ben mevkuf 
muyum? 

- Ne münasebet! Sen mahkum 
olmufsun ... affa uğramıtsın .. son -
ra Ankara seni istemit, biz de gön
deriyoruz. Jandarma seni muhafa
zaya memurdur. 

- Aman be birader ben vaz-

- Olamaz .. Jandarma11z gidr 
mezsin •. Eğer emirde "bu zall11 

müreffehen seyahat etmesine yar' 
dım ediniz,, deselerdi o zaman if 
ba,kala,ırdı. Halbuki "sevki,, ~r 
dı var. Demelrki seni Ankarar
kadar götürmeğe jandarma 111e'" 

budur. . 
~ı· 

Kusura bakma artık sen de be • 
rader ... Y epyenl bir hükumet }<aıt· 
duk itte .. Bizde jandarmayt ,e~ 
gelecek sene görürsün .. Bunlara. 
nüz «zaptiye• derler günün bir•P' 
de jandarma olacaklardır.. 1 

- Peki öyle ise .. ne yapalııll 
Allahaısmarladık. 

- Güle güle Nazmi... bit 
Ulvinin temennisi yerinde ·1ı·· 

temenni oldu. Zira Nazmi ha1'
1 Ü 

ten Ankaraya kadar gülerek g:~ 
Kahkahanın biri dudakları?. of" 

çıkarken biri gırtlağında belır1~, 
du. Yalnız Ankaraya varıp ta 
darına dairesinde kendisine: 

- Serbestsiniz efendim .. lcal:' 

derse sizi aratırız. (Bitmedi 

• 

• 
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elbiseler 
Mantolar 

kaplar.. Yarım mantolar .. 
.!laris terzileri, ilkbahar elbise- ı b~lmeıl IB.zım~ır. Evet efendim. ne 

e her senekinden fazla bir te- dıyorduk. Elbııede kumaşın çız -
" vermek için uğraşmaktadır- gilerine amud bir istikamet ver -

· Eskiden sade pardesü veya - dikten sonra kabilse çizeilerine ya 
kostüm tayyör ilkbahar için düz veya mail istikametler verme-

'lıniş kaftan sayılırdı. Şimdi lidir. Arkası biraz uzunca olan bu 
har modelleri zengindir. Ev- kaplara, çizgili kuma,larda köşeli, 

' kaplardan bahsedelim: Bizim zaviyeli tenazurlar vermek pek 
İ çarşaf pelerinleri gibi, en kı- zarif olur. 
•rıdan tutun da dizkapaklara Kahverengi veyahud liciverd 
ar uzananları görülüyor. Hat - bir ropa koyacağınız kapı açık 

f!elçika Kralının kızkardefİ, ve renkten intihap ediniz. Kaplarda, 
lya veliahdinin karısı Prenses kol geçmesi iç~' yırtmaçları ihmal 

· Jöze Belçikaya yaptığı son etmeyiniz. Koyu renk bir kap için-
Uıati esnasında !--öyle topuk den çıkacak açık renkli bir ropun 
iklerine kadar uzanan bir kap kolu göze ayrıca hot gözükmekte-
işti. Fakat doğrusunu isterse- dir. 

her,eyin fazlası fazladır. Bu Redingot biçimi mantolar her za 
:Zara göze biraz sakil görün - man azçok moda idi. Hele geçen 

ktedir. Çünkü bu uzun kapın al senelerde süvare elbiselerinin man 
a., yek nazarda güzel bir ka - toları, lamadan veya kadifeden ya 
vücudil oldı..ğunu sezmek güç pılmış redingot biçiminde manto-

· insan birden bire bir Venedik !ar değil miydi? .. 
İbi ile karşılaştığını zannedi - Bu sene ilkbaharda tekrar pek 

t, Buna mukabil kısa kaplar çok moda olan redingotlar şöyledir: 
'ftir. Bunlar ropla ayni çeşit Arka bele kadar dar ondan sonra 

B.f olmıyabilir. Ropun kumaşı diz kapaklara veyahud aşık kemik 
ise, kap ona uygun kareli veya !erine kadar boldur. Kol kısa bol 
çizgili, noktalı hülasa fantazi veyahud uzun fakat omuzlar ba -

Yünlüden yapılabilir. Daha zen lon biçimindedir. Bileğe inerken 
, daha şık kaplar da vardır ki darlaşmaktadır. Bilek kısmı gayet 
nların seyrine doyum olmuyor. düzdür. Aman bayancıklar terzini 
•ela siyah bir rop üzerine astra ze söyleyin. Sakın kolun üst tarafı 
dan bir kap .. Alelekser bu pe· m süslü yaptırırsanız alt kısmına 

'ıılerin arkası ön kısma nazaran yani bilek tarafına başka bir süs 
8.:z daha uzunca, sivrice yapıl - koymasın. Çünkü kollarda hem 

ve yelek biraz aşağısına ka yukarı, hem atağı itina etmek, bil-
inmektedir. Böyle siyah bir hassa yünlü elbiselerde moda de -

ise, hele astragandan bir kısa ğildir. 
ile çok ııiyimli "habille" bir Bu redingotların yahud redin -
ara vermektedir. T eferrüata got biçimi manto veyahud troiı 

, küçücük siyah bir şapka quart'ların rengi açıktır. Açık gri, 
'nde, genit delikli bir tül, be- açık bej. Bu redingotlar çiçekli 
Uzunca eldivenler, bütün kıya- yazlık elbiseler üzerinde de ne şık 
tamamlamaktadır. · duruyor bilseniz. Hele bu ipekli 

t· k 1 d h ropunuzdan rendingot biçimi man ter çizgili umaş ar an em 
tonuza astar koyarsanız söylemek 

• hem kap yapılmak İsteniyor-
1 

haddim değil ama çok zarif bir 
na.ıı yapılıyor biliyor musunuz. , bayan olursunuz. 

a mesela çizgiler amudi olarak ı Troia quart kısa mantolar 
lamasına biçim veriliyor. Bu Geçen senedenberi moda ol~ 

'1 boyu hem uzun hem de in - bu çetit elbiseler gene çok moda-
Rösterir. Ufak bir teferrüattır dır. Hele ilkbahar için pek zarif 

orta boylu bayancıkl .. nn bir tesir yapmaktadır. Mantoların 

8ıı Sf"n,.1.j '""dalar dan bir "-'f. '>ıodd 

koseler 
Çizgll • 

1 

VE 
ler 

• 

Bu sene en 
revaçta kumaşlar 

-
arkasında ekseriya genit bir peli 
vardır. Dar bir eteğin üzerinde bu 
bol kısa mantolar hem pratik hem 

Bu sene elbiselerde en çok 
modanın çizgili elbiselerde oldu ı· 
ğunu ayrı bir kısmımızda yaz
dık. Bu çizgili elbiseler arasın
da damalı kumaşlar, kareli el
biseler pek çok görünmektedir. 
Bu sayıfamızJa, size sinema ar
tistlerinin giydikleri güzel elbi

~"11.'lt. selerden bir kaç nümune veri-

Solda siyah ve beyaz damalı 
>ir ceket görüyorsunuz;. 
Sağda Anna May Yung vere

me çizgili elbisesi içinde ne 
caziptir • .. 
· Ortadaki Kaliforniya plajın
. da portakal rengi beyaz, ve kea 

• 

tane rengi çizgilerle bezenmİf. 
önlük biçimi bir elbise ta,ıyan 
Betty Grabble'dir. 

Afağıda solda Sally Blane'i, 
solda iu Genevieve T obin'i gö
rüyorsunru. 

tıktır. Bunların yakaları ya genit 

uzun tüylü, bir kürkle süslenmekte 

dir veyahud kareli ta.ftalardan bü
yük bir fiyonka ile tezyin edilmek 
tedir. Yazın iae ya taftadan veya
hud açık renk kalrn dokunmut fce
tenden yapılanlar koyu elbiseler 
üzerinde pek şık durmaktadır. A -
çık renk gri, bej ola.bildiği gibi 
sadece düz beyazdan olanlar da 
yaz için muvafıktır. 

Bayanlar dikkat I 

Bluzlar 
Etek ekserıya koyu renk bir 

bliiz ile tamamlanmaktadır. Veya

hud da yünlü kumat belden biraz 
daha yukarısına kadar uzanmakta 
üst kısmı ipekli bir kumaştan bir 
parça ilavesile daha hafif bir el -
bise halini almaktadır. Çünkü bu 
çeşit elbiselerin • yapıldığı yünlü 
kumatlar umumiyetle kalıncadır. 

Bütün rob ayni kumaftan yapılır
sa ilkb ha.rın sıcak günlerinde bir 
az ağırca gelmektedir. Onun için 
hele bizim lsta.nbulumuz iklimi i -
çin tık b"y;;.nlarımıza ya bluz ve 
ya.but böyle ipt.kli parça ilavesini 
tavsiye ederiz. 

Bluzlarda kollar omu~a.n 
sonra çok geniştir. Karpuz kol dir 
seklere kadar iner ve orada ya ince 
bir tasma vcyahud lastikle tutturu 
!ur. Bu çe~id rob mantolar ilkba
har gezintile:·inde de çok pratiktir. 

İşte size 1935 ilkbaharı için üç 
çeşid moda ... Hangisini ister•eniz 
hangisini beğenir.eniz hemen yer
li kumaşlardan intihab edip hem 
Türk terzi ve işçilerimizi, hem de 
kendinizi memnun ediniz. 

-
Yüze pudra sürmek de 

bir marifettir 
Herkes katık yapar, yapar am- ı 

ma sapım ortaya getiremez; bu -
nun gibi her kadın da yüzüne l 
pudra sürer. Sürer amma yüzünün 
biçimine göre süremez. Benim bir 
arkadatım vardı. Söz aramızda kal 
sın burnu biraz hürmetlicedir. Bir 
de size burnunu badanalar gibi 
pudralamaz mı, uzaktn gelirken 
sade br.ın.unu görürsünüz. Bir gün, 
a kardet dedim bir daha yüzünü 
pudralarken yanaklarına çenene 
bol bol, burnuna da bellibelirsiz 
pudra sür. Ertesi gün o arkadaşa 
sokakta rastgelmittim de, hiç unu
tamam, tanıyamamıştım. Sanki gü 
zellik cerrahisi yapılan bir müesse 
ıeden yeni çrkmıştı. Burnu eskisi
ne nisbeten öyle küçülmüttü ki .•. 
Yanakları tombul tombul olup ta 
burnu ortada kaybolanlara bunun 
aksini tavsiye ederiz. Yani pudra
yı burnuna fazla ve yanaklara hiç 
denecek derecede az sürmek la -
zımdır. Bir de pudrayı yüzde dur
durabilmek bir marifettir. Evde 
pudralanırsınız, daha kapıdan çı
karken bir rüzgar ııelir yüzünü sil 
pürür, yahud bir yağmur yağar, 
yüzünüzü yıkar. SabRhtan aktama 
kadar elini:-den pudra kutunuz düt 
me:z. Akşam eve döndüğünüz za
man bir aynaya bakmanızı tavsi -
ye ederim. Muhakkak yüzünüz, üıt 
üste, kat kat pudra sürmekten ~u! 

pul kabarmıJtır. Size yüziinüzden 
pudrayı hiç uçurmamanın bir çare 
sini söyliyeyim. 

Sabahleyin tuvaletinizi yapıyor 
sunuz. Kreminizi sürdünüz, bir -
kaç dakika sonra yüzünüzü iyice 
siliniz, cildin üzerinde hiç krem 
kalmasın. Sonra pudrıı.nızı sürebi· 
l:rsiniz. Fakat ilk sürükn pudranın 
cildin renginden daha açık bir renk 
te olmasını, ve pon pon gülünüzün 
de kuğu kutu tüyünden yapılmıt 
olmasına dikkat etmeniz lazım. 
Hem de ponponu yüzünüze hiç de,o 
dirmeden pudralayınız. Qnu uzak 
tan yüzünüze doğru silkmek kili • 
dir. Birkaç saniye sonra bu pu<lra 
tabakasını, hususi yumu,ak bir fır 
ça ile siliniz. İkinci defa süreceği 
niz pudra cildinizin renginden da 
ha koyu bir renkte olmalıdır. Fa -
kat pudralanmağa katiyen burnu
nuzdan batlamayınz. Yüzünüzün 
şekli ne olura olsun çeneden batla 
yınız ve sakın gözkapaklarınızı da 
pudralamayınız, gözleri donuklq 
tırır. Halbuki gözler ne kadar par 
lak olursa o kadar güzel olur, ve 
boynunuzu pudralamayı da unut -
mayın. 

İtte bayanlar, görüyorsunuz ya 
pudralanmak göründüğil gibi ko -
!ay bir it değildir. 
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Piyango çeki~di ---Dün kazanan numaraların 
ııralanmış lis.tesi 

3()()() lira kazanan 
21979 

2()()() lira kazanan 
11368 

500 lira kazananlar 
2058 4761 7720 11571 12208 15096 

17211 18037 19357 23137 23148 24270 
150 lira(azananlar 

51 106 38 4385 5601 7586 
7721 9387 9438 13659 14526 14900 

15554 15988 17120 17184 17356 17832 
18:)61 197&5 20597 23920 24715 

100 Lira kazananlar 
233 ı~~~ 1541 1652 1988 2557 

3435 4695 4837 5087 5897 7424 
7642 7744 7934 8174 8651 8744 
9171 9197 9751 11001 11380 11474 

11727 11951 12397 13019 13057 13078 
13328 13340 13721 14587 14791 14878 
15203 16110 16433 16758 16772 17001 
17261 17916 18617 18618 20752 20920 
21852 22144 22666 23736 23967 '.:4115 

50 lira kazanankır 
346 443 633 650 693 930 

1688 1875 2116 2166 2212 2213 
2293 2450 2598 2675 2746 2943 
3266 3411 3686 38J.2 3841 4086 
4108 4160 4550 4789 5422 5487 
5948 6348 6438 6568 6798 7043 
7092 7204 7221 7314 7318 7677 
7914 8140 8546 8616 8663 8795 
8874 8893 9348 9528 9646 9940 
9S62 10129 10367 10514 10781 10918 

11026 11132 11589 12144 12370 12375 
12438 12958 13282 1335713611 13854 
13897 13921 13961 13996 14088 14111 
14168 14635 14672 14726 15041 15091 
15201 15391. 15488 15709 15864 16283 
15308 16829 16845 17040 17060 17249 
17365 17517 17772 17786 17877 17981 
18lt8 18166 18166 18662 18859 19021 
19198 19293 19385 19578 19803 19982 
20080 20155 20604 20649 20659 20924 
20943 21019 21407 21735 21757 21820 
21950 22248 22280 22304 22311 22413 
22519 23188 23285 23611 24011 24255 
24539 24593 24890 

30 lira kazananlar 
137 172 180 201 225 343 
396 477 552 562 651 733 
818 908 972 989 1247 1271 

1305 1336 1493 1644 1678 1702 
1790 1792 1803 2138 2265 2289 
2329 2348 2374 2430 2527 2547 
2629 2681 2765 2834 2919 3017 
3065 3214 3384 3394 3443 3476 
3804 3942 4017 4463 457Q 4571 
4599 4613 4635 4727 4730 4861 
8985 4995 5051 5203 5215 5365 
5431 5476 5702 5722 5850 5881 
5890 5931 6062 6173 6416 6520 
6565 6616 6702 6730 6735 6751 
6843 6873 6953 7093 7121 7214 
7237 7301 7325 7364 7418 7503 
7516 7522 7581 7666 7713 7727 
7744 7829 7889 8024 8063 8464 
8495 8508 8518 8655 8656 8689 
9068 9072 9077 9166 9191 9193 
9666 9669 9720 9739 9961 10018 

10022 10109 10271 10302 10438 10567 
10822 10861 10891 10898 10905 11007 
11049 11061 11161 11300 11433 11439 
11514 11910 11927 11938 12005 12018 
12048 12472 12517 12566 12749 13084 
13143 13173 13253 13514 13548 13564 
13586 13823 14325 14388 11460 14463 
14501 14524 14542 14666 14657 14674 
14678 14862 14768 14910 15232 15478 
15796 15874 15910 16073 16193 16258 
16274 16296 16519 16696 16752 16810 
17191 17222 17309 17378 17694 17823 
18034 181"3 18275 18418 18520 18679 
18812 18923 18932 19047 19108 19129 
19139 19281 19645 19706 19730 19866 
19974 19880 199997 20002 20106 20264 
20285 20357 20512 20552 20554 20714 
20756 20836 21118 21203 21293 21368 
21293 21368 21428 21472 21491 21598 
21863 22140 22185 22206 22235 22466 
22494 22679 22739 22827 22854 22944 
23085 23249 23297 23366 23633 23647 
23734 23739 23812 23994 24400 24648 
24686 24862 24990 

Kamutay 
Dün toplandı 

Makedonya, 
Trakyada 
isyan bastırıldı 

(Başı 1 inci sahilede) 
miştir. Muntazam kıtaat, Struma üze
rindeki Orleako köprüsü ile, Sid>kıu • 
troda tahrib edilen şimendifer köp -
rüsünü tamir ediyorlar. Hükfunet tay
yarelerini bombardımanı esnasında 
Drama ve Sidikastro ahalisinden 8 ki
§i ölmüş, 10 kiti de yaralanmı§tır. 
Ha.ıahanenin de bombardnnan edil • 
diği söyleniyor. 

Aırüer yandan bir hareket mi 
yapıyor? 

·Yaaağa rağmen, Yuna.nsistanı ter
ke muvaffak olan, (Daily Expre .. ) 
muhabiri Bay Panton'un ifade.sine na -
zaran, hükümet kuvvetleri karşıların 
da meydanı bO§ bulmuşlardır. Asiler, 
mevzilerini bjr gün Önceden tahliye 
etıniş ve müstahkem bir hatta çekile· 
rek, bu suretle topçu ate~insden uzak 
kalmış bulunuyorlardı. Gene Bay Pan 
tona göre, 2. 700 Asi, Strumayı şimal 
kıım>ınsdan geçerek Selaniği müdafaa 
eden hükümet kuvvetlerini yandan 
tehdid etınektelermiş. Diğer taraftan, 
60 ~~tl;:ııo1 .. ı z tebaası, asi hatlarınm 
gerisinde bulunuyorlarmıı. 

ASUere .,..JIJ,000,000 drahmi 
Jurnal gazetesine nazaran Bayan 

VenizeJos, asilerin emrinae 300000000 
drahmi vermiıtir. Girid hükumeti, A
tina hükômetine haber göndererek, 
asilerden bir tek kiıi idam olunduğu 
takdirde, sabık Girid askeri valisi Ge 
neral Dedes'ten başhyarak bütün e • 
lindeki esirleri idam edeceğini bi!dit'
miştir. Pöti Jurnal'a göre, muntaazm 
krtaatm muvaffakıyeti hakkında pek 
fazla bayalata kapılmamak gerektir. 
Kavalaya taarruz için gönderilen 4 
tayyareden üçü geriye dönmemiş, dör 
düncfuü ise yere inmeğe mecbur ol -
muttur. TayyareciJerden biri, a~ileri 
öldürmemek için bombalarını hi.:i a .. 
raziye atmakta olduklarım, ayni ga .. 
;e;etenin muhabirine terıin• ~oy~.!il'~iı 
tir. Nihayet, Jurnalin yazdığına göre 
5,000 .Ui, Halkidikya yarımadasına 
çıkarak orada yeni bir cephe vücude 
getirmiılerdir. 

. Helli teırlim oldu 
ATINA, 11 (A.A.) - Havas Ajan 

11 bildiriyor: Asi zabitler tarafından 
terkedilen Helli kruvazörü te•lim ol
muıtur. 

Ecnebiler de Yunanistandan 
çıkmıyacak 

WNDRA, 11 (A.A.) - Reuter A
janAJndan: (Daily Express) in Make· 
donyaya gitıniı olana muhabiri, Yu • 
nan bükômetinin, diplomatlar da da
hil olduğu halde, Içiıleri Bakanlığın. 
dan müsaade almadıkça, bütün ecne
bilerin Yunanistandan çıkamıyacalı: • 
larma dair bir emirname neırettığini 
bildirmektedir. Muhabir, bu emirna • 
menin, vaziyetin vehametini itiraf de 
mek olduğunu ilave etmekte ve Ati· 
nadaki lngiliz aefırinin bu emirna • 
meyi tiddetle protesto ettiğini de yaz• 
maktadır Muhabir, Doyran gölü cı • 
varındaki muharebelere dair verwii 
malUmatta, isi kuvvetlerin ağır zayi
ata uğradıklarını, çünkü hücum olma 
dan evvel mevzilerini terkettiklerini 
bildirmektedir. 

Zannedildiğine göre, hükômetin la 
arruzdan maksadı, ui kuvvetleri de • 
nize sürmekten ziyade iailerin hükıl· 
met kuvvetlerinai yandan vurmaları • 
na mani olmaktır. 

Bir tay}'Qre V enizelosçulann 
eline geçti 

HANYA, 11 (A.A.) - Hükümet 
tayyarelerinden ikisi, nüfusça hiç za. 
yiatı mucib olmaksızın Hanya tehrile, 
donanmayı bombardıman etmi~tir. Do • 
nanma mukabelede bılunmuştur. 
Tayyare1errlf'n h;ri vere inmeğe mec
bur olmut. içinde bulunan üç tayya
reci e.sir edılm.ışJerdir. 

Teslim olanlar 
ATINA, 11 (A...A.) - Reuter A • 

jansmda: içlerinde bazı zabitler de 
bulunan uilerden 150 kip Makedon • 
ya cephesinde hükUmet kıtaatına le•· 
lim olmuılardır. A3ilerden 4 top, 2 de 
mitralyöz almmr§lır. 

Bulgar - Yunan hududu kapalı 

D •• . b ) d SOFYA, 11 (A.A.) - Reuter A. un yenı me us ar an jansmdan: 17 hudud karakolu ve bu 
:> ) t hJ"f) • Jd meyanda kule mevkii, Yunan muha. azı arının a 1 eri yapı ı nzlan tarafından terkedilmiıtir. Bul. 

ANKARA 11 (Telelonla) - Bugün gar. Yunan hududu kapalıdır. 
Komutay aaat 14 de Huan Saka (Trab Atina Aiarmnın bir tavsiyesi 
;,on)un bafkanlrğında toplandı. Enver ATINA, 11 (A.A.) - Alina Ajan-
Ad.akan (Balıkesir), IsmaiJ Sabuncu ,11 bildiriyor: Dün başhyan taarruz, 
(Gireaun), Omer Davut (Kütahya) cephede Ajan•larla gazetelerin son 
Siireyya Tevfik Gençağa (Tokad) m günlerde ortaya atbklan masallan 
tablifleri yapılmrıtır. Fundan sonra hiçe indirıni§lir. Larissa garnizonunun 
hükfunetten gelen §U tezkere okun - İsyanı ve bir fehrin uiJer tarafından 
mu~tur: ifgali, Pirenin bombardımanı ve Çal-

cSindı aaylavı Receb Zühtünün on daris kabinesinin istifası §&yialan bu 
yıldanberi beraber yaıadıfı Fatma cümledendir. Dünya efki.n umumiye-
Medeniye adındaki kadını henüz kati ıine bu neviden yanlıı ıayialara kar· 
Y"tle anlaıılmıyan sebeblerden dola- fi dikkat tavsiye ederiz. Giridde Ve-
yı 10-2-935 gecesi Çengel köyünde bat nizeloa tarafmdaıu cumhuriyet ilan e· 
ve bacaklarından Kur§UDla vurduğun dildiği hakkındaki ıayialara gelince, 

Son vaziyet 
(Başı 1 inci sahıfede) 

rekop havalisinde üç asi ) unan zabiti 
ile bir kumandan Bulgar hudud ku -
maııdanlığına iltica eınıi§lerdir. 

30<>0 e&İr 
ATINA, 11 (A.A.) - Havas Ajan 

aı bildiriyor: General Kondilisin baı
ladığı umumi taarruz terakki ve in
kişaf etmektedir. Bu sabah Sereze gi
ren hükumet kuvvetleri müteakıben 
Demirhısan i§gal ve asiler Drama ve 
Kavalayı tahliye etmişlerdir. Asi kuv 
vetler kumandanı general Kamenoaun 
Giride veyahud ecnebi bir memleke· 
te kaçmak hazırlığında bulunduğu 
bildirilmektedir. Asi kuvvetlerden üç 
bin esir alınmı§tır. Asi zabitler kıt'a
larını terkederek §İmale doğru kaç • 
maktadırlar. Makedonyamn asilerden 
temizlenmesi ameliyesi yarm bitecek
tir. Kavalada bulunmakta olan asi do 
nanmadan Helli kruvazörü mürette -
batı, gemi kumandanının tehre çıka • 
rak General Kamenos i]e· görüşme .. 
sinden bilistifade zabitlerini bağla -
mı~lar ve kruvazörün hükilmet emri
ne amade olduğunu telgrafla Atinaya 
bildirmitlerdir. 

Helli Kesendre burnuna gitti 
ATINA, 11 (A.A.) - Hükiimete 

teslim olan Helli kruvazörünün mü .. 
rettebatı hükfunetten talimat İstemit
tir. Hükümet kruvazöre Kesendre bur 
nuna gitmesini bildirmiştir. 

ATINA, 11 (A.A.) - Reuter A -
jansmdan: Kavalada demirli bulunan 
Helli kruvazörü hük\rmete teslim ol • 
muıtur. Hüklımet kıtaatı sabahleyin 
Serez'i ifgal etıniılerdir. Asilerin kaç· 
makta olduğu bildiriliyor. 

TelgrallaT 
ATINA, 11 (A.A.) -Atina Ajan

sı bildiriyor: Helli kruvazörü ile hah 
riye nazırı arasında 9u telgraflar çe• 
ki imiştir: Saat 4,20 

Sabahın saat üçünde bütün zabit
ler gemiyi terkettiler. Kendimizi hü
kilmet filoıu emri altına koyarak 
stim halinde bekliyoruz. 

Bahriye nazm aaat 5,15 de aşağı
daki telgrafla cevab vermiıtir: 

Kavaladan Selanik körfezi istika -
metinde ayrılınız. Keaendrede müs -
takbel rotanızı vereceğiz. 

Kruvazör Helli fU telgrafla cevab 
vermiıtir: 

Kavaladan saat albnda hareket et• 
tik. 

Makedonya cephesinde aaat 7,30 
da Serez ahaliai namına bir heyeti mu 
rahhasa umumi karargaha gelmi§ ve 
i.ailerin dağıldığmı bildirmiıtir. Aai 
zabitler drenzinlere binerek ıark isti· 
kametine kaçmıılardır. Batlannda ıü 
variler olduğu halde hükiimet kıtaab 
aaat 8,40 da Serez'i inal etıniılerdir, 

Kavala 
ATINA, 11 (A.A.) -Aailerin Ka· 

valayı bo§alttıkları zannediliyor. 
Asi General kaçacak ;yer an;yor 
BELGRAD, 11 (A.A.) - Havaı 

Ajanaından: Yunan - Yugoslav hu • 
dudundan bildirildiğine göre, Kondi
lisin taarruz hareketi muvaffakıyetle 
inkitaf etmektedir. Bundan b"§ka ge
neral Yalistiras da Bulgar hududu 
boyunca Dramaya doğru ilerlemekte• 
dir. Gazetelere göre i.si general Ka
menos kaçmak çarelerini arıyor. Po
l~tika gazetesine göre, Edirneye ve 
Vreme gazetesine göre de Bulgaristan 
daki Filibeye kaçmak niyetindedir. 

Asilerin baıkumandanı 
ATINA, 11 (A.A.) - Reuter A -

jansı bildiriyor: Makedonyadan ge • 
len en son haberler aailerin ha§ ku -
mandam General Kamenosun intihar 
ettiğini bildirmektedir. 
Asi General Bulgarlara tealim oldu 
SOFY A, 11 (A.A.) - Bulgar A • 

ajnsı bildiriyor: Bu aabah Nevrekop 
cenubunda Bulgar memurlarma bir 
binba11, bir yüzbaıı ve bir pasaport 
memuru teslim olmu§lardır. BinhA§J 
Demirhisar ve Serez mıntakalarındaki 
muharebelerde i.ai dördüncü kolordu 
nun tam bir mağlılbiyete uğradığım 
ve umumi rücate başladığını söylemi§ 
tir< 

Saat on üç buçukta Mestanlı cenu• 
bunda ve Makada boğazında baıla • 
nnda bir general olduğu halde yirmi 
ııabit Bulgar memurlarına teslim ol -
muılardır. Bu generalin bizzat asi dör 
düncü kolordu kumandanı Kamenos 
olduğu anlaıılınıştır. General Kaıne
nosla beraber iltica edenler Üç mira • 
!ay, üç kaymakam, dört binbaft, dört 
yüzbaıı, dört mülazim ile Trakya va
lisi ve bir sivil memurdur. 

Zabitlerin ifadesine göre hükfune· 
te sadık kalan gemiler Dedeağaca as• 
ker iliracına muvaffak olduğundan a• 
ai ordunun mukavemetine imkan kal
mamıştır. Bulgar hudud memurlan 
mültecilere hümü kabul gösterınit ve 
hukuku düvel kaideleri mucibince ken 
dileri ailahtan tecrid edilerek memle
leket dahilinde muhafaza altına alm
mıılardır. 

ATINA, 11 (A.A.) - Hava• A • 
jansırun hususi ıı.ıuhabiri bildiriyor: 
General Y alistiraa aaat onbe§te Trak 
yadaki vaziyete hakim olduğunu bil· 
dirmiftir. 

dan dolayı hıtkkında Usküdar Cüm • buraya henin bu hususta hiçbir haber 
huriye! Müdediumumiliğince hazırlık gelmemiıtir. 
tahkikatına baılanmq olduğu ve Fran SelA iğ Adal l 
aız Pastör ha•tahaneainde tedavi altı- an e ve ara vapur ar 

. na alınan yaralının 12-2-935 •ah gÜ- gidiyor 

SOFY A, 11 (A.A.) - Havas A • 
janu bildiriyor: Yunan elçiliğinin fik· 
rince bu sabah Bulgar hükômetine te• 
lim olunan general Kamenostur . 

ATINA, 11 (A.A.) - Atina Ajan
•• bildiriyor: Kavala ve Dramanın öğ 
leden sonra teslimini müteakıp bu ha 
valideki hareki.ta bitmit nazariyle ha 
kılmaktadır. 

nü aaat 19,30 da öldüğiinün Teıkili.tı ATINA, 11 (A.A.) - Pire liman 
Eııasiye kanununun 17 inci maddesi- reisi, dün Kapotaj yaparak vapurla· 
ne tevfikan Adliye Bakanhğmdan bil rın Seli.nik ve bazı adalara hareket-
diriJdiğini arzederim.,, Jerine izin vermittir. 

Tezkere okunduktan sonra ba§kan /Gaçanlar olurıra 
dedi ki: SOFY A, 11 (Milliyet) - Petriç • 

- Bu tezkere Divanda da müzake· len bildiriliyor: Yunan toprağında hü için Atina veyabud Selanikten sor • 
re clundu. Tetkilatı esaaiye kanununun kumet kuvvetlerile aailer arasında bÜ· mak lizımgeleceğini söylemiılerdir. 
J 7 inci maddesine göre hükfunet yük- tün çarpıımalar 35 kilometrelik bir Atina ile Selanik araaındaki telefon 
aek Kurultaya bildiriyor. Hazırlık tah saba içinde yapıldığı için, yenilen hattı kesilmittir, yalnr.ı: telgraf hath 

ismet lnönü 
Hükumeti 
Ve Sovyet~er 

(Başı 1 inci sahifede) ~ 

Aras'ın Sovyetler Birliğinin Türkiye 
Cumhuriyeti ile olan sıkı dostluğunun 
takviye ve inkişafındaki mümtaz rolle· 
rini kaydettikten ·sonra, bu on sene zar
fındaki Türk - Sovyet münasebatının 
safhalarını teferruatile canlandırıyor ve 
diyor ki: 

"En iyi çocuklarının kanı pahasına 

kazanılmıt olan Türk ulusal istikl8.Iini 
on seneden beri müdafaa eden ismet 
lnönü hükilmeti, müelllm günlerde, iki 
memleket silah elde olarak hak, mevcu
diyet, istiklallerini müdafaa ederlerken 
Türkiyeye karşı hakiki dostluk vaziye
tini göstermiş olan Sovyetler Bidiğile 
samimi rabıtalar tesia ve takviyesini da
ima gözöminde tutmu§lur. işte bunun 
içindir ki, ismet ınönü kabinesinin onun~ 
cu yıldönumü Sovyet efkarı umumiye11i 
tarafından bu kadar dostane karşılan -
ıruıtır. Sovyet efkan umumiyesi bu dev
let adamlarına, genel barışın ve Türk 
müsalemetperver, ekonomik ve kültürel 
inkitafımn takviyesini tahakkuk ettir
mek gibi yüksek vazifelerinde daha bü
yük muvaffakıyetler temenni etmekte
clır • ., 

Gaz ve benzin 
Yüklü vapur 

(Başı 1 inci sahifede) 
miı, Hayfaya gitmek üzere yoluna de 
vam etmiıtir. Liman zabıtası memur· 
lan tarafından yapılan muayenede i
çinde 4350 tavuk, 250 sığır, 77 metre 
mikabı kereste yüklü olduğu anlatı· 
lan bu Yunan gemisinin Akdenize çık 
mumda herhangi bir mahzur görül • 
nıemiıtir. Bugün, gene Köstenceden li 
manmııza Antares isminde Türk ban• 
dırah bir gemi gelecektir. Antares, a
ğız ağıza gaz ve mazot yijklüdür. Ha 
mvlesini lıkenderiyeye götürecektir. 
Dün yaptığnnız tahkikata göre, bu ıi· 
lep yolundan alıkonmıyacaktır. Eea
sen, birkaç giindenberi bet kadar ec• 
nebö gaz vapuru boğazdan geçerek 
Akdenize çıkmıtlardır. Antares vapu
ru sahiplerinden Bay lsmail Hakkı, 
dün kendiaile görüıen bir muharriri· 
mize: 

- .. Gemimiz, su ve kömür aldıktan 
sonra yoluna devam edecektir. Buna 
hiç bir mi.nl olmadığı gibi hareketini 
tehir için verilmiı bir karar da yok · 
tur.,, demiıtir. 

EV"elk.ı alqam, Meraine hareket e
den foönii vapurunun hiç bir &rızaya 
raılbm:ıdan yoluna devam ettiğine 

dair dun alakadarlara malfunat gel · 
miıtir. Asi filonun ticaret gemilerimi· 
zi çevirdiği haberi bu auretle bir daha 
tekzip edilmiş olmaktadır. Dün belı: • 
!enen J, nafarta vapuru da fırtına yü
zünden ;<11cak bu ak§&JD limanımıza 
gelebilerektir. 

Dün aldığımız yeni bir habere gÖ· 
re Okonomi Bakanlığı, Yunan hüku • 
metince verilen emir üzerine bütü11 
Yunan 'ahillerindeki fenerlerin "ön -
dürüldüğünü alakadarlara t~bliğ et • 
mit ve Lu vaziyet vapur acentalarına 
bilGirilmiıtir. 

·-------
Hazin bir öliim 

(Ba!P 1 inci sahüede) 
lümü her tarafta büyük tee11ürle kar
§ılanmııtır. Yusuf Akçora, en kısa ifa -
desi ile, meputiyet tarihimize bir ibti • 
laici olarak giren, o günden bugüne 
politika i.lemiııde faal kalan, temiz, dü
rüst, Eeragatkıar ve demokrat bir inkılap 
ve ilim siması idi. 

Kendisi 1876 da doimut. yüksek talı
ıilini erkiniharbiye ve Paris ulumu siya
ıiye akademiainde yapmı§b. "Şark n»
aeleai, Uç tanı siyaset, A vrupada fikir 
cereyanları, aiyaıet ve ikbaat, tarihi ai
yaıi dersleri, Aın hazır tarihi" gibi eser
leri ve uzun zaman ela htanbul ve An
kara Univeraitelerinde profesörlüğü var
dır. 

Bütün ömrünü mücadele n ilimle ge
çiren Y uıuf Akçora'ıım öliimüne acırken 
aileaine, doıtlanna, kendiaini ..,.,enlere 
samimi teessür ve taziyetlerimizi auna-
nz. 

Memumun cenazesi çar§'UDba günü 
saat 11 de Haydarpap haotabaneainclerı 
kalclırıla<:ak, bir motorla Haydarı>a§aclan 
Sirkeciye getirilecektir. Cenaze namazı 
Sultanabmet camiinde kılındıktan aonra 
Edirnekapı Şüheda ınezarbğma defnolu
nacaktır. 

ÇACIRIŞLAR 

Bayramda rozet dağıtacak 
o:anlıra 

Türk Okutına Kurumundan: Kurban 
bayramının birinci günü Darüuafaka ro
ıı:et günü olduğundan bu irfan yurduna 
yardım etınek isteyen mektep müdavim· 
Jerinin kutu almak üzere hÜ'Yİyet vara
kalarile birlikte önümüzdeki perşembe 
günü sabah saat dokuzdan akıam bete 
kadar Nuruosmaniye camii mahfelinde 
Türk Okutma Kurumuruı müracaat et· 
mel eri ri<::a o) un ur. 

kilı.atının neticeaine kadar timdilik kuvvetlerin Bulgaristana kaçacakları itlemektedir. 
yapılacak bir şey yoktur. Ruzname . tahmin edilmektedir. Havas ve Alman telgraf ajansları Kanbur:uk ha.<kında konferans 
mjzde batka bir~ey yoktur. Onümüz· Gazeteciler ınümessi11erinin Yunansia.tana girebi .. 
de de tatil vardır. Bu tatilden evvel Petriç, Havas, Royter ve Alman lecekleri Selanikten telgrafla bil diril- IST AN BUL HALKEVINDEN: 14 -3-
- '-d' t b' 1 telgraf aJ·anaları ve (Novı'dni), (Utro) rni•tir. 935 pertenıbe günü saat 17 de E..-imi:ı: ..,. ı izımge'en ır ce se vardır. E - • U · · T F 
ier tenaib buyururoanız bu celseyi gazeteleri muhabirleri gelmiıler ve Proteırto edllmİf birfey yok merkez salonunda nıvenıte ıp a -
çarıamba günü yapalım. (muvaftk doğruca Yunan toprağına geçmek i • Yunan hükUınetinsina iltiması Üze- kültesi Çocuk cerrahisi ve Ortopedi Do-
~esler') -,in hududa gitmi§lerdir. Yunan hu • rine limanımızda alıkonulan vapuı·la· çenti Dr. Bay Münir tarafından (Kan-

Rundan sonra çar~amba günii $aat dudu her jki taraftan da gelecek yol- rı~ kaptanlarının viliyeti protesto et- burluk ve Pisikolojiai) hakkında pro--
_

----~......:;.:;;.::,::.:,:::.,::'.!!:;~.ı'.:.:.,::.:;::.;:::..;~::,:.:~:::;:..J~;.;:ı·;.;,;,J·ici· ...J·~~CI.~· •1.1.ı·ık "ğ,· il'"cd"~;r~.~YX!a~lnıwrz~ht.ıuı;-J._jıii "t'~nlli]b~a~z~ı!.:!g!a~z!e~te~l~e::;r_;yia~zmı~~f~t~ır::;.~V~i~la:..:-JJje~k~ı~j.ynlu bir konferans verilecektir· 
-~ -.... :uıla_n_ ' ıkt.J. 

1 fMÜTEFERRiK HA 

IJicle._!_aştı J 

Bazı köyler ve bir çok 
bahçeler su altında kaldı 

Cehalet yüzünden 
b:r kadın öldü _ 

HAFiK, (Milliyel) - Bay Rüştü~•:~ 
.karıaı ruoze evvelki gün cehalet y•~~ 
den ölmüştür. Puoze 35 • 40 ya~ st ı.;r 
da, altı çocuk anaaı, işinde gücund~ 
kadındır. Son günlerde karnında " 
bir sancı hiasetmeğe başhyor. Ve ~~· 
da bazı böceklere atfederek bunlar .. 
şürülmedikçe rahat edemeyeceğini:;-.. 
nediyor. Ve kendi kendine dokıorl pıı 
derek zehirli bir ot kullanıyor. ~r• ...,, 
pek az zaman geçince dehşetli btr or· 
zavallı kadını kıvrandırmağa batlıY rll' 

DIYARBEKIR, (Milliyet) - Diyar· 
bekire son zamanlarda yağan dcv.,mlr 
yağmurlar neticesi olarak Dj.c)e nehri 
taşmııtır. Sular bir çok yerlerı kapla • 
mrıtır. Mardin kapısı yanındaki dut ve 
şeftali ba:hçeleri ıu altındadır. Şehre on 
kilometre uzaklıktaki Ha<ı lsan köyü ci
varında nehir Üzeri.,.de büyük odun ve 
ağaçları göreıı bir erkekle bir kadın bun
Ji\rr topl~mak isterken cereyana kapılmı§ 
lar ve etraftaki köyliıioı- kadını kurtara· 
bil--rişlerdir. Erb.ek b·;ı;u:muştur. 

l1!yarbekirp. SO ki''"'m< ~ tre mesafede 
1·, J..ıt: nahiyesl·ıin Bjtli~ yolu i.ı7crinde 
ve Dicle ile Bı.bnau ~uyunun birleştiği 
yerde yerde bulunan ZlVe köyünde de 
:..ul;.,r epeyce zrrar vücuda getjrmiş, a1b 
< , yıkmış ve hır çok buğday, arpa, pi -
r1n\ alıp götürmüştür~ Bism·ı nahiyesi-
nıı. on evi su altmdad:;r. Salat köyünde 
·bir ev yıkılmış, epeyce zahire mahvol -
mı.ıştur. l:SitJis yolu üzerinden Gödı·rne 
köprüsü kısmen harap olmuştuı·. Kam -
yonlar Seyhan köprüsünden gidip ı;d· 
mektedirler. Son yağmurlar Ü.Zerine fe
yezan tehlikeli bir şekil alnu~sa da su
lar yavaş yavaş çekilmeğe başlad1ğmdan 
bu tehlikeler kısmen bertaraf olmuştur. 

Devamlı yağmurlar neticesi, Diyarbc
kirde de cvleı·in bir çoğunun du•ar ve
sair yer.eı-i yıkılmı§br. insanca zayiat 
yoktur. 

Harici küçük haberler: 

:t- ı-· ransız büki'.imeti, lüks vergiyi kal
dırm,ştır. 

'f. Elbede altı çocuk, donmuş bir göl 
iızeriııde oynarlarken, buzlar kınlmış, 
çocuklar suya düşmüşlerdir. 5 çocuk bo
ğulmuştur. 

'f. Evvelki gün Berlin'de otomobil ka
zalarında, bazısı ağır olarak 15 kişi ya
ralanınıttır. 

YENi NESRIY AT 

Alpullu mecmuası 
Şeker sanayii hakkında etütler yap • 

mak, pancar zeriyatım inkitaf ettirmek 
üzere intiıara haılayan (ALPULLU 
Mecmuaaı) nın mart sayısı da faydah 
m6nderecatla çıkarılmıştır. Bu •ayıdaki 
yazılann hülaıam 

Şekere kimyevi bir bakıı, hayvancı
lık ve teker fabrikaları, Toprağın itlen• 
meoi, Su, Hava vaziyeti, Kampanya, Al
pullu pancarcıları tayyareıi, Edebiyat 
ve musikimiz, Güzide (hikaye), Nağme
ler (Şiir), Vatanıma (ıiir), Bilmece. 

Okurlarnnıza tavsiye ederiz. Her yer
de 10 kuru§& satılmaktadır. 

Kasımpaşının tarihçesi 
Bay Sadi Abaç "Kaaımpa,anın 

tarihçesi" ismile lstanbulun bu en 
tarihi ve orijinal semtinin tarihçe
sini küçük ve :ııarif bir cild halin· 
de neşretmittir. Bu kitabın içinde 
Kasımpaşanın muhtelif devirlerde 
geçirdiği bütün safhalar, onun bü
tün Osmanlı devrinde arzettiği de 
ğişiklik manzarası çok tatlı bir üs
lupla anlatılmaktadır. Bundan baş 
ka, bu semtte bulunan tarihi bina
lann da ayrıca tarihçesi yapılmak
tadır. Buradaki mahallelerin isim
leri, mevkileri de anlatılmakta, 
Türk denizcilik tari:lıi itibarile Ka 
ııımpaşanın ehemmiyeti izah olun
maktadır. Sadi Abacın bu kitabı, 
Kasımpaşanın tarihçesi hakkında 
yazdmıt en muvaffak eserdir, de
nebilir. Bu kitabı okuyucularımıza 
hararetle tavsiye ederiz. 

ARKITEKT (Mimar) 
Bu yıldan itibaren (Arkitekt) adını a

lan (Mimar) meeınuaımın 49 ııncu a
yın tamamen Iata ... ul konsenatuvar lıi· 
naa.ı için açılan beynelmilel müsabakaya 
iftir6k eden eaerlere tahaiı edilmiftir. 
Mecmuada mükafat ve derece alan bü
tün eserler neırolunmıııtur. Alakadar
lara tavsiye ederiz. 

Hol iv ut 
En güzel ainema mecmuası olan 

(Holivut) un 13 üncü sayısı mütenevvi 
münderec:atla intitar ebnİftİr. Kari • 
!erimize tavsiye ederiz. 

Ç,.,,,; . . 

Meseledea haberdar edilen ka28 ;nı• 
torunun muayenesi neticesinde ka .a'lı 
zehirlendiği anlaşılıyor. Doktor ~· 
kadma bazı ilaçlat vererek kustu dJ 
ve mideıini teıujzlemeğe çaJıtrnıfsl taı
zehrin kana karışması kadını daha ıti• 
la yaşatmamış ve yapıl9n te<laviler• 
men ölmüş tür. 

Sivas Fırka vilayet 
kongresi . 

SiVAS, (Milliyet) - C. H. ~ 
vilayet kongresi bu hafta fırka ;;;...ıı 
de yapıldı. Sıvaı çevresinden kollli.wı 
bulunmak üzere gelen fırka menflll""_j 
Sıvaataki arkadaştan ile topl"";"';ı. 
Hüaeyin Veli Güleryükün ba~l<aJl!ı~~ 
bnda İçtima. ettiler. Y ırmi yedı ~. fı1 
si.un .bwıeştıği bu toplanbda iki l;~ıt" 
ka. itleri görüşüldü ve bir çok i)'ll ,,.,. 
lar da verildi. Büyiiklere saygı ıe 1 
lan çekildi. . O". 

Yapılan seçimde, Hayriye ~ı I• 
der, Hüseyin Veli Güleryük, ~ . ~ 
tık, Behçet Yaşar, Ahmet Es~Clı ~ 
Yaran, Hüseyin Avunduk, Tabı< 'firlı? 
ler. 9 mayııta toplanacak bü)'Ük , -/ 
kongresine gitınek üzere de Hüs•Y10

1 t 
li Güleryük, Nuri Çankaya ve Sl'i' ' 
H. F. başkanlığına da üyeler a~al(;
toplanarak fırka başkam Hüse)'IO et<P 
yükün vazifesinde göıterdiği ga'I' ,n 
dolayı tekrar kendisini eksedyetl•

1
.,,. 

mişlerdir. Vilayet kongre.inde bU ~ 
mak üzere kazalardan gelen frrk• ;;,P 
sopları şerefine Halk Fırka., ıal0;f" 
bir ziyafet verilıniıtir. Ziyafette 1ııİI" 
li valimiz Süleyman Kepenek te ıcır 
muı ve uzun konuşmalardan sonra 
lantıya son verilmiştir. 
-~~~~~--~~~------• 
Yer sarsıntısı ve ıi; 
GUMUŞHANE, 11 (A.A.) - ıı;J 

ye kadar hiç görülmemi§ bir ıiı ali 
kaaabayı sardı ve hafif bir yer sar• 
oldu. 

Ş. KARAHISAR, 11 (A.A.) _.., 
alı§&ID saat 19 da ıimalden cenul>' 
hafifçe bir yer saraıntısı olmntt~r·,) 

ERZiNCAN, 11 (A.A.) - oun 
ıam saat 18/17 de 18 ıaniye d~ • 
biribirini mütealup cenubu §lll'kı " 
metinden gelen iki ve ıaat 24 teli 
da gene iki defa yer sarsınbsı o!dU• 
yiat yoktur. 

LoydCorcun ökonomi pi' 
LONDRA, 11 (A.A.) - BaY 

Corcun, idareli ökonoıni planı ~~ı 
nece bu hafta zarfında tetkik el•• 
cektir. Teminen beyan olun 0 
göre sabık Başvekil prograın; 
zı noktalarını bkzat şerh ve . . n• 
cek ve tekliflerinin tetkiki ~~li~İ 
lardan hususi bir encümen tef"'' 
siye eyliyecektir. 

Fransada iki ~ne as"e'! 
PARIS, 11 (A.A.) - Lö 'f-:i~ 

zeteai, hükılmete iki sene askel' ~ 
metini tedricen tesis lmkaıuıı' . 
mek Üzere Harbiye bakanı ıar:,, 
hazırlanan kanun li.yilııulntJI 
neıretmektedir. 

D 1 -d-.. - . deli o arın uşmeı111 

Amerika 
hazinesinin kazaJJcı fi 
VAŞiNGTON, 11 (A.A.) ~· 

kiimet, paranma düpnesinde" 2' 
lan 675 milyons dolar kAn, fP.~. 
din ve Panama bonolarmııı ~ p 
faizlerini ödemeğe tahsis °;j,ıı 
Bu suretle, milli borç JDi1ı • • 
milyona tenezzül edecek yele oJıf I• 
aenevi 13 milyon 5500 bin 
ödemekten kurtulacaktır. ti 
3000 amelenin ıeY1~~ 

HAMBURG, 11 (A.A.) °':' Ji1 

hona ve Mader adaırna t•~,ıı..ll 
ııeyahate ittirak eden 300 o>•t ,rır· 
leai bugün üç ..-ııpu. la &ardı• 
!erdir. 

~-·' t''"'' btdenen vıe ruhen yorgııns:ınıı \C bundan dolay• tan\ \ierfn11° Çllı;ıtt''td 
yorsanız; işlerinizin fy1 gitmesini nasıl tsteyebtlirsinizl unutrll• 
bir~aç gecelik uykusuzluk sizi bu h:ıle sokabilir. 

Bromural -Knoıı. •" 
sinırlerl yahşllrır, U)'~aıyu geHrlr, zararsız, tesiri hoş ve enıniyct1' :: ,ıJ 
olup sinirlerinizin süki'ınunb çok kısa bir zam:ında l.ıde va bU ••1 
yeniden dinçleştirtctk olan uykunu1u feınin eder. 

lO '"' 20 t.:onıpıilfK')İ lı:rı·.·i ıı;p. 
krdt' rcz;uıı"lrrdC' rrçrll' ılr o..ılıh r. ",,;,,. 

· L d . 1 1 en ' 1" l<noll A.-0 .• kimyevi maddeler labrıkaları, u wıgs ıa 
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lnaili:ı Kanzuk Uboratuvarlannclaıu j 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSIR BALSAMIN 
KANZUK 

lsi.ınJi 2 J&heaeri, bütün dünyanın 
llJl mükemmel güzellik müstah
lar)arıdır. 

Ötedenberi memleketimiz ki
bar ileminin takdirine mazhar ol
llııqtur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
leadm güzelliğinin sihrini terki
~İnde saklıyan en ciddi ve ,ayanı 
ıtiınat markadır. Genç ve ihtiyar 
bütün kadınlar için zaruri bir ih
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave • 
tini arttırır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 

eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 

'!'raftan sonra, cilde latif bir ae • 
1İnlik verir. 
lıMUMI DEPOSU: ln~iliz KAN-
2:UK eczanesi. Beyoi:lu Maruf 
l>arfümörilerde bulunur. 

o\ıliye mahkemeleri yeru1eme büro,undan 
latanbııl E"'kaf müdüriyeti ile Bahçe

"'-ı>ıı!a Ahmet Çelebi mahallesinde Va
~ur iakelesi aokağında 2 No. da Yorgi 
Ue lstam aralannda mütehaddis dava
Qıı, yenilenme muamelesi aırasmda: 
tııllddeialeyhlerin ilmmet:gihlarmm meç
~uliyetine binaen ilanen tebligat yapıl
ltıaaıaa karar verilmit bulunduğundan 
letı.;ikatııı yapılacağı 27 /4/ 935 aaat 10 
da Büroda hazır bulunmaları lüzumu 
1•bliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olı.nur. (9.?01) 

l•tanbul Dördüncü icra memurluğuna: 
Tamamına yeminli ehlivukuf tara

lıı.dan 1628 bin altı yüz yirmi aekia 
lita kıymet takdir edilen Edimekapı· 
da Kariyei Atik Ali Paşa mahalleain
de bahc;rnn oğlu aokağında eaki 22 
~•ni 24 numaralı kısmen kagir ve kıa
llıen ahtab hanenin tamamı) dairemiz 
ı..~llfmclan ac;ık arttınru& aıretile satı. 
'-caktır. Şartnameai 18-3-935 tarihin
~ .. itibaren divanhaneye asılarak 14-

1 1..~35 günlemec;liiine raallayan pazar 
t1ınü saat 14 - 16 ya kadar dairemiz
~ arttırması yapılacaktır. Arttırmaya 
tiı-ebilmek ic;in yiizcle 7,5 teminat ak· 
~ıi alınır, birikmiş vergi belediye re
'İıııleri ve vakıf icaresi müşteriye aicl
dQ.. Birinci arttırmada tahmin edilen 
~'hnetin yiizde yet':nif befİıÜ bulmak 
'-rt olub akü halde en aon artıranın 
"-ahhüdli yerinde ko.lmak üzere aa • 
~, 15 glin daha uzatılarak 29-4-935 
tİirıiine raathyan pazartesi günli ayni 

i ~tte ikinci artloma ! 0J1lacaktır. 
'. ~~ arttırmada muhammen kıymetin 
~de yetınit beJini hulmaz•a 2280 nu 

f '1-a!ı kanun ahkilmına tevfikan •atış 
~ bırakılacaktır. 2004 numaralı ka 

11 ""-ııun 126 mcı maddesi mucibince İ· 
-.,tek sahibi alacaklılarla diğer ala

j l.,darlann vo irtifak hakkı aahı"lıleri
~ gayri menkul ile temin edilmiş 

iA lııılllıan haklannm Ye hususile faia 
~· lrıasrafa dair olan icldialarmı müa • 
tl evraklarile birlikte ve 20 gÜıı 

~de dairemize bildirmeleri li.znn • 

~· Aksi halde hakları tapu aicilleri
,, •abit olmadıkça aal:t bedelinin pay 
~"'asından haric; kalırlar, daha ge• 
~!. bilgi edinmek isteyenlerin 934 • 
;:'8 dosya numara.sile dairemize mü 
"<llatları ilin olwnır. (9181) 
....__..,. __ -----------
br. Hafız Cemal 

Dahiliye mürehauısı 

~lııııadan bafka günlerde aaat 

l~,3() dan 6 ya) kadar İstanbul 
b· 1"ıuıyolu No. ııs. 

Muayenehane ve ev telefonuı 

'· "'tl&k telefonu 22519. 
1605 

'" ~~ .................. .. 
DOKTOR 

~tısçuklu Hakkı Üze 
.t.lataa11ra}da Kanziılı eczahaneıi 
"--ıı11nda Sahne sokafrmda 3 numa• 

z 
< o.. 
o 
t.-' 
...J 
< 

Oiı 
adetlik 

ve baı ağrıları lçia en faydalı ve tesirli ilaçtır. 1 • 6 • 12 
dört köşe madeni kutularda her eczanede bulunur. 

Üsküdar - Kadıköy ve Ha valisi 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi 
Hissedarlar Umu;ni heyeti 31 mart 1935 pazar günü öğled;n önce 

saat on buçukta Şirketin Uaküdard aki merkez'nde adi surette toplana
caktır. Esas .mukavelenameye göre en az b~ hissesi bulunanların hisse 
senetlerini İ!:'tima gününden bir ha,fta evveline kadar tirket veınesine 
yatırmalım ve dühuliye varakası al malan ilıln olunur. 

Görütülecek itler: 
1 - idare meclisinin ve murakı p raporlarının okunmau, 
2 - Bilançonun tasdiki ve ida re meclisi.nin ibrası, 
3 - U ıküdar • Kadıköy tramva yşebelkelerinin yeniden takviyesine 

ait mali taahhütlerin, esas mukave lenamenin kırkıncı ve yetmit ikinci 
maddeleri mucibince, ifası için idare meclisine salahiyet verilmesi. 

4- Esas mukavelenaınenin otuz dördüncü maddesine göre idare 
Meclisi azalığı için intihap icrası v e otuz beşinci maddesine göre vaki 
intihabın tasdiki, 

5 - Murakıp seçilmesi ve ücret inin kararlattmlmaaı, 

Üsküdar - Kadıköy ve Ha valisi 
Halk Tramvaylar! Türk Anonim Şirketi 
Hiaaedarlar umumi heyeti 31 mart 1935 pazar günü öğleden önce 

saat on bir buçukta Şirketin Üaküd arda Bağlarbatmdaki idare merke
zinde fevkalade surette toplanacak ve afağıda yazılı.işlerebakacaktır. 
Esas mukavelenameye göre en az bir hissesi olaınların hisse senetlerini 
içtima gününden bir hafta evveline kadar tirket veznesine yatırmaları 
ve dühuliye varakası almaları ilan olunur. 

• Çörüfülecek itler: 
1 - Şırket sermayesinin b~ yüz bin lira arttırılmak suretile bir 

milyon bef yüz bin liraya çıkarılması. •· · 
2 - Esas mukavelenamenin ye dinci maddesine bir fıkra eklenmesi. 

· Eski tekli: 
Madde: 7 - Şirketin sermaye si beheri hamiline muharrer bef 

Türk lirası kıymetinde iki yüz bin hisseye münkasem bir milyon Türk 
lirasından ibarettir. Bu hisseler m ecmuunun mevaddı atiyede münde· 
riç tekil dahilinde hissedar sıfatile iştirak edecekler tarafın-lan iştirası
nın taahhüd ve imz'I. bedellerinin nısfı p~in v nısfı diğer~nin iki sene 
ve iki müsavi taksitte tesviyesi mef ruttur. 

Bundan batka ikinci maddenin fıkrai nihaiyesindeki teraiti ifa e
den müessisler arasında tevzi olunmak üzere bila bedel nama muhar
rer yüz adet müessis hisse senedi ihraç olunacaktır. 

Yeni tekil: 
Madde: 7 - Şirketin sermaye si beheri hamiline muharrer bet 

Türk lirası kıymetinde iki yüz bin hisseye münkasem bir milyoıı Türk 
lira~mda~ !baret~ir. Bu hisseler me cmuunun mevaddı atiyede ı:nünd.eri,ç 
şekıl ~ahılı?de hıssedar aıfatile itti rak edecekler tarafından iftİra~mm 
ta~~ut -:;e ıI?za v~ _bedellerinin nısfı pefin ve nısfı diğerinin iki sene 
ve ıkı musavı taksıtte tesviyesi mef ruttur. 

Bu~da~ hatka ikinci mad~en;n fıkrai nihaiyesindeki feraiti ifa e
den muesaısler arasında tevz ı olunmak üzere bila bedel ınama muhar
rer yüz adet mÜe!ais his~e senedi ihraç olunacaktır. 

_Şirketin sermayesi, beheri ham iline muharrer ~ Türk Lirası kıy • 
metınde olnınk ve yüz bin hisseye ayrılmak üzere, bef yüz bin lira art
tırılmak sur~ti}e, bir milyon be~ yüz bin liraya çıkarılmıştll'. Tezyit edi
len kısma •ıt ıtler bu mukavelena menin yirmi altıncı maddes ne göre 
görülecektir. 

İstanbul Mataza, apartıman Kapıcıları-;;
odabaşıları Esnafı cemivetinden: 

Cem~yetimizin ~/3/935 giinlemecinde yapılan idare heyeti aeçiminde ekseri • 
Y".~ ~..ı .. olnuıdıgmdu 13/3/935 Ç&r1'I mba günli saat 10 dan 16 ya kadar 
Do~?nc~ V~k.f barunın ikinci katındaki cemiyet merkezin<le seçime denm edi· 
lecegı alakaccatlara yayılır. 

Aıliye Mahkemeleri Yenilenme Bü • 
roaundan: İstanbul Evkaf Mıidiriyeti 
ile Beyoğlunda Pangaltıda Eı'lniye ao 
kağında 24 No. Markohi ve Arşaros 
aralarmdaki davanın yenilenme mu
amelesi ııraaında: müddeialey hl erin 
ikametgahlarının meçhuliyeti hasebi • 
le 'tanen tebligat yapılmasına karar 
Yer.hıit bulunduğundan tetkikatm 
yapılacağı 2-5-935 saat 11 de büroda 
hazır bulunmaları IÜzumu tebliğ ma
kamına kaim olmak Üzere ilin o1u • 
nur. (9189) 

Asliye mahkemeleri yenileme büro•undan 
latanbul Evkaf müdüriyeti ile Hasan, 

lhrahim Mu.lafa, M. S&it ve Hatice, !\ti 
yetullah aralarında mütehaddia davanın 
yenilerune mwuneleai aıraaında: müdde
ialeyhlerin ikameqihlannm halen meç
hul bulunduğundan ilanen tdbliğat ya
pılı>-- . karar ,,., .. ilmit bulunduğun • 
dan tetkikatın yapılacağı 1/5/ 935 aaat 
10 da Büroda hazır bulunmalan 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (9199) - --
İHT:RA iLANı 
" Çamurlu maddelerin ve bilhaasa çı. 

aneato ham çamurunUD yakılm••• iç:.ia 
t.,,.;ı,.,t ., bakkmd.a iıtih ... I olunan 
2-7-1931 tariA ve 1196 num&ı"alı ihtira 
beratı IMı defa mevkü fiile konmak iizre 
devriilerag veya icar edileceğinden ta

lih olanlaruı Calata'da, iktisat hanında, ı 
Robeı"t Ferriye müracaat'.arı ilan olunur. 

Aaliye Mahkemesi Yenileme Bü
rosundan: İstanbul Evkaf Müdiri}•eti 
ile Y enipoıtaha_ arkaamda Bincebba • 
re hanı altmda .Muolafa Nahit arela • 
rın ~aki davanın yenilenme ına~ele
•i sırasında: müddeialeyhin ikametga. 
hının mcçhuliyetine binaen :16.nen teb 
liıat yapılma•ma karar veril1niş bu • 

luncln~u"'n"n t.,,tlrikatm yapılacağı 1-
5.93;:: saat 10 dn büroda hazır bul:m

ma ~ 1 1üz ~ mu tcht:ğ m .. kamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (9188) 

- -- -lsL As. 6 DCJ Hukuk malılceınesinden: 
Hayrünnisa vekili avukat Bay Musa Ka
zım tarafından Etyemczde .3anıatya ıa
bıli sokağında 63 numo<ada oturan Ya

kup aleyhine açılan boıaııma da, asının 

tahkikatı 24 • 4 • 935 çartamba "1at 10 

aa tayin "fe bu bapta yazılan davetiye 
Yarırkuı mahkeme divanhanesine talik 
edilmiı bulunduğundan me7(cı'.iı· gün ve 

saatte ht:mbul asliye mahkeme•i alhncı 
hukuk dairesinde tahkikat hakimi hu • · 
zoruna gelmediği takdirde gıy~h·nda 
tahkikat yapılacağı tebliğ makamına ka-
İm olmak üzere il3.n olunur. (9170} 

ZA YI. - 322 senesinde Halep M•r
kez kız rÜfdi;re''nd•n (6G1) mel· ·~p n!l -
marasiJe aıtL.ğu.... s hıae.. _ ... 
t"n1. 

Kı>:ıltopral<. Karakol aokağt 14 No. ;la 
BcJirharı kızı Rwia 

lstanbuJ Gayri 1V1iıbadi1ter Komisyonundan: 
O. No. Semti Y• mahallesi SokaiJ No. Cinsi n biueoi Hisıeye röre muh~n 

kıymeti Lira 
3658 U*üd• Selimiye Setimiyo kzt!a Em: 75 Ab'l"P dükkan n oc1anm 1104 kapalı zarf 

Yeni: 37 
Eski: 18 

8 

tmnıum 

3843 Usküclar Murat reü 
3989 Büyükada Cami 

Dudu o~lu 
Nevruz 

96 metre arsa.mn tımımr 
Ahpp h•nenia 56-108 
hiaaesi 

116 Açalı: ıırttınna 
633Acık~ 

4008 Galata Arapcaml Taflan Tabanca meadl Eski: 2-4-5-7 
Yeai: 24 >3 

54 

83,50 metre arsanın 7-12 
bisaesi 

490 Açık artbnna 

628 Asık arttırnuı 4046 Eminönü Ahı Çelebi U-. iskeled Kagir mağaza Ye üıtünde 
iki kat odaların 4125-
51840 biasesi 

410!> BeyoiJu HiUe.)'İn .p 
4154 .. • .. Mıanbane 

Kiic;ük Ş"qhane ve 
bnrnu 

Kil 3-12 
69 men arsanın bmamı 
69 metre anaıım twnemı 

138 Açık arttırma 
W Açık artlJrma 

4702 Galata Şebaünr Bey Şimıiı - Eski: 9 ve 9 mü. 
Yeni: 17, 19 

51 metre anaDID •• ,,,.,,, 

5083 Kumkapı Muhsi- Hao 
Hatun 

24 

5099 Edirnekapı Haa Ma· Eıki Acı çeıme S, 3/1 Ki.gir fırm ""' hanenin 2880 KçaL zarf 
bittin Yeni Fevzi P aıa 3-4 hissesi 

Y uluıncla evsafı yıızıb rayri menkuller on ı;ün müddetle müzayedeye çdaınlRUf Ya 23.3-935 taı1hine teaacliif 
eden cumartesi giinü saat 14 elen iti haren ihaleleriııi.n icrası mukarrer bulu nmllfhır. Satq müııhasıran Gayri 
Mübadil bonosiledir. 

. DAQA 
BiRiKTiREN. 1611 

QA~T .. ~D~Q 
Şark 

l.) e 01 Z y O İ 1 a ı · 1 Demiryollarından ı 
l S LE TM ES t Kurban Bayramı müna-

Acente1eri : Karaköy Köpriıha.Jı sebetile 46 ve 51 No.!ı 
Te! 42362 - Sirkeci Miilıürdauad• 

~-_.Hu. Tel. 22140~ ..... ı katarlar 15/16 Pt~art 1935 1 
1'RABZON YO J 

KARAD EN lZ vapuru 12 
Mart S A L 1 günü saat 20 
de Rizeye kadar. (1259) 1898 

rt'ERSf N '\'.OLU 
A N A F ARTA vapuru 14 
Mart l' E R Ş E M B E cunu 
saat 11 de Payas'a kadar {1297) 

"" . K "-' • ·••r 1 ,......._. .a'V'._.U 

B A N D 1 R M A vapuru 13 
Mart Ç A R Ş A M B A gü
nü saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(1298) 

hlanbul Altıncı icra memurluıiundan: 
Madam Marika Y orği Kolitidiı 

Eeyoğlunda San Lülfi malıalle•irule 
Şehbender ıokağınia 6 No. lu matbaada. 

Doktor lzidor Grayvere ÜçyÜZ lira 
borcunuzdu dolayı Beyoğlu 3 üncü sulh 
hukuk mahkemeai.nin 935/3 numaralı 

~ecesinden 18/19 Mart 1 
1935 gecesine kadar ls
tanbu • Y eşil..öy arasında 
ve mütekabilen ıeyrü
sef er edecektir. 

htaıJ:ıul 7 inci icra mem ... uğundanı 

Bir borçtan dolayı mahçuz olup ta 
aattlmasına karar verilen bir elbi•e do

laln, bir büfe bir karyola bir kil İm bir 
yemek maaa51 5 parça kırmızı kadifeli o

da takımı bir <luvar aynası bir çini soba 

bir adet salon büfesi 14 • 3 • 935 tarihi· 
·ne tesadüf eden perfembo günü saat 13 

ten 14 e kadar Nişantatı Vali kon$ 

caddesi Saadet aparlunanı 5 numarada 

birinci artırma ile aatılaC'1iı ilim olunur. 
(9183) 

lat:ınbul Tapu bafmeıuurluiundan: 
ve 31 • t • 935 tarihli haczi ihtiyati ka- Miilga Uskiidar s;~ayet mahkemesi 
ran suretile beraber gönderilen ödeme mubveliit mulıarrir!iğinin 16: 4/1303 
emrinin mübaşirin verdiği meşnıhatta tarihli ve 96 No. evrakiie sarraf Boğosun 
gösterilen adresten çıkarak halen ika • alacağmdaa dolayı Eaı'nönıi Hızırbey 

me(&ahıruzın meçhul bulunduğu bildiri!- mahalle.inin Hacıkadrn ıokaimda atik 
mit olmakla öd"'1le ftllrinin ilinen teb- 44 c~dit 48 numaralı dükkan üz.erine 
Jiğine karar -.erilmittir. mevz11 haczın evrakı mllSbiteoi bulun • 

ltbu ilanın gazetede Y • ": ından iti- madığı ve mevrudnnca da ademi malü· 
baren 30 gün zarfında b~ ç hakkında be d"-' 1 • • da laka 
b. . . ld • tak .. d d . . . mat yan e unut o <>ugun n • · • 
ır ıtırazmrz o ugu llır e oı1renı zın 1 . bi 

' tarihi" . ., nd . t b ı· &y zar.. 933 ' 5'73 n\'!maralı do&yamna söylemeniz ~ · ... anın '"' an J 1 al'en 

ve bu ıniı~ı.iet geçtikten IOnra it~razını- 1 fınua idareye müracaat ey!cmcdiii tak • 

zın k"b>.ıl cclilmiyeceği ödeme emri yeri- J dirde mevcut haczuı hükümsüz addedi-

n• ilin<"' t.;bli • olunur. (9164) [ leceii ilia olunur. (9167) 

Y enıl<öy •ulD hakimliğinden: ~• ı· 
yerde koruda Recep ağa aokağında ma• 
kim Şakir otlu Maksuda bapiı müdde
tini ikmal edinciye kadar Sanyerde m11-
kim Dalyancı Sahihin vui tayini ilan 0;-

lunur. (9181) 

Zayi. - '1:137 sicil numaralı toför eh
liyetnamemi ve muayene cüzclanuru kay
bettim. Yenileri alınacaimdan zayileriıa 
hükmü :roktıır. 
Beyoğlu Taksi mahallinde: NiYAZI 

Dr. A. KUTIEL 
Karak~1 Topçular caddesi No. 33 

1743 

Asliye mahkemeleri yenileme büroannı:Lut 
latanbul Evkaf müdliriyeti ile dua 

olunan F enız.aia mahallesinde Cami so
kağında 2 No. da Ferit ile Salih Sırn .,. 
Paataciyan Ağop aralarmdaki da>antD 
yenilenme muameleoi aır"ımda: Müd
cleialeyhlerin ikametgiılılannın meçhul 
bulunduiu mübaıirin verdiği meşruhat· 
tan anlaf!lmakl. ilincıı tebliğat yapıl -
masına karar verilmit bulııoduğundan 
tetkikatın yapılacağı 27 /4/935 aaat ıJ 
da büroda hazır buluıunalan lüzumu 
teblii makamına kaim olmak üzere üan 
olunur. (9202) 

~]iye mahkemeleri yenileme bürosından 
lstanbul Evkaf müdüriyeti ile Boğa. 

ziçinde Uluköyde Mektııbi riiftiye tob
tında 39 No. da Haliı arasındaki dava
nın yenilenme muamelesi ıırasında: 

müddeialeyh Halisin ikametgaJıuım meç
hul bulunduğu miibaıirin verdiii aıet
ruhattan anlaşılmakla il&nen teblipt ic
rasına karar verilmiş olduğıuıdu tetki
kalın yapdacağt 1/5ı 936 uat 10 da Bü

roda hazır bulunman liizıamu teblii ım 
kamrna kaim olmak üzer• ilan olunar • 

(9201) 



il MiLLiYET SALI 1~ M..ART 1935 

Hasan. Tuvalet ve Gliserin Sabu~ a i 
Ha~ Zeytin yağ~ndan ve Hasan kremin den v~ Haİıuı itriyatından yapılmıı olup ııliserinli ve tuvalet için nevileri vardır. Ci idi yumuı;atrr. Veçhe güzellik ve taravet bahıeder. Bilhasıa güzel ciltli kadınlara çocuklara şayanı tavsiyediı·. Avrupanın 
terkibi meçhul yaglarından yapılmıt sabunlar cılde mazarrat İras eder. Hasan nbun ları tazeleıtirir ve gençleştirir. Fiatı 10 ve 15 kuruştur. Toptancılara tenzilat. Hasan deposu, Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 
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Çaresi varken bu yarım bat airııını 
ne diye çekip duruyor1•nu.ı? 

- --

GR p • 
1 

• 
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Hor tiirla baı •e diş •Arılarına, nezleye, Romatizmaya, 
lurıldıp, ılnir ağrılanna, soğuk alğınlığuıa, 61tHmodea 
mlHevelllt bütün ağrı, ıızı ve ıancılara karıı birebirdir. 

Bütün eczanelerde bulunur. Fiatı 7,1/2 kuruıtur. 
G R 1 p 1 N Radyoin Dit macunu fabrika11nın mütehaaauı 

! kimyaıerleri tarafından imal edilmektedir. 

-OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi, -Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesiı 10.000.000 lngiliz lirası 
T ürkiyenin başlıca ıehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançester'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, rran, Filistin, va Yunanistan'da şubeleri 

YugoıJavya, Romanya, Suriye ve Yunaniıtan'da 

Filyalleri vardır. t6t4 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Nafıa Bakanlığından: 
Dörtyol kazasının Hızırlı yasbğı ormamndan kesilmek ve 

Erzin istasyonunda vagon için de teslim edilmek şartile mu • 
hamınen bedeli 3000 lira olan 500 me§e köprü traversi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25 mart 935 
tarihine rastlayan pazartesi gÜ nü saat 15,30 da Ankarada Ba· 
kanlık Malzeme Müdürlüğünde yapdacaktır. isteklilerin tek. 
liflerini Ticaret Odası vesikas l ve 225 liralık muvakkat temi
natlarmm Malsandığma yatırıldığına dair olan makbuz veya 
nümuneaine uygun banka kefalet mektubu ile birlikte 25 • 3 -
1935 pazartesi günü saat 14,30 a kadar Malzeme Müdürlüğü. 
ne tevdi etmeleri laznndır. Bu husustaki gartnameler parasız 
olarak Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden almabi • 
lir. (1216) 1873 

Devlet Demiryollırı ve Limanları İiletma Umum idaresi ilAnlırı 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat taminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü 
maddesi İnucibince ige girmeğe manii kanuni bulunmadığına 
daır beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler para· 
sız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Haydarpaşada 
if esellüm ve Sevk müdürlüğün den dağıtılmaktadır. (1189) 

Cinsi Miktarı Muhammen be-

Fren hava sevk borusu 
Somun 
Man§OD 
Muhtelif raptiye 

Adet deli Lira 
4500 
3600 

600 
4500 

17,000 

1888 

Maltepede Piyade Atış Mektebi 
askeri alım ıatım komisyonundanı 

Piyade ve Atış mektebi iç İn 750 kilo ince vakum yağı, 
250 kilo kalın vakum yağı, 40 O kilq benzin 24-3-935 pazar 
günü pazarlıkla ve evsafına uygun ve tahlil raporuna müste • 
niden satın alınacaktır. Tahmin bedeli 500 liradır. Teminat 
miktarı 38 lira 78 kuruştur. Pazarlık 24-3-935 pazar günü sa
at 12 de Maltepe Piyade :ve Atış mektebinde müteşekkil satı
nalma komisyonunda yapılacaktır. ,Talipler teminatlarını Is • 
tanbul Levazım amirliği muha sebeciliğine yatırarak a •acakla. 
rı makbuzla ittirak edebilirler . · (1288) 

1 Saçları dökülenler 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve ke· 
eeklenmeaine mani olur. 

Komojen saçların kökleri • 
ni kuv~etlendirir ve besler. 

Komojen aaçların gıdasıdır. 

Tabii renklerini bozmaz, la• 
tif bir rayihuı vardır . 

Komojen Kanzuk aaç eksi
ri maruf eczanelerde rtrıyat 

matazalannda bulunur. 
1933 

1 
lstanbul Harici Askeri 

Kıtaat ilanJan. 
------~~ 

1 - Yerli fabrikalar ma
mulatından ve beher metre
sinin tahmin edilen fiatı 299,5 
kuruş olan 50,000 metre boz 
kaputluk kumaş kapalı zarf • 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - )halesi 25-3-935 pa· 
zarteaıi günü saat 15 dedir. 

3 -. - Muvakkat teminatı 
11231 lira 25 kuruştur, 

4 ~ Şartnamesini 7 49 'ku 
ruşa almak örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona uğrayabi
lirler. 

5- Eksiltmeye girecek • 
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatı • 
nlınış teminat mukabili ala • 
aklan makbuzlarla arttırma 
eksiltme kanununun 2, 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikalar· 
la birlikte teklif mektupları • 
m ihale saatinden en az bir •a· 
at evvel Ankarada M. M. V. 
Satmalma komisyonuna ver· 
miş hulunmalan. (1186) 

1867 

Evvelce Beyoğlunda latiklal cadde ! 
tinde J. V, A. Peyker Limited §irke- ' 
tinde müdür iken Londraya gidip mez 
kiir mahaldeki ikametgahı bilinemi -
yen Artür Vardenpiker'e 

İstanbul ikinci lcra Memurluğun -
dan: Mühürdar zade Abdulla.h Ve
fanın ısaı olup tarafınızdan ödünç al· 

dığı on dokuz bin altı yÜz lira bedel 
mukabilinde namınıza ikinci dj>rece
de İpotekli bulunan latanbulda Hoca

pafB mahallesinin Demirkapı cadde
ainde 16 ada 28 parael ve eski 1, 1 mü 
kerrer yeni 7 kapı numaralı ve nraıf 
nasure kırk çepne ıuyunu havi maa 
miiftemilat garajın Margarit Kaatelli 
ve Frederit Dö Andriye namına otuz 

bin lira mukabilinde birinci derecede 
ipotekli olmasına ve mezkur ipotek 
bedelinin tesviye kılınmamaar hasebi
le paraya çevrilmesi 934-1066 D. No. 
aile takip ve talepte bulunulmuı ve 
mezkur gayri menkulün tamamına on 

beı bin yüz kırk lira kıymet takdir 
edildiği ve müttehaz karar mucibince 
paraya çevrilme.i için açık arttırma• 

ya konularak 13-3-935 Çar§amba gü
nü saat 14 den 16 ya kadar dairemiz
de açık artırmaaı yapılacağı ve al't -
tırma bedeli takdir olunan kıymetin 

yÜzde yetmif betini bulduğu t,ıok.lir

de alıcısı üstünde bırakılacağı akai, 
halde arttırma on beı gün müddetle 
temdit ve 28-3-935 Per§embe günü ıa
at 14 den 16 ya kadar yine daire

mizde yapılacak olan açık arttırma-
11nda do.hi arttırma bedeli kıymeti mu • 
hammenenin yüzde yetmiş beşini bul· 

madrğı surette sah§ 2280 No. lu kanun 
ahkamına tevfikan geri bırakılacağı 
malümunuz olmak ve ikametgi.hını ... 

zın meçhuliyeti itibarile bu huauıtaki 
takdiri kıymet ve ııahş ili.nınsn tara· 
finıza tebliğini yerine getirmek üzere 
kıtyfiyel aaneq tebliğ · olunur. ( 9204) 

Türk Bira Fabrikaları 
(Bomonti Nektar) 

Türk Anonim tirketi 
Ticaret Kanununun 361 ve Şirketi

miz esas mukavelenamesinin 47 inci 

maddelerine göre hiaıedarlH 30 Mart 
1935 Cumartesi günü saat 11 de ı ... 
tanbulda Galatada Agopyan hanında \ 

ki yazıhanesinde adiyen toplanacak 
umumi heyete çağırılırlar. 

RUZNAMEIMOZAKERAT 

1 - idare Meclisi ve murakıb
lar raporunun okunması. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar be
aaplarmm tasdikı ve idare Medi
ainin temettüün tevzii ıureti hak
kındaki teklifi ve ibrası 

3 - idare Meclisi azalanmn in
tibahı 

Lilakal 250 °hiase senedine aa • 
l:ıib olan hissedarlar Ticaret kanu
nunun 371 inci maddesine göre 
hisse senetlerini umumi heyetm top 
lanma gününden bir hafta evveli -
ne kadar tirket merkezine veya 
Cenevrede Bank Federal'e buak
mahdırlar. 

Hisse aenedlerinin depo edildiği 
ne dair mali müeaseaatça verıile • 
cek makbuzlar hisae senedlerinin 
umumi heyet için tevdii mahiye -
tinde sayılıp muteber olacaktır. 

İstanbul 12 Mart 1935 
idare Meclisi 

Pudra da yeni moda 
MEVSiMiN ZAFERİ 

Şık ve kibar hanunlar tara
fından kullanılan yeni pudra; 
bütün aiin hatta yağmurlu ve 
rüzgarlı havada bile hiçbi< par· 
laklık izi bırakmaksızın tama
men mat bir ten v-ert.n pudra• 
dır. 

Pudradaki bu son tekemmül, 
"krema köpüğü,. tabir edilen 
yeni bir cevhere medyundur. 
Binaenaleyh, Tokalon, krema 
köpüğü usulünün imtiyazım al
mıştır. Bunun içindir ki ıimdiı 
Tokalon pudrası, bugüne !.a

dar istifade edilmiyen birçok 
muhassenatı takdim ediyor. 
Yeni Tokalon pudrası, neliı ve 
muhteıem bir ten vermekle be· 
raber bütün gü'n daima ter ve 
taze bulunduran bir ten temin 

etmektedir, En ıedi t ve açık 
havalarda yapılan sporlardan 
ve uzun dana ıuvarelerinden 

mütevellit terlemeler, tenin 

penbeliğini ve tazeliğini kat'iy
yen bozmaz. Zira Tokalon 

pudrası, krema köpüğünün ıır

rma malik yegane pudradır. 

Devredilecek ihtira beratı 
(Mütehavvil adisei ıahsiyeli dür -

bilnler) hakkındaki ihtira için lktıaat 

Vekaleti S. U. M. istihsal edilmi§ o

lan 8Mart 1933 tarih ve 1612 numa

ralı ihtira beratının ihtiva ettiği. hukuk 
bu kere baıkasma devir veyahut ica

ra verileceği teklif edilmekte olmak

la bu hususta fazla malumat edin -

mek iateyen zevatın Galatada Aslan 

Han 5 inci kat 1-4 numaralara müra-

caat eylemeleri ili..n olunur. 

1801 

VAPUl{CULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİ 
İstanbul Acentahğı 

Li•an Han, Telefon: 22925 

TRABZON YOLU 
14 Mart 

saat 20 de 
TAR 1 vapuru 
PERŞEMBE 
Hopeye kadar. 
... 1 ................ . 

Osman'ı 1::5 anl,(asından 

2 ve 20 komprfmelll< ambalajlarda bulunur. 

AmbalaJ ve komprlmelerin üzerinde halis· 

liğin Hmsall olan EB markasını arayınız 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık binası kütüphane odasına yaptırdacak 1530 Jirıı 

muhammen bedelli kütüphane ve mobilyalar kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24-3-935 tarihine rastlayan pazar günü saat 
10,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapı· 
lacaktır. lsteklUerin teklifleri~i Ticaret odası vesikası ve 
( l 14, 75) lirabk muvakkat t~minatlarının Malsandığma ya 
tırıldığma dair olan makbuz veya nümunesine uygun bank · 
teminat mektubu ile ~irlikte 24-3-935 pazar günü saat 9.30 
kadar gMalzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazundır. 

istekliler bu husustaki §artnameleri parasız olarak Ani 
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (121 
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ı.tanbul Milli Emlik Müdürlüğünden : 
Muhammerı 

Kıymet 

Lira h · 

BUYUKADA: Maden AyanikoJa sokak eski 25,33 
ve yeni 42-2 sayılı ar sa, Maden kuyusu ve 
su deposu. 

1 

HAYDARPAŞA: Osman Ağa Rıza paşa çeşmesi 
çıkmazı eski 24 ve yoni 13, 15 sayılı hane, 
dükkan arsası, 

GALATA: Bayazit Mumhane sokak eski yeni 11 -

216 OD 

135 C9 

13 sayılı dükkan ve odaların 1-2 payı 1687 5~ 
Yukarıda yazılı mallar 24-3-935 pazar giinü saat ~n dört 

te peşin para ve açık arttırma ile sahlacaktır. isteklilerin yü.ı· 
de yedi buçuk pey akçelerini muayyen saatinden evvel yalıi'" 
maları (F) (1181) 

l ıs1 Al'IBUL BELEDiYESi lLANLA n ] 

f!elediye mütekait ve öksüzle rinin mart 935 üç aylıkları 11' 

§agıda yazılı giinlerde, aylık c üzdanlarma ayrıca işaret ediletl 
sıra numaralarile lstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğündef. 
verilecektir. Aylık sahiplerinin gösterilen günlerde müracaa1ı 
ları. (1294) 

12 Mart 935 Salı 1 220 
13 mart 935 Çarşamba 221 - 440 
14 mart 935 Perıembe 441 - 660 -· 

--...,.K..,.e_§..,.fı-. 2_9_7_li;-a 24 b;ruş olan Mezat idaresinde yapıtrıla' 
cak raflar açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve jıe· 
şif evralom görmek için Leva zun Müdürlüğüne müracaat et· 
melidir. Eksiltmeye girmek için de 2490 numaralı kanundıı Y:, 
zılı vesika ve 22,50 liralık temi natla ihale günü olan 28-3-93:1 
perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmaJıd:r· 

(1292) 

Istanbul Tahsil Müdürlüğünden: 
Mmtakamız dahilinde asgari 25 lira asıl maaşlı icra Jlltil' 

murlukları münhaldir. Hukuk fakültesi mezunlarından ta 
olanların diplomaları ve sağlık. şaha<f etnameleri ve diğer el>'I'': 
kı müsbitelerile birlikte müaü riyete arzuhalle müracaat eyle 
meleri. · (1270) / 

ı Geçiburlu kükürtieri T. A. şirketinde~ 
Şh-ketimiz esaa mUkavelename ıinin 48 nci maddesine te~lı g!!· 

hissed-arlar heyeti umumiyeai 30-3- 935 tarihine mmadif cumarte•~ ı '· 
nü saat on bette Ankarada Banka lar caddesinde kain Sümer Batı 
mum MüdüTlüğü binasında adiyen akdi içtima edecektir. 

Ruznamei müzakerat af&ğıda yazılı hususlardan ibarettir. 
1 - Meclisi idare ve murakıp raporlarının okunması, 
2 - 1934 aeneıi bilançosunun tasdiki, 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni ~ 
cami ve Beyoğlu daireleri, kurban bay- = 
rarru münasebetite martın 16, 17, ve 18 

3 - Murakıplara verilecek ücretlerin tayini, ~ 

Vmumi Ne,rıyat ııe Yazı işle ri müdürü Etem izzet BEN/Cf. 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

infİ günleri kapalı bulunacaktır. 

, 


