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Venizelos bir ltalyaıi ·adasına sığındı 

----------·-·- ... ~------------
Makedon yada da hareka.t bitti, her yanda hüku~et, 
ınemurları işe başladıla·r. Topraklarımıza sığınanlar : 
" •.U 1 

Asi zabitler bankalarda ve resmi dairelerde ne kadar para varsa götürmüşler! '. ,. . .._ ____________ ............................................................... __ . ' 

Roma: 12 ( A. A.) - Resmi mahafilden teyid edildil!~ue göre B. Veni.ıelos AYerof krovazörüoden 
l<asos adasına çıkmıştır. Kendisi nezaret altındadır. Hakkında siyaıi mülteci muamelesi 7apıhyor. Yani iade 
~dilmemeıi muhtemeldir. Zannedildiğine iÖre B. Venizeloı fi~.ıı 100 kadar zabit de ayni adaya çıkmışlardır. 

[Milliyet ı Kasos adası Rados civarında İtalyanların iıgaliade ufak bir adadır.] 
.... 

Asi zabitlerin 
Bulgaristandan 
I ad esi istendi 

-o--

kafile kafile Bul
gar· ·tana sığı
nan asller bir 
kampta topla· 

nıyorlar 
Atina ajansı 11,3 tarihinde ıaat 

22 de tebliğ ediyor 
Uluaal ordu, bu sabah SerH ve De

llıirhiaara ıirdikten ıonra İıyan kuv -
"Vetlerinin darmadağınık bir hale gel .. 
inesi o kadar çabuk olmuttur ki, bir 
tün içinde cereyan eden bu kadar 
Çok hidi•eyi takib etmek hemen he
bten imkansız olmuıtur. Bir taraftan 
İıi zabitler, tethit vasıtalarile günler
te emirleri altında bulundurdu' 1~rr a ı 
~erlerini terkederlerken bu ukerler 
lllusal orduya kafileler halinde tealim 
oluyorlar, öbür taraftan da uluaal or
du Dramayı inal ederek Kavalaya i. 
inliyor ve Kavalada da hükumet. oto
titeaini tetia ediyordu. Hük\ımet milli 
-.. askeri mem1Klan timdickn bütün 
~u Makedonyaaında yerlepnİf bu • 
lunuyorlar. A.ei zabit~r Serezdeki 
\' nnaniatan bankaar kaıalarından 60 
1»ilyon drahmi kaldırarak Kavala yo• 
ili ile kaçıruılardır. Ulusal orduya ku
lnanda eden Harbiye Bakanı General 
ICondilia, bu akıam Kavalaya muvasa-
l•t etmiştir. Harekat bittiği için Ati - -
!laya hareket edecelc ve yarın sabah 
orada bplunacaktır. 

V enizeloı acaba neye kaçtı? 
ATINA, 12 (A.A.) - Venizeloo, 

lıarısı ve uilerin reisi, Averof zırhlm· 
ı. Ciridi terketınitlerdir. HükUınete 
.. dık olup ta asilerin elinde esir bulu· 
ilan hükumet memurları aerbest hıra• 
lıılarak vazifeleri batın• dönmüıler • 
llir. Girit adaaının bet" tarafında nor
ltıal idare iade olunmuıtur. 
llul11aristandan cı.i zabitlerin tel• 

limi istendi 
ATINA, 12 (A.A. ) - Suda lima • 

llında bulunan bütün ati don«nma, 
~verof ile bir denizaltı gemiıi müa • 
teına olmak Üzere, hü~tümete teslim 
olınuıtur. Yunan hüküıneti, Bulgar 
lıüküınetine müracaat ederek, Bulga
tiıtana ıığınmıt olan isi zabitlerin teı 
liınini iatemiştir. Diğer taraftan De • 
deağaçtan bildirild iğine göre, ıimen: 
diferle gelen bir isi tab'lru• derhal il• 
liıhlanndan tecrid edilmışlerdir. 

Bir General motörle kaçmış 
Serez )ivaıına kumanda eden ~" -- ·~ 

'-' Anagnoıtopuloa ile erkanı h ı. e
•ine menıub 5 zabit, motörlü bır ka· 
)lir. ile meçi- ·1 bir latikamete doğru 
tltmitlerdı.. 

Bul11arlar a.ilerl bir kampa 
toplıyorlar 

SOFY A, 12 (A.A.) - Havaı mu· 

• 

INr ıünlerinJe Giridden Averolla lıaçtığı bildirilen Veni2elo• sene kendisini götüren :Averolun isyanın 
Girid'e geliJinl bugünkü acınacak hali~entk ae)'rediyor 

habirindenı Bulaariıtana "ltica etmiş nan ırabitleri. bir temerküz kamp•na 
olan Yunan ~a'?itleri, yandan kuşatı - ıevlcedileceklerdir 
lan iailerin bozguna uğradıklarını ıöy Yeni tafsilat 
lemiılerdir. Gene bu zabitlerin ifade
lerine söre, i.ailer tayyaresiz, topçu -

- - -
General Kondilis asileri inhizama 
ıevkeden askerlerini teltif ediyor 

ıuz, mühimmatıız ve iaıesiz kalmıf • 
!ardır. Hükumet kıtalarının Dedeağaç 
ile Kavalayı işgal ettiklerini gene ay
ni zabitler söylüyorlar. Harbiye nazırı 
nın beyan ettiğine göre, mülteci Yu-

ATINA, 12 (A.A. ) - Havas mu
habirinden: Bay Çaldariı, gazetecile
re vaki olan beyanatında, Makedon
yada ve Trakyanın timalinde kanuni 
idare tekli iade olundujjunu ve asile
rin, mal aandıklarındaki mevcudu be
raber alarak kaçbldarını aöylemiştir. 
Dijer taraftan Keaendre körfezinde 
lal aemilerden. biri daha teslim olmu' 

(Devamı 6 mcr sahifede) ----
Piyangoyu 
Kimler kazandı? --

Talihli bakkal birden 
iyileşiverdi 

On sekizinci tertib Tayyare piyan• 
ko•unun beıinci keşidesi dün bitmiş• 
tir. Otu:z bin liralık ikramiyenin on
da bir parç,uını Elmadağ bekçisi B . 
Rece/,, onda bir parçasını Bomontide 
bakkal Van gel, diğer onda bir parçan 
nı da Küçük Lôıgada Kadri Efendi ile 
ortağı Karidia ka:ı:anmıılardır. 

On bin liranın onda birini Beyoğ • 
landa Sakız.ağacında Bayan Rostam
yan, di~r onda bir parçasın' da çi -
""'nto labrikıuında Vartare.t ka:ı:an
mıılardır. 30 bin liranın onda bir par
ça.tını ka:ı:anmıı olan bakkal V angel 
bir haftadanberi hasta o_lduğu halde 
dün para kendi.tine götürülünce sellin• 
cinden yatağından fırlamı§, hemen iyi 
leımiıtir. Diiu kazanan numaralar 
8 ıncı eahifcmiıdedir. 

Adalar umum 
Valisi Ayvalığa 
Sığındı 

-·-
IZMIR, 12 (Milliyet - Gece yarı· 

ıı) - V eniselo• taraftarı Midilli, Sa
kı:ıı, Si•am umumi 110lisi ile aekeri ku
mandanı ıimdi bir motörl• AyllOlıia 
iltica ettiler. Mülteciler Ay11olığa çılı
mıılardır. 

AYVALIK, 12 (A.A.) - Midilli
nin Averof tarafından işgali dolayııi
le Ayvalria iltica eden Midilli valisiyle 
iki mebuı dün lzmire gittiler. Bugün 
gçlen bir motörle Midilliye Venizeloa 
tarafmdan gönderilen Adalar valiıiy· 
le kıdemli yÜ2batı rütbesinde bir bah 
riye zabiti ve Midilli mevki kumanda· 
nı kıdemli bir yüzbaıı iltjca etmişler
dir. llticalanna aebeb Midillideki ..... 
kerin tekrar Atinaya müracaat ederek 
hükiimete arz.r sadakat ebneleridir. 
Venizeloıun kan dökülmesine taraf • 
tar olmadığı ve kendiainin Averof :urh 
lrsında bulunduiu ifadelerinden anla 
ıılm:" sına nazaran vaziyete tama.mile 
hükiimetin hakim olduiu anla,ılmak
tadır. 

--------------, r -··--- ----.,, ,------ ----------
Amerikalı 
Antrenör 

Averof ta 
Teslim oldu 
bir fırka kumandanı 
He bir miralay ve 
zabitler Ayvacığa 

sığındılar 
ÇANAKKALE, 12 (A.A.) - Yu· 

ilanlı asi kuvvetlerden bir fırka ku· 
"1andanı ile bir miralay bazı zabitler 
ile 26 nefer bugün bir motörle Ay· 
"•cığın Babakale limanına gelmitler
dir. 

Bunların Oedeağaçtan evveli Mi · 
dı!Jiye geldikleri ve orftda barıra · uıya .. 
tak hükümetimize sığın"ıkları anla .. 
\ı . n. ş !ır. 

(Devamı 6 ıncı sayı!ada) ..._______________J 

-

. I 

. Kandiyedeki .iıi bataryalar üzerinde hükumet tay}'areleri 

Yeni atletizm antrenörü 
dün geldi 

Bu ıene memleketimizde yapılacak 
olan alhncı Balkan oyunlarına girecek 
milli atletlerimizi ça· 
lııtınnak Üzere Türl --, 
Atleti2m federaayo 
nunun Amerikadar 
getirttiii yeni an 
trenör latanbula ıe 
mittir. 

Hurberbert Le 
wia iımindeki bı 
ut Amerikanın Ne' 
Karolina eyaletin 
de Duke darülfünı 
nundan mezun du, 
Amerikanın maru 
atletlerinden ve ya- Mr. H. L• M b 

ran ve bir mil me~ 
aafeleri ıampİyonlanndandJT. 

Yeni Antrenör federasyonun 
Prack ismindeki diğer Alman mualli
mile birlikte milli atletini çalıttırınaya 

batlamııbr . 

Kamutay grupudün top
landı, yeni kararlar aldı 
Tevfik Rüştü Ar as dün grup 

toplantısında izahat verdi 
•••••••• 

H. partisi nizamname, haysiyet divanı, 
özel encümenler se-çimi yapıyor 

ANKARA, 12 (Telefonla)- 1 
Cumhuriyet Halk partisi Kamu
tay 11rupu bugün saat 15 te Ka
mutay 11rupu Başkanlığında top
lanmı1, Dı~ Bakanı Bay T evlik 
Rüstü Aras'ın verdiği izahatı 
di,;ledikten sonra, parti nizam-. 
namesi yapılması gerekliği, hay 
ıiyet divanını ve Kamutay gru
j>unca yapılması kararlaı,an par
ti özel encümen/erini aeçmiftİr. 
· İki ıaylavın mazbatası 

ANKARA, 12 (Telefonla) -

Kamutay Mazbataları Tetkik 
Encümeni, mual/, ! görülen iki 
mazbata üzerinde tetkikatını bi
tirmiş Kütahya 11aylavı Bay ô . 
mer Davud Dinç ile K411tamonu 
saylavı Bay Nuri Tamaç hakkın
daki isnatların varit ve 

mebusluk!arına mani olmadığı 
kararını vermiştir. Mazbatalar 

tasdik için umumi heyete sev -
kedilecektir. 

~ . 
B.ir Yunan gemisi daha 
tevkif edildi, Halice kondu 
Şimdiye kadar 

gemileri 
alıkonulan Yunan 
altıyı buldu 

.. 

Dön /aknderiyey. •iılen ma.ııot 11e yal ytiklü ( Antarea) 11apuru 

Dün ıec:• Karadeni:aden btanbula 
iki tilep cehnittir. Bunlardan biriai 
Çehlea iaminde bir Yunan vapurudur. 
Dabkovi, acenteainin -1ı olan ve 
3050 ton kömilr yüklü bulunan bu ge 
mi BüyÜkdere ônünde çeYrilmit ve 
bu aabah Halice almmı'Jlır. Alıkonu

lan Yunan gemilerinin adedi bununla 
altıyı bulmuı olmaktadır. Dün ııece 

ııelen ikinci gemi de (Antarea) lıımbı 
deki Türk bandıralı gu tilebidir. 491: 
ton mazot, 48 ton yal yüklü ola• 
(Antarea), au ve kômür aldıktan -
ra lskenderiyeye gitmek Ü:oere yoluna 

devam etmiştir. Denizyollan idaresi • 

nin Ankara vapuru dün 1ab11h laken-

deriyeye hareket etmiıtir • 

N 

N · 

YAKIN DA 
1-Almanyadan getirttiğimiz, 1935 

modeli, en mükemmel bir Rotatif 
makinede, 

2 - Memleketin içinde ve dışında, bil
haıaa bizi en çok alakadar eden 
komşu memleketlerde, Balkanlar· 
da vücuda getirdiği büyük istih
barat teşkilatiyle, 

3 - Halkın ıevdiği, beğendiği, değerli 
yazıcıların makaleleri, fıkraları, 
romanları ve diğer eıerlerile, 

Ôzü Sözüne uygun 

Yalnız doğruyu yazar 

CUMHURiYET TURKIYESININ BUGUNKU iLE
Ri ATILIŞLARINI GOZONUNDE CANLANDIRAN, 

BU HAREKETLERiN SADIK BEKÇiSi VE 
KORUYUCUSU OLMAGA ÇALIŞAN, 

BUY1JK BiR GUNDELIK HALiNDE ÇIKMAK iÇiN 

HAZIRLANIYOR. 

• 

• 
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TAR1Ht TEFRiKA: 67 

Her hcıklrı mcıJJu;ulur. Yazan: San Yem"" valüi Mahmut NEDiM 

''Para yok,, diyorlardı, fakat I stan
bulda bol keseden ihsanlar çoktu 

Yemen dağlarına gönderdiğimiz askerin sırtına 
bir gömlek, ayağına pabuç veremiyorduk 

Bu askerle, çıplak ve aç, susuz 
zavallı Mehmetçiklerle, yalçın ka
yaların inlerıne sokulmuş, dıtlerine 
tırnaklarına kadar müaellah ve ta· 
biatin, iklımin bütün zorluklarına 
alıtmış, orada doğmuş büyümü' 
asilere karşı harbedecektik. Ve bu
ınu yaparken, kanını, canını ver • 
meğe Yemen dağlarına gönderdi
ğimiz askerin arkasına bir gömlek 
ayağına bir kundura vermeği bile 
dütünmüyorduk ! 

Çünkü: - Para yok ••• 
Diyorlardı, 
Fakat lstanhulda paşa kon.akları, 

earaylar, bir aürü hafiyeler ve ben
degan paraya, ihsan vç inama bo
ğuluyor~ar, Osmanlı İmparatorlu
ğunun bütün servet membaları ls
tanbulda açılmış avuçlara akıp gİ· 
dıyordu. 

Bittabi neticede muvaffak olamı
yorduk. 

Ancak bunun mani.aı tenı anla
tdmamahdır. Çünkü bu terait al
tında bile asker daima muvaffak 
oluyordu. O, misli görülmemiş bir 
kahramanlıkla karşısındaki dü,. 
manı, e;;kıyayı her zaman çil yav
rusu gibi dağıtınasım bilir, daima 
muvaffak olurdu, Fakat Yemen gi
bi geniş bir sahada cephe hıtma
d ık. Çete harbi yaparak askeri yo
ran yedisinden yetmişine kadar 
müsellab bir halkı az zamanda yen 
mek, tamamile mağlup ederek in
kıyat altına almak hayli mütkül bir 
iştir. Saray ise bu itlerin uzama
sına asla tahammül edemezdi. Me
sele çabucak kapansın, bitsin, ne
ticelensin isterdi. İt uzadıkça pa • 
ra sarfediliyor, böylece lstanbulun 
parasız kalması tehl ke•i ba~ı:ıöste
riyor, bir taraftan da çeşit çeşit ha
fiyeler - paraların l emene akma
sından ve binnetice lstabulun pa
rasrz kalmasından korkarak - ha· 
life ve padişahı gece gündüz uy. 
durdukları jumallarla deliye dön
dürüyorlardı. 

- İmam nerede ise hilafetini i· 
lan edecek. 

- Mısır Hidivi ile anlatmıt bü· 
tün Arabistanın istildi.lini ilan e
decek. 

- İngilizlerle ltalyanlar uyut
muş, gaile tahmin edilmiyecek bir 
tekil~e büyüyecek, 

- imamla elele veren ricalimiz 
var. 

- Hicaz, Necit, Irak ta İmamla 
teşriki mesai etmek üzeredir. 

Diyorlardı, her kafadan bir ses 
ı;ıklyordu. 

Vakıa bu ihtimaller zaman za
:nan tahakkuk eder gibi olmamış de 
ğildir. Yani padişahı aldatır görü
nenlerin haklı gibi oldukları devre 
ler de gelmittir. F akat,,321 de bu 
iıhtimallerin hiçbiri varit değildi ve 
bunlar yalnız hafiyelerin kafaların· 
da yer bulabiliyordu. 

Ancak Padi~"'h gölgesinden ür
ker bir vaziyette ne yapacağını 
taşırıyordu. Onun bu tafkınlığını 
dünyanın öbür tarafındaki imam 
bile hissediyor, haber alıyordu. Ve 
itte tam mağltıb olacağı, perİflD 
bir halde dağılacağı sıralarda Pa. 
cf1ahm bu zafından istifade et· 
ıneği ihmal etmiyordu. 

O zaman, akan kanları, aarfedi· 
len emekleri taın bütün zahmetle
rin semere vereceği bir sırada, 
bir kalemde unutan saray, yelken
leri suya indiriyordu. Bunu i&bat 
için de 9u vesikayı koyuyorum: 

yemen vilayeti celitesi vali mu
avini saadetlu Mahmud Nedim 
Beyefendiye, 

Saadetlu efendim Hazretleri, 
«Yemen Telgraf ve Posta Bat· 

müdürü vaaıtasile imam Yahya ta. 
rafından atebei ülyaya takdim o
lunan iki kıt'a telgrafnamede ~ 
kamı i.lii hazreti hilafeti üzemaya 
ubudiyet ve sadakati berdevam 
olduğu ve deavatı cenabı mülılki.
neyi yidü tezkar ve ahiren hilafeti 
madelet ve merhameti ıeniye vu
ku bulmuf olan ahvali müessife • 
nin esbab ve lediniyatını ha'"i 
atebei ülyayi cenabı mülUkaneye 
takdim olunmak üzere Bıı.tmüdiri 
mumaileyh mufassal lıir lnt'a ar
zuhal takdim eyled" ' bevan olun
maııma binaen mabe .ı ! u ayiınu 
cenabı rrıü!Ukanedcn şerefvarid o
lan l3 Mayrs 321 lari.ıli telgraf na· 

mei alide Batmüdiri mumaileyh ile 
beraber Seyid Yahyanm ne.zdine 
azimetle bilmülakat k~i.de ettiği 
mezkiir iki kıt'a telgrafname man 
zunı i.lii bili.fetpenahi buyrul • 
dukta izhar ettiği ubudiyet muk • 
tezaııı olan nedamet bais memnuni 
yeti Hazı~ti Padi~hi olduğu ve Ha 
lifei resulü rabbülalemOıı ve emirül 

mümini.n. velinimeti biminnetimiz e 
fendim.iz hazretleri hamii ehli i • 
man olup islim dininde sefki de
mayı hiç bir veçhile tecviz buyur
madıkları tafsilen beyan buyrul • 
mut ve tarafı aciziden mumaileyh 
Şeyh Mehmed Efendiye veli nİ· 
meti biminnetimiz zatı 9evket 
nimat efendimiz hazretlerinin 
bilcümle tebaai sadıkaları hakla • 
rmdaki hüsnü niyet ve uluvvü şefa
kat sen'.yeı cenabı hili.fetpenahı a
zimleri ve bir katra islim kanı dö
külse miıbarek ve mukaddes tab'ı 
maalii mülUki.nelerine mucibi me
lal olacağından bundan tevakki 
her mümin için farz idıigi ve hıt
tai yemınıiyenin ümran ve sela • 
meti ve sekenesinin refah ve saa
deti nezdi merahim ve kadi haz
reti zilliillahı i.zamide matlub ve 
mültezemi ali bulunduğundan 
memleketin her tarafını görüp ve 
ihtiyacatı mabaUiyeyi anlayıp ha. 
kikat hali arzı atebei ülya kıl -
mak vazifesile muvazzaf bir heye
ti teft' 'iye izam buyurdukları vt he 
yeti teftişiye ile ahvaH mecelle ve 
hususatı saire müzakeresi için &a

dat ve eşrafı sairenin her göndere 
ceği zevatın heyeti teftişiye tarafın 
dan kemali memnuniyetle kabul e 
dileceği mumaileyh Mehmed Efen 
diye tebliğ edilmit idi. 

Ahirer. şeref mevrud 14 Ma i IS 

321 tarihli telgrafnamei alide za
tı alilerir.m kendisini takiben sa.na 
ya az"..ııetlerinde muvaffakıyet 
kaviyen memul olduğu Şeyh Meh
med Efendinin iş'arına atfen em -
rü it'ar buyrulmasma ve bu kerre 
tarafı alii vilfıyetpenahiden ve Meh 
mcd Efendiden alınan telgrafna • 
melerde telgraf başmüdürü efen • 
dinin hastalığı hareketine mani ol
duğu beyan olunma.sına ve Meh • 
med Efendinin yalnız olara.c :>eydi 
mumaileyh nezdine azimetinde ol 
kadar bir faide hasıl olamıyacağr 
muhakkak bulunmasına binaen 
muma.ileyh Mehmed Efendiyi ta • 
kiben zatı alii saadetlerinin he -
men azimet buyurmaları ve mu • 

maileyh Seyid Y ahyaya uluvvü şefa 
kat ve kemali merhameti seniyei 
mülUkaneyi beyan ve keşide eyle
diği mezkur iki kıt'a telgrafname 
manzunı ali bl!yrularak mucibi 
mahzuziyeti seniye olduğunu ve 
hüsnü niyat ve merahimi •bigayatl 
cenabı hilafetpenahinin derecatı 
aliye ve tamilesini tefhim ile na • 
sayihi liizime ve ıslahatı muktezi. 
ye ifa etmek ve sunufu memurin 
İçin hilafı maraz ahval ve hare • 
katı bulunanlar haklarında muame 
lei liizime ifa ile beraber keyfiye
ti arzeylemek üzere heyeti teftişi -
yenin hizmeti mahsusada Yemene 
izam buyrulduğunu kendisinin ve 
tariki gayri müstakime gidenlerin 
arzı nedamet ve dehaletleri dün • 
ya ve ukbada baisi felah ve sayei 
inayetva•iye cenabı emirelmüminİ· 
nin lazım gelenlere ve zatına tah
ıiai maat ile umuru maişetçe münte 
.:ıi refah olacağını ve posta telgraf 
ba~üdürüne tevdi olunan maru· 
zatının dahi vüsulünde uhdesinde 
mualli kılınacağının biletraf tef • 
bim ve telkin olunarak marazı ili 
dairesinde istihsali neticeye bezli 
ıi.yi dindarane ve sadakatkarane 
eylemeleri babında irade efendi-
mizin. 

21Mayıs321 
Yaveranı Hazreti tehriyart 
den Yemen heyeti teftişi • 

yesi reisi Müşir Şakir 
Bunlar, hep bot laflardan iba • 

retti. İmam Yahya kuvvetini bili • 
yordu. Ve onun kuvveti topu tü • 
feği, parasından ziyade bizim za • 
fımız, bizim tereddüd ve telaşı • 
mız, ne İslediğimizi ne yapacağı • 
mızr bilmeyişimiz idi. Ona istedi • 
ğiniz kadar Paditah ve halifenin 
merhametinden, şefkatinden bah
sediniz, o bunlara bıyık altından 

(Bitmedi) 
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HARİCİ HABERLERi 
İngilterede korun
ma müzakereleri 
Beklendiği gibi hükumetin 

zaferile bitti 
LONDRA, 12 (A.A.) - Ulusal ko

runma müzakereleri tahmin edidiği gibi 
hükumetin zaferi ile bitmi§tir. Müzake
nınin sonunda Sir Saymon demittir ki: 

"lstiıari ıistemden evvel mevcut u
ılıllere ve noktai nazarlara avdet etmek 
istemiyoruz. Girişmiş olduğumuz ve ya. 
kında Bay Eden ile seyahatimizi icap et• 
tirecek olan müzakerelerin bayati nok • 
tası, Almanyamn uluslar kurumuna dö
nebileceği şartlan temin ebnektir:'" 

Hepimizin ulaıımak için çalıttıinnız 
batlıca gaye, bütün dünyada daimi bir 
esas üzerine teşriki mesai ve uluslar a
rasında daha iyi bir anlatma ile aulhii 
korumaktır. 

Bay Eden ile ben, yabancı hükumet 
me• ktzlerine seyahatlerii.ınizi bu fikir 
ve ruh ile bazır\amağa çalışıyoruz ve 
•eyahatlenmizin bu fikir ve ruh ile ya• 
pıldığı uzun müddet anlatıldıl<.;a, la • 
tikbal için aııyduğumuz endişelerin açık 
ve samimi olarak bildirilmesinin hiç bir 
mahzuru olmıyacaktır. 

Avrupa emniyeti, §ark misakı ite tak .. 
viye edilebilir ve silahların umumi tah· 
didi hakkındaki füuitlerimiz belki de bu 
suretle tahakkuk eder. Bunu bir konfe
ransla ve bütün alakadar devletlere mü
ııavi ıerait vermek suretile tahakkuk et
tirmeğe çalışıyoruz.,, 

Sir Saymon'un &özlerine karıı teza .. 
hüratta bulunan iki kadın dııan çıkarıl
mıştır. Bundan evvel de amiral Keyeı 
söz söylerken, iki kadın daha çıkarıl • 
mı§tı. -

Sir Oston Chamberloin tarafından 
İşçilerin taı.bib takririne k~ı verilen 
takrir iki defa reye konulmuttur. Takı·ir 
birinci defa11nda 78 reye kartı 412, i • 
kincisinde 76 reye karıı 387 rey ile ka· 
bul edilmiştir. 

Mançuri 
Demiryolları 

Nihayet Sovyet1erle bir 
anlaşma basıl oidu 

MOSKOVA, 12 (A.A.) - Tokyo· 
dan bildiriliyor: 

Sovyetler birliğinin büyük elçisi Bay 
Yurenef ile hariciye bakanı Bay Hirota 
ve Mançuri murahhas heyeti reisi Bay 
Tienıiyuan, Çin doğu timendiferi hak • 
kındaki anlaşmayı parafe etmişlerdir. 

Anla§ttlB Mançuri tediyatınm Japon hü
ki.imeti tarafından tekeffülüne ait bir no
ta ile verilecek eşyanın fiyatları tesbit 

eden bir Sovyet • Mançurİ protollolu 
merbuttur~ Anlaşma 22 martta o~maua 
23 martta kat'i olarak imza edilecektir. 

Sov1et • J ~ pon ani aşması 
MOSKOV A, 12 (A.A.) - Resmi 

Rus maha"'.'ili, dün Sovyel Rusya ile 
Mançuri arasında parafe edilmiı olan 
ıar.ki Çin demiryolu itilafının Mos• 
kova ile Tokyo arasındaki mevcut ih. 
tilafın sebeplerinden birini ortadan kal-

dırmakta olduğu mütaleuındadır. 
Bu itilafname, iki memleket . araam

daki muallak meselelerin ve mesela 
Sahalin adasında balık.;ılık meaele
ıinin iyi bir surette müzakeresi için 
bir uzlaşma zihniyeti yaratmıtbr. 

ltlafname, 1924 tarihli Pekin mua• 
bedesindenberi devam etmekte olan va• 
ziyete nihayet vermİJtİr. 

Arnavutluktaki 
Yunan azlığı 
La Haye daimi divanı 
her iki tarafı dinliyor 
LA HA YE, 12 (A.A.) - Arnavutluk 

hükilmetinin müşaviri Pariıli profesör Gi 
del ile Yunaniıtanm Paria sefiri Pr. Po
litis, daimi divan huzurunda Arnavutlu· 
ğun 1933 te tesis ettiği tednsat inbisa· 
rının, ulu5lar kut"umuncla 2-1-921 tarih 
li beynelmilel teabhüdle taaruz edip et• 
mediğini münakaşa etmitlerdir. 

Malumdur ki, bu taahhüd ırk, mez • 
hep ve dil azlıklarına, mekteb, bayır mü 
esseseleri ve dini kurumlar bulundur • 
mak, idare etmek ve kontrol edebilmek 
haklarını temin etmektedir. 

Vatikanda bir tayin 
VATl.KAN, 12 (A.A.) - Papalık 

nazırlıınndan, Kardinal Paçelli, 1 ni
sanda katolik kliaeıi .K.nerlengliğine 
tayin edilecektir. 

Papanın ölümü takdirinde, halefi İn· 
tihap edilinceye kada~ o makamı veki. 
leten idareye memur bulunduğun. 
dan, bu Kamerlinalik eıı büyük ruhani 
mesnettir. 

Üç tabur daha gönderildi 
NAPOLI, 12 (A.A.) - ltalya ve

liah ti, dün ıarki Afrikaya sevkedilmek 
üzere NapoHde tahtit edilen Gavinana 
fırkasına menıup 3 taburu teit:iı eyle. 
miştir. 

Yen. bir toprak bulundu 
OSLO, 12 (A.A.) - Thorshavn 

ismindeki Norveç ıalopesi, kısmen buz. 
la örtülü yeni bir toprak keşfedeı·ek o
raya Norveç bayrağını dikmiştir. 

Küba'daki 
Karışıklık 

T edhiıcilerin ölüm ceza
sına çarpıla

cakları ilan edildi 
LA HAVANE, 12 (A.A.) - Bugün 

neşredilen bir emirnamede tetbitçilik 
cürmü ile yakalanacak olanların kısa bir 
muhakemeden şonra ölüm cezasna mah· 
kum edilecekleri beyan edi.mektedir. 

Hüki.imet hizmetinde bulunup greve 
İft.İrak eden memurlar iki seneden beş ıe 
neye kadar hapis cezasına mahkum o • 
lacak.tardır. Geçen gece bomba infilak
ları olmuttur. Telefat yoktur. 

Eski cumhurreisinin söyledikleri 
MIY AMI, 12 (A.A.) - 1934 sene

sinde, 3 ı:ün için Küba reisicumhuru o• 
lan Karlo Sevya, buraya tayyare ile gel. 
mi§ ve gazetecilere demiştir ki: 

"Kübada cumartesi sab · '11 200 kiti 
kadar öldürülmüştür. Havanada büyük 
bir karı§ıklık vardır. Her tarafta ölüle
re satge.inmektedir. Kimin emir verdiği 
meçhuldür. 

HAVANA, 12 (A.A.) - Sıhhat itle
ri nazırı. vazifeıini terkettiğinden do
layı tevkif ve Kohnnbiya kampına sev• 
kolwmıuştur. 

Bosna Müslüman fırk9.Sl 
ve yeni inthap 

BELGRAT, 12 (A.A.) - Havas mu· 
ho.birinden.: 

Eski Bosna mlisliiman fırkası, ma. 
yısta yapılacak mebus mtihababnda, 
Sırp, Hırvat muhalefet partisi ile hcra• 
ber harekete karar vermiştir. 

Bu fırkanın listesinin başında eski 
Hırvat fırkası reisi Vladimir Maçek 
vardor. 

Yeni bir 
A~man planı mı? 

Bir Fransız gazetesine a-öre 
böyle bir plan varmış 

BERLIN, 12 (A.A.) - D. N. B. Al. 
man ajansı bildiriyor: 

Eko dö Pari gazetesi, Londrada.n ge
len bir habere istinat ederek 1 ngı.te<e 
tarafından Beyaz Kitabın neşredılınesi 
keyfiyetinin general Yon Epp tarafın • 
dan .Piibrere bir plİinm Hollanda ve Bd
çikaya ait Limburg'un İ.§gali ve bu iki 
memleket arazisi Üzfirinden şimal deni· 
zi sabillerine inilmesıni takip ettiğiııi 
yazmaktadır. 

Salahiyettar malıafil bunun gibi ı. ~

lünç bir haberin bundan bir kaç ay evvel 
de Atman aleyhtarı gezteler tarafın· 
dan neşredildiği ve basmane bir uydu•·· 
ma olaı·ak tetakki olunduğunu tahattür 
ettirmektedir. 

B"'r ;;o - Tokyo leler onu 
açıcı 

BERLIN, ı2 (A.A.) - Alman 
istihbarat büroısundan: 

Berlin ile Tokyo arasınd"'ki tele
fon hattı, bu .abah saat 9 da açıbnıt· 
tır. Alman ve Japon bakanları bu hat· 
ta ilk olarak görüşmüı;lerdir. 

Londra - Tokyo 
LONDRA, 12 (A.A.) - Bu sabah 

Londra • Tokyo telsiz telefon irtibatı 
açılmıştır. 1 nıriliz hariciye bakar, Sir 
Con Saymon ile Japon bakanı Bay Hi
rota, İngiliz ve Japon posta bakanları 
ve iki memleket büyük elçileri görüşmüş 
terdir. Hafjf bir fedinge rağmen fevka· 
lade iyi duyulmuştur. 

Fransada askerlik 
Sosyaliıtler intihabat 
yapı :masını istıyorlar 
PARIS, 12 (A.A.) - Nazırlar mec-

lisi, 1914 • 1918 &eneleri arasındaki 

.!evrede doğumun azlığından dolayı bu 
senelere ait askeri 11nıflarda basıl ol· 
mut olan botluktan mütevellit mesele· 
yi tetkik etmiııtir. 

PARIS, 12 (A.A.) - Parlamento
nun sosyalist grupu, 1914 • 1918 sene
leri arasındaki devrede doğum azlığı yii· 
zünden hu senelere men~up askeri sı

nıflarda hasıl olınuı olan botluk dola· 
yısile askeri hizmet müddetiııin iki sene 
ye çıkarılmasına ait projeyi. tetkik et • 
mit ve bu huıuı hakkında milletin re
yine müracaat edilınemiı olına11 dolayı• 
sile, mebusan meclisinin feohini ve he
men umumi intihabat icrasını tıalebet • 
meye karar vermiştir. 

Bundan baf)<a 40 protesto mitingi 
tertip edilecektir. 

* Samuel ln1ull, Şikagoda ikinci de
fa beraat etmittir. lnsull, Middle Vest 
Utiliti tirketinden ibtili.ıtan mezun idi. 

• lngilterede yeni aemiler iıııa etmek 
veya mevcut gemileri modern bir tekle 
koymak için bazı şartlar albnda on mil
yon isterlin lirası yardımda bulunula • 
caktrr. 

* Correggio adı verilen meşhur reı
şam Antonio Alleırrinin ölümünün dört 
yiiziincü yıl dönümü münasebetile ltal
yada Parm'da 21 nisanda Rafael ve ta• 
Jebelerinin eserlerini ihtiva edeq bir ser• 
ri açılacak ve seı gi 28 teşrinievvele ka· 
' ' açık bulundurulacaktır. 

• Kamu_tauda neler görüşülecek 
•• ANKARA, 12 (Telelonla)- Yarın Kamutayda dah!li nizaınna· 

.menin iki maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi görüşii-
lecektir, 

kanunu Muvazene • • 
ver!(ısı 

'ANKARA, 12 (Telefonla)- Hükômet mıivazene vertıfsi kanun 
nun haziran 1935 den itibaren bir sene claha uzatılmasına dair Kamu 
taya bir kanun lô.yıİıası vermiştir. 

Vergi kanunlarında değişiklik 
ANKARA, 12 (Telefonla)-. Maliye Bakanlrğı vergi kanunları 

da yapılacak değişiklikler etralmd a hazrrlrklanna başlamıştır. • 
. . Bakanlık kazanç vergisi kanun unun bazı maddelerini değiştiren bı 
kanun projui hazrrlamakta ve 241 G sayrlr buhran zammı kamınunıı ta 
dil etmek suretile kazanç vergisinden istisna edilen bazr müesseseler 
de buhran vergisine ı 1,. tabi tutmcığ r derpiş etmektedir. 

Plastiras Fransaya döndü 
CANNES, 12 ( A.A.) - General Pliistiras, Fransaya dönmüfti.İ 

Buraya yakın bir yerde istirahate çekilecektir. 
MARSILYA, 12 ( A.A.) - General Pliistiras, Marsilyada bulun 

maktadrr. Kendisi Yunanistan vaka;yii hakkında beyanatta bulunm 
tan imtina etmiştir. 

Paris - Soir gazetesinin Giride 
~iderı tag,qaresi düşürüldü 

PARIS, 12 ( A.A.) - Paris • Soir gazetesi, gazetenin Giride gön 
dermiş olduğu tayyarenin dün kar aya indiğini ve fakat asiler taralıtı 

.dan ahlan mermilerle tahrip edilmiş olduğunu haber vermektedir. Ta 
yarenin içindekiler sağdırlar. 

Bir asi tahtelbahir Patmos adasın 
sığındı içinde bir sivil var 

ROMA, 12 (A.A.) - Yunan asilerinin elinde bulun.:ı.n bir tahte 
bahir, Patmos o;dasına gelmiştir.Sekiz zabit ile mürettebat ve gemini 
içirıde bulunan bir sivil yolcu mahalli hükumet me ...... rlarının nezare 
altında bulunmaktadırlar. 

• Fransanın genı harb gemileri 
PARIS, 12 ( A.A.) - Bahriye programımn 1935 senesine ait !ııs 

mında inşa ı derpiş edile#J gemilerin tezgahlara konulması için hükii 
mete me:;uniyet veren kanun ICyılıa sı mebusan meclisine tevzi edilmi' 
tir. Projeye göre 35,000 tonluk bir hattıharp gemisi ile 1.100 tonluk i 
torpido inşa edilecek ve bunlar 25 seneden daha ;Yaşlı olan gemiler y 

. rine konulacaktır. 

Kava/anın bombardımanında bir 
gülle /talgan konsolosha.nesine düşl 

ROMA, 12 ( A.A.) - Kavala şehrinin bombardunanı esnasında b 
gi;lfe ltalyan konsoloshanesine isabet etmiş olduğundan Atinadaki l 
fc._•:;an orta elçisi Yunan Başbakanı Bay Çalti'ari.s nezdinde bir tefebbü 
te bulunmuştur. Bay Çaldaris hiidisenin vukuundan ıııon derece müte 
sir olduğunu beyan ve mesuliyetin meydana çrkarılması için tahk' 
yaptlacağını ve hasaratın tamir <>-'i leceğini ilave etmiştir. 

Ş~hrimizde dünkü hava 
ISTANBUL, 12 (A.A.) - Sıfır 

hararet derecesine ve deniz seviyesine 
indirilmiı barometre bu sabah: saat 
7 de 772, 14 te 772,5. Hararet derece
si 7 ile 2, 14 te 6. En yukarı harare~ 
derecesi 7. en aşağı 1. 

Rüzgar poyrazdan esmittir. En yu· 
kan ıürati ıaniyede 12 metreye çık-
mı§tır. 1 

Değiştiri' en eski adlar 
SiNOP, 12 (A.A.) - Vilayet da

hilinde Sultan, Şah, Paşa, Hacı ve der
vit gibi ıaltanat devrinden kalına tna• 

halle ve köy adlan umumi mecliı kara· 
rile kaldmlmrt ve bunlara öz türkçe 
:yeni adlar verilmittir • 

Muğla H__.lkevinde 
MUCLA, 12 (A.A.) - Bu gece 

halkevinde çaylı bir konser verilınittir• 
Kooıer çok mükemmel olınuı bazı par. 
salar tekrar edilmi§tir • 

Konserden ıonra garp muıikisi ve 
musikimizin nasıl bir yol kovalama11 
llizı!n geldiği ve garpten neyi almak i
cap ettiği anlatılmıtbr. 

Trakya umumi müfettişi 
Edirneye döndü 

EDlRNE, (Milliyet) - Epey za
mandanberi biikıimet 'mel'kezinde temat 
!arda bulunan Trakya umumi müfettiti 
ıBay lbra:bim Tali Ongöre.n pazar ırünii 
Ankaradan lstanbula gelmif ve fırka 
başkanı ile birli.kte Edimeye dörunÜ§· 
tür. 

Baltıkta yeni misak 
BERLIN, 12 (A.A.) - Havas mu· 

habirinden: 
Letonya, Estonya ve Litvanya mil· 

meuilleri tarahndan Pariıte §İmali şa~· 
ki mmtakavi misakı için müıtereken 
yapılan te""1>büs, Alman politika mab· 
fellerini hayrete diiıürmiiıtür. 

Koreıpondanse Politik Diplomatik 
gazeteli, nepedilen tebliğin doğru ol· 
madığını iddia ve bu veıile ile tekrar 
Litvanyaya hücum etmektedir. 

Büyük bir çığ 
GRONOBL, 12 (A.A.) - 10,000 

metre mikabı hacminde bir çığ, :yolu 
200 metre tulün de kesmiıtir. 

300 it •İz, çığı kaldınnak için pnler• 
ce çalıttırılacaktır. 

Uluslar aı·aıı tediyat 
bankasında 

BAL, 12 (A.A.) - Uluslar arası 
tediyat bankası, idare heyeti, bir loı>
lantı yapmış ve başlıcası Sar hususi 
hesaplarından gelen 12 milyon loviçre 
franklık bir fazlalık kaydetmittir· 

Edirne Belediye reisi 
ANKARA, 12 (Telefonla) - E 

ne belediye reis.liğine aeçilen B 
Şerifin seçimi Bakanlar Heyetince 
dik olunınuttur. 

Likör ucuz satılacak 
ANKARA, 12 (Telefonla) - l 

ııarlar idaresi likör fiyatlaruım in 
rilmesine karar vermit ve bu busu• 
Maliye Bakanlığının mütaleasmı ao 
muıtur. Bakanlık tetkikata baıla!'PI 
tır. 

Maliye murakipliği 
ANKARA, 12 (Telefonla) - f 

t11nbul vilayeti maliye mürakiplif 
eski mürak>plerden Bay Kazım, J 
liman inhisarı mürakipliğine de 
ye müfettişlerinden Bay Aril tııyiıı 
dilmiılerdir. 

Adansda çarşaf ve peç 
kalmadı 

ADANA. lZ (A.A.) - Çargaf 
peçenin atılarak yeriııe manto gi 
mosi hakkında belediye meclisinin 
rı üzerine f8rUll1Zda gözden kaçıD1 
yacak kacl.. biiyük ;penilik ba§laııı1f 
tır. 

Bunun için 'Verilen mühlet 16 
ta biteceği için bayanlarmuz 
tedarikinde acele etmekte ve hepsi 
bu yeni ve medeni kılıktan ıevinınek 
tedir. 

Eğridir Coşkun sp~t 
kongresi 

ECRIDIR, (Milliyet) - C . 
ıpon•n senelik kongresi çok hararetli 
du. Bir çok gençler •ÖZ alarak spor" 
yükselme•i için teklifler yaptıJar ~ 
bu teklifler kabul edildi. 

ldare heyeti için birinci batk.aD~ 
kaymakam Bay Zeki Paaik, i)dnG•Y 
Bay Nazif Tufan, genel :yazı 
Bay Rız11 .Baysal, muhasipliğe BaY . 
fan Ozdoğan, v"'"nedarlığa P. T. çe!. 
geni Bay Ta:hsin Barlas, ~enel kiitiı>I 
de Bay Saliı aeçildi, 

Hakem heyetine T a!imgih K. JJa 
Halit, tabur k. Bay Cavit ve dava Y 
kili Bay Ali Çd.ik, miirakabe lıeY"~. 
belediye batkam Bay Feyzi Çelikı iiY 
den ve tüccardan Bay Ahmet ıaı>S' f . 
ri Y ıiksek, ba§kan'.arı •eneral C .,ı. 
Cahide kongrenin ıon111Z ıaygılaf'I t 
le bildirilmi§tir • 

Sivasta fakir çocukları 
koruma . 

SIV AS, (Milliyet Şarda büyük ıZ~ 
ler görmeğe çalışan ouk Esirgc~e 

91 rumu 300 öksüz ve kimsesiz çocuga 
liralık yardım yapını§tır. 



IEm:LEd\I 
Perte vsizle görmek 
Şimdi kalkıp ta arkadaşları 

tenkit edecek değilim. Yalnız bi -
&İm gazetecilik aleminde öteden -
beri esen bir rüzgardan bahsetmek 
İstiyorum. . 

Ben Londrada iken lstanbulda 
zelzele olduydu. Ora gazeteleri 
bunu kısa bir telgrafla haber ver
diler. lstanbul gazeteleri gelsin cl'i
ye bekledik; gazeteler geldi: Bir 
ele baktık ki lstanbul altüst olmuş, 
:ule çatlamıf, halkın ödü patla -
mış, herkes sokaklara dökülmüş ..• 
falan ... 

Eh, böy!c yazıları okuyunca çok 
elciş ettik. Burada efimiz dostu -

muz ve otumuz ocağımız vardı ..• 
Bekledik, dostlardan mektub ge -
lfr diye! .• Vakıa mektub geldi am
ma zelzeleden bahis yok •.. Daya -
namayıp sorduk. Aldığımız cevab
lardan anladık ki; zelzele olmuş 
amma gazetelerin bize anlattığı 
kadar dehşetli değil •.• Buna ben • 
zer baska haberler de görüyorduk. 
M eseliı : Grip meselesi. 

Gazeteler mekteblerde sınıfla • 
rın yanyanya eksik olduğunu yaz 
dığı gün bizzat kendim bu habe -
rin yüzde seksen mübaJağalı oldu
ğunu görmüştüm. Gene bu kabil· 
den bir kocaman amma muazzam 
rıi~vet meselesi yazmışt•.'ı ... Sahi
feler doı'mustu ... Ben bu kadar bü
yük tafsllat. okuyamam. Gözüm 
doyar ve kariham tıkanır ... Tıpkı 
bir kazan pilav önünde iştiha ke • 
s:ldiği gibi. Dört beş gün evvel 
bu büyük haberin de sonunu gör
düm. O işte alakadar görünen bir 
tüccara sanırım T emyİz mahkeme 
si 12 lira ceza vermiş ... 

Bir başka hadise daba hatırlı -
yorum: Bir sigorta müdürünün 
Türklüğe hakaretten dolayı tevkil 
edildiği, edi:eceği, hakkında deh
şetli şahidler, inkar edilemez ve
sikalar olduğunu gazeteler yazmış
lardı ... Uç gün evvel de bu adamın 
o cürümden temize çıktığını oku -
dum. 

Okuyucu sandığımız gibi her 
verdiğimiz maddeyi ,1utap haz • 
neden bir mahliik değildir. Onun 
hiç şaşmıyan bir mantığı ve istina
f, temyizi olmıyan bir hükmü var
dır. Hadiselerin akislerü'e netice • 
/erini ve gazetelerin o hadiseler 
hakkındaki tavırlarını pekala mıi
kayeıe eder ve onun neticesi ola
raktır ki; bizim gazete baıkı ma
kinelerinin sayı saatindeki rakam
lar hep ufalır ... Frenkçe gazete o
kuyanlar pek iyi tanırlar: Pariıte 
çıkan haftalık bir Gringoire gaze· 
teıi vardır. Yedinci seneaini he -
nüz yeni bitirdi. Bu gazete her 
halta kaç sayı baatığını bir noter 

fehudet" 1 . iliin edeı·. Son numaraları 
500 bıne yaklaşmıştır Bu gazetede 
herşey vardır: Edebiyat, san'at, 
poiltika, roman ve mizah. Yalnız 
büyük başlık harfleri kullanmaz. 

* • * 
Sanıyoruz ki; bir şeyi pertev • 

sizle görmek onun ehemmiyetini 
arttırır. Halbuki ifin asıl değerini 
ve büyüklüğünü değİftİrmesi ve 
7anlış fikir vermesi yönünden bu 
karlı bir usul değildir, gibime geli
ytn. 

B.FELEK 

Okuyucularımızdan Bay ö. N. e 
Mektubunuzu aldım. Tetkikat 

)'aphnyoram. Saygılarım. 
B. F. 
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AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lıtlkr • .WU'l 96.IO 
1933 Ersani 99,25 Rıb- 10.75 
Xaponımı 29,70 An. mümuıil 53..25 

~ il 28,10 An. tahTilj 1, il 48 
" ııı 28,70 An. tah>m ili so,so 

ESHAM 
lı Bank&ıı Nama 10 Reji kuponı•ıs 2,25 

, • H-W.• 10,lS Telafoa 14 
• ,. MüuıJe 97 T•koı 17r-
Türkiye Cumlav. 0 Çimento IS,20 
tiyet Bank•ıı 83 J ttibat der. 9,90 

Tram••J' 29.IO Şark d•J'· 0.95 
..\nadolu hias• 28 Balya 1,5$ 
Sır. Hayriye 18 Şark m, ect• 4.6$ 
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Fr-ıı.•••• F. 12.06 Prai 19,00,75 
L .. dra 595,25 Belsrat 34,98 

Miliao 958 Moıkova 10,90,50 

Na,.,ı,, 79,97.SO Berlin J,97,78 

c.. ..... 2.45,25 Madrit 5,82 
Atı~ 83,44 Budapeıt• 4,46,75 

Brükı•I 3.40,85 Varıova 4,44,21 

A..ıtertl•uı 1 ,17.52 Bükret 78,68 
la!,. 64,0S Viyana 4,24.50 

NUKUT (Saı.1) 

Kuruı Kurut 

.. F Fr••••• 168 20 1. ı .... ,,. 815 
ı İ).;,lıı- 125 1 Pezeta 18 
1 Kur C•k 98 1 Mark 43 
1 ~''" A•. 2350 1 Zloti Z2 
l 1 ı.t~rlin 5Clö 20 ı .• , 17 

IO Lu-~t 213 20 Din•r 55 
20 L~, .• 23 1 Çernoviç 
ıo ,. T; ·le-ilca 115 Altın 9.32 
20 !) l: ..,, 2' Mttidiy• 41 

1 F ' f u .. ııı.nnt 240 

MiLLiYET ÇARŞAMBA l:l MART 1935 
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EK ON OM l 

Maden istibsalatı 
Gittikçe artıyor 

-o-

Krom ist:hs<>l nde geçen 
yıl her yerden önde idik 

1934 yılındaki umumi maden iıtih· 
sali.tımızı tesbit eden ıon ve reımi is
tati•tikler neşredilmiştir. 

Buna nazaran maden istihsali.hmızda 
mühim bir artma görü1mektedir. Bilhas
ıa, maden kömürü istihsalatımız 
1,323,222 tondan 1,652,428 tona yük-
selmiştir. · 

Krom, 75,379 tondan 119,844 tona 
çıkmıştır. Bu suretle memleketimiz bü. 
tün dünya krom istihsalinde 934 yılı 
içınde oınncılıgi almış otmaktadır. Dün
ya piyasasındaki krom bakımından ha· 
kiki derecemiz, ancak beynelmilel ista
tistikler gelclikten sonra kat'i şekilde 
tesbit edilebilecektir . 

Ayni ithtioı.;ı-e ,.öre, linyit kömürü 
iıtihıalabmız .lıl,561 tondan 5ı,0$2 to
na, çimento istihsaliıtımız 113,471 ton· 
dan 168,457 tona, çinko iıtihıaliıb 
1,500 tondan 13,377 tona çıkm•ştır. 
Bu vaziyet, madenciliğimiz için çok ha
yırlı ve ümitli addedilmektedir. 

ikinci Balkan ekonomi kon;;ayi 
ikinci Balkan ekonomi konseyi, ni

sanın birinde Ankarada toplanacaktır. 
beıgratta yapılacak münakale içtjmaı, 
tamamen geri bırakılmıştır. 

Almanya iıe t.carat anlaş:nası 
Almanya ile yapılacak ticaret an-

laıması iç.in Hariciye umumi 1'ittibi 
Bay Numan Rifatın reisliği aıtında 
Berline gidecek olan heyet dün, Anka
radan şehrimize gelmiştir. Heyet bugün 
Berline hareket edecektir • 

Fransadan getir.len malların 
~adali 

Fransanın memleketimizden mal al
maması üzerine, Fransadan Türkiyeye 
ithal edilmiş olan malların bedeli ol
mak üzere Cumh·Jrİyet Merkez Banka· 
11nda biriken üç milyon frangın çekıl· 
mesi için Ankarada iktisat Vekaleti i
Je Fransız ticaret mümessili Bay Pesser~ 
eau arasında müzakerelere d.-·am edil· 
mektedir • 

Bay PeHereau dü.ı Ankaradan Js. 
tanbula gelmiştir. • 
An ti kacıl..r l:.rüksel sar gisine 

g damiyecak 
Nisan ayında Brükselde açılacak U• 

luslar"1"a•ı sergisjne memleketimizden 
de bazı sanay; erbabı · ştirak edecek
tir. 

Bu meyanda Kapahçarııda dükkiuu 
bulunan bazı antikacılar, Belçika sela• 
reti vasıtaaile sergiye ittirik için ser· 
gi komiserliğine müracaat etmişlerse de 
bunlara verilen cevapta Brüksel ,.,.. 
gisinin bir panayır olmadığı için bura
da küçük ticarethane ıahiplerinin şube 
açamıyacakları ve ıergide yalnız büyük 
ıanayi erbabının eıya teıhir edecek
leri bildirilmiıtir • 

Oda meclisi 
Ticaret ve sanayi odası meclisi, bu~ 

gün odada toplanacak, birikmiş mesele
leri görüşecektir . 

idare Azalığından çekiliş 
Ziraat Bankası eıki müdürü Bay 

Ahsen, ticaret odası meclisi ve ticaret 
ve zahire boroaaı idare heyeti azahkla
rından çekilmittir. Borsa idare heyeti aza 
lığına Bay Ahsenin yerine oda umumi 
katibi Bay Cemal ıeçilmi§tir. 

Kauçıık resmi 
Otedenberi ham kauçuğun kilosun

dan (100), mamulünden de (150) ku
ruı reıim alınmakta idi. Ham olarak ha· 
riçten gelen ve burada mamul hale 
ııetirilen kauçuklar için böylelikle iki 
defa resim ödenmi1 oluyordu. 

Alınını yeni bir kararla, buna mey
dan verilmemesi için ham olarak imal 
edilen kauçuktan alınan reıim dahilde 
iılendikten sonra kauçuk niııbetiııe ııör. 
iade· edilecektir • 

Y apdan bir hesaba ııöre, lastik a· 
yakkabılarda 50 - 180 ııram kauçuk 
vardır. ı 

Resmin kullanılacak kauçuk niabe· 
tinde geri verilmesi ll\ıtik ayakkalıdan 
20 - 30 kurut kadar ucuzlatacakbr. 

lranlı afyon murahhaslarına 
son teklif 

lranlı afyon murahhaslarına yapıla
cak son teklif dün ıehrimizdeki alaka
darlara bildirilmiıtir. 

Murahhaslar, teklifi aldıktan ıonra 
tnemleketlerine döneceklerdir. 

Paris numuae panayırı 
Paris nümune panaym bu yıl ı8 

mayısta açılacak ve on bet gün devam 
edecektir. 

Bu panayırda Fransız istihsalatın
dan nümuneler ııösterilecektir. 

iş dUzenligi kongresi 
Temmuzun ıs inde Londrada bir it 

düzenliği kongresi toplanacaktır. Bu 
kongreye ıebrimiz ticaret odası da da· 
vet edilmittir. 

lngiliz sefiri Aokaraya gitti 
lngiliz sefiri Bay Percy Loraine 

dün akıamki trenle Ankaraya ııitmiı
tir • 

1 ngiltere ile baılanınıt olan ticaret 
mukavelesi müzakeresi ıimcJilik dur-
muttur. 

Ankarada Sıtma Mücadele reisleri nİ'I Sıhhiye Bakanı Bay Reliğ1n ıaş
kanlığı alhnda ya ptıklan toplantıda 

MAARiFTE 

Makam tahsisatı 
Meselesi 

-o--

Kimseyi mı>ğdur bırak
mamak imkanları aranıyor 

ilk tedrisat müfetlİ§ ve başmual-
limlerinin makam tahsisatlarının hazi. 
randan itibaren kaldınlacağını yazmış ... 
hk. 

Oğrendiğimize göre, bu fikri buıu· 
si idareler bütçesinde tasarruf mak
sadile, iç işler Bakanlığı odaya atmıt
tır. 

Müfettişlerin Kültür Bakanlığ• nez
dinde te§Clıbüste bulunmaları üzerine, 
Kültür Bakanlığı, müfettiş ve başmuaJ. 
limlerin mağdur olmamaları için bazı 
imkanlar arıyacaktır. 

ilk tedrisat müfettişlerinin asli ma
aşlarının orta tedriıatta olduğu gibi, 
(2500) kuruştan başl:ımau tasavvuru 
vardır. 

Bu takdirde, müEettiıler, makanı 
tahsiıatlanrun kaldınlmaaındım müte -
essir olmıyacakl:ırdn-. Maamafib, ilk 
tedrisat vaziyeti hakkında, kat'i karar
lar, fırka grupu toplantııında verile
cektir. 

Hukuxta tahriri yoklamadı 
bulunmıyan . ar 

Hukuk fakülteıi yeni imtihan ta
limatnamesi mucibince, talebenin bir 
yıl içinde yapılan beş tahriri yoklama
nın hiç olmazsa ikisinde bulunmuı ol
ması şarttır. 

Akıi takdirde bu talebeler yıl so
nunda imtihana girmek hakkını kaybet
miş olmaktadırlar. 

Şimdiye kadar 4 tahriri yoklama ya
pılmıttır. Fakat bir kısmı talebe henüz 
ancak bir yoklamada bulunmuılardır. 

Gayri muayyen bir zamanda beıinci 
yoklama da yapılacaktır_ 

Şimdiye kadar bir tek yoklamada 
bulunan talebeye tebligat yapılarak, İm· 
tihan haklarını kaybetmemeleri için, 
ıon yoklamayı kaçmnamaları bildiri!· 
miştir. 

B. Hıfzırrarman Ra,id 
Kültür Bakanlığı ilk tedrisat ıube 

müdürlerinden Bay Hıfzrrrahman Ra· 
tit Ankaradan şehrimi:z.e gelmiıtir. 

Bay Hıfzırrahman Raıit, dün maa
rif müdürlüğüne giderek bir müddet 
meıgul olmuttur. Kendisi burada on 
gün kadar kalarak tetkikatta buluna
caktır. 

Yüksek muallim mektebi 
mUdUrlUğO 

Yükıek muallim mektel>i müdürlü
iüne, eıki yüksek tedrisat umumi mü
dürü Bay Hamit tayin edihni1tir. 

OskUdar Muallimler birliği 
kongresi 

Uıküdar muallimler lıirliii bugün 
öğleden sonra toplanarak, )'Jllık lıon
ııresini yapacaktır. Yeni idare heyeti 
de buııün seçilecektir. 

Talebe gecesi 
Bayranun üçüncü pazar aünü Milli 

Türk Talebe Birliği tarafından bir, bir· 
lik ııecesi ve ııünü tertip edilmiıtir. 

Gündüz saat 15 te Ankaradan ıeh· 
rimize gelecek olan Yüksek Ziraat 
emtitüsü talebesi ile, ıehrimizclelri yük· 
sek mektepler ve üniversi~ talebesin
den seçilecek ıporcular, araaınd« bir 
futbol maçı ve bir de voleybol maçı 

yapılacaktır. 

Şehrimizdeki bütün aençlere ııüzel 
bir spor ııünü geçirtecek olan bu maç• 
)ardan sonra ziraat enstitüsü talebeleri 
gece Maksimde yapılacak müsamereye 
çağrılacaklardır. 

Gece saat 21 de Maksimde bathY•J 
cak olan müsamereye bir çok birlik 
üyeleri iştirak edecektir. 

Müsamereye gelenlere yttli mah
sullerimizden üzüm, incir ve portakal 
gibi yemiıler ikram edilecektir. Daha 
başka yerli mamulattan da zengin biı
kotyon hazırlanmııtır. 

Salonun içine yerleıtirilen hopar· 
lörler ile bir çok sürprizler yapılacak 

ve sabaha karşı bir de ırazete çıkarıla· 
cakbr 

MAHKEMELERDB 

Eroin 
Düşkünleri 

Bir kişinin daha bimarha
neye gönderilmesi istendi 

Dün Sekizinci ihtisas mahkemesin~ 
de Ferdi Tayfur ve arkadaşlarının da
vasına devam edilmiştir. Dünkü cel -
sede Müddeiumumilik iddiaaını ser • 
dederek Ferdi Tayfurun, Tıbbı Adli • 
den eroin müpteli.81 olduğuna dair ra 
poru olduğu İçin, altı aydan az olma
mak ıartile Y eşilköyde bimarbanede 
tedavisine, diğer auçluların da, hak -
larında hiç bir müıbet delil elde edi
lemediği için salıverilmelerine karar 
verilmesi istenmi,tir. Duruşma karar 
verilmek üzere 14 Mart Perşembe gü 
nüne bırakılmııtır. 

D lend:ği iÇİn 
Mahtap isminde bir çingene karısı 

Beyazıdda dilenirken yakalanmııtır. 
Hakkında tutulan zabıt varakası ile 
ikinci cezaya gönderilmittir. Dün mu
bakemeai yapılmııtır. Mahtap dünkü 
iaticvabında demitşir ki: 

- Ben dilenmedim. Esasen ben e
begümeci aatarım. Düğünlere çengi 
gönderir geçinirim.,, 

Maamafih zabıt varakasında dilen· 
diği tesbit edilmit olduğu ıçın yapı· 
lan muhakemeai neticesinde (2 hafta 
belediye hız.metinde boğaz toklu,una 
çalıthnlmasına) karar verilmit ve ka 
rar da bildirilmiştir. 

Eir sövme ve tehdit 
Sultanahmedde oturan Ali. mah -

kemeye müracaat ederek Hila.eyin ve 
lsqıail isminde iki kişinin kendisini 
dövdüğünü ve sövdüğünü, aynca da 
tehdit ettiğini ileriye aürerek dava aç 
mııhr. Dünkü muhakemede suçlular 
dinlenmiştİı'. 

Hüseyin ve lımail Kuru kahveci -
Jikle meşguldürler. Mebmed Ali ile 
her nasılsa bir kavga etmişlerdir. Fa· 
kat aralarında sulh olduklarından da· 
vadan vazgeçmişlerdir. Ancak Hiiae· 
yin aövmaş ve lamail de tehdit etmit 
olduğu için mahkeme heyeti Hüseyi• 
ne ait davamn sukut edeceğini, fakat 
lamail tehdit ettiği için muhakeme • 
nin devam edeceğini bildirmiştir. 

Bir dayak davası 
Ahmed, mühendis Refet ile Zeki 

İsıninde iki ıabıs tarafından dövüldü· 
ğünü iddia ederek mahkemeye müra· 
caat etmiştir. Dünkü muhakemede 
Ahmed davaaını söylemiş ve Refet ile 
Zekinin kendiıini dövdüğünü ayrıca 
da ıövdüklerini ilave etmiıtir. Muha· 
keme ıahidlerin celbi için talik edil -
rniıtir. 

Bir eroin davası daha 
Bebekte yapılan bir anunırda mey· 

dana çıkarılan eroin imalathanesinin 
•ahibleri olarak Cemal ve Niko ismin· 
ele iki kiti ile. s-.açla alilaın olduğu 

-zannedilen Seyfeddinin dün Sekizinci 
ihtisas mahkemelİı.de duruşmalaı ına 

baılanmıtlır. Dünkü duruşmada ilk 
tahkikat evrakı okunmuı ve ıuçlular 
sorguya çekilmiıtir. Eroin yapmakta 
kullanıla_ı alat ve edevatın bulundu • 
iu evin sahibi olan Cemal bu aletlev 
ile biç alakası olmadığını aöylemit ve 
bundap beş altı ay kadar evvel Niko
nun evine gelerek bu odaları kirala • 
dığıru , bu eroin yapmak işinde hiç a
laka11 olmadığını söylemiştir. Niko da 
her§eyin Cemale ait olduğunu, fakat 
kendi babası Armandonun eroin ka • 
çakçılığından dolayı hapiste yatmasm 
dan dolayı kendisine iftira edildiğini 
söylemiştir. Seyfettin de bütün bu ol:;n 
itlerden haberi olmadığını bildirmiş • 
tir. Eroin yapmağa yarayan Aletlerin 
Cemalin evinde, bir miktar eroinin de 
Nikonun üzerinde bulunmasından do .. 
layı her ikisinin tevkifine, ilk lahki • 
kat evrakında imzalan bulunanlar ile 
Cemalin kansı Zebranın fllhid olarak 
getirilmesine karar verilerek, duruı -
m:ı 20 Mart çarşamba gününe bıra • 
kılmııtır. 

Kaçak tütün 
Uzunköprü kazasının Kurdu kö • 

yünde muhafaza memurları tarafın • 
dan yapılan aramada bir mikdan Mii 
min' iın...inde bir ıahııta, diğer kıırm .. 
ları da baıka tahıalarda olmak üzere 
20 kilo tütün kaçak ve Yunan içkiıi ya
kalanmııtır. Suçlu Mümin ve arka<laı· 
ları mahkemeye verilmiıtir. 

ViLAYETTE 

Trakyada yerleşti 
rilecek göçmenler 

-o-

Bay ibr ahim T a.i geldi 
ve EJirne1e gitti 

Trakyıtda yerleştir;len goçmen İŞ· 
!eri hakkında Ankarada lçiıleri Ba
kanı BAy ~ukrü Kayanın Baıkanlığın 
da toplanan komisyonda bulunan 
Trakya g<nel müfettiıi Bay lbrahim 
Tali ıehrım ze gelmiş ve dün Edirne· 
ye gıtmiş u. Hükiımctimiz, göçmenle· 
rin di1.zguJı. yerle,melerine büyük ehem 
miyet '\-·ermektedir Bu yıl yaz mevsi
mine dogru Bulgaristan ve daha çok 
olarak l~omanyadan göçmen gelecek~ 
tir. 

Göçmenlere yeni evler yaptırılma
sı kararlatlırılmıştır. Bu e~lerin ke .. 
resteleri Mersinde istok edilmektedir. 
Yeni göçmenler gelmeden önce keres• 
tt...lerin getirilmesine başlanacakbr. 

'> Fidan dağıtılma.• bitti - Bu yıl 
ıçın Büyükdere fidanhğından fidan 
verilmesinin sonu alınmıştır. 
POLiSTE 

Bir kunduracı 
Ustasını ö:dürdü 

Sebeb meyhanede ba~iıyan 
bir münakaıanın devamıdır 

Evvelki akşam Çal"!•kap•da Çatal 
hanında ayakkabı yapıcılığı eden Davit 
iie yanında çalışan işçilerden Yasel be
raberce dükkandan çıkıp bir meyhane
de rakı içmeğe gitmişlerdir. 

Bir hayli müddet içtikten sonra a
ralarında bir münakata başlamııtır. Ya
•ef ile Davit meyhaneden çıkıp evle -
rine gi<lerlerken de yolda münakaşa -
larma devaın etmİ§ler ve iş ağ-ız kav-
gası halini almııtır. • 

Her ikisi de serhoş oldukları hal· 
de tam Çarşıkapının tranı;1ay istasyonu 
olan e: ki F eyziiti lisesinin önüne gel
dil<leri vakit Da,'İt, Y asefin sözlerine 
tahammül edemiyerck cebindeki rakı 
tiıesini çıkarmış ve Yasefin kafasma 
vurmuştur. Ba§llldan kanlar aktığını 
gören Y asef zaten klZIDlf bir lıaldediT. 
C ... inden kundura itinde kullandığı Jı:ö. 

. . Katil Y asel 

sele keameğe yanyan kamçata tabir 
edilen bıçağı çıkarıp Davitin boğazının • 
sol taralına , koluna ve göğsüne sapla
mııtır. 

Yaralanan Davit yere yılalmıı ve 
bir iki dakika içinde ölmüştür. Ustası -
nın derhal öldüğünü gÖren ,Y asel bir 
an pıırımş, fakat derhal soğuk kanlı· 
lığını muhafazaya çalıtarak e)indeki bı· 
çağı Feyziatinin bot arsalanndan biri
ne fırlatımttır • 

Fakat oradan geçenler ölünün etra· 
fına toplandığı için kurtulmak çaresinin 
azaldığını görmüştür. 

Biraz ileride nöbet bekliyen nokta 
polis derhal vaka mahalline ııelmiı ve 
katil Yasefi yakalamııtır. 

Yasef suçunu söylemittir. Kendisi 
tanzim edilen ilk evrak ile birlikte 
adliyeye teslim edilmittir • 

Hiddet 
Tophanede oturan Kavak Hasan, 

Beyazıtta kunduracı Kirkora, sipariı et• 
tiği kunduralan almak için gittiği va• 
kit kunduralarının hazır olmadığını ııör· 
müt ve bu yüzden aralarında kavııa çık· 
mııtır. . . 

J<.unduracı Kirkor ayakkabu.ını utı
yen Hasanın yüzüne yumrukla vura· 
rak hafifçe yaralamıt ve baklanda tah· 
kikata batlanmııtır. 

Maktab mi açmıf 1 
Balatta HJZJrçavuı mahallesinde Çor

bacıçeşme ıokağında 42 sayılı evde o~ 
ran Madam Cemilamn evine topladı~ 
sekiz çocuğa ders vererek adeta bır 
mektep açtığı anlaıılmııtır. 

Böyle ııizli surette talebe okutan 
Madam Cemilanm okuttuğu bazı kitap 
ve defterler de ele geçirilmiıtir. Kendisi 
yakalanarak tahkikata baılanmıftır. 

Mıhmedin ç'r~in marifetleri 
Şilede ihtiyar kadınlara takılan 

genç bir fınncı çırağı yakalanmııtır. 
26 yaımda olan bu adamın huyu, ihli· 
yar köylü kadınlarına balta olmaktır. 
Mebmed, ipiz zamanlarında ıı!zli yol 
!arda bekler, kasabaya ııelip ıılden ih 
tiyar kadınları çevirir, tecaTÜ% eder
miş. Mehmed 50 yaımda bir kadına 
da tecavüz etmit ve yakalanmıttır. 
Bu kötü boylunun hastalıklı olduiu 
da anlaıılmııtır. 
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Ortak 
Civarda bir eczanenin öncn• 

den geçerken dUTdu: .•. 
- Bizim ortağa uğrıyacağım! .. 
Biz. yürüdük, o eczaneye gir. 

di. Bir kaç giin sonra, gene birle,. 
mif, öteden beriden konuşuyor• 
duk. Derken, yeleğinin cebine el 
atıp saQtini çıkardı: .. 

- Vay, bizim ortakla bulu•a
caktım, geç kalmışım ... 

Biz: 
- Nereye? derneğe. L•akit kal· 

madan fırladı, gitti. 
Nihayet bir gün sorduk: 

Yahu ... bizim ortak .•. bizim 
ortak ... diyip duruyorsun, kim bır 
ortak kuzum? .. Biz görmeyeli sen 
epice sermaye düzmüş, ortaklar. 
peyda etmişsin ha ... 

Güld··. u. . . . . 
- Evet, öyle oldu. Şimdi bir 

ortağım ı•ar. 

- Kim bu ortak? 
- Kim olacak ..• Köi~deki ec-

zacı •.• Yalnız şu fark:u: O, benim 
ortağımdır. Ben onun ortağı deği-
lim. _ _ .• 

- Nasıl şey? _ 
- Ay ba,larında, maaşımın 

yansını götürüp, kendisine teslim 
ediyorum. Bundan daha sağlam 
ortaklık olur mu? 

Kalak Misafiri, L 

-------,o 
BELEDiYEDE 

Umumi meclis 
Bütçeyi onayladı 
Dün muhtelif mazbatalar 

da encümenlere gcnJerildi 
htanbul umumi meclisi, dün öğle

den sonra, ikinci reis vekili Bay T ev• 
fiğin ba,kanlığmda toplandı. Eski za
bıt okundu, kabal edildi. 

Bundan sonra, muhtelif dairelerden 
gelen mazbatalar müzakere edilerek 
ait olduklan encümenlere havale edil
di. 

Müteakiben, 1935 vilayet bütçesinin 
masraf kıımmın müzakeresine geç di. 
Fasıllar madde madde okunarak tetkik 
edildi. Yeni bütçede vilayet kısmı va· 
ridah, adi bütçede (2.347.801) lira, 
fevkalide bütçe de (713.807) liradır. 

Vilayet masraf adi bütçesi (258.599)' 
lira noksanile, fevkalade bütçe de · 
(71.684) lira fazlasile tesbit ve kabul 
edilmiıtir. 

Fevkalade bütçede kabul edilen 
bu fazlalık, mübrem ihtiyaçlara aarfo-
lunacakbr. ' 

Meclis buııün tekrar toplanacak-
tır. 

Yeni yapılacak 
Tramvay hatları 
Yeni mukaveleye acele 
7apılması kaydı konuyor 

Tramvay ıirketi ile Ankarada mÜ• 
zakCTelere devam edilmektedir. Müza
kerenin hedefi Nafıa Bakanlı ile ıir
ket arasında son vaziyete ııöre yeni bir 
mukavelename akdetmektir. 

Yeni mukavelenamede ıirketin tim· 
diye kadar yapmağı taahhüt edİ(> te 
yapmadığı yeni tramvay hatlannm as
ııan bir müddet zarfmda yapılma11 i
çin bazı kayıtlar konulacaktır. Veri• 
len habere ııöre yeni yapılacak hatların 
başında Eyüp hattı bulunacııktır. 

Şirket murabhaalan Ankarada tek
liflerini ve mukabil tekliflerini yazılı o
larak Nafia Bakanlığına vermektedir • 
ler. Şirket murırlıbaslarmm ywın fe'ın• 
mize ırelmelerl muhtemeldir. 

Derinceye gidip ielen 
• gemiler 

Marmara bavzawıcla Derince lake • 
inine selen gemiler, Marmara liımanlıı
nnaan ouJte ıhtllat etmek Uzere boğaz• 
lardan serbest pratika alımı vapurlarm 
vaziyetinde olduklarından bunlar içle • 
rinde hasta bulunmamalı: prtile, Derin
cocle tekrar pratika almalısızın .....,_t
çe kara ile ibtilat eyliyecelder ve De
rinceyi teriı:eckrlerken patentelerini 
mahalli afunrük memurlarına vize etti.. 
rec:eklerdir. 

Fırboa sürüyor 
Dıt denizlerdeki fırtına daha ta -

mamile dinmemiştir. Dün Mersinden 
gelmesi beklenen Anafarta vapuru ~ 
cak bugiin ıaat ıo da ııelebilecektır. 
Ereğlide barmamıyarak yoluna devam 
ettiği bildirilen Mersin vapu~ da 
dün saat ıs de limanımıza ııelmif ve 
Tophane rılıbm1na yanatmıttrr. 

Küçük haberler 

• ıa Martta Gripaholm vapurile, 18 
Martta da General Yon Streuben va
p11ril• 1elırimize birer kafile seyyah 
gelecektir. 

• Kasımpaıa mmlakası m~lcteh· 
!erindeki gençlik Hilaliahmer tetki!a· 
tı Marmara ıaramtısmdan zarar ııo • 
renlere yardım olmak üzere 8510 ku· 
ruı loplamıılardır. 

* Çanakkale vilayatine bağlı K~· 
çüklıuyu nahiyesind• oturan Tahaı.n 
oilu Bay Hilmi Hilaliahmer Taııtası• 
le ııöçmenlere 600 kilo sabun gönder-
mittir. • 
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Polit:ka alanında en büyük dost, 
keskin Ve iyi bilenmiş bir süngü
dür. Tarihte, biz kendimize dost 
seçmezdik. Dostlar, gelip bizi bu
lurlardı. 

Kendine güvenmeyen ulus kimseye 
güvenmesin. "Sağlamız ve ayakta
yız!,, diyorsak, bu, ayakta durma
ğa hak kazandığımız içindir. Kötü 
olan şey bir ulusun kendi kendini 
bırakmasıdır. Gücümüze inanmağı 
bildiğimizden dolayıdır ki birta
kım dostlarımız oldu. 

Ve bu inanç bizde oldukça, ge
ne dostsuz kalmayacağız. Çünkü, 
dostluklar, gücü doğurmaz. Güc-. 
ler dostlukları doğurur. 

G İttikleri ve gidecekleri yeri bi
lenler, önlerinde fener çeken biri· 
ni aramazlar. 

Biz ise ışığımızı, gün ıfığından 
alıyoruz, Cam fenerlerin donuk ay
drnlığı nemize yeter? .. 

Sevenlerimiz ve sevmeyen/eri
miz, gidişimizi beğenenler, ve be
ğenmeyenler, görüyor/ar ki, biz 
barışıklık yolundayız. Bu yoldan 
ayrılmak ta istemedik. istemiyoruz, 
istemiyeceğiz. 

. Türkün özü sözüne uygun olma· 
dığını ileri sürmeğe yelt;;;;,nler, 
yalancı mumu gibi, ortalık karar
madan söndüler. 

Bükülmez bir kolumuz, apaçık 
ı · 'llnımız, dışarıya fırlak bir göğ
s ... rnüz var. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA l.~ MART 1935 

HİKAYE 
PASTALAR 

Bay Kazım tahmin edilemiyecek 
derecede cömertt>i. Onun. cömertli
ği artık tabii şekilden çıkmış, ifrat 
dereceye varmıştı. 

Size onu,. anlattığı ve biraz da 
bizim sebep olduğumuz bir vakası
nı yazayım. 

Bay Kazım Beykozda oturur, ev
lidir. iki de ufak çocuğu vardır. 
Karısı sertçe kendisi kılıbıkça • 
dır. 

Bir _!Ün karısının cam pasta is
temiş ve kocasına akşama bir kutu 
pasta getirmesini tenbih etmişti. 

Bay Kazım o gün dairedeki odacı 
siyle bir kutu pasta aldırttı. Odacı 
pastaları getirdiğ~ zaman belki de 
iatemiyerek: 

- Bizim çocuk ta ne vakittir is
ter ama, alamıyorum. diyerek bir 
kutu pastaya muhtaç olduğunu ih
sas etmişti. 

Bay Kazım bu söze dayanamı
yarak : 

- Sen bunları cor.uk• ·-ı - a gö-
tür, ben sonra alınm, dedi. 1 

Ertesi günü kendı .... _.ığı pasta
larla giderken eski bir dostuna 
rastgeldi. Bir kahveye girip otur
dular. Arkadaşı şaka yollu "yahu 
şu kutuyu aç ta, yiyelim,, dedi. Bay 
Kazım hemen kağıtları açıp pasta
ları arkadaşına ikram etti. 

Eve pastasız gidince tabii Bayan 
Kazım, bu sefer bir hayli çıkıştı ve 
"eğer yarın akşam da çocuklara 
pasta getirmezsen, seni içeri al
mam., dedi. 

kalbi rikkate gelir, kendisine her 
vakitki gibi paylamaz. 

Bu gece, nekadar geç te kalsa 
muhakkak kendisini beklediğini 
bildiği karısını kimhilir kendisini 
nasıl paylayacaktı? Hele: "pasta
sız eve gelirsen, içeri almam,, dedi
ğine göre, muhakkak bekliyecekti. 

Beykoza vardık. iskeleye çıktığı 
zaman dışarıda dondurur gibi bir 
soğuk vardı. Hakikaten karısı Ka
zımı eve almazsa, zavallı ne yapar
dı? 

Sık adımlarla yürüdü. Cebinden 
anahtarım çıkarıp bin korku için
de kapıyı açtı, merdivenAeri çıktı. 
Tuhaf şey, evin içinde müthiş h~r 
sessizlik vardı, halbuki karısı her 
zaman onu kapıdan karşılayarak, 
haşlamağa başlardı. Sofanın orta
sında masanın üzerindeki abajurlu 
lamba yanıyordu. Yaklaştı. Kena
rına dayanmış bir kağıt buldu. Şu 
satırları okudu: 
. "Bundan sonra getireceğin pas
taları b~ına çal~ hen beni daha çok ' 
düşünen •evgilim ile gidiyo-
rum. 

Bay Kazım I>una üzüldü. Fakat 
o akşam karısının elinden ve dilin- 1 

den kurtulduğuna da sevinmişti. 
E. Nejat ôZSU 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oamanltca karııhklarmı J&zcLiımrz kelime
lerin Öz türkçe karıılıklarını yazarak tekli -

mizin bot hanelerine yerleıtiriniz ve keaip 

"MiUiyet Bilmece memurluiuna,, l'Önderiniz. 
Bilmecemizi doiru halledenler arasında kura 

çekiyor ve k,..'Zananlara hediyeler veriyoruz : 

Bn a:.şam SUMER 

Cephe 
sinemasında 

Gar • 
ın 

KANLI HÜCUMLAR 
Büyük harp filminin ilk iraesidir. 

Kanlı muharebeler, tankların hücumu, bütün cephelerde 

gazlar ve sair müessir ve heyecaobabş sahnelerle 

zehirli 

doludur 

Foks Jurnalde: yunaoistandaki son hadisat 
• ....... • - . • • 1 •• ·r.. . · .. ~ ··~ 

Bu akşam M E L E K 

GİTT A ALPAR ve 
TANGOLiTA 

sinemasında f.UyUk Gala 

HANSJARAY 
( Savoy Otelinde Balo.., 

Musiki PAUL A.BRAHAM - Asturyas Arjantin 
Paramount dünya haberleri 

orkestrası 

•• ,.. -, ~ • 1 • •• • .. • ' ' 

b 0 ::, f"4 A S.t.VUALARI 

Eski 
Tamamen Türkçe sözlü ve 

günlerin Rumelisi 
Eski Rumeli 

ıarkılı büyük film 

Halk Türküleri: 
Alişim Gelin karıılaması 
Pehlivan peşrevi, Fırsat bulsam 

BoSEa 

Bosna· Hersek Rumeli düğünü 
Aşk Yiğitlik, Heyecan 

sevdalarmda Musa rolünü yaratan artist bütün dünya erkek yıldızlarının en yakıııklısıdır. 

Yarın matinelerden itibaren i P E K'de 
Ru f im "arından it b• .,. 1 .,,ir ELl-fı\MR .\ VP Ru•sa ZEVK sinemalarında da ızösterilecektir. 

• . . • 4 . F---· Yarın akşam SARAY sinemasında 

Afrika çöllerinde çevrilmiş en büyük sinema eserlerinden biri 

Bugünkü program 1 T T O 
ı 5 T A N 8 u L: filminin ilk iraesi m ünasehetile BÜYÜK GALA 
18: Fran .. zca den. 18,30: ıimnutik • Ba· fki kabile şefi arasında kanlı sahneler 

yan Azi.de. 18,50: F oca •enfonik - Petruıka O J MEHMED • ' 1 j 
Stravinaki. 19,30: Haberler. 19,40: Monoloi ynıyan hr : YUSUF - IBRAHIM MOLLA • s SA D 
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. Bu kol, bu alın, bu göğüs ve bu 
yürek bizde iken, barı,ıklığın en 
zorlu bekçilerinden biri olarak ka
lacağımıza kimse inanmamazlık. 

etmesin. 
Sava~ı güçlü olan da güçsüz o

lan da açar. En büyük iş, barış bay
rağını açmak ve o bayrak altında 
korkusuz yürüyebilmektir. 

Bay Kazım o akşam büyük bir 
itina ile en iyi pastalardan büyük 
bir kutu yaptırdı. Fakat aksi ki ce
binde saati durmuş ve son vapuru 
kaçırmıştı. Gün perşembe olduğu i
çin gece saat 12 deki vapura kadar 
bekledi Vapur iskeleye yanaşır ya
naşmaz orta salonda bir köşeye 
büzüldü. Bizde bir arkadaşın düğü
nünden köye dönüyorduk. 20 • 25 
kişi kadar vardı. Akşam üstü ye
diğimiz pastalardan, bisküvilerden 
mıidemizde artık bir şey kalmamış
tı, Hepimiz acıkmıştık. Vapur köp
rüden ayrıldığı zaman orta salon 
kamilen düğünden dönen bayan
lar ve Baylarla dolmuştu. 

Müddet: Perıembe 8Ünü akıama kadardır, 

Yeni bilmecemiz 
Bayan Halide. 20: Ma .. if Bakanhi• namma ITTO ve .\YSE lrahr:ımanları arasında ask ve ihtiras sabnelf'ri 
konferan•. lstanbul Kız lisesi muallimi Cemile ı llı·----------Hlllliııııliıllıiiiİıiiıiİllllilıiı.lıiiıııiıllİııiııııııilıiılliiılılllliıiiı•••· 
20,30: Balalayka orkestra11. 21: La senat 
Petetik • Bethoven 21,20: Son haberler, 21,30: 

Türkiye Cümhuriyeti, şimdi bu 
işi yapıyor. 

Salahaddin GUNGöR 

Yeni bir kitapçılık ıirketi 
Şehrimizde bulunan Maarif, ikbal, 

Şark, Remzi, inkılap ve Cüm~riyet 
kütübhaneleri aralarında cTürkiye 
kitabçıları netriyat limited şirketi» 
adiyle bir kitabçıhk şirketi teait et • 
mitlerdir. 

Şirketin gayeıi Türkiyede kitabcılı. 
ğı korumak, memleketimizdeki kitab
çıları, biribirlerine bağlı ve faal bir 
hale getirerek okuma ve yazmayı en 
uzak yerlere kadar yaymaktır. Şir -
ket, memleketin her noktasında, ki • 
tab aatıı yerleri açacaktır. 

Diğer taraftan, mekteb kitablarının 
daha aari bir tekilde basılarak daha 
ucuz bir fiyala aatılınası imkanları da 
araft.ınlacaktır. 

Şirket bundan maada, hara noktai 
nazarından faydalı görülecek ciddi 
neıriyata da yer ayırmağı dütünmek
tedir. Bu arada, lüzum görülen her tür 
lü halk kitabları, ve mecmualar, ki -
tablar, ansiklopediler vücude getiri -
lecektir. 

Yeni kitabçılar ıirketi, Anadolu ve 
Trakyadaki bütün kitab_;ılar ve bayi
lerle birlikte çalıımak içın tertibat al
maktadırlal'. 

--o---
Bir ~uYare 

Martın 28 inci günii akşamı Takıi.m
deki Dağcılık klübünde Turing klüp 
azalarile dostlarına mahsus olmak 
üzere bir süvare verilecektir. 

Milli tefrika: 129 · 

Diyen yüzbaşıdan şekli biraz tu
haf olan bu "müreffehen sevk., a
meliyesinin hikmetini sorduğu za
man fena halde sinirlenmisti. Zi
ra yüzbaşı affedilen bir 'mahku
mun "dağa kaldırılır gibi., neden 
öyle çuvallar içine sokulduğunu, ve 
"azılı bir şerir gibi,, yollarda kim
se ile ihtilat etmesine meydan ve
rilmediğini izah edememişti ama, 
af kanu:ıunun nesredildiği tari 
hi pekala biliyordu ~e derhal söyle 
yivermişti. 

Nazmi, sırtındaki ağır ceza yü
künden temmuzun on beşinci gü
nü kurtulmuştu. Evet, 337 senesi 
temmuzunun on beşinci günü, yani 
(Gövenk) karakolunda pıs, bitli ve 
yılanlı bir adamla kol kola bağla
narak ~üneş altında saatlerce ta
ban tepmeğe mecbur edildiği gün 
affedilmiş bulunuyordu. Maamafih 
bu si'1irliliği çok sürmeJi. Sokakla : 

Aramızdaki bayanlardan bir ka
çı "Ah şu pastaları bir yiyebilsek,. 
der gibi ağızlarını sulandırdılar. 
Artık bütün gözler bir pakete, bir 
de B. Kazıma gidip geliyordu.Niha 
yet açığa vurduk. 

Uzaktan uzağa biri birimize: 
"Bay, yiyecek bir şey yok mu? cok 
acıktık? gibi laf atıyorduk. . 

Fakat eli açık olan Bay Kazım, 
hu sefer kutuya yapışmış, pek bı
rakacağa benzemiyordu. Fakat 
bayanlardan biri usulca yaklaştı. 
Ne yaptı, yaptı, kanilırdı. 

- Hep birden size dualar eder
dik, dedi. 

Bay Kazım yumuşamıştı. için
de iki ses çarpıyordu: 

- Adam, alt tarafı pasta değil. 
mi, ikram et, gönül kırma! 

- Sakın bu sefer vereyim de
me, evdeki karıyı, çoluğu. çocuğu 
düşün. 

En sonunda birinci ses galip 
geldi ve kutu açıldı. 

- Size bol hol dua ederiz. 
Evet, halcı'katen dua almağa ih

tiyacı vardı. Belki manevi bir tesi-
ri olur da, evdeki köroğlunun 

M a·ı ı : Naz ·i S.ıhJ l • 
rı dolduran ve endişesiz, dertsiz 
gibi gözüken hür insanlara karı
fınca neşesi hemen parlayıvermiş
ti. Rastladığı jandarmaların, po
lislerin önünden göğsünü kabarta
rak, kollarını sallayarak geçiyordu: 

Artık hürdü. 
Hürdü ... peki ama .. ne yapacak

tı şimdi bu hür adam? 
Hiç bir şey hatırına gelmiyordu. 

Gazeteci olduğunu da, İstanbulda 
"Hakikat,. adında bir gazete çıkh
ğını da unutmuştu galiba. Etrafi
na görmeyen gözlerle bakıyordu 
ve hiçbir şey işitmiyor gibiydi. Ka
fası o kadar dağınıktı ki bu dağı
nık kafa İçinde o gözleri, kulakları 
ve burnu ile hadise gören, hadise 
duyan ve hadise kokusu alan ce-
vik rrazeteciyi bulamıyordu. · 

- ı;:,,,,ela yatacak b'r yer bulma
lıyım .. dedi. 

Her hraf ateş paha6ında idi. 
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2 - Esp 2. Siyah 4. 
3 - Nakus 3, Hücum 4. 
4 - Gömlek 6. 
5 - Seher 3. Erkek 2. 
6 - Beyaz 2. El fakırdısı 5. 
7 - Bir ku, İsmi. 4. 
8 - Kanatlı haıarattan biri 5. Zevce 4. 
9 - Subh 3. Kırmızı 2. Meydan 3. 

10 - Çok değil 2 Deniz kenarında bulu 
nur 3. Sert 4. 

Şehir öyle dolmuştu ki .. Hiç isteme
diği halde gene mühendis hanına 
yerleşmeğe mecbur oldu. Bir parça 
daha ucuzdu bu ha.n. Ne yapsın 
zavallı! 

Ve .. yatağa girmek için gecenin 
gelmesini bekleyemedi. llk mah
kum edildiği günün gecesi nasıl 
deliksiz bir uyku çektiyse gene öy
le bir uykuya, bir rüyasıza daldı. 

Yorgunluk üstüne binen bir yor
gunluk insanı pek yormaz. Hatta 
bir zaman gelir, bünye için yorgun
luk evvela bir itiyat, sonra, bir ... 
ihtiyaç olur. Fakat bir de uzviyet 
istirahate alıştı mı, o zaman, taham 
mül ettiği yorgunlukların acısını, 
insanın burnundan fitil fitil çıka
rır; tıpkı bire hin faiz yükleyen bir 
bezirgan gibi. 

Sen misin ey Nazmi başını yas
tığa koyan? .. Mafsal ağrıları, nez
leler, soğuk algınlıkları birer birer 
tepmeğe başlamazlar mı? Artık 
doktorun biri geliyor, biri gidiyor
du. Tam, on yedi gün yataktan kal
kamadı. Nihayet bir gün, bir pazar 
günü ... doldor... (sakallı bir dok
tordu bu. Cünkü artık yalnız o ge
liyordu ... Gözlüklüler, papyon kra
vatlılar vp hiraz dürüstçe fransısca 
konmabilmek ihtisa·ında olanlar 
elli kuru•hn fazla vizite parası ve
remiyen bu hastayı asmağa haşla-

Radyo orkestrası. 22: Radyo caz ve tanro or· 
ke•tralarr. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m . 
18,15: Piyano konseri. 18,50: Sözler. 19: 

Plıik. 19,15: Eğlenceli skeç. - Sözler. 19,45: 
Mandolin orkestrası konseri. - Sö:ıı:ler. 20,20: 
Şarkılat". 20,50: Alc:tüalite. 2lr Pli.k. 21,45: Ha
berler, 22: Chopinden konser, 23,30: Almanca 
l(onferans. 2Z,40: Trio piyano korueri. 23: 
Reklimlar. 23,15: Dans musikisi. 

175 Kbz. M O S K O V A, 1724 m. 
17,30: Fırka neıriyat. 18,30: Kn:ılordu için 

konser, 19,30: Kolkozlara mu•lki netriyat. 
22: Çekçe ne,ri7at. 23,05: lngilizce neıriyat. 
24,05: Almanca netriyat • 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalön) 361 m. 
17: Berlioz hakkında sözler. 18,20: Mo•· 

kova operasından nakil. 22,30: Danı musilıı:i•İ. 
Kbz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
20: Asker mızıka•ı. 21: Haberler. 21,181 

UJusal netriyat. 21,45: Fudbofa dair. 22,151 
Hel•inı11for11tan nakil. (Fenli.nd7a musikiai.) 
23,16: Haberler.1 tpor. 23,35: Keman konseri. 
24,35: Plik. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m . 
18: Pl~k'. 18,45: Der&. 19,15: Caz orkestra

••. 19,45: Konferant. 20,15: Piyano birliiil• 
ezıi (ıarkı), 20,50: "lstvan K:irly .. adlı ti7at
ro. 22,50: Haberler. 23,10: Dıt du7umları. 23, 
30: Çinıene orkeatra•ı. 24: Almanca ayhk du
yumlar. 24,15s Caıı: bandotu .. 

841 Khz. B E R L I N, 357 m. 
19,0S: iki kadının konuımaları 19,30: Mu•l

ki •e ezgiler. 20,25: Sözler. 20,40: Aktüalite 
haberler. 21,15: Genç nesil için proıram. 21,45 
Sözler. 22: Orkestra konseri. 23: Haberler. 23 
20: Dan• musikisi. - Pli.k. 

Khz L A N G E N B R G, 456 m. 
18,50: Oda musikisi. 19,30: Sözler. 19,45: Ha 

!;>erler, spoi. 20: Şen proaram, 21: Haberler. 
21,16: Gençlere ulusal proıram, 21,45: Ez.ili 
konser. 23: Haberler. 23,20: Sözler. 23,601 
Puı;ini operalarından pl&klar. (Boheme), 
(Tosea), "Madame Butterny,,. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Sözler. 19,251 Sözler. 19,30: Ders. 

20: Reklim ve plik. 20,15: Haberler. 20,30: 
ulusal proıram. 21: Orkestra birliii. ezailer. 
22,10: Sözler. 22,30: Radyo popÜrİ•İ. 23,10: 
Sözler. 23,15:, Orkestra kon•eri. 

Khz. S T O K H O L M, 437 m . 
18,05: Piyano keman sonatları-. 18,40: Sa •• 

ler. 19: Pli.k. 19,45: Almanca der•. 20,30: E:t
ıiler. 21: Sözler. 21,30: Kabare neıriyah. 22,15 
Spor. 23: Yeni dans musiki•İ. 

950 Khz. B R E S L A O, 316 m. 
20: Pl&k. 20.40: Kısa haberler. 21: Gençlik 

n~ıriyah. 21,45: "Und ••• Jetzt1 andreas?,. 

mı,Iardı.) 
iste hu doktor, ona; 
- Kefeni yırttın!. - diyebil

mişti. -
Fakat bir yere tutunmadan a

yakta durabilmesi için daha on 
gunun geçmesi lazımgeldi. Niha
hayet bir perşembe günü, Nazmi 
sokağa çıkabildi. 

Ankara, benzeri az görülür bir 
gurubun kızıllıkları altında idi. İs
tasyona kadar yürüdü. Eskişehir 
treninden çıkan yolcuları seyretti. 
Demirrolu traverslerini saya saya, 
ya. ıaş yavaş yürüdü. Köprüyü geç
ti. O.raya ve yayvan ya· 
maçlara serpik bağlar ve bağ evle
ri arasında etraf kararıncaya kadar 
dolaştı. Sonra tozlu bir yoldan 
döndü. Sanayi mektebi yanında 
bir kebapçı salaşına girdi. Küçük 
salaş o kadar dolq idi ki pis önlük
lü bir çırağın elinden bir tabak ka
pabilmek için bir saatten fazla 
he.klemeğe mecbur oldu. 

337 senes.i temmuzunda Ankara, 
ikide bir sönen sokak lambaları i
le, tütün ve nargile dumanlarına 
boğulmuş kahvelerile ve hava ka
rarır kararmaz soluğu ye taklarında 
alan hemşerilerile hiç te eğlenile
cek bir yer değildi. Fakat Nazmiye 
yataktan artık bıkkınlık gelmişti. 
Kebapçıdan çıkınca dudaklarına 

Ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan •igorta yaptırmayıruz. 

Telefon : 4.4888. 1609 

'1Jlilliy~ı 
Aarın umdeal "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 ayhiı 
6 " ız .. 

Türkiye içi.n 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Celcıa. eırrak seri verilmez.- Müddeti 
g~çen nüıbalar 10 kuruıtur.- Gazete \l'tı 
matbaaya alt itler için müdiriyete mÜ· 

1 ncaat edilir. Gazetemiz Ui.nların meı'u· 
liyetini kabul etmez. 

adlı skeç. 22,45: Sö~ler. 23: Haberler. 23,25: 
Tiyatro haberleri. 23,40: Dans. 

Yarınki program 
ISTA N BU L: 

17,30: lnkilip dersleri • Üniversiteden na
kil • lzmir Saylivı Profesör E•at Bozkurt. 
18,JOı Muhtelif parçalar Ye dan• mutikİ•İ -
Pli.le. 19,30: Haberler. 19,40t Gavin kardctl•r 
kandolinata refakatinde. 201 Keman solo - Ba· 
yan Naı:h. 20,301 Sait Senfonik - lil'zt. 20,45: 
Stüdyo •iıan orkettrası. 21,15: Son haberler 
21 130; Ba7an Tektat - t•n • Radyo orke11tra111. 

22: Radyo caz ve tanıro orke11tra111. 

bir ııigara yerlettirdi ve elleri pan
talon ceplerinde o sokak senin bu 
sokak benim dolaşmağa batladı. 
Kalın kütükler ve kerestelerle' so
kaklardan payandalanmış kanhur 
ve karanlık evleri birer ölü sessiz
liği kaplamıştı. Değil bir şarkı, bir 
çalgı sesi, bir öksürük bile işitil..-ıi
yordu. 

Serseri adımları onu, kapısında 
birkaç Çin. feneri yanan ve ötesine 
berisine kağıt bayraklar asılmıt 
bir binanın önüne götürünce du
vara dayalı bir tahtaya yapıştırıl
mış afişe saplandı gözlerıi: 

"Bu kere lstanbuldan sureti 
mahsusada milli mücadeleye 

işrake., 
"davet olunan,, 

"Şöhret şıar büyük rekkasemiz 
dansözler perisi,. 

''ve,, 
"Tiyatroperveran melikesi,. 

"iki cihan güzeli,. 
"Şehsüvar Hanımın iştirakile,, 

"ve arzuyu umumi üze~ine,, 
(Kanlı değirmen cinayeti) 

"Harikulade ağla\ıcı komedi 
tirajedi, melodram., 

"4 perde - 28 tablo,. 
Daha fazla okumağa lüzum gör

medi· önünde tek mumlu bir tene
ke fe~er ,allanan gİ~eye benzer bir 
deliğe yakla~ı. Bir tuluat kum-

fiıınlıiil ıli'alılftf 
$ehirTiyatrıaSO 

ııııııııııııııı 

111.Jll 

TEPE BAŞI 
ŞEHiR 

Tiyatrosunda 
Bu ıec• 
Saat 20 d• 

MUFETTIS 
5 perde komedi 
Yazan N. Goırol 

t601 
•• 

Fransız Tiyatroııunda 
BU AKŞAM 

Saat 20 de 

UÇ SAAT 
3 perde 

Yazan ı Ekrem Re9it. Besteli• 
yen: Cco:nal Re,it. 

1784 

ZAYi: Fatih Askerlik ıubesindeıı 
n;ıfuıuma kayıtlı dan il.raç tezkeremi 
kaybettim, hükmi! yoktur. 

Defterdarda Değirmen karıısınd• 
4 N o . lı hanede Salih Tolun 

panyası .. Eh, bu uyuşturucu Ank<J• 
ra gecesinde bir tuluat kunipany<J· 
sı, tepiLir bir nimet değildi. 

- Ver bir bilet... 
içeride bir adar/ boğulur gibi 

öksürüyor. Bir cevap alabilmek i· 
çin birkaç saniye behlemesi lazııJl• 
geldi: 

- Mevki mi? 
- Evet.. Kaça? ama ön sıralar 

da olsun .. 
- Ön sıralarda yer kalpıadı-;• 

Yirmi beş kuruf bayılır girersin ı• 
çeri? Hem bu sana bir ders olur. 
Bir daha bu kadar gecikmezsin? 

Vay anasını ulan .. ne? 
Kulaklarına inanamadı. Bapna 

birdenbire bir uğultu gelmn,ti. 
İğildi .. Gişe deliğinden içeriye. 

bir göz attı. Evet evet .. tam kenclı· 
siydi: 

Şaşı ... 
Şaşı Süleyman ... 
Kolunu uzatmamak, burnunu" 

b·r 
ortası burasıdır deyip suratına . 1• 

yumruk indirmemek için kend•ıl1 

güç zaptetti. O, tabii hiçbir şeyin. 
farkında değildi. ParnJp.ğını tüktJ• 
rüklemiş ve kırmızı bir bilet koçıı· 1 
nından kopardığı bir yaprağa ptl 
yapıştırmağa çalışıyordu. 

Nazmi burnundan soluyordu., 
Şimdi ne yapmalıydı? Düsüncel• 

(Bitmedı) 

! 



adyo gümrüğü 
rn·yor 

1· 1•kaç ha/tadır kulaktan kulağa 
~0lardan alınan gümrük res -
il indirileceği rivayet edip du-

lıır, Bu haberin ne dereceye ka
ıloğru olduğunu öğrenmek i
birçok yerlerden mektuplar al
Bazı mektuplarda d~ bir rad
ıın gümrükte ne gibi muamele
IQf>i .olduğunun öğrenilmek is
lilğinden gerek bu mektuba ce

Ve gerek bilmiyenleri tenvir 
unda radyonun gümrük mu

esj hakkında izahat veriyo • 

lı, kere gümrüğün kalkması 
lılıtııdaki rivayetin nereden çık-

ı bilmiyoruz. Yalnız alakadar 
~nılar bunun tamamile asılsız 
"fonu söylemektedirler. Esa • 
•adyo,l~rdan alınan gümrük 
İni kaldırmak için gümrük ka-
1~rında bir tadilat yapılm,ası • 
«ızum vard•ır ki Büyük Millet 
liıincle böyle bir teşebbüste 
•nulduğu haber alınmamıştır. 
lltııdiki hu:Je memlekete ithal 
~qrı hazır radyo makinelerin • 
Qnıbalajı da birlikte olmak Ü· 

e beher kilo için beş lira güm
Q/ınmaktaclır. lstanbul Radyo 

4etinin hissesi gümrük resmi 
etinde veya makine ağırl•ğına 

.e değildir. Radyo Şirketinin al-
ı resim makinelerin fabrika fa. 
ıılorı ÜZ<?rine ve tüccara fabrika 
qfından bırakıWın liatın yüzde 
! beşi nisbetindetltr. Bu resim 
~•nelerin piyasada satılan lia
~Qzaran pek fazla tutmamakta
. Çünkü fabrikalar harice sev • 
lkleri aletleri pek ucuz liatla 

1;lar. Mesela en tanın°mıv A • 
kan fabrikalarının yedi sekiz 
balı ve takriben 20 kilo gelen 

~lerj 50 dolar, yani 60 liraya bı
\~ır, Bunun muamele vergisi 
ıl edilmeksizin gümrük resmi 
lira, Radyo Şirketi damga res-

15 liradır. Tabii bunun daha 
telek masrafları o.lduğundan 

qYarda makineler 250 liradan 
I qYa satılmaktadır. 
1hııt olunan evya monte edilme-
0.\ln ayrı kıstmlar ve yalnız 

rı.ı, :,;, veya lamba gibi yeıfek a
~orçaları olursa kilo başında iki 

1 llümrük resmi alımr. Bunların 
~o şirketi resmi ayni radyo ma-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 13 MART 1935 

Okuyucularımıza 
Cevaplar l Radyo insanı 

. Şenlendirir 
Emniyet Sandığında Bay M. K. 

Ergene: 
Makinamza kıJa dalgaları din

lemek için kendi yapacağınız adap 
tör alette iyi çalışmıya bilir. Ge • 
rek makinanızın markasında ve ge 
rek başka markalarda hazır adap
törler vardır. Bunlardan tecrübe e
derek aletinize en çok uyanını sa
tın almanızı tavsiye ederiz. Elimiz
deki şemalardan birini göndermek 
kabildir. Fakat makinenize uymı
yacak olduğu takdirde lüzumsuz 
yere masraf etmiş olursunuz. Ar -
zu ederseniz mesuliyet kabul et -
miyerek gönderelim. 

* * • 
Bay Ferid Yamaktepe: 
Cevab vermekte biraz gecikti -

ğimizclen özür dileriz. 
1 - Televizyon hakkında umu

mi bir maliimat ara, sıra bütün raci 
yo mecmualarında verilir. Yalnız 
televizyon ile alakadar bir mecmua 
buraya henüz gelmemiştir. Çün -
kü meraklıları henüz çoğalmamış
tır. 

2 - lstanbula bir telc:vizyon ma 
kinesi getirtseniz hiç istifade ede 
mezsınız. Çünkü televizyon için 
yapılan neşriyat uzaklardan İsti • 
fade ediı'ecek vaziyette değild'İr. 
Şimdilik ancak mahalli (ayni şe -
hirdeki) televizyon postalarından 
istifade edile bilmektedir. 

3 - Aletlerrnizin her ikisi ele 
televizyona bağlanamaz, yani ses 
kısmından istifade edilemez. 

4 - Baird ve Marconi sistemin
deki televizyon makinalarının en 
iyi olduğu rivayet ediliyor. Bunla
rın yeni popüler sistemlerinin lon 
draa'a 26 lngiliz lirasına satılaca
ğı bildiriliyor. 

kineleri şeklindedir. 
Bunun için burada yapılan rad

yo makineleri hazırlarından daha 
ucuza maledilir. Fakat bun'ların 
çoğunda büyük muvaffakıyet alı
namaz. Bilhassa piyasamızda ya -
pılan kısa dalgalı makinelerle pek 
iyi n<!tice ,alınamamaktadır. 

Turgut BLEDA 

Son zamanlarda Avrupa radyo
ları sabah konserlerini fazlalaştır
maktadır. Bu suretle uykudan yeni 
uyananlar güzel bir sabah musiki
si dinliyerek neşelenmİJ olurlar. 
Bir doktorun raporuna naz!lran bu 

lstanou. radyosunda her hafta spor 
bahislerini işittiğimiz Eşref Şefik'in 
lstanbul mikrofonunda son defa alın-

mış resmi 
doktor bil'çok sinirli hastalarını sa
bah konserlerile tedavi etmekte ve 
bundan pek iyi neticeler almakta 
olduğunu yazıyor. Her halde musi
kiye pek dü~kün olduğu anlatılan 
bu doktorun nazariyesine bakılırsa 
idiasının pek yanlış olmıyacağına 
inanmak lazımdır. Raporun altın
da hulasaten şu cümleler vardır: 
Ak~amları ifrat derecede fazla 

musiki dinlemek asabı her ne ka
dar bozmakta ise de sabah aksine 
sinirleri yatıştırırmış. Tedavi altı
na aldığı birçok kimselerin bu sa
yede sinir hastalıklarından kurtul
duklarını hastaları göstererek is • 
pat edeceğini yazıyor. 

Aırer ka ltalyayı dirliyor 
İtalyan opera musikisini doğru

dan doğruya Roma ve Milano o
peralarından dinlemek için Nev · 
york ve Columbia radyo idareleri 
kısa dalgalı Roma merkezi üze • 
rinden nakiller yaparak yayım yap· 
maktadırlar. 

Radyo haberleri 

hal yan kısa dalgalarmda ~ul
lan ı~an yeni sistem an'en 
ltalyada bir kısa dalgalı radyo is 

tasyonu konser neşretmektedir. A
merikadan işitilmek için yapılan bu 
neşriyat ulusumuzdan da pek iyi 
duyulur. Ancak konserlerin gece 
23 ten sonra başlaması yüzünden 
bu konserler herkes tarafından din
lenemiyor. Bir sene önce gündüz
leri de ltalyan istasyonları konser 
neşrederlerdi. Halbuki şimdi Vati
kanda gündüzleri 12 ile 12.15 ara
sında yapılan Papalık konuşmala
rından başka bir şey işitilmiyor, 

Haber verildiğine göre Prato 
Smeraldo' da dört kısa dalgalı kon
ser postası yarulacak ve merkezle
rin çalışma cihetleri birer mazbut 
reflektörlü antenle tesbit edilecek
mis. Tecrübe olarak T orre Chiaruc
cia' da da bir istasyon yapılarak bu 
merkeze müteharrik reflektörlü an· 
ten konulacak ve istenilen cihetlere 
program sevkeJilmesi temin edile· 
cekmiş. 

Ho:ivud · yıUızlarına radyo 
yas1k 

Holivud' daki film yıldızlarının 
şişmanlamaması için ikide bir tart
tırıhrlar. Fazla yemek yediklerin
den bir kaç kilo tişmaıılamış olan
larsa kendilerine perhiz yaptırıla
rak gene eski hallerine dönmeleri 
için aç bırakırlar ve epeyce zah -
mete tabi tutulurlar. Buna benzer 
daha bir çok kayt ve şarta tutulan 
Holivud yıldızları son zamana doğ
ru radyoda skeç vermekte serbest
tiler. Öğrendiğimize göre artık bu 
artistlerin radyo stüdyolarında nu
mara yapmaları ve şarkı söylemele
ri menedilmiştir. Amer:l:a dinleyi
cileri buna müteessir olmuşlardır. 

Alman dinleyicileri artıyor 
Almanyada radyoya karşı göste· 

rilen merak günden güne fazlalaş
makta olduğunu son dinleyici ista
titistikleri gösteriyor. Yalnız ikinc' 
kanun ayı içinde Alman radyo ida
resi aş~ı..yukarı 300000 yeni aborı 
kaydetmiştir. Bununla dinleyicile1 
6439232 yi buluyor. 

Bir ay zarfında 300000 abone 
birden hiç bir yerde kazanılmadı! 
için radyo dünyasında büyük bir 
rekor sayılmaktadır. 

• 1 HAFTALIK PROGRAM ( • 
dair •Özler. 22,15: Sözler. 22,30: ltalyan lavic;· 
re•inden (lugano) naklen konıer. 23: Son du· 
yumlar. 23,20: Bachın ora- eaerlerinden, 24: 
Dans. 

s 17 M1rt Pazar 
. l AN BUL: 
'
1
0"•rtür Sinyon ve muhtelif parçalar .. 

~ 8.30: Jimna•tik .. Bayan Asi.de. 18,50: 
tıi - Borloz. 19,30: Haberler. 19,40: Ke· 

, ' 0 lo • Bayan Asım. 20: Ziraat bakanlığı 
~ konferans. 20,30: Gitar solo .. ırayber 
·'l.Ses mu•ikiai (tanhur, T. kufo, Belma) 
, ~ı20: Son haberler, 21,30 Radyo orka

~S le;: Radyo caz ve tana:o orkestra••· 
t,13 h., M O S K O V A, 1724 m. : ? Senfonik kon•er. 135: l•veç neJriyatı. 
q abancı bir dille veri1'colc operayı na• 

lıı •05: lngilizce yayım. 24,05: Almanca 

'.il' 
leh,. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 

· td.ebiyat, 19,30: Bir konserin nakli. 
, "-hz. B O K R E Ş, 12: Kilise kon•eri. 
~~~ftadyo orkestrası. 13: Popüler mu•iki. 
~ et-fer. 14: Konserin sürümü. 17: Köy- 1 
--~lJ:nı. 18: Orkestra .. - Sözler. 20,15: 
ı., "•· - konferans. 20,20: Plik. 20,45: 
-~haberleri. 21: Radyo tiyatrosu. 22: Ope 4 

~•tn.ı, 23: Haberler. 23,25: Radyo orkes• 
'\ 
~~ l E 1 P Z 1 G, 332 m. 
ıı.,1=. Pti.k. 19,10: Oda muaiki•İ. 20: Berlin 

,ık. 21: Spor duyumları. 21,10: Mozart 
•i l'i, 23: Son duyumlar. 23,30: Gece mu· 

ıl 
t leh,. B E !. 1: R A D, 437 m. 
~ l\ot-o konaeri. 19; Dana musiki•İ. 19,55 
ı:· 20: Reklam. 20,ıo: Plak 20,30: Ulu· 
,)ırn. 21: Pli.k. 21,10: Sözler. 21,30: Sırp 

•lt't'kıları. 23: Duyumlar. 23,20: Radyo 
1t t-aaı. 
\.loleh.. BU DAP E Ş T E, 550 m. 
lo : Caz orkestrası. 18,30: Sözler. 19: Ta· 
~: ~Otıseri. 20,10: Spor. 20,20: Tiyatro. 
et._ Uyumlar. 22,30: Opera orkestralı ta· 
~ t\ ulusal koro konseri. 24Cazbat. 1,05: 

~l.ı.)\ttnlar. 
"slehz. H A M B U R G, 332 m. 
~ .. : 8acbın eılerlerinden kon•er. 19125: 
'\:

1
.19,35: Koro ve orkestra konseri. 20: 

ıı. 11 temsil 21: Muhtelif duyumlar. 21,15: 
:~• Brahmaın eserlerinden senfonik 

ı,~1 22: "Batallion 18,, adlı piyes. 23,10: 
'l:-ı 1

1 "'"'· 23,30: Akıam konaek".i. 
:, n lehz. K Ö N 1 G S B E R G, 291 m. 
ı'i~ "-chın e•:rlerinden konser. 21,30: G1·ieg' 
Sı:ı, Pa.ı-çalarından, 22: Hamburıdan nakil. 
~-$duyumlar. 23,20: Spor duyumları. 
~ Özler. 
~<lijlehz. B R ES LA U, 316 m. 

tı : 8achın e-ı .. Jerinden konser. 20: "Die 
~ ,'t.tıdarte,, adlı koro musikili skeç. 2·1: 
ı, tıdloıe Stra•se,. adlı harp skeçi. 23: Du· 

)i k 23,30: Orkestra. 
1.lo h,. STUTTGART (Mühlack•r) 523 m. 
t., : Büyük kuintet konseri. 20: "Die T o· 
\ıJ~~d~rte,, adlı muıikii temsil. 21: Ceorg 
4't~ Haendel'in e.serelrinden opera. 22 
lll.ı.ı:kili h;r skeç. 23; Haberler. 23,30: 

) ra, konseri. 1: Gece musikisi (f'r<'nk 

1 18 Mart Pazartesi 
'I. l A. N B U L: 

1~ 1-•narzca ders. 18,30: H,.fif nJus1ki .. 
ı~tı:•,.JO:. Bayan ~alr. t'"'; 19,50: Haher· 
?s iç, $e.hır operrtınclen nl\kıl. 
'<lQ. h._ M O S K O V A. 1724 m. 
\,.lh Mu&iki L.ıhialeri: "Mu•ikide ihtilil,, 
't. Ov"n, Chopin •e Lizt.in eterlerinden 

yım, 23,0S: lngilizc.e yayım. 24,05: Macarca 
yayıut. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stal;n) 36ı m. 
18.JO: Büyük Motkova iataayonunda nakil. 

19,30: Berliozun eterlerinden senfonik kon· 
aer. 24: Nakil. 

823 Kh.. B 0 le R E Ş, 364 m. 
· · - ıs Gün!"üz p~k neıriyab. 18: Radyo 

orkeBtraaı. 19: Haberler. 19,15: Oda musiki· 
ai. 19,4S: Konferans, 20,05: P18.k. 20,45: kon· 
feran•. 21,10: Solist piyano konseri. 21,40: 
Karı,ık ıarkılar. 22: Konferans. 22,15: Şram• 
mel ku<1.rteti (Piyano musikisi. 23: Haberler. 
23,25: Karıtık musiki. 

Khz. L E I P Z I G, 382 m. 
19,30: Şarkılı konser. 20: Şen şarkılar ve 

halk danaları. 20,.35: Bulgaristan hakkında 
koni'eran•. (Dr. Makaim 'Braun.J 21: Duyum• 
lar 21,10: Karıtık yayım. 22,30: Radyo piye· 
aı. 23,10: Son duyumları. 23,30: Chopinin e• 
terlerinden kon•ff. 24: Gece musikisi. 

Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Orkeatra hirliğile halk ıarkıları. - Sö:ı.· 

ler. 20: Rekli.ınlar ve plii.k. 20,lSı Duyum· 
lar, 20,30: Ulusal yayım. 21: Zagrep operaaın· 
elan nakil. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Çina:ene orkestrası. 19: Ders. 19,.30: 

Saksofon konseri. 20: Sözler. 20,40: FUharmo· 
nik konser. 22,50: Duyumlar. 23,10: Bach .. 
mann salon kuarteti. 24: Çingene orkestrası. 
1,05: Son duyumlar. 

904 Kh%. H A M B U R G, 332 m. 
19,lS: Reportaj. 19,45: Borsa. vesaire. 20: 

Bando mt%ıka. 21: Duyumlar. 2l,10: Karıtık 
akıam konaeri. 23: Hat>erler. 23,25: Şen koro 
havaları. 24: Aktam muaikiai. 

1031 Kbz. K O N 1 G S B E R G, 291 m. 
19,20: Köylü kızları saati. 19,50: Okonomi. 

- Plik. 20,30: Schu.bertin tarkıTarından. 21: 
Duyumlar. 21,10: Karııık ıarkılr yayım. 23: 
Duyumlar, 23,20: Sözler. 23,45: Yeni oda mu• 
aikiai. 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
19,20: Küçül< konscrr. 18,50: Sözler. 20: O· 

da mızıka. 21: Kıaa duyumlar. 21,10: 8eetho· 
hovene dair sözler. 22: Mikrofona uyıun ••r• 
kılar. 23: Son duyumlar. 23,30: Dans ınuaİ• 
kisi. 

574 Khz. STUTTGART (Mühlacker) 523 m. 
19 : Sözler. 19,30: Plak. 19.45: Çankayaaı 

banyoları. 20: Hafif muaiki 21: Deuyemlar. 21 
15: Karııık bir saat. 22,JO: El armoniği kon• 
seri, 23: Son duyumlar. 23,30: Dans musikisi 
1: Gece muaikiai. 

19 Mart Salı 
1 S TAN BUL: 
18: Almanca ders. 18,30: Jimnastik. Bayan 

Azade. 18,SO: Operet mu•ikisi. plılk. 19,30ı 
Haberler. 19,40: Keman solo • Viyolonsel Or· 
han. 20: Maliye hakanlığı naınına konferans. 
20,30: Demircnz. 21,20: Son haberler · bor
salar. 2ı,30: Radyo orkestra•ı. 22: Bayan Se· 
rniha şan · radyo caz ve tarıgo orkestraııı. 

175 Khz. M 0 S KOVA, ı724 m. 
17,30: Sö7ler. 18,30: Krzılnr..fu için yayım.

orl<e•tra konseri. 19,30: Kolkoz programı. 
Radyo için bPsteler. 22: Almanca yayım. 23,05 
Fransızca yayun. 24,05: Feleınenkçe yayım. 

832 Khz. M O S K O V A_ (Stalin) 361 m. 
18,30: Bir opera tetnsini nakil. 22,45: Dans 

musikisi. 24: lıı.panyolca ya.yını. 
823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • ıs Gündüz. pllik ne,riyatı. 18: Plik. 

19: Haberler.. 19,15: Plak. 20: Konferana. 
0.20; Operet par""alarından .P.:15.klar. 20 45! 

Konferan•. 21,05: Radyo orke•trası. 22: Kon· 
fera.ns. 22: Senfonik kon•erin aürün1ü. 23: 
Hahe1·ler. 23,25: Maxim - Zig'den nakil kaba• 
resinden ı 

Khz. L E l P Z l G, 382 m. 
19,ZO: Porr~~rranya farkı ve danaları. 20,20: 
Dans plakları. 20,35: Tercümeler hakkında 1 

konferans. 21: Duyumlar. 21,15: Mart!n P!üd
demannın eserlerinden konaer. 21,55: Temsil 
(Kyffhauser.) 22,40: Aktüalite. 23: Son du· 
yumlar. 23,20; Dans musikisi. 

Khz. 8 E L G R A D 1 437 m. 
18: Plak. 19,25: Sözler. 19,30: Sözler. 

20: Reklamlar, Pli.k 20,15: Duyumlar, 20,30: ı 
Uluul yayım. 21: Opera orkestraaının konseri. 
23: Duyumlar. 23,15: Dana muıikiai. 

545 Khz. B U D P E Ş T E, 550 m. 
18,25: Pi.yano konseri. 19,10: Ders. 19,40: 

Salon orkeatra•ı. 20,35: Konferana. 21.20: 
Plak. 22,10: Sözler. 22,35: Vagnerin "WAL .. 
KURE., operası. 23,45: Çingene orkestrası. 
1,05: Son duyumlar. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
20: Koro konaeri. 20,30: "De Eer,. adlı mu

aikili köylü akeçi. 1 ~ Duyumlar. 21,15: Ulu
sal yayım. Martin l'lüddemannın Balladların .. 
dan. 22: AJ(tam musiki•İ. 22,40: Son duyunt· 
lar. 22,SO: "Karanlıkta Berlin,, adlı eğlenceli 
ve danalı yayım. • 

1031 Khz. K O N 1 G S B E R G, 332 m. 
19,25: Karışık konser. 20,35: Çocuk yayı· 

mr. 21: Duyuınlar. 21,15: Leipzigden nakil. ı 
22: Eğlenceli havalar ve dana musikiai. 22,401 
Berlinden nakit. 22,50: Dans musikisi. 

950 Khz. B R E S C A U, 316 m. 
19,20: El armoniği. 19,50: Sözler. 20: Dı•a· 

rı Almanlarına aözlü ve 4arkılı yayım. 20,50: 
Kısa duyumlar. 2'°1,15: 21,55: Kouıer. 23: Du .. 
yumlar. 23,25: Kıtıa dalgalar. 23,35: Halk mu• 
ıikisi. 

574 Khz. STUTTGART (Mühlacker) 523 m. 
18,30: Alman muaiki üstadlarının eaerle · 

rinden farkn konser. 19: Der• ve aaire. 19,30 
Plak. 20: "Mir işt manches achon passiert . ., 
adlı tem.ııil. 20,45: Sö2:ler (Kraft durch Frıen· 
de) 21: Duyumlar, 21,15: Leip:dg'den 22: Ha· 
fif muaiki. 22,40: Bcrlinden. 2: Gece musikisi. 

20 Mart Çarşamba 
I .!1 TAN BUL: 
18:" Fransızca ders. 18,30: Bayan Az8ide. 18, 

50: Operet ( çardat früıtin) 19,30: Haberler, 
19,40: Monoloi • Halide. 20: Maarif bakanlıiı 
namına konferana. - latanbul Erkek lisesi 
felsefe muallimi Nimetullah Öztürk. 20,301 
Balalayka orkestrası. 21,15: Son. haberler • 
Borıııalar, 21,30: Radyo orkestrası. 22: Radyo. 
caı ve tango orkestrası. 

ı75 Khz. M O S K O VA, 1724 m. 
17,30: Söı:ler. 18,30: Kız.ılordu için sözlü ve 

ıarkıh yayım. 19,,30: Kolkozlai="a konaer. -ve 
sözler. 21: Senfonik konser. 22: Çekçe yayım. 
23,05: lngilizce yayım (Rus ihtil&Herinin ha· 
kiki bahisleri.) 24,05: Alnıanca yayım (Oko· 
nomi.) 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin.J 361 m. 
18:( Edebiyat, 19,30: Senfonik kon.ser (na

kH) 
823 Khz. B 0 K R E Ş , 364 m. 
13 • 15 Gündüz pik neşriyatı, 18: Radyo 

orkestraaı tarafından kar.:IJ konser .. 19: Ha· 
berler. 19,15: Konserin sürütnÜ, 20: Kon.fe· 
rans. 20,35~ Bürkref opera$ından naki.I. 

Khz. L E I P Z ! G, 382 m. 
19,25: Aktüalite. 19,40: Güzel sanatlar ve 

tarih. 20: Operet mu5ikisi. 21: Duyumlar, 21, 
l : Ulusal a.7Jm. 21 45: Fudhol du umuna 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
19,30: Ders. 20: JJeklinı, pli.k. 20,151 Ou .. 

yumlar. 20.30: Uluaal yayım, 21: lpolitow -
Ilvanovun popuriai. 23,10: Duyumlar. 23,15: 
Orkestra bi.rtiğ:ile halk f.arkıları. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,25: Piyano birliğile ıarkılar. 19,10: ltal· 

yanca ders. 19,40: Piyano • keman kona-eri. 
20,15: Konferans. 22: Spor. 22,20: Çinaene 
9rkeatra•ı. 23,10: Haberl~r. 23,30: Konferans. 
23,0S: Cazhand. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
19,30: Plik. 19,45: Tavuk yetiıtirme. 19>55ı 

Hava duyumlar. 20: Enstrümantal dans. 
musikisi. 21: tik duyumlar. 21,15: Genç nesil 
yayımı, 21,45: Alman Sa.ilet musikisi. 22,30: 
Piyano konseri. 23: Son duyumlar. 23,25: Mu .. 
liİkili program arası. 24: Gece musikisi. 

1031 Khz. K O N ! G S B E R G, 291 m. 
19,30: Romantik koro konaeri. 19,50: Eski 

piyano .. keman sonatları. 20,20: Sö.zler. 21: 
Duyumlar, 21,15: Ulutlar yayımı. 21,45: Ope· 
ra orke•trası. 22,30: Lugauodan ltalyan l•· 
viçresinin t<1.rkıları. 231 Duyumlar. 23,45: Ce· 
ce rnusiki•İ. 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m . 
20: Enstrümantal dan& havaları. 20,40ı Ak· 

tüalite, duyumlar. 21,15: Genç nesil yayımı • 
21,45: Alma.n halet musikisi. 22,30: ltalyan 
liıviçresinden naklen ıarkılar. 23~ Duyumlar. 
2:3,25 Dan• muaikiai. 

574 Kbz. STUTTGART (Mühlack.,) 523 m. 
19,15: Sözler, 19,30: Radyo orkestrası, 

21: Duyumlar. 21,15: Ulusal yayım. 21,45: 
Mart. 22,30: "Fraen an der F'ront" adlı skeç. 
23: Duyumlar, 23,30: Piyano keman konseri, 
24: Akşam musikİ•İ. 1 t Gece konıeri. 2: Gece 
konseri. 

21 Mart Perşembe 
1 S TA N B U L, 1 
17,30: lnkıli.p der•leri Univeraiteden nakil:. 

C.H.F. genel yazganı Recep Peker. 18,30:. 
Jimnastik · Bayan Azide. 19,30: Muhtelif or• 
keatra ve ses ınuaikiai parçaları: plAk. 19,30: 
Haberler. 19,40: Gavin kardeıtler · mandolinat 
refakatile. 20: Sağlık ve aoysal yardım bakan~. 
lığı namına konferans. (Profesör doktor lh
aan Hilmi) - Çocuklarda gıda hıfzıssıhhası. 
20,30: Shüdyo aigan orkestrası. 21: Goncagü!
yan (tenor) piyano ile. 21,20: Son haberler. 
21,30: Radyo orkeıtrası. 22: Bayan 8. Rasim 
radyo caz ve tanıro orkeatraııı. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 
17,30: Sö:der. 18,30: Kızılorduya aözlü ve 

muaikilj yayını. 19,30: Kolkozlara musiki 
sözlü yayım. 22: Almanca yayım. 23,05: Fran· 
sızca yayım. 24,05: lapanyolca yayım. 

832 Khz. M O S K O V A, (St.alin) 361 m. 
18: Karı•ık yayım. 22,45: Danı. 
823 Khz. B U K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Gündüz plaı, yayımı. 18: Diniki or· 

kestraaı. 19: Haberler. 19,15: Orkestranın 
sürümü. 20: Konferans. 20,20: Pl&k. 20,45: 
Konferans. 21: Bachın 250 inci doğum yılı 
münaaebetiyle eaerlerinden konaer. 23,15 Ha
berler, 23,40: Mircea lokantasından konı;er 
nakli. 

Khz. L E 1 P Z IG, 382 m. 
18,20: Konser. 18,50: Sözler. 19,30: Ulusal ko· 
ro musikisi. 20: Bachın eserlerinden karı~ık 
konser. 23: Son duyumlar. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Populer •arkılar. 19,25: Sözlr-r. 19,30: 

Pl&k. 19,45: Reklimlar. 19,55: Sözler. 20,15: 
puyumlar. 20,30: Ulusal yayım. 21: Keman 
konseri. (Haendel Pa.a-anini). 21,30: Koro Y• 
orkestra (Dvorak) konaeri, 

lstanbul radyosunda so~ist konser 
Cemal Reşidin idaresinde kon

servatuvarda verilen konserlerin 
arasıra İstanbul radyosu tarafın -
dan da nakledilmektedir. Bu defa 
50 kişiden mürekkep olan bu he
yet gene Cemal Reşidin idaresinde 
yarın akşam Fransız Tiyatrosunda 
bu tanınmış solist piyano sanat -
karı Refik Ömer'in s9list piyano 
konserine refakat edeceklerdir. 

Mevsimin en büyük konserlerin
den biri olan bu konser her fırsat
ta İstanbul radyosu tarafından da 
naklediliyor. Pek muvaffakıyetle 
yapılan bu nakil bütün dinleyici
leri sevindirmektedir. Heyette 
Mesut Cemil, Laşenski gibi kıymet
li sanatkarlar iştirak ettiği gibi kon 
servatuvarımızın yetiştirdiği daha 
birçok genç elemanlarımız da bu
lunuyor. 

Yarın radyonun da nakledeceği 
orkestrasyonlu solist piyano kon . 
seri dört kısma ayrılmıştır. Birin
cisi Bach konsertosu Re - Minör ve 
Schumann'ın orkestra konsertosu
dur. ikinci kısımda Chopin'in iki 
Balladı dinlenecektir; çok sevilen 
bu Chopin Balladlarından birinci
aile üçüncüsü çalınacaktır. Üçün -
cü partide gene Chopin'in Mimmi
sile bire etüdü dinletilecektir. 

Dördüncü ve son kısmının bazı-

Şehir Tiyatrosu artİ$tlerinden Bayan 
Semiha Profesör Laşenskinin re/aka. 

tile lstanbul radyosunda §arkı 
söylerken 

545 Kh.. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
20,35: Macar tarluları, 21,40: Tiyatro. 22,40: 

Haberler. 23: Yayla sa.zlar konıeri. 24,10: Caz 
orkestrası. ' -

904 Kh .. H A M B U R G, 332 m. 
19,45: Borsa Ye liman duyumları, 20: "Von 

Eise befreit ... ,. adlı musikili Hlcbahar akeçi 
21: Ak,am duyumları 21,10: Eğlenceli mu· 
•İki. 22: Bando mn:ıka, 23: Haberler. 23,25: 
Musikili program ar•*'· 24: F • Nol aaksofon• 
alto. 24,30: Chopin konseri. 1: Gece muıikiıi. 

ıo3ı Khz K 0 N 1 G S B E R G, 291 m, 
21: Ulusal yayım. (Beri inden naklen eğlen• 

celi musik.J 22: Eski Prusya musikisi. 23: Son 
duyumlar. 23,10: Sözler. 23,30: Konferanı. 
(Portekia) 23,'15: Dana musikiai. 

950 Khz. B R S L A U, 3ı6 m. 
20: Eski iyi zamanlara ait danı musikisi. 

21: Ulusal yayım. 22,15: Nevyork radyo ekape· 
diyoayonu. 23,10: Ulusal yayim. 23,30: Duyum· 
lar. 23,50: Dans. , 

574 Khz. STUTTGART (Mühlack•r) 523 m. 
19,30: Plak. 19,45: Köpekleri nasıl yıka• 

malıil. 20: Yıi!!nİ ve eaki tarkıar. 20,301: "D.ııı.ı 
La1rer von Bunzelvitz" adlı sk~. 21: Musiki 
aeçidi. 22: "Kommohlder Senz,, adlı musikili 
ara.n1man. 23: Duyumlar. 23,10: Berlin'den 
nakil. 23,30: Duyumlar ve spor 24: Vatinır· 
tondan n;ıklen haftalak duyumlar, 24,10: Danı 
1: Alman eserlet-inden konser. 

22 Mar, Cuma 
1 S TAN BUL: 
12,SO: Plak netriyatı. 18: Otel Tokatliyandan 

nakil · Çay aaati • Telsiz ca:ı.. 19,20: Çocuk 
saati, hikayeler .. Mesut Cemil. 19,50: Haber· 
ler. 20: Keman solo • Neiat piyano rtıfakatile 
20,30: Havayan kitar, Slret ve arkada1larr. 
21: Bayan Rita Mahmut (4an} piyano ile. 
21,20: Son haberler. 21,30: Radyo orkestrası. 
22~ Radyo caz ve tana-o orkestraları. 

175 Khz. M O S KOVA, ı724 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Kızılorduya musiki. 

bahiıleri. 19,30: Köylü ve muaikisi yayım. 21; 
Karıfık konaer. 22: Çekçe yayım. 23,05: in• 
ıilizce yayım. 23,05: Almanca yayım. 

832 Khz. M O S K O V A, (StaHn) 361 m. 
18: Edebiyat. 19,30: Bir konaer nakli. 22: 

Dana musikisi. 
823 Khz. B O K R E Ş, 364 m. 
13 . JS Gündüz pli.k yayımı. 18: Radyo ••'" 

lon orkestra.si. 19 Haberler. 19,15: S•lon or• 
keatratının sürümü. 20: Konferans. 20,20: 
Skeç. 20,40: Şarkılar. 20,55: Sözler. 21,15: Sen· 
fonik konser. 22: Senforıik konserin devamı. 
23: Haber1e1". 1 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,20: Yeni ınuaiki. 18,50: Haher!er. 19: A· 

mele çocuklarına sözler. 19,15: Seçme vals
leri. ve rnarılar. 20,35: Aylık acun duyuml.arı. 
21: Duyumlar. 21,10: Büyük konıer fSolıst 
parçaları,) 23: Son haberler. 23,20: Plak. (19 
uncu asrın en yüksele sesleri.) 24,10: Orkest
ra (hafif musiki. 

686 K.hz. B E L G R A D, 437 m. 
18,10: Jimnastik. 19,25: Sözler. 19,JO: Şar• 

kılar. 20: Rekliın, pl.Q.k. 20,lS: Duyumlar. 
20,30: Ulusal yayın1lar. Zagrehten nakil. 22: 
Radyo piyesi. 23: Duyumlar. 23,20: Orkestra 
birliğile popüler 4arkılar. 

545 Khz. B U D /!o- P E Ş T 7E, 550 m. 
18,30: Çingene orkestraıu. 19: Soor. 19,15: 

Piyano musikisi. 19,55: SözJer. 20.-'lO: Opera· 
dan nakil. 23,30: Hava raporu. 23,35: Çinıene 
mtzıka•ı. 24,15: Caz. 

90·1 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
19: Halk danaları. 19,45: Borsa. 19,55: Ha

va haberleri, 20: "Land der Friesen,. adlr 
şkeç. 21: Duyumlar. 21,15: B~~hın «:•erle.rin• 
den orkestra konseri. 22,15: Eaaleın,, bıbes 
Elslein,. adlı Çembalo musikili ıarkı aeriai. 
23: Duyumlar. 23.25 Musikili procram araar. 
24: Hafif musiki. 

!arı ulusumuz sanatkarlarının eser
lerine hasredilmiştir. Bunlardan 
biri konservatuvarda henüz talebe 
bulunan genç elemanlarımızdan 
Nuri Sami'ııin vücude getirdiği iki 
türkü, ve diğeri Ulvi Cemal'in 

Spiker Sadullah duyumları okuyor 

«Bet Damla» adlı eseridir. 
En sonunda Liszt'in Mefisto val

sı çalınarak konsere nihayet veri -
lecektir. 

Konservatuvar heyeti bu konser
lerinin ekzersizlerini ekseriya İs
tanbul radyosu stüdyo dairelerinde 
yapmaktadır. 

Şehir halkı en çok radyo 
dinliyor 

Alman radyo idaresi dinleyicile
rinin çoğunu hangi kısım halkın 
te~kl ettiğini öğrenmek için abo
ne kayıt defterinden bir İstatistik 
yaptırmıştır. Netice şudur: Dinle
yicilerin o/0 44 ü büyük şehirlerde 
oturanlardır. Ki üç milyona yakı
nını teşkil ediyor. Nasyonal Sosya
list Almanyada iki seneden beridir 
ki küçük kasabalarla köylerde de 
radyonun taammüm ettiği nazara 
çarpmaktadır. Fakat timdiki halde 
pek küçük köylerdeki dinleyici milı 
tarı henüz pek azdır. 

Ayni hal lngilterede de göze çar· 
par. Yedi milyon dinleyicisi olan 
bu ulustaki dinleyicilerin bir milyo. 
na yakını yalnız Londrada bulunu· 
yor. 

ıo31 Khz. K O N I S G B E R G, 29ı .,, 
20,15: Virtüoz keman musikisi. 20,40: ,.A•· 

rupa 1395 te11 adlı ten bir yayım, 21: Duyum .. 
lar, 21,15: Karııık kon•er. 22,151 Akıam kon· 
seri. 24,30: Dana. 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
20.20: Piyano muaikisi. 211 Günün kısa da• 

yumlarr. 21,15: Baı::hın eserlerinden konter, 
22, 15: "Yukarı Silesya,. &dh musikili tiirll 
yayım. 23: Son duyumlar. 23,301 danı muıııl· 
kisi. 

574 Khz. STUTTGART (Milhlackar) 533 m. 
18,45: Sözer, 19: Skeç. 19,30: Kanıtlı: n .... 

riyat. 20: Dans •• hafif musiki. 21 ı Berin• 
den nakil. 21,lS: Ulusal yayım (Berlinden) 
22,15: uoie Bıettlel" akad•mi von Sala.manca. 
23: Haberler. 23,30t Pli.k, 24,10: Orkaıı:tra 
konseri, 1: Gece muaikiai. 

23 Mart Cumartesi 
1 S TAN BU Lı 
17,30: lnkılip deralerlı Univeraited•n nakil 

C.H.F. genel yaz.anı Recep Peker. 18,301 
Jimna•tik Bayan Az-de. 18,50: Hafif mualld. 
19,30: Haberler. İ9,40: Spor • Eıref Ş.fila. 
20: Üniversite namına konferans. Doçent Nu· 
ri Adil (Sevr ve Lozan.J 20,30: Bayan Bedriye 
Tüzin Demircaz. 21,15: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkestras1. 22: Radyo caz ve tanao or• 
ke'ltraları. 

1'75 Khz. M O S K O V A, ı124 •· 
7,30: Sözler. 19,30: Senfonik konser. 221 

Almanca yayım. (Sual • cevap). 23,05: Fran• 
sızca. yayım. 24,05; lsvtıçç• yayım, 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 36ı m. 
18,30: Mo•kova opera:tından nakil. 22,45: 

Dana mu•ikiai. 24: lspanyolca yayım. 
823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüz p)i.k yayımı. 18: Dan•. 191 

Haberler, 19,15: Dansın sürümü. 20: Konfe
rans. 20,20: Pli.k. 20,45: Konferans. 21,05: 
Koro konıeri. 21,35: Sözlor. 21,55: Bali.layka,. 
orkes.traaı. 22,lSı Konser (na.kil.) 

Kb.z. L E 1 P Z IG, 382 m. 
19,30: PJik geçit resıni marıları.) 20: Dana 

plikları. 20,30: Aktüalite. 20,40: Sözler. 21: 
Duyumlar. 21,10: Uç perdelik "Jaluka., ope .. 
reti ( Johann StrauasJ, 23,20: Haberler, spor 
duyumları. 23,40: Dana mu•ikiai. 

Khz. B E L G R A D. 437 m. 
20,15: Duyumlar. 20,30: Ulusal yayım. 2lı 

Şarkılar. 21,30: Mizah. 22: Orkeitra. - Ka_h ... 
vehaneden nakil. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,45: ..\mele koroau tarafından kon•er .. 

20,20: Gitar konseri. 20,50: Konferans. 21,201 
Operetlerden parçalar. 22,SOı Haberler. 23,10: 
lmre Maıyari çingene orke•traaı. 24: Plill:ı 
konseri. 

904 H A M B U R C, 332 m. 
9: Pli..k. 19,30: Askeri yayım. 19,SO: Hava"' 

duyumları. 20: ''Fauler Zauber .. adlı ıen rad· 
yo piyesi. 21: Duyumlar. 21,lOı Vaa:ner 
Verdinin e.aerlerin'3en opera parçaları. 23: Son 
duyuml11.r. 23,25: Musikili proıram arası. 
24: Dans musikisi. 

1031 Khz. K 0 N 1 G S B E R G, 291 m. 
18,SO: Şimal bestelerind~n orı muM.klıi. 19, 

20: Film dünya••· 19,30: Sozler. 20: Bando mı ... 
zıka. 21: Duyumlar. 21,10: Arkadaş saati. 22, 
20 Danalı, ien yayım. 23: Sou duyumlar. 23,20 
Dans. 

950 Khz. B R E 5 L A U, 316 m. 
19,50: Kundan, hundan. 20,40: Hafta du· 

yumları. 21: Günün L:ıaa duyumları. 21,10: 
"Sevmek için genç olmak lizımdır.,. adlı mu .. 
'ikili skeç. 23: Son duyumlar. 23,JO: Dana. 

574 Khz. STUTTGART (Mühlackor) S23 on 
14,30: Dan ve ahfif mutiki, 20,15: 11 Kitıh 

ve kumpanyıun., adlı radyo revüsü. 21: Du " 
yumlar. 21,10: Karr,ık yayım 23: Duyumlar 
23,30 Danı. 1: Gece mu•ikiai. 



Venizelos bir ltalyan adasına sığındı 
/ (Batı 1 inci aahilcdc) .1 
tur. Bu cemi, Selinite citmek emrini 
ıalımıtır. Şarki Makedonyadaki aıiler, 
Dedeağaçta duran huıuai bir tren ile 
kaçmışlardır. General Kamenos da ka 
çanlar arasındadır. Batka haberlere 
göre, kaçaklar bir Denizaltı gemisine 
binmitlerdir. Serez, Demirhiaar ve u
mumiyetle hükiimet kuvvetlerinin itga 
li albnda bulunan mmtakalarda tam 
bir aük.iin vardır. Dünkü harekat eı • 
naunda ikisi sivil olmak Üzere 11 kiti 
Olmüt, dördü a.ivil olmak Üzere 28 ki
,i yaralanmıştır. Hükiimet kuvvetleri 
kumandanı General Kondilis, bugün 
öğle Üzeri aaat 16 da Atinaya ge le • 
cektir. Bay Çaldarisin evinin önünde 
büyük bir halk toplantısı olacaktır. 

natında vaziyetin tamamile taaliyeain
den sonra Yunanistan için yeni bir gü
neı doğacağmı ve bütün dünyanın 
hürriyetperverlerin hakiki reiıinin 
kim olduğunu anlayacağını söylemi ı • 
tir. 

Yunan hükümeti, Bulgar hükiime
tine müracaatla, kaçak aıilerin tecrid 
ve Üzerlerindeki millet paralarının iı 
tirdad edilmesini iltimas etmiştir. Ni
hayet, deveran eden ıayİalara göre, 
Venizelos, bir poıta tayyaresine bine· 
rek Giriddcn kaçmak niyetindedir. 

Neden mağıtb olmuş? 
SO.FY A, 15 (A.A.) - Reuter A • 

jansından' Asi general Kamenos aa • 
kerlerinin kendiıini terketmekte ol • 
duklarını aöylemiıtir. General, bu he 
zimete sebep olarak, hükümet kuvvet· 
!erinin arkadan Dedeağaç üzerine İn· 
mit olmalannı göstermektedir. 

Averofun süvarisi mi? 
ISKENDERIYE, 12 (A.A.) - Gi

ridde asiler tarafından müsadere edil
miş olan Kerkira adında küçük bir Yu 
nan vapuru, buırün buraya gelmittir. 
Jçinde, &ai knıvazör Averofun süvari
si Amiral Kolialeksiı olduğu zannedi -

An filo Salıimin terıanelerinden 
çıktıktan sonra Ege denizine 

açılırken 

len esraren giz bir adam vardır. Bu a
damın karaya çıkmasına izin v~ril .. 
memittirı. Vapur, ayni zamanda Asiler 
l:ıeaabına bazı levazım tedarikine gel
miş olduğundan, derhal limanı ter -
ketmeıi bildirilmiıtir. 

KAHiRE, 12 (AA.) - Dün, bir 
Eabit ve 4 gemici ile lakenderiyeye 
ıelmi• olan Yunan bandıralı asi Ke • 
kira ıilebinin 24 ıaat içerisinde !ima· 
nı terketmeai. Mısır hükümetince em
redilmittir. Şilep, zabıtanın nezareti 
altmdadrr. 

Sofyadaki Yunan elçisinin 
bir izahı 

SOFYA, 12 (A.A.) - Yunan orta 
elçisi, Yunan hududunda Bulgar kı • 
taatının takviyesi hakkında Başvekil
den izahat İstemiştir. General Zlatef, 
bu tedbirlerin Yunaniıtan hadiaeleri 
Üzerine alındığını İzah ve Bulgariata~ 
nın sulhperver emelleri hakkında el
çiye teminat verrnitlir. 

ltalya kanpnıyacak 
ROMA, 12 (A.A.) - Yarı resmi 

maluıiil, yabancı kaynaklardan çıM.an 
ve 1 tal yanın Y unaniıtan vakayiine gO. 
ya müdahale edeceğine dair olan ha
berlerin eaaaaız olduğunu beyan edi
Jorlar. B\t vakayi Romada daima da -
bili bir aıyasa iti olarak telakki edil. 
mit ve lıalya, ne doğrudan doğruya, 
ne de bilvasıta bu ite katiyen karıt
mamıtlır. 

ATINA, 12 (A.A.) Kabineye 
memur nazır Bay Metakaaa, gazeteci .. 
1erin vaki olan bir sualine cevaben, 
berhangi bir devletin araya girmeıi, 
Yunanistana karşı gayridostane bir 

hareket telakki edilebileceğini ve bu 
noktai naz"ra bütün devletlerce ria
yet edilmit olduğunu aöylemiıtir. 

Plastiras gene kayboldu 
MARSILYA, 12 (AA.) - General 

Pla•tiras ile binbaşı Nikola Turilos, 
ıec.e yarısı Brindiziden dönmüşlerdir. 
Bunlar, otellerinden çıkmıılana da 
tabmin olunduğu ribi Paris trenine 
binmemiflerdir. Nereye gittikleri bel
li değildir 

Trakyada Amerikan menafii 
VAŞiNGTON, 12 (A.A.} - Hari

ciye bakanlığı, Trakyadaki Amerikan 
tebaasının himayeıini Türk hüküme -
tinden rica ey )emiştir. 

raonlaa tevkif edildi 
ATINA, '12 (Mill';eı) - General 

Papulaa dün be:aberinde bulunan üç 
mütekaid Miralayla birlikte yakala 
narak tevkif edilmiştir. 

Psaranın zabitleri kaçmıflar 
ATINA, 12 (Milliyet) - Giridin 

Sode limanında bulunan Psara muhri
binden hük\ıınete röaderilen bir tel -
ıizden muhribin iai zabitleri firar et
tiklerinden geminin hükUmete teslim 
olduğu bildirilmiştir. 

Yunanistan için yeni günef 
ATINA, 12 (Milliyet) - Baıba • 

kan Çaldaris gazetecilere yeni beya-

Adalar . 
ATINA, 12 \A.A.) - Havas A • 

janıından: Hükiimet, Midilli, Sakız 
ve Siıamı tekrar iş.gal etmiştir. 

Journal'cl'e liir makale 
Dün gelen Journal'de Saint • Brice 

imzaıile §U ıatırlan okuduk: 
c Yeni Türkiyeye basmane niyetler 

iınad edilmesine ne demeli? Sadece 
dahili muazzam ıslahat itlerine bağ • 
lanmış model bir hükfunet olan Tür
kiye, dünyanın en sulhperver milleti 
olan Türkiye ••. 

Kim ittihıun ediyor? Bulgaristan, 
Milletler Cemiyeti Umumi Katibliğine 
verdiği reımi bir notada Türkiyenin 
altı fırka ile b"'! yüz top tabşid etmit 
olm ısından bahsediyor. 

Bu ittihamlara mukabil Türkler 
Bulgarlara hücumu düıünmeğe hiç 
bir •ebebleri olmadığmı, kendilerinin 
Balkan antantının en hararetli taraf
tarı olduklarını ve bu antant progra• 
mının da hududlann mubafazaıını a
mir bulunduğu cevabını vermektedir. 
Bilakis Dedeağaça göz koyan Bulgar· 
!ardır. Almanlar gibi, onlar da mua • 
bedeler ahki.mı hilafma teılihatı art
tınnıılardır. Sekiz piyade alayı yeri • 
ne. ıekiz fırka, üç süvari alayı yerine 
on bir •iivari alayı, on bet topçu ha· 
taryaaı yerine elli sekiz batarya, as • 
keri tayyareler memnu olduğu halde 
yüıı kadar tayyare .• 

Yunanlılar heyecana düttüler. Şim 
di fU müıkül zamanlarında müttefik· 
!erinin de teyakkuzlannı arttırmalan 
tabii değil midir 7 Bunun baıka türlü 
lHhı da var. Türk teılihatı ltalyanm 
pıi<bo pek faal bir politika takib et
mek istediği hisaini veren bazı nutuk· 
lann çınladığı zamanlara tesadüf e • 
der. Roma ile ııkı bağlan maliim olan 
Venizeloaun sahneye girmeai ile de bu 
intiba değİfmit değildir. Unutmamalı. 
dır ki, Bulgar kraliçesi. kral Vilrtor 
Emanuel'in kızıdır. ifrat derecede ha· 
yecana kapılmağa ıebeb yoktur. Fa· 
kat Yunaniıtandald ihtilaçlann bey. 
nelmilel akialerini dikkatle takib el • 
mek için ıebebler çoktur.,, 

lngilterenin Balkanlhr ataşemiliterl 
Inıilterenin Balkanlar ataıemili • 

teri bulunan Binbaşı Lamson asiler 
cephesindeki harekitı takib etmek Ü· 
zere birkaç gün evvel Yunanistana ıit 
miıti. Binbatı Lamaon yakında latan
bula ıelib Ankaraya gidecektir. 

Reisicumhurun beyannameli 
ATINA, 12 (A.A.) - Bay Çaldari., 

matbuat miimeasilleriae beyanatta bu • 
lunnrak mem~eketin her tarafında tabii 
vaziyetin teeuüs etmit olduğunu Ye ıü-
kün ve intizamın kat'i ıurette temini i
çin İcap ~den tedbirlerjn alınacağım ila
ve ebniştir. Başbakan, halktan ıükUne
ti muhafaza ve hUkümete güvenmesini 
İıtemiştir. 

Bundan başka reisicumhur, hükUmete 
bir tebrik beyanramesi göndermiştir. 

Müıarünil•yh, alakadar namları bütün 
memleket in aadık ordu ve donanmaya 
minnet , -e ,ükranını bildirıneye memur 
etmi,tir. 

t~eiıicumhuT", b;alktan hük.ümete ita .. 
at etme!1ni İstemektedir. 

ltalya bitaraf 
ROMA, 12 (A.h.} - Deyli Hcrald 

gazetesinin ltalya ile Yunan i.si1eri ara
sında enlaşma m ... vcut olduğuna dair o
lar• ne~riyab do~aytaile Ciyornale Dital
ya diyor ki: 

Deyli Herald, Faşizmin dostu degil
dir. Fakat, bu fikir ihtilifı ona - namus .. 
lu olmak İ•tİyorsa - lıalya hakknda böy 
le keyfi tezviratta bulunmak hakkını ve
remez. 

atiıt ltalya, Yunan vekayiine kar
şı lamamile bitaraf kalmıtlır ve halen 
de öyledir. ltalya, yalnız Yunaniatanın 
JÜratle dahi1i sulha kavuımaaı ve müs
tahsil faaliyetine tekrar h-.lam~aı te • 
mennisini izhar etmiıtir. 

Bay Venizelosun beynelmilel dostluk. 
lan meaelelerinden babseden bu gazete, 
Deyli Herald'ın büyük harpten so"-=~ di
ğf'r büyük devletler İaralmdan Say Ve
nizelosa yapılmış olan diplomatik yar .. 
dımların menşelerini tetkik etmesi ve 
bu tetkikatın Türkiye ile Yunanistan a
l'a11ndaki son harbe sebebi.yet vermit o

Ln teıebbüılere kadar ileri götürülme· 
ıi 1i.zım geleceğini yazmaktadır. 

Bulgari~~ana sığınanlar 

SOFY A, 12 (A.A.) - Bulgar me
murlarına teslim olan iai Yunan za -
bitleri ile efradı bu geceyi Kırcaali
de geçirmişlerdir. Bunlar yarın Kar
Jovaya gönderileceklerdir. Ve orada 
hük\ımet memurları nezaretinde iskin 
edileceklerdir. .................. _ 

Kurban kesecek 
vatani atlara! 

Memleketimizin hava müdalaa
sına çalışan T c..y)·are Cemiyetine; 

düıkünlerin yardımına her an ko
fan Hilôliahmer Cemiyetine; kim
ıesiz; çocuklara ıefkatle bakan Hi
mayeietfal Cemiyetine; çok hayırlı 
bir yardurula bulunmuı olmak İ· 
çin: Kurbanını%t veya parasını 
Tayyare Cemiyetine teberrü edi
nı.z:. 

Kurban keotiğiniz; takdirde: lk
risini, her halde barsağile biTlikte 
Tayyare Cemiyetine veriniz. 

Bu milli ve vatani Va%ifenin lti
yıkile ilası için ôz;ami yardımda 
bulunacağınıulan eminiz. 

Piyang~5ekildi J M EM LEKE Tl:l5~ 
1 Dün kazanan numaraların • 

sıralanmış lis'esi 
30 bin lira kazanan 

2427 
10 bin lira kazanan 

14651 
4 bin lira kazanan 

16482 
2 bin lira kazanan 

13802 
Bin lira kazananlar 

6056 13275 16837 19082 
500 lira kazananlar 

39 933 1167 2130 2505 2530 
3110 3387 4230 4364 4505 4790 
4807 4910 52S3 5394 6767 6006 
6504 6515 7 ,__ 1161 7194 7385 
7868 7885 81•.. 9004 9602 9897 

10146 10215 11179 11994 12378 12464 
12621 15217 15753 15994 16161 17128 
17440 18405 19679 19759 20163 21049 
21629 22083 22561 24121 24292 24321 
24521 24694 

150 lira kazananlar 
1901 2926 3624 3778 4489 6196 
7405 7488 7695 9192 9380 10003 

10757 13012 13300 13900 14918 17658 
17732 18279 19509 19516 20835 22738 
23435 24108 24263 

100 lira kazananlar 
810 2152 2322 3036 3675 6010 

5650 5862 &tn 6777 7046 1s28 
7888 8148 8117 9805 11111 12111 

13388 131ss 13900 14067 15322 lscıs 
16151 16783 17010 17235 17288 18281 
18525 18568 18995 19463 2112() 21723 
21817 21997 22409 23760 23884 24396 
24600 24742 24798 

~u bin liraltk ikramiyeyi kazanan
lardan Bomontide Bakkal Vangel 

5Q lira kazananlar 
2 176 247 44Z 481 539 

673 926 1027 1087 1218 1239 
1249 1304 1618 1764 1869 1965 
2232 2439 2980 3463 3529 3885 
4187 4259 4507 4647 ısı 1 4920 
5660 5744 6845 6ö42 6720 6732 
6762 6813 7151 7264 7491 7568 
7714 7735 8201 8290 8291 8659 
9633 9803 10171 10279 10476 10659 

11250 11270 11611 11627 11666 11794 
11930 12402 12489 12549 12868 13016 
13072 13153 13155 13270 13325 13345 
13545 13568 14043 14071 14120 14205 
14593 14609 14780 14810 14924 16136 
15324 15645 15750 15974 16004 16011 
:i.6153 16168 16352 16424 16475 16491 
16735 16908 16951 17338 17695 18135 
18144 18420 18465 18506 18556 18642 
18820 19072 19075 19148 1955.2 19774 
19806 19807 19892 20326 20471 20556 
20619 20743 20850 21215 21562 21709 
21776 21981 22105 22183 22341 22562 
22699 22779 22890 22890 22918 22996 
'23013 23030 23040 23130 23603 23609 
23729 23954 24275 24418 24474 24644 
24681 24927 

30 lira kaz.ananlar 
117 319 624 667 774 1025 

1136 1345 1612 1615 1644 1723 
1760 1787 1834 1891 1899 1921 
1978 2081 2098 2117 2188 2440 
2732 2784 2853 3127 3165 3207 
3246 3282 3479 3514 3917 4135 
4167 4316 4356 4796 4808 4816 
4960 5647 5816 5899 5906 5936 
5963 5981 6058 6061 6074 6145 
6185 6361 6469 6622 7157 7180 
7326 7390 7399 7856 7858 7971 
8011 8036 8058 8237 8342 8363 
8J/5 8442 8454 8716 8911 8935 
9850 9136 9258 9400 9410 9441 
9520 9542 9583 9782 9799 9890 
9949 10163 10256 10603 10&96 11122 

11129 11227 11371 11561 11566 11630 
11685 11806 11969 11982 11988 12076 
12194 12220 12307 12356 12358 12419 
12445 12458 12473 12488 12ô30 12777 
13-021 13038 13170 13189 13260 13479 
13:;34 13858 13903 13928 13946 13957 
14236 14310 14506 14592 14613 14894 
14984 14994 15121 15305 15367 15417 
ıs1SG 15521 15510 ıss:ıo 15636 15654 
15730 15808 15812 16047 160~1 1ı>~rı9 

16237 16296 16329 16757 16790 16&24 
17004 17084 17127 17670 17720 17792 
17898 18147 18266 18388 18311 18367 
18376 18421 18441 18669 18687 18714 
18869 18874 18966 19019 19095 19124 
19153 19216 1S553 19600 1977~ 19780 
19828 20082 20120 20365 20417 20475 
20573 20599 20623 20665 20684 21178 
21202 21284 21638 21642 21674 21844 
22322 22336 22351 22628 22795 22821 
22882 22941 23035 23191 23271 23300 
23502 23772 23773 23872 23893 23914 
23943 24093 24129 24207 24381 24678 
24692 24695 24705 24"41 

Nihayetlen ( 06} ve ( 44) rakaınla
rile biten bütün numaralar yİrmiıer 
lira amotrti alac'aklardır. 

• • • 
30,000 lira kazanan (2427) numaı·a

lı biletin üç parçası lstanbulda, birer 
parçası Zonguldak, Tarsus, lzmir ve Mer 
sinde ıatılmıt bir parçası Muğladan sa
tılnmıyarak iade edilmiş ve iki parçası 
satılmamıştır. 

10,000 Lira kazanan (14651) numa-

uıvasta Selçuk eserleri 
Buruciye medresesi Türk sanatının 
içi okşıyan güzel eserlerindendir 

-

Bıuuciye medresesine karfulan bakı~··· 
SiVAS, (Milliyet) - Anado-

lu Selçukilerinin yer, ytt bı • 
raktıddarı ve bulundukları yer4ere daha 
bir b"fkalık veren eserlerin Sivaaa ıer· 
pilenJerini ve Sivaam çehresine gülen bu 
6lmez eserleri birer birer okurlarımıza 
bundan evvel de Gökmedrese. ç;ftemi. 
nare, Şifahiye medreıelerini fotoğrafla· 
rile, kuruluıları tarihleri ile bildirmeğe 
calıımıftmı. 

Bu yazımla cönderdiiim iki fotoğ
raf ile beraber vereceğim malumattan o
kurlarımıza hiç olmazsa biraz olsun yurt 
eserlerini tanıbnağa çalııırsam ne mut
lu!. 

Buruciye medreıeti lnnel Pqa cad
desinin yamacında çifte ve Şifahiye med 
reselerinin bulunduğu Selçuk mahalle • 
•İnde yer alan Ye burada kurulan bir 
köteınizdir. 

Buruciye medresesinin adı etrafında 
halk araaında söylenen bazı rivayetler 
var.Jır. Bazıları bmaya Hacı Maksut, yi
ne bazrları Hacı Meaı.d demektedirler. 
Bay Rıdvan namına ve •mıail Hakkının 
"Sıvas tehri,. adlı eserleri?Jdeki ara1,tır· 
ma mahsullerine bakacak olursak onlar 
da "Muzalfereddin Gazi,, türbesi den
diğini ilave ebnektedirler. Medreıeya ku 
ranın Üçüncü Ayaıettin Keyhuarevin 
yanında bulunan kumand&nlardan .. 

Muzaffer bin Hibeullah üllbrucer· 
di) adında ceaur, dirayetli olan biri 
nin eıeri olduğu anlaıılıyor. Ve bu i
si.mden de kitabe olarak bu medreseye 
korucusunun adına göre "Buruciye,, di
ye ad vermişlerdir. Su medresede ya • 
pdış itibarile diğtt medreseler gibi, me· 
ıela Şilahiyede old .. 1,lu tekilde lhusta • 
tildir. Gen.it bahçesinden içeri giriyo • 
ruz. Daha kartından bize bakan bir çift 
göz gibi, kapının Üzerlerindeki oymacı
lık itleri insanın, içini okşarnağa ve u • 
zun bir sevcinin izlerini kalblerde akıel
tirmeğe baılıyor. Kapının etrafında ıı
ralananlara baka baka ayrılmak istemi· 
yerek köşe ve bucağını dolaııyorum. 

İçeride orta kmm bahçe, kenarlarda 
da medrese böcreleri ver almıt, kapının 
sağındaki höcreler üstünde bazı yazı -
!ara teaadiif ediliyor. 

Bu yazılar da o kadar kuvvetli bir el 
tarafından işlenmiş ve buralara yerleş • 
tirilmiş ve hakked!lmiş ki Üzerlerini kam 
çılayan uzun yılların lesirile hiç bozul
mamııa benziyor. Ayni yapıhş, ayni gü
zellik .. Biri"de kapının cephesinde ve ka 
pının ~olundaki höcrenin üstünde ve sağ 

Divar,bakir n u.,k rat fftrilası 
DlYARBEKlR, .(Milliyet) 
İki yıl evvel 160 bin lira sarf.ile 

vücude getirilen müskirat fabrikası 
büyük bir intiza:;ıla çalıfmaktadır. 
Fabrika inhisarlar idareıine aittir. 
Burada bir yılda 300 bin litre rakı 
ve 100 bin litre konyak çıkarmak
tadır. 

D:yarbekirin en güzel binaların· 
dan biri olan fabrika binası Oağ
kapısı dı,ında ve Nümune hasta
nesinin yanındadır. Fabrikada yan 
gın söndürme teıisatı da mevcuttur. 
Fabr:ka Mardin taraflarında ye·;... 
ten ve mahreç bulmayan yirmi 
milyon kuru üzüm satın almı.!ır. 

Ya11ar;n n k ı e· 
DIY ARIBEKIR, (Milliyet) - Di

yar.bek'.re bağlı Silvan kazasında bun
dan bir müddet evvel Resul oğlu Sıtkıyı 
öldürerek kaçan Liceli Emo oğlu Emin 
ile kardeşi Me'ımet ve Cemilin şan • 
mızda gizlendikleri J.aber alınmış ve ü
çü de yakalanarak Silvana gönderilmiş
lerdir. 

Sivereğin Givur köyünden Tutuyu 
öldürmekle suçlu Osman oğlu Zilfa İ· 
le kardeti Hamo da yakalanarak adli
yeye teıiim edilmiştir. Yakında mahke
melerine baılanacaktır. 

ralı biletin dört paTçaaı lstanbulda bi • 
rer parçası Adana ve lzmirde satılmıı i
ki parçaıı Niğdeden aatılamıyarak iade 
edilmiş ve iki parçası ıatılamamıştır. 

4000 lira kazanan (16482) num .ralı 
biletin üç parçaaı lstanbulda birer par • 
çası lzmi, Ankara, Aydın ve Samsunda 
ıatılmıt bir parçası lstanbuldan ıatıla • 
mıyarak iade edilmiş ve iki parçası sa .. 
tılmamıştır. 

3000 lira kazanan (21979) numaralı 
biletin üç parçası lıtanbulda ve bir par
çası Eskişehirde satılmış birer parçası iz 
mir ve Gedizden iki parçası da l ıtan -
buldan •atılamıyarak iade edilmiş ve iki 
parçası ıatılmanuşlır. 

kenarda da kabartma iki büyük daire 
teklinde .çizilen çerçevede bazı kıymet· 
li kitabeler var. 

Medreıenin kurucusu addedilen Mu
zafftt bin Hibeullahın bir de türbe hôc
resi vardır. Bu höcre kurulurken etraf 
duvarlarının 11itlerle örüldüğü bugünkü 
çini izlerinden anlaşılıyor. Türbedeki ki
tabe ıiyab' ve mavi çinilerle süs almıı • 
tır. 

Duvarın köteıinde yer alan çinilere 
İçimiz titreyerek dakikalarca dalıyoruz. 
Bu köıecle de iki tane kireçle yükaelm:•. 

Bwuciye meclresesnn kapısı 

sandİka vardır. 

, 
• 

Geçen yd Kültür çevirgenliği tara -
fından bazı kısımlan tamir edilerek bir 
de bekçi konınuttur. Ve önündeki geniş 
bahçede düzeltilmek suretile iyi bir ha
le getirilmittir. Baharda da buranın iyi 
bir bahçe haline aokulacağını da itittim. 
Böyle tarihi eserlerimizin yanmdaloi ar· 
aalardan istifade edilerek böyle bahçe • 
!erin açılması ve yapılması '·e kadar ye
rinde olacaktır. Çünkü eaerlerimiz bu 
tekilde daha fazla bir sevgi kazanacak • 
tır zannederim. 

Yolu bozan 
Yağmurlar 

D. Oğlu _ 

lzmirden Denizliye kadar 
çöküntüler onarıldı 
AYDIN, (Milliyet) - Evvelki gün 

açan hava dün yine yağmurlu geçti. Sa· 
bahtan akıama kadar kara kıtı hatırla· 
tan oldukça hatırı sayılır bir soğuk ve 
yağmur vardı. 

Per~embe günü lzmirden Denizliye 
gelen posta trenleri aktarma suretil•_ yol 
ların~ devam etmişlerdi. Diin de gerek 
lzmirden gelen ekıpres ve cerekse De· 
nizJiden gelen poita treni aktarma edi • 
!erek yolcularnu geçirmiılerdir. Kum • 
panya mühendisleri Bay Şo ve Hilmi bu 
gün e-elecek ekspres katarını aktarmasız 
geçireceklerini söylemİ§lerse de, dünkü 
yağmur ve soğuktan ırgatlar bozuk yer· 
lerdc t:ımam çalııamadıklarından bugün 
de ek""presin aktarma ile yoluna devam 
edeceği sanılmaktadır. 

Posta trenlerinin gelit gidişlerindeki 
düzgünlüğü bir haftadır bozan son yağ
murların hat Üzerinde yaptıkları genel 
düzensizliği yazıyorum. Geçen yedi gün 
başındaki ıiddetli yağmurlardan Aydın 
hattının vnayetimiz çevreıindeki kısmı
nın hemen her yerinde az çok oyuntu ve 
bozukluk olmuştur. 

Fakat bunlar istasyonlardaki ame
le postalarile hemen onanlınııve tren
lerin geliı ve geçiıi temin olunmuttur. 
En mühim bozukluk Kuyucakta 176 m· 
cı kilometrede ve Karapınar • Er ,ğli 
araaında 11 S • 117 kilometreler araaın
da idi. 

Kuyucaktaki yarınlı o gün yapılmış 
pazar akşamı tekrar bozulmuı fakat pa· 
zartesi ıgünü esaıh l>ir ıurette onarıl .. 
mııtır. Karapınar • Ereili arasında ise 
bozuk kısım 1,6 • 2 kilometre olduğun
dan ilk üç günde aktarma bile yapıla • 
ma•ıııştır. 117 nci kilometredeki büy(ik 
köprünün altı tamamen dolmuş, bu 
köprünün oynadığı ıanılmıısa da ıon• 

Averof ta 
Teslim oldu 

(Batı 1 inci sahifede) ı• 
ATINA, 12 (A.A.) - Röf1"'

11 

bildiriyor: 

!!!!!!!!'!! 

~ 
Yu 
Ce 

~unan isyanı gerek kar~da .•~. 
denızde tamamile tenkil edılnı•l ile il Bu eri 
verof kruvazörü Bay VenizelOS J,W • 
raltarlarını Kasos adaıma Ç~ıfl! Cek ı 
sonra teılim olmak üzere Sal_nı•;;.,~d ' 
nesine gideceğini telsizle bıld ,,J f .~ 
Giritte hükümet memurları ıcJ<rl" yakult 
lelerine batlamıılardır • eı4 l_usuf 

Mkd d b ... ek' .....,.dı a e onya a za ıtlerının • !~ darpa 
tarafından terk edilmit olan b•~ ~ de k 
ıi. efrat vukua gele~ müs_;ıdcnı~l tl3I' ti Ha• 
k~met Jc_ıtaahnın ugradıgı z•r~ • kocid · 
agır zayıata uğramıılardır. Hu ;.,ıtı' <ektir 
taatının telefatı 11 ve ynraJılarfll o,; 
28 dir. ~o tdilip 

ATINA, 12 (A.A.) - Asi 1 bit ti 11ıazı 
!ardan Psara, göndermiı olduit' ~il teket 
sizle Paara ve Leon torpido ~ ,ı6i 5 da 
ile Nireus ismindeki tahtelbalııt ,.ıoıı to 
zabitlerin bu gemileri gizlice l•t,.rıııı feoör 
mürettebatlannı bırakmış oJdıılı~ laıWu 
dinniştir. Bu üç gemi, Suda 1 ,/ıf• B da.ıı 
hükfunetin enıirlerini bekleınelrlel!İ',,; kap 
ilk telaizden sonra müteaddit t ~ tir 

1 

habereleri yapılmııtır. Bunlar~ıeri' •T 
ıddığına göre Averof halyan ' ~ ltlaaa 
Ye ihtimal Rodosa doğru yola ç bi"Cle 
tır. ~~ l 

Pıaradan alınan son teJaiıe.ı-;;ı,sı inak 
1 

yada rehin olarak tevkif edilJ!lll . .. ti ar 
ha .. .., kaffesi ıeıi>eıt hırakılınf ~I davet 
lann içerisinde hükıimete ııad ~ il 
olan bahriye zabitleri vardır. ~ıı alı'\ l\Org 
ler, ii.ailer tarafından terkediJJ!lll :ıW. 
milerdeki vazifeleri ellerine •""' 
dır. .~d 

Girit ummni valisi Bay ,. 
tekrar vazifesine başlamıştır· •' 

Nireuı tahtelbahiri terıan•Y0 

etmek emrini almııbr. . ·ııel<İ 
General Dedes, tekrar Gır> gaıı 

ka kumandanlığını almıştır. sıı,,,., 
ğer adalardaki hükumet meııt111~J~ 
!erine iade edilmiı ve tekrar 
başına geçmiş olacaktır. rrsJ :J 

Atinada Venizelosun besab rı 
reket eden ve dün aksama i<adııt ... -. 1 f .. 
çıkmamıı olan general Papou • ' 
hah teslim olmuştur. 

Bu suretle bükümetin efki',;ıı ~ 
yenin milzaheretine dayanan ç 
icraab sayesinde caniyane is~ A 
ral Kondilisin taarru7.!l g~1~ 
24 saat sonra tamamile tenkil ~ 
tir. Bütün Yunanistan, •evİDÇ / del' 

Bütün şehirler bayraklar "·1iıt 
tılmışlır. Atina, General Koııd• f 
lak bir istikbal bazırlamaktadtt~ 
taht, bügün aaat 16 da ınuıı":..,;ı 
miting akdederek bütün Y~ •''' 
nın Çaldaria hüklımetine ın•!"' 
fını ve bağlılığını ııösteorecektir· 

radan köprüye bir ıey olmaclıi• 
müştür. 

11 
Bugün sular üç yttde oyunlııı 

JPJtl•• dır. ilk oyunlu la' ve ~o<ıı' 
durularak onarılmıtlır. 116 ki .,.o 
deki oyuntu daha büyük oldu•· · 
buraya ıskara yapılarak trenler Jdll 
miştir. Buranın bir taraftan do ~1, 
maarna ve yapılmasına çahşılrf1'\rt 
En kotü ~yuntu 115 inci K. ın• 1 
ki, burada hattın 100 meıred•0d<"''' 
bir kısmını sular bozmuı ve pf' 
muallakta kalmıştır. Şimdi bıı:;.ı.· 
ıskara yapılıyor ve trenler ın e«' 
bir zaman bu iskaralardan geÇ tı ~ 
dir. Yalnız, mühendisler bur•~'w' 
durulmasının fayd:ı verm.İY~~c:ur.ı!"' 
)emişler ve buraya bir köprU 
na lüzum göatermişlerdir. 

A dın spor kongre5~1 &ıt 
AYDIN, (Milliyet) -- .,; rt' 

spor kulübü kongresi halk~1~ı ~ 
Avukat Bay Ne,etin ba,ka·&~,e 
tında toplandı. Kongrede 1 yl'~J~ 
yeti raporu okundu ve oıı~ ıet 
Geçen ıf'ne seçilen müral<'Cııı•,ıı 
uğramamıt ve hesaplara b~.~ılt11' 
olduklarından hesaplarııı ~;ı&~ 
sı için üç ki.ilik bir heyet • gô~ 
Büyüklere saygı tel yazılar'~ı~11 

1 
rildi. Yeni idare heyeti b•' tıi.~ 1 

na Feyzi Germen, üyelil<l~~:ıı r;; 
Cevdet, Tuhafiyeci Abdıı ıı şıı 
yan Emine, emniyet meıııur 
seçildiler. 

Aydında okuyan'ıır &••' 1ı1 
AYDIN, (Milliyet) - A:..,~1 

kevi kütüphanesine 'ubat 9411 ı• 
854 muallim 684 mem.ır, .• rıt~ • yv ~ 
be ve 738 sair mealekt~ıı )<İl~p l<1 
gclmit .683 ki•i muhtelıf ıııll' 0 

1542 ki•i de gazele ve nıeC 
mu•lardır. 1 en 

O rarıbe~ ire ver e t r 
muhacirler ı 

~e e 

eııü 

tavr 
ıı:u 

~e, 

l1'Jı 

DlYARBEKlR. (~il.liY~~rııt11: 
Birinci Genel müfettl•lıl< ·yel "~e 
iskan iflerinc çok eheıııP,1~ ııi1° ot bij 
mektedir. Oiyarbekire ?0 -~bl 
re uzaklıkta Dicle neh~ı ·;;., ,.. ıı 
Kıtırbil köyünde yi~ını Y~ e-1 >"'{g' 
köyünde yirmi sekız asrı -1e e~ ı' 
rılarak bunlara Romaı:ıYa r -1erleçl' 
ritandan gelen muha.~ ~le ·!,ti~~· 
tirilmit ve bunları bu 1"f·ıiı• rl 
rı temin edilmi,tir. ~· ~ııe 1e ı;t 
Van ve Karaköae hava ıs göre' ıi 
tirilip kendi sanatların~yete ~eb 
verilerek müstahsil va~• aded• 
rilmi• olan muhacirlenrı ııtı1' 
binden fazladır. uı' ı~· 

Bitlise yirmi kilo~etre d• 'fJ 1,ı lıkta ve Van gölü ~ı\farı; rl< e°'µıı 
van mevkiinde yenıden 1 Jitj,11,ıı'" 

S.. ha"• · · ,..., 
tırılmı• ve urmene I re ı 
getirilen kırk aile bu e\f e 

edilmittir. 



(MüTEFERRiK 
Yusuf Akçoranın 
Cenazesi 

8urün Ankaradan getirile
cek, merasimle kaldınl_acak 

Karı ıaylavı üniversite Ed.,biyat 

HABERLER}j 
SPOR 

Cuma 
Günkü maç 
Gene beraberlik olursa 

maç uzatılacak 
T. I. C. 1. Iatanbul ınıntakau fut

bol heyeti başkanlığından: 

fakültesi Türkiyat profesörlerinden B. 
\' uıuf Akço.-arun cenazesi bugün An· 
l.aradan getirilecek, saat 11 de Hay• 
darpaıada Emrazı intaniye hastanesin· 
d_eıı kaldınla.-ak Haydarpapdan Şirke
~ l:'ayriyenin 58 numaralı vapurile Sir· 

15·3·1935 cwna &Ünü yapılacak re.. 
mi birincilik maçları: 

ecıde araba vapuru melesi.ne ııetirile
•ektir, 

On bir buçukta Sirkeciden hareket 
..ıillp Sultan«b.met camünde cenaze na• 
~ ktlmaca.ktır. Sultanahmetten h'.\• 
reket ettikten sonra Beyazıt meydanın· 
da tevakkuf edilecek, burada üniverıi· 
le rektörü Bay Cemil ve mebuı pro
fetör Bay Şemsettin ve talebedeıı biri 
tarafından nutukler söylenecektir. Bun• 
cillQ ıonra otomobillerle cenaze Edirne-
1.aı>ı Şüheda mezarlığına nakledilecek • 
tir. 

TııI•nin cenaze merasiminde bulun
llıaaı İçİn bütün fakülteler bugün OD 

birde tatil edileceklerdir • 
htanbul halkevi cenazede bulun • 

IXıak istiyen üyelerini aaat 11 de Sirke· 
<.İ araba vapuru iskelesinde bulunmağa 
davet etmektedir. 

~orgeneral Kananın cenazesi de 
yarın kaldırılacak 

Diyarıbekirde vefat eden Korge • 
neral Kenanın cenazesi bu akşamki 
Turoa ekspr~sile 18,40 da Haydarpa· 
fa iotaayonuna getirilecektir. Cenaze 
oradan motörle Gülhane hastahanesi· 
ne götürülecek ve ertesi per§embe gÜ• 
nil aaat 11 de Gülhane hastahanesin• 
den kaldırılacaktır. Askeri cenaze me 
raaimine haatahaneden başlanacak ve 
lleyazıd canıiinde nihayet verilecek -
lir. Burada cenaze namazı kılındık • 
lan aonra mer um otomobille Topka· 
l>ıya gôtürülerek aile kabriatanma gÖ 

.. lecektiı·. 

Ankarada teeuUr 
ANKARA, 12 (A.A.) - Karı aay• 

lavı ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 
Başkanı Yusuf Akçoranın ölümü haberi 
teln-imiz mahafilinde biiyhk bir te~:.ı.i..r
le karşılanmıştır. ilim sahasında oldu • 
iu kadar siyasal hayattaki gerekli ça • 
lıımalarile herkesin takdir ve muhabbe
tini kazanınıı olan Yusuf Akçoranm bu 
&.ni ölümü ile memleketin ilim bayatı ve 
lü,k Tarihi Tetkik Cemiyeti lzym~tli 
bir iıyesini kaybetmiştir. 

lzmir ıaylavı Bay Mahmut Esat bu· 
tiin inkılap dcl"llne başlarken Yusuf Ak· 
Çornnın ıahıiyeti ve inkılabçılığı hakkın
da bir konlerans vermek auretile hatıra• 
•nıı taziz etmiştir. Uzun seneler profe
l<irlük ettiği Ankara Hukuk faküitesi ta 
l<belerinden bir grup başlarında saylav• 
larrmızdan profeaör Bay Sabri Maksu· 
di olduğu halde müteveffanın cenaze me 
rasimine iştirak etmek için bu akşamki 
lı·onle htaırbu}a gitmiılerdir. T. D. T. 

teıniyeti ikinci başkanı Bolu 1a1lavr Bay 
liasan Cemil de cenaze meraıiminde T. 
I>. T. cemiyetini temsil etmek Üzere ay• 
ıı:i trenle latanbula gitmiştir. 
T.T. tetkik cemiyetinin teessürleri. 

ANKARA, 12 (A.A.) - Türk Tari· 
lı.i Tetkik cemiyetinden: 

Tü<k Tari.hi Tetkik cemiyetinin ku· 
tulduğu gündenberi ulusal tarihimizin 
aydınlanması itirıde ve tarih kurumu bat 
kanlığıncla biigiıile, erdemile, feragatli 
~lıımı'9ilo değerli bizmetlede bulunan 
~e ebedi kaybı arkadaşları arasında bü· 
YW. bir botluk bırakan Kars ıaylavı Y u 
lr.lf A.!l:çoı·ar-uo acıkl .. öl ;h\Ul dula} •"ile 
'türk Tru·ilıi Tetkik Cemiyeti derin te • 
eısürlerini bildirir ve yaslı aiiesine ve 
Yavrularına yürekten eelen taziyet duy• 
tularmı ıunar. 

T. D. T. Cen1iyetinin telgrafı 

ANKARA, 12 (A.A.) - Bay Yu -
' IUf Akçoranın ölümü haberini a'an T. 

b. T. cemiyeti merhumun ailesıne a-1a 
iıdaki telgrafı göndermiıtir. 

I Çok _de*e.~li .!uauf A~çoranın bek· 
enmedik olumu onun yliksek bil~.le· 
rın<fen büyük faydalar görmüı ve <;a· 
lıa büyüklerini beklemekte bulunmuş 
0 1an Türk Dili araıtırma kurumunun 
tiireğinde kapanmaz bir ~~ra açmıştır. 
• ıUarca yurdumuzun dılıne, tariht .. 
ne, bilimine çok yararlı olarak çalı • 
kıı bu bilginin aramızdan ayrdmaıı 
•cısında bütün varlığımızla ıize or .. 
ta_k olduğumuzu bildirirken 11zlayan 
YUreklerinize avunçlar dilerim. 

Başkan 
Saffet Arıkan 

Otomobil yarı~ları 
b- Türkıye Turing n Otomobil kJü. 
il ba:kanhğından: 

d 
tıı .. 1 - Uç senedir MiUiyet gaıetesila 
I llfter~ken yapıl"° otomobil, motosik. 

• •t ve geçen sene baılanan bisiklet 
>'a.rı,Iarrnın her ıene mnyııın ıon cu-
""ı11 yapılma11 geçen sene kararlaıtırıl. 

I• "'·şb. Buna gore bu •ene yanı 31 
llıayıs cuma günü yapılacakbr. 
b 2 - Moto>iklet yarışına ııireceklerin 
" ";neden itibaren muhafaıalı ve bey• 

";lrnılel k&bul olunmuı ıekilde başlık 
~Yrnelcri geçen sene kararlaşarak acen• 

lora yaptırılmıı idi. Bu baılığı giy· 
~Y~nlerin yarıJ& ııiremiyeceği §İmdiden 
....,rnıaı olunur. -- --·-·------
y ~mişte g ceki yangın 

O gece saat on bir buçukta Ye, 
ll11ft .ti ılapısında bir yerniş~i 
l'lıağazasınôd. Jte' çı!tn1ıştır. 
~ l' · kat!ı olan rnağnza yandıkt;:n 

a söndUruhnüıtu 

1 - Fenerbahçe alanında aı.D ııöz. 
cüıü Necmi Ataman. Galataaaray • Fe
nerbahçe A takımlan saat 15 te hakem 
Şazi Tezcan. Yan hakemleri: Adnan 
Akın ve Halit lbrahim. 

Not: Bir buçuk saatlik maç aonun
da iki taraf berabere kaldığı takdirde 
bu maç on bqer dakikalık iki devre 
daha temdit edilecektir. 

il - Beıiktat Şeref alanında alan 
&Özcüsü Saim Turgut. Karagümrük -
Sumeropor A takımlan ıaat 11 de 
hakem Suphi. Haliç • Ortaköy A takını
lan saat 13 to hakem H. G. Ezgü. Do
ğan•por • F eneryılmaz A takımları saat 
15 te hakem Sainı Turgut. 

Bakırköy istiklal s~or kulUbU 
ittifaktan çıkarıldı 

T. 1. C. I. latanbul ınıntaka.u bet
kanlığındanı 

ittifakımıza alınına itini bitireme
mesi ve müddet tayini ile yapılan bir 
çok tebligata da mü>bet veya menfi 
hiç bir cevap verm.ımesi dolayısile U· 

mumi merkezimiz nezdinde tescil işi 
yapbrılanuyan ve bu suretle mütte· 
fikli.k evsaf ve ıeraitini kaybeden Ba· 
kırköy latiklill •por klübünün muvak· 
kat tescilinin bozularak ittifaktan çı.ka
rılmasma karar verildiği birleşik klüp· 
!erimizin bilmesi için tebliğ olunur. 

Bir kafile sporcu 
Uludağa g:tti 

latanbul •U ırporlan klübünden bir 
ıırup, bayramda Uludağına çıkmak üze
re Bursaya gitmi~lerdir. 

Bu münasebetle Bur .. dağ~ılık klü· 
bü de Uludağına bir kayak yürüyüşü 
tertip etmiıtir. 

Uludağından inerken iki türlü yiı. 
rüyüı yapılacak, biri manialı, diğeri 
mania112 olacaktır. 

16 Mart 
Şeh1tıer ihtifali 
Her yıl olduğu gibi bu 
yı. da yerinde yapılacak 

Her sene olduğu gibi bu sene do 
( 16 Mart ıehitleri) ihtifali gününde E
yüpte yapılacaktır. Programı aşağıya 
çıkarılan bu ihtifale bütun yurttaıların 
onurlamaiarı dilenmektt. lır. 

1 - Merasinı lam saat (15) te baı· 
lıyacakbr. 

2 - htanbul müftüsü tarafından bir 
dua ve fatiha ve hafızlar tarafından 
kuran ve aşir okunacaktır. 

3 - A lstanbul umumi mecliıi Ü· 
yelerindcn Bay 1..emaletUn Fazıl tara· 
fındao bir aöylev. 

B - H.Ukevi Üyelerinden B. Münir 
Müeyyet Bckman tarafından ( 16 mart 
günlinün duyumu) adlı bir ıiir. 

C - Yüksek tahsil ı;e ıçlerinden 
o, Rüknettin tarafından bıı- söylev soy· 
lenecektir. 

4 - l\1üzika matem havası çalacak· 
tır. 

5 - Aıkeri müfreze bir zabit ku· 
mandasında havaya üç defa ateı etmek 
ıuretile şehitlerimizi aeli.mhyacaktır. 

6 - M. vcut kıtaat ve mektepler la· 
rafından geçit resmı yapılacaktır. 

7 - Merasim günü bayraklar yarıya 
çekilecektir . 

8 - Köprüden saat (13) de ve (14) 
de birer vapur hareket edecek, mttasi· 
mt: iştirak edecekleri Eyühe götürecek 
ve meraaİLıİn hitamında köprüye e-eti· 
recektir. 

Vatan şehitlerini anma gününde ya· 
pılan ihtifale herkes ııelebilir. 

B•r Belediye katib, 
kasay! Koydu! 

Şile belediye katibi Mehmedin bir. 
yolsuzluğu meydana çıkarılmıı ve ken 
d •i yakalanmıştu M .I..nçd, Şile jan· 
darmaıına giderek cebinden aıırılan 
anahtarla kasanın açılarak aoyuldu • 
ğunu bildirmiştir. Hemen aratbrmalar 
baş.lamış, sonunda kasayı Mehmedin 

ıoyduğu anlaşılmıştır. Mehmed, kasa 
açığı olan 800 lira kadar bir parayı 
yavat. yavaı atınnış fakat bu açığın 
meydana çıkacağını görünce yalan 
yola sapmıf, hırsızlık masalını uydur 
muştur. Mehmed yakalanmııtır. 

Soyadı alanlar 
.: Selinikli Bay Hayret Şakir ve ,.,.. 

lini Bayan Navek Şakir ve torunları Tur 
gut Şakir, TaUıa Şakir, Hıranıan Şakir 
ve Nazan Şakir (Altunbatak) ı soyadı 
almıılardır. 

Kuleli ukeri lisesi 11nıf 10 kıaım 
6 okuyucuları ıu soy adlarını almıtlar
dır: 

Grup amiri yüzbaıı Tevfik (Vural), 
26 Cihat (Edgü), 507 Hulusi (BaykAI), 
728 Şükrü (Çetiner). 770 Şevki (Oğuz), 
788 Hüseyin (E•in), 802 Şdik ( Oz· 
kan), 803 Omeor (Deniz), 804 Fahri 
(S~vnşeri), 808 Muza'feı· ı1 u.k r), 
810 ıbrahim (Unal), 820 M. Ali (Gıi. 
ner), 821 Sa.ip (Anadol), 827 Mu•tafa 
(Tamer), 825 Hilmi (Levent), 828 lb
r~him (Erim), 829 Mehınet (Uzun), 
836 Muza.for (Külür), 838 Lütfü (Dül-
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"Ancak Ayakta 
Durabiliyordu,, 

Mülhit ağrılan, yarım saat zarfında 

tamamen &eçti. "Geçen sene, tatilim e'" 
naamda arkamda mülhit ağrılar peyda 
olmuştu, Pek zahmetle ayakta durabİ· 
liyordum. Hemen kendimi evime nak· 
!ettirdim. Fakat AUcock yakılarım bit • 
mi§ti. Mahallemizdeki eczane ancak er• 

tesi gün verebileceğini söyledi iae de 
ben bu kadar uzun zaman bekliyecek 

vaziyette değildim. Ağrılarnndan kıv· 

ranıyordum. Derhal trenle ıehire in· 
elim. Bir tane Allcock yakısı aldım ve 

ağrıyan mahalle koydum. Yarnn saat 
zarfında bütün ağrılarım geçti ve her· 
mutat gidip gelmeğe bafladım. Artık 

AI:cock'ıuz geçinemem. Allcock ya • 
kılarım kulJl'.nmalarını tavsiye ettiğim 

bir çok kimseler bana teıekkür etti· 

Ier" H. Y. 
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En kıymetli 
Bayram hediyeleri 

Venüs esansı, kremi, ruju, rimeli, 
pudrası, losyonu, kolonyıuı, tırnak 
cilası, briyantini, tuvalet ve glise-

rinli sabunudur. 
(Evliya zade} NUREDDiN EREN 

Ecza alat ve ıtriyat deposu 
latanbul Bahçekapı. Tel. 21799 

itte; Allcock yııkılannm sifebaht 
tesiri hakkındaki heıabs12 delillerden 
biri, bu Allcock yakıları, ağrıyan ma • 

halde tesirini çabuk göstererek cereyanı 
çoğaltır ve devamlı bir hararet tevlit 

eder. Şayanı hayret MASAJ OTOMO· 
TIK sayesinde ağnlan teskin Ye izale 
eder. 

Devredilecek ihtira beratı 

Allcock yalmıru koymak veya kaldırmak 
İçin iki saniye kafidir. Hakiki delikli 
Allcock } akılannı eczanenizden tedarik 
edebilirsiniz. Uzerindeki Kartal ve kır • 
mızı daire markaaına dikkat ediniz ve 
ucuz taklitlerinden ıakrnıruz. Fiyab 40 
kuruştur. 

,.1 . s· M""t . yı ır u erc!m 
aranıyor 

Mühim bir idare türkçe Ye fran• 
sızca liıanlarmı mükenunel bilen 
ve kırk yaşını ııcçmerniı olan bir mü
tercim arıyor. Şera.it pek iyidir. lı • 
teklilerin, tahsil derecelerini, evvelce 
talıttıklan yerleri ve adreslerini bil

diren iatidalarını, fotoğraflan ve tas· 

diknamelerile beraber "Umum Yazı 

işleri Dairesi., adresini taııyan kapa· 

. 

lı bir zarf içinde Galatada 1061 nu· 1 ı 
maralı poala kutusuna göndermeleri 1 
rica olunur. 

r...on.1a As-uye Hukuk Mahkemesin .. 
den: Konyanın San Yakup mahalleai~
den kasap M:kdad kızı Eminenin Külah 
cı mahallesinden Tahir oğlu Seyid Ali 
aleyhinde bo anına ve nafaka vermesine 

dair Adiye Hukuk Mahkemesinden al· 
dığı 15-191·934 tarih ve 705 numaralı 

ilam sureti mahkumunaleyh Seyid Ali· 
nin ikametgahı meçhul kaldığından teb
liğ etlirilememit ve keyfiyetin ilanen 
tebliğine karar verilmiı olduğundan mer 
kum Seyid Alinin bir ay zarfında kanun 
yollarına müracaat etmeıi hususunun 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin 
olunr. (9235) 

"T ~ta Ar"nıyor 
Fabrika bacası yapmış ustalarla in • 

ıaal demircisi lazımdır. E vrakile Aydın 

otelıne müracaat. 

Beykoz Sulh Hiıkimliği~~en: Ana • 
doluhisarmda Setüstünde 20 numaralı 
evde oturmakta iken 21·1·1935 günü Ö· 

len Hüseyin l .. ..ıdinin terek~sine mah .. 
kemece el konulmuştur. O!c:ıin ke .. alet .. 
ten dolayı ,.ıacakları dahil olmak üzere 
tekmil alacaklarile borçlarının varsa ve
ıil<alarilc birlikte ilin gününden başlı • 
yan bir ay içinde açılan defetere yazdır
maları ıcrektir. Alacaklannı veya iate
dikleri her hanııi bir hakkı vaktinde yaz. 
dırmıyanlann ne ıahsen ve ne de tere
k~ye izafeten mirasçılera miiracaat • 
demiyecel<leri ve verilecek veaikalara 
ka,şı makbuz da ahnahil.,...,ö-i bilinmek 
Üzere iş kanunu medeninin 561 ve 569 
uncu maddelerine ıöre ilan olunur. 

(9234) 

Devredilı-cek ihtira beratı 
"Kuyu açmağa ve sair buna mahıuı 

aın liyata aid cihaz,, hakkındaki ihtira 

ıçin i•tihlal edilmit olan 2 .. ağustos 1S33 

larih vo 1651 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukukun bu kere başkaaına 

devir veyahud icara verilmeıi teklif e • 

dilmekte olmakla bu hususta fazla ma • 

liımat edinmek istiyen zevatın l'.alatada 

Perıembe pazarında Aslan hanında 5 nci 

kat : .4 numaralarla mürakkam ıdareha· 
neye müracaat eyJemeleri ilin olunur. 

. . 

"ldrokıırbon mürekkibabnm iıtihsa· 

line mabıuı ameliye ve iletteki ıslahat., 

hakkındaki ihtira İçin iıtihsal olunan 20 

niaan 1926 tarihli ve 465 numaralı ihti· 

ra beratm.rn ibtiva ettiği hukuk bu kere 

baıkaaına devir veyalıud icara verilmesi 

teklif edilmekte olmakla bu husuata faz 
la malümat edinmek iıtiyen zevabn Ga· 
!atada Per§embe pazarında Aılan hanı 
5 inci kat 1-4 numaralardaki idarehane

ye müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Akıehir Bankasından: 
Akşehir Bankası Hissedaran 

heyeti umumiyesi 31 mart 935 ta
rihine müsadif pazar günü ıaat 13 
de Banka merkezinde adi ve fev
kalade surette toplanacağından 
herhisaedarın toplanma gününden 
on gün evveline kadar müracaat -
la dühuliye kağıtlarını almaları 
lüzumu ilıin olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Med:Si idare-ve Murakıp

l·ar tarafından verilen raporların 
okunması, 

2 - Şirket bilanço ve hesaba -
tının ve temettü tevziab hakkın • 
daki teklifatın tasdiki ile heyeti i
dare ve Murakabenin ibrası, 

3 - Sonradan seçJen azaların 
azalıklarının tasdiki, 

4 - Heyeti umumiyeye ıeçilip 
iki senelik aza ola.n baylar Tacit • 
tin ve Atadan ba9ka yeniden ye • 
di aza seç" ime ti. 

5 - lki murakıp intihabı ile üc
ret ve müddetlerinin tayin ve tak
diri. 

6 - Yüksek Ekonomi Bakanlı· 
ğından gelip banka sermayesile 
ı:dare ve muhasebeye taallUk eden 
26-2-935 tarih ve 1593 sayılı emir
name okunarak müzakere icra ve 
kararlar ittihazı 

7 -- (Bankanın sermayesi bir 
m:ly"n Türk lirasından ibaret o • 
luı:ı behı>~: on adet Türk lirası kıy
metinde yüz bin h'.sseye münka -
aemdir. Mezkur hisse senedatı na· 
ma muharrer ve Türklere münha
sırdır.) diye yazılı banka nizam • 
namesinin be~inci maddes:nin 
(bankanın sermayes-i beş yüz bin 
Türk lirasınc!tıu ibaret olup behe· 
ri on adet Türk lirası kıymdinde 
elli bin hisseye münkasemdir. 

Mezkur hisse senedatı nama 
muharrer ve Türklere münhasır • 
dır.) ,eklinde tadili. 

8 - Memurin talimatnamesi • 
nin 19 uncu maddesine (Talimat· 
namenin bu maddesi ile üçüncü ve 
dördüncü fasıllarda yazılı hüküm· 
leri bankada müstahdem mennır· 
!ar iç:n kabili tatbiktir. Banka tet-
kilatının daralıp genişlemesi veya 
kadro tensiki hallerinden memur 
çıkarmıya ve yahud yeniden 
almağa heyeti idare salahiyetli o
lup bu tal!matname ile memurla • 
rın muayyc~ bir müddetle banka 
hizmetine alındıkları kasdediime
diği tasrih olunur} fı1<rasının ila • 
vesi. 

9 - Heyeti idarenin banka ile 
tüccari muamele yapıp yapmıya • 
caklarının kararlaştırılması. ---

Uaküdar Hukuk Hakimliğinden: E· 

renk'ly Hamam sokağında telefon aan • 

tralı itliaalinde 5 No. lu hanede Şaziye 
tarafından kocası Eminonil Belediye fU• 

besinde eski kayıtlan çıkarına memuru 

Nail aleyhine açtığı davadan dolayı mu• 

maileyhe gönderilen dava iıtidası tebliğ 

ilmühaberinin mumaileyhin vazifesinin 

kaldırıldığı n adresi malum olmadığı 

terhile bila tebliğ iade kılınınıt ve ili • 

nen tebli&at icrasına karar verilerek bu 

baptaki dava istidası suretile tJ.4.935 

tarihine müıadif cumartesi günü ıaat 14 

de mahkemı:ye daveti mutazaınmın da· 

vetnınne mahkeme divanhanesine talii< 

kı1ınmıt olduğundan dava İıtida11nın ZO 

ı;e), 884 Lütfü (Erkılıç), 846 Cihat 
(Uğur), 903 Naci (Fitek), 839 A. RJ. 
za (Yerdeı), 840 Cemal (Dündar), 
841 Mustafa (Erdoğan), 842 Talat 
(Ozdı;_&an),. ~62 Osman (Oktay), 863 
~~di ~Abla), _870 Şükrü (Kayaraai), 
87.J Ulvı (Aktug), 880 Süleyman (Gün· 
gör), 885 Şefik (Altıntaı), 890 Abdül
kadir (Alpan), 8. ! Sın-ı (Güncr) 
1628 Seliiliattin (Sanay), 896 Mehmet 
(Uzer),. 897 AgiJı ( 1 iter), 898 hm~il 
(Ozd•mır), 90'.l Muzıt:feı· (Erpan) 
909 Taliıt (O • .lp), 910 lhı&n (lmı.a) g •n zarfında cev•p ve mek ve talik olu· 
913 Hüsamettin (Val'lık), 978 Sadet'. 
tin (Yüceer), 981 Mustafa (Ersin), 1 

979 Memduh (Ergül), 14 Abdullah 
(Gürcan), 1529 Saim (Giı: y ) . 

nan ı:ünde de rıldhkemcye gelmek ~ere 

keyıiyet gazete ile de ilan olunur. 
(9232) 

• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertibin 6 ıncı Çekişi 

11 Nisan 1935 de dir. 

Büyü~ i~ramiye: 200,000 Lira~;r 
15.000, 10,000, 

ve 50.000 liralık 
Ayrıca 25.000, 20.000, 

5,000 liralık ikramiyeler 
mükafat vak'dır. 

İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

. . . Em~iyet Sandığına 
Bınncı derecede ıpotekli olup paraya çevrilmeaıne karar verilen 
ve tamamına 3340 lira kıymet takdir edilen Saraçhanede Mi • 
ma~ Ayu mahallesinde imam Niyazi efendi sokağında eski 4 
yem 6 n~a~~arla murakkam bir evin tamamı açık arttırma
Y~. vaz~ştır .Art.tırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek 
muşterılerın kıymetı muhammenenin yuz·· de 7 5 · b t" d k · ·ıı· b" , ms e ın e Ph!:.ctl çe~ı veyd mı M"" ır h~kanın teminat mektubunu hamil 
~f bo arıl ıcabp e elr. u!e~akim vergi, tanzifat tenviriye ve va -
. . rç ~ı ?rç uya aıttır. Arttırma ıartnameai 11-4-935 ta• 

rihıne musadif perş~mbe giinüDairede mahalli mahsusun t 
lik edilecektir. Birinci arttırması 22-4-935 tarihin ··a dıı:·, 

t · ·· ·· d · · d e musa ı pazar esı gunu aıremız e saat 14 den 16 ya kadar icr edil 
k b" · · a e-ce , ırıncı arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin ·· d 

75 . 'buld y k · yuz 
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ını ugu ta d1rde üstte bırakılır. Aksi takdirde son art· 
tırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on be~ gün da
ha temdit edilerek ~-5-935 tarihine müsadif salı giinU saat 14 
ten 16 ya kadar Oaırede yapılacak ikinci arttırma ··eticesinde 
en ço~ arttıranın üstünde bırala acaktır. 2004 n~ralı icra 
v_e .Ifla~ kan~ur:ın 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu 
sıcıllerı.le _sabıt olnuyan İpotekli alacaklarla ciiğer alD.kadara. 
run ve irtıfak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 

ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitelerile birlikle Dairemize bildirmeleri 
lazundır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyan
lar satış bedelinin paylaşmasın dan hariç kalırlar. Daha fazla 
malfunat almak istiyenlerin 934 • 4059 numaralı dosyada 
mevcut evrak ve mahallen hac iz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlayacakları ilan olun ur. ( 1313) 

Topkapı l. ·aıtep sinde Askeri 
Alım Satım omisyonundan : 

. Maltepe Talebesi için 58 ila 60 kaput kumaşı ciheti As· 
kerıyeden verilerek diğer malzemesi müteahhide ait olmak Ü· 
zere 24 mart 935 salı günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
Beher kaputun imaliye tahminbede!i 400 kuruştur. isteklilerin 
daha fazla tafsi'.at almak ve son teminatı 36 lira olup maliye • 
den alacakları makbuzlarla T o pkapı Maltepesindeki Abm Sa -
tun Komisyon\llla müracaat P.bneleri. (1287) 

Baro Başkanlığından : 
Atağıda yazılı ruznamenin mü zakereıi için Baro heyeti umumiye. 

si 19 mart 1935 salı günü saat 15 de Çağaloğlu'nda Halkevi ıalonla
rında toplanacağından avukat ark ad"'larm mezklir gün ve ıaatte 
toplantıya gelmeleri rica olunur. 

RUZ HAM E ı 
1 - 934 aenesi besabıntn tetkik ve kabulü. 
2 - He•ap müfettişi tayi ni, 
3 - 1 Nisan 935 tarihind e müddetleri bitecek olan birind ve lkincı 
reislerle on inzibat Mecli .; azasının yerine yenilerinin intihab1. 

Borsa 

1910 

ve Osmanlı Bankası 
Komiserliiinden ~ 

"Maden Kömürü işleri T ürk Anonim Şirketi,, tarafın • 
dan çıkarılmış olan bedeli tam amile ödenmit ve yüzde elli biri 
nama, kırk dokuzu hamiline ait, her biri onar lira k•;rmetinde 
100.000 hisse senedi 11 mart 935 tarihinde:ı itibaren Borsada 
kote edilmiştir. (1320) 

ı~t~nbul Sıl hi Müea"eseler 
Satınalma Komisyonundan : 

Şişli Çocuk Hastanesi için 18.zmı olan 195 kalem muhtelif 
aiat ve edevat ile kimyevi ecza olbaptaki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - ihalesi 26 mart 935 salı günü SAat 15 dedir ve Cağal
oğlunda Sıhhat Müdürlüğü Binasındaki komisyonda yapıla· 
caktır. 

2-Tahmini bedeli 1608 lira 85 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 120 lira 67 kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelıiz olarak Şişli Çocuk hastahanesın 

den e.lınabilir. 
5 - isteklilerin teminat 

tuplarile belli gün ve saatten 
makbuz veya banka kefalet mek 
evvel Komisyonumuza müraca· 

atları. ~ 
(1321) 

Steno-daktilo aranıyor l D o K T O R 
Ankara için fran!lzcaya tamumle va· ' R k\ H kk Ü kıf ... ikiıi muvakkat olmak üze..e 3 usçu u a ı ze. 

st;no • daktiloya ihtiyaç vardrr. l , taaara)da K8117.İık eczahanesl 
Arzu edenlerin , martın 16 ıncı cu· 

1
,unda Sahne ıokafında 3 numa· 

martesi i-Ünü saat 15 ten 18 e kadar Ga: , ralı epartımanda 1 numara. 
latarla, Cuinhuriyet Merkez ~anka11 r,1.u• ı • •• mrİİiııiiia:iiİiiilİiriİıııll.••••llİI 
dürlüğüne müracaat etmelen. 1 809 



MlLLIYET ÇARŞAMBA 1:~ MART 1935 
e 

GÜL, LlMON, AMBER, FUJER, ŞİPR, LEYLAK, REVDOR, FLÖRDAMUR, ACI BADE.IVi,AKASY A Kokulu 

Hasan Tuvalet ve Gliserin Sabun arı 
Ha$&n Zeytin yağından ve Hasan kremin den ve Huan itriyatından yapılmıt olup aliıerinli ve tuvalet için nevileri vardır. Ci idi yumuıatır. Güzel ve nazik ciltli kadınlara çocuklara tayanı tavıiyedir. Avrupanınterkibi meçhul yağlarından yapılmış ..,.,bun 

ı... cilde mazarrat ver'l:eğinden bunlardım sakınınız. 10--15--25--35 kuruıtur. Toptancılara tenzilat. Hasan deposu, Ankara, htanbul, Beyoğlu. 

Saçları 
Dökülenlere 

.., 
J,.W. Kanulr eczaneıi 

m6ıı.lı:urabndan 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzuk 
Saçlann di>külmesine Ye ke
peklenmeılne mani olur. 

Komojen saçların kökleri· 
ni kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların ıııduıdır. 

Tabii renklerini bozmaz, la· 
tif bir rayihası vardır. 

Komojen K•nzuk saç ekal
ri maruf eczanelerde ıtrıyat 

mağazalarında bulunur. 
1933 

loıtanbul Atliye Mahkemeai Jklnd 

Hukuk D..ır..inclenı Davacı alacaklı Sul- t 
tana velıili ...,uı.at Sadettin Ferit &rafın
dan mütelwftı Fikriye, Nevin, Uhaml 
Lutfi, Hııldu •e borçlu müteveffa 'lloıçı 

hli ... tl otlu Kuımp .. a.da Emin comiin-

ck 75 numaralı z.Ew apartmanının 11 

1>umaralı dairesinde oturan Panayot a • 

kyhine mıılıkmıemizde açılu licnıtl •• 
J.alet n yol masrafından mütevellit 1500 

lira alaaık davuındaır dolayı cJnanm 

tahk.ilıah bililımal mahkemeye tevdii Ü• 

ıerine 13-2-935 tarihli mubalıeme celae. 

11 için müddeialeyhlerden Panayota ya

pılan ilanen telıliıata rai>nen mahkeme

den iııf>ah \'UCUt .tmemİf ve P-ayotun 

ıkaınetıiılumn meçbuliyeti buebile uıu· 

lun 398 •e 401 inci maddelerine t....ti • 

kan IJYap kann lttihazile llinen t.ı.lii 

euirilmeaine ... nan için de 20 ıün müd

fft tayinine " 4'\IJ"UfllWJIJJ 134-935 cu
marteıi aaat 14 e bırakılmauna mahke

mece karar •tırllmiı oldufundan •oe bu 

huaıntald l'YIP karan de mahkeme eli-
Tanhanesine Mılnııt olmakla mezkur 
giin ve saatte mumaileyh Panayotun 

mal>keonede hazır cılmuı ve alul lak • 

dirde muamele! kanuniyenin ııyabında 

ıcra edilecetl malGmu olmak üzere key• 

foyet ilan olunur. (9212) 

Yüzü11 GENE 
HARA BOLDU 

• 

• • • 
ÇUNKI: 

POKER 
PLAY 

fra4 hıçağını 

IULLANMADIM 

DAİM ON 
ELEKTRİK CEP 

FENERLERİ 

yeni lcad olarak r•· 
ranh 400 -trellk me· 
aafeyi aydınlatır. fen•· 
rın boyu 21 santimet· 
redir. Ağııındalı:i bay ük 

cam yu•arlatı krl•tal• 

dendir. 

Daima genç 
Daima güzel 

Satış Yerleri: ANKARA: Sofu zade Mehmet f nıin 
MERSİN: Hakık ırad• Rahmi 1 lZMIR ı Ha .. ,ı. Htllntı 

SAMSUN: Tursun Etref 

OX .THOL 
ôKSÜRÜK·BOGAZ 

1627 

1 nııiliz Kanzuk eczatlffİ 
müıtahzaratrndan 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

Deniz yolları .EKstR BALsAMIN 
._!tS L,E,,!_~o··yEKoŞJ,..... 1 KANZUK 
"~-~ ......-- ,.. .._. simli 2 taheseri, bütün dünyanıJI 

Te:. 42382 - Sirkec.i Miibürclanad• en mükemmel ııüzellik mü~tah· 
111---Han. Tel. 22740 ---ıııi zarlarıdır. 
1 1 1 Ötedenberi memleketimiz ki· 

MERS N . YOLU bar aleminin takdirine mazhar ol· 
ANA FARTA vapuru 14 mu.tur. 
Mart P E R Ş E M B E gunu Krem Balsamin Kanzuk 
saat 11 de Payas'a kadar (1297) Kadın güzelliğinin sihrini terki· 

1951 b inde aaklıyan en ciddi ve tayanı 

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

(1298) 1952 ---·1--------
latanbul Harici Aıkeri ' 

Kıtaat ilanJan. .... ~~~----------~--

itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
bütün kadınlar için zaruri bir ih· 
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave • 
tini arttırır. 

Ekair Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumu9aklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Trattan sonra, cilde latif bir ıe • 
rinlik verir. 
UMUMi DEPOSU ı lnsiliz KAN· 
ZUK eczanesi. Beyoğlu Maruf 
Parfümörilerde bulunur. 

1962 

.•DAoA 
BiRiKTiQEN. 
QAl-IAT·bD~R 

1611 

Yerli Fabrikalar mamula
tından ve beher tanesinin tah
min edilen fiatı 315 kurut o· 
lan 20.000 tane kilim kapalı 
zarfla eJuiltmeye konmuştur. 
ihalesi 27-3-935 çarıamba gil 
nü saat 14dedir. Muvakkat te
minat 4400 liradır. Şartname· 
sini 315 kuruşa almak ve Ör· 
neğini !!>Örmek istiyenler her 
gün öğleden ıonra komisyona 
uğrayabilirler. Eksiltmeye gi· 
recekler muvakkat banka te· 
minat mektup veya maliye 
makbuzlarile arttırma eksilt
me kanununun 2 ve 3 üncil 
maddelerinde yazılı vesikalar· 
la birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. Veki· 
ti Satmalma komisyonuna ver 

Beykoz Sulh Hikimliiindenı Anado
lubiıarında Yeni mahallede etki lokel~ 
ve yeni Çuvalcı sokağında 4 No. lı ffV 

ıahibi ve yine orada Körfez caddeıinde 
otururken 23-1-935 ııünil ölen Şokibenin 
terekesine verilen lıalier üzerine elkon• 
muı ve mahkemece defteri tutulmai• 
ba•lanmıtlır. Şekibenin mirasçısı bulu· 
nup bulunmadıfı tahakkuk ehnediiin · 
elen kanunu medeninin 534 üncü ınadd .. 
elne ıöre var1a miraıçılarının 6g ay içiıı· 
ele .11-~ddımı mabken·eye bil· 
dirmeleri ~ olenin kefaletteıı 
clolayı alaeaklıları daııll obJ>alı 
Üzere tekmil alacaklılarile borçlarının vr 
aikalarile birlikte ilin ııününden bati•· 
yarak bir ay içinde açılan bu deftere ka' 
yıt ettirmeleri ıerektir. Alacaklannı volı 
tinde yazdırmıyan alacaklıların mira•çı• 
v. no ıahsen ve ne de le'l"ekcye iz~fctel'lı 
takip edemiyecekleri, Yerilecek v"ıik-1•• 
ra kartı makbuz istenileceği bilinmek ii· 
zere it kanunu medeninin 561 ve 569 
uncu maddelerine aöre i' n olunur. miş bulunmaları. (1208) 

1868 Trabzon Ziraat Bankasından: 
Sıra Mahallesi Mevki 

No, 
Cinsi Emlak Hisııesi Eski sahibi-

No. nin adı. 

U. R. 
1 lskender-

pafa 
Erzurum Kagir 497.51 

hane 
Tam Margopoll 

Politi Kan
diryati. 

Bankaca 
muhammen 
Kıymeti 
Lira K. 

15000 

Maliyece 
muhammen 
Kıymeti 
Lira K. 

12000 

Yüzde yedi buçuk pey akçasile ihale bedeli nakden veyagayri mübadil bonosile ödenft 
nıek üzere yukanda evsafı yazılı gayri menkul kapalı zarf usulile satışa çıkarılmıştır. ihalesi 
Martın yirmi üçüncü cumartesi günü saat onda yapılacakdır. Alıcıların bankaya bat vur· 

htanbul Altıncı icra Memurlufun• 

danı 34-2639 numaraaile mahcuz olan ve 

ıabıına karar verilen çoha kumattan ce

ket, pantalon ve palto Bofaziçinde Sarı· 

yer Çewme aokak 16 numarada Ratko 

Hriatof'un terzi dükkanında 24-J..935 

pazar ıllnll ıaat birden iklye kadar aatı· 

tı yapılacaktır. Talip olanların memuru 

na müracaatları ilin olunur. (9220) 
maları. (1141) 1781 -e. 
Universite Artbrma ve Eksiltme! 

ve Pazarlık Komisyonundanı 
Markası Muhammen be- Muvakkat te· 

deli minatı 
Undala • Duplez ıisteınl 880 lira 66 lira 

1 - Tıp Fakültesi Fizikoterapi Enstitüsil için yukarıda 
muhammen bedeli ve markası yazılı bir aded diatermi maki

nesi 14 Mart 1935 perfembe günü saat 15 de Universitede 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuı

tur. 
2- istekliler, bu alatın ıartnamesini her ırün Univeraite

de a-örebilirler. 
3 - Taliplerin kapalı zarflarını ihale günü ıu.t 14 de 

Univerııite Umumi Katipliğine vermiş olmaları lazımdır. 
(1017) 1642 

----- • 
Herkese lazım olau saat 

DAHA DAKiK 
DAHA .UCUZ 

Satıt :rerleri 1. M11ırlı, Be:rojtlıı I.tıldil caddeıi 
Saatçi Meyer, Galata TGael ıokak No. 29 

Um•ml depoıu: İıtanbal, Babçekapı. Ta, Han 19 
__ ıııııİIİ ......... İııııllıı .. ıı 

Dahiliye Vekaletinden: 

(9236) 

Iıtanbul Asliye Uçüncü Hukuk Malı 
kemesinden: Koço namı diier Katina • 
nın koca11 Kurtulut Rıza ıokağmda M• 
dam Melpomeni Y orkiyadiain haneoind• 
ikamet etmekte iken ıemti meçhule ıit· 
lifi anlatılan Tirifon aleyhine açtığı bo
tanma devasının icra kılınan mahket'* 
ıi neticesinde kanununu medeninin tJ2, 
138 inci maddelerine tevfikan botanırı'" 
!arına dair mahkemeden çıkan 17-10-934 
tarih ve 934.999 numaralı kararı Jııvl 
ilimın ilanen tebliği tesbit kılınmıı old0 

fundan tarihi ilandan itibaren 16 ırün I• 
çinde müddeialeyh 1'rifonun temyiz r 
debileceği tebliğ makamına kaim olıı>a]ı 
üzere ilin olunur. (9219) 

htanbul Betincl icra Memurluğotı • 

danı Bir alacağın temini zımnında b•'' 
•edilip bu kere paraya çevrilmeıine k• -

rar verilen yazıhane efya1r 14-3-935 pef 

tembe ıünil •aat 13 Meydancıkta Vita1
1 

hanında Vitali Taranto yazıhaneıinde •• 

pk arttırma ile 1atılacaktır. Talipl.eriı' 
müracaatı ilan olunur. (9210) 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükril Ertao 

Birinci 11nıf mütelıaUll 
(Babıali) An.kar• caddesi No. 80 

·-------~ 1604~ Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kurban Bayramına müsa dif 15, 16, 17, 18 mart 935 cu • 

Y enişehirde yaptırılan Vilayetler Evinin muhammen be
deli 13500 liradan ibaret olan cir.s ve mahiyeti fenni ve mali 
ıartnamede yazılı olan hahları kapalı zar~ usuliyle e~•i!tme· 
ye konulmuştur. isteyenler bu husustaki şartnames~ı. An
karada Dahiliye vekaleti Eksiltme komiıyonundan alabılir!':r. 
Eksiltme 21 mart 935 perıembe günü ıaat 15130 da Dahilı· 
ye Vekaleti Binasında toplanacak Eksiltme komis,Y,o~unda Y~ 
pılacaktır. Muvakkat teminat mıktarı 1012,S Bın On. l~~ 
buçuk,, liradır. isteklilerin 21 Mart. ~35 per!embe gilnu 
saat 14 30 a kadar icabeden vesaikle bırlıkte teklıf mektupla- Umumi Ne,riyatı ve Yazı lrlerl 

htanbul Dördüncil icra Memurlu • 
gundan: T-.na yeminli ehli YUkuf 
tarafından üç yüz el.il lira kıymet tak • 

dir edilen Yakacıkta Çürük K~ mevki· 
ınde 1 -29 n 4398-39 numaralı içinde 

takriben iki Wn kütük llzilmü, elli iki a 
iaç zeytini, Ye üç aia9 yabani dutu ha· 
vi 1 dönüm 3 evlek alanında itlenmi~ bai 
clairemizce açık arttırmaya çıkaralmıt o
lup fU'lnametl M-936 • ııünlemecinden 
tibaren divanhaneye aıılarak 22-4-935 

aünJemecine raıtlayan pazartesi ıünü 

saat 14 ten 18 ya kadar dairemizde ıa
blaca.lıtır. Arttırmaya ıirmek için yüz. 
Ole 7,5 teminat akeç i alınır. Biriken ver

it. belediye resimleri ve vakıf icarelİ 

mlıteriye aittir. Arttırmada kHilen kıy· 
....U. yilade 75 ni bulmak tart olup, ak
.. halde en ıoma arttıranın taahhüdü 
,. mele kalmak llzere arttırma on bet 
... d ... a uzatılacak, 7-ll-935 ıUnleme • 
._ raıtlayan ııalı ııünü ayni saatte N• 

blMalı bu 11lv de keıilen kıymetin yüz
.. 711 ti bulunmaz1a 2280 numaralı ka· 
•una tevfikan aatıı ıarl bıralulacaktır. 

2004 nuınaralı kanunun 126 ıncı madde
.ı mucibince ipotek ııahlbi alacaklılarla 

"'ler alikaclarlarm ve irtifak hakkı aa • 
t.lplerinin pyrl menkul üzeriı>cleki hak
Jannı, huıuıile faiz n masrafa dair olan 
iddialarını evralıı müıbitelerile birlikte 

.,,e 20 ııün içinde dairemize bildirmeleri 
l&ııımdır. Alrıi halde, hakları tapu ılcil

ı.ile aabit olmadıkça salıf bedelinin pay 
lapn•undan h.-lç kalırlar. Daha genit 
Mı.; ecllnmeı. iltiyenlerin 934-1893 doe 
Ja awww ·=··il• dair~mize mÜYacaatları i
... olunur. {~238-) 1 

ma, cumartesi, pazar, pazartesi, günleri Akay hatlannda Cuma 
.tarifMİ .tatbik olunacaktır. (1314) 

rını Dahiliye Vekaleti Ekıiltme komisyonuna vermit olma· Etem izzet BENiCE Ş 
ları lazımdır. (1012) ı ... ı _ ..... ;tecililı ve Matbaocılılı T. A· ' ..,,, 

' 


