
A 
Milliyetin geni adıdır 

Sahip ve Başmuharriri ı Siirt Meb'usu Mahmut S1.')YDAN 

10 uncu sene No. 3255 CUMARTESi 2 MART 1935 Tel: { Müdür: 24318. Ya:u iıleri müdürü: 
Jd•re ve Matbaaı 24310 

24319 

Atatürk 386 mevcudun ittifakile Cumurluk Başkanı, 1 

Bay Mustafa Abdülhalik te Meclis Reisi seçildi 
Sar bosaltıldı 

Alman kuvvetleri dün 
Sarbrük'ü teslim aldılar tSeşıncı Kurultay 

8e•inci Kurultay dün Ankara
~ aç,ldı. Her Kurultay, ülkenin o 
~llkü siyasal ekonomik ve aoyıal 
""'Uınu kartısımla, kendisine dü
lııı tarihi yüküm (vazife) bakı
lııııdan özel bir önem (ehemmi-
1 ' tt) alr~ : 

~ 8irinci Kurultav dütman ayak
~ı altında çiğnenen ülkeyi kur-

dı. "Her fey kurtul ut için,, O• 

~n hatyasası oldu. Bu tarihi yü
~ llıünü yaptıktan sonra tarihe 
•ı,tı . 

l lier 9eyin ba91 olan bu büyük it 
,..,ilrıldıktan aonra, ikinci Kurul
~Yın yükümü kendiliğinden belli 
~du : Barıt yapmak ve modern 
ıı.' devlet mekanizması kurmak. 
~ll!ıun için tarihin en büyük dev
~llıİni yapmak ger~kti. Büyük Şe
ııı Önderliği altında bu yükümü 
1•~1llıya koyuldu. Cumurluk ilan 
'11ıldi. Kanunlar değitti. Medre· 
~ler kapandı. F esfer atıldı. Bu 
. Qrultayın batarışlarını Türk ta
~hi Övünçle yazacaktır. 
lıı. Oçuncü Kurultay, barıta ve u-
larası geçiminde müsavata ka
~Uf ulusun dıt münaselietleri
~ düzen vermek, devlet içinde 
ılt ııunun hegemenliğini kurmak, 

.. "'lriıni yerle9tinnek gibi önemli 
~lc.üınlerle kar9ılattı. 1927 yılı ile 
ı9'düncü Kurultayın toplandığı 
~ 3} yılı ara11nda devrim genitle-

•e derlnle,ti. 

1
. l>ördünclt Kurultayfft :teplanma• 
~e acun tarihte bir benzeri gö. 

1 
lllleınit ekonomik ııkıntı içine 

1ıllllıftı. En sağlam paralar de
t'rden düttil· Uluslararası ticare
~.daraldı. Kredi kalktı. Bunun 
~ildir ki dördüncü Kurultayın 
~ tşılattığı bayındırlık ve sanayi 
~Qlına itlerine zorluk içinde bat· 
~ lldı. Bununla beraber, dördüncü 

1 Qtı.ıltayın, bayındırlık itlerinde 
~ ~konomi alanındaki ba9arıtları 
lt.Yuktür. Denk bütçe, aağlam pa· 
1 •e bunun temeli olan denk tica· 
,j1• dördüncü Kurulta!~ yas~sı 
\·llıuştur. Bu dört yıl ıçınde Tur· 
~Y~'nin dıt münasebetleri geniş· 
ı., dı. Cumurluğumuz her devletin 
~~&!, saygı ve inanını kazandı. 
li lürk Türkiyeai, barıf, iyi ge· 
1 Ilı, Boysallık ile birlikte anılır bir 
ı~lık oldu. Hiç durmadan yürü. 
~ devrim, bu dört yıl içinde hız
~ dı. Kadınlar siyasal haklar!na 
~ °'lıı•tular. Dün açılan be,ıncl 
)~tultayın görülil (manzara) bu 
'1aki ba9arıtlardan bir kaçının 

ı hir tanığıdır (tahit). 
~n toplanan betinci Kurultayı 
\-. ıyen yükümler daha az önemli 
~11ıiir. Acunun ekonomik sıkın· 
~tı tı •ürüp gidiyor. Son aylar f. 
\ı.q de uluslararası ıiyasal duru
~) da karıtmıya yüz tuttu. Tür
~ ICurultayları, uluıal korunma 
~ tnunda her vakit büyük bir 
Ji.~lltklık göstermekle tanınmış· 
~t. Bu uyanıklık bütün varlı
") ~ın temelidir. Betincl Kurul
lıj 'tı l.tlusal yükümlerin en büyü. 
~ 01an bu iti hiç bir vakit gözö. 
~~den uzak bulundurmıyacağını 
\ıı.eınek bile lüzumıtızdur. oı. 
~n ıanayiletmeıi için bir prog
~.Yapılmıttır. Bu programın bit
\t.•le ülkenin ekonomik durumu 
l~~eceği gibi, bir takım soysal 
lı\1 ltıai) ve ıiyaaal aorumlar kar· 
~~a kalmamak için ti"'d;flen 
~"ıd~ almak gerektir. Türkiye 
li it1· 'Ye kadar geri bir ziraat ülke
lj1 1

• Gelecek yıllar içinde ileri 
ll~anayi ülkesi olacaktır. 

'l ~t •oysal kurumdan öteki soy. 
\~ 11".Uına geçit bu Kurultayın 
~o~•ıı İçinde olacaktır. Büyük bir 
~lld 01rıik ve aoyıal devrimin e•i· 
i\iıııe bulunduğumuzu Kurultayın 
l.;;1 a gözönünde bulunduraca-

().:lrıarı:ı:. 
~'l 1tıel ıava9tan aonra ulusların 
°'lld·jttıkları en önemli sorum, 
~'hrine uygun bir devlet ku-

ıılınaktır. Bir takım ülkele• 

Yeni Kabine teşekkül etti 
•• 

Milli Müdafaa Bakanı oldu 
Kabinede başka değişiklik yoktur 
AJlıKARA, 1 (A.A.) - Betin<>i Bü

yük Mili·! Mecliri bugün büyill< mı;ro.
simle ilk içtim.o devnıini11 birinci top • 
lantııını yapmıt Cuı M• urreishğine Kaa 
ma·I Atatürk'ü seçmittir. 

Kadın ıaylavların da ilk olarak itti· 
rak etmekte oldukları bu toplantı, Mıl\ı> 
Meclisinin fevkal •de günlerino mahsuo 
bir hava içinde ge, ··it ve tanı bet saat 
ıürmüttilr . Dinleyjc~lerı m •• .. -uı IOOi\ .. 
)ardan ayrı olaı·ak toplan tı ıalo .. ·unun 
bir parçası da bu tari}i toplantıd" hulun 
mak isteyenlere ayrılınıı ol1ı0aaına ra.i· 
men birçok dinleıiciler yer buJamamıı · 
lar ve Meclisin açıhıı nı, ıaylavlarut and 
içi ıini ve nihayet Reisicumhur intihabı .. 
nı ayakta ve koridoYlarda takip etmek 
mecburiyetinde kalmıılardır. 

Başkanlık küroüıünün sağ .. d .. ayrıl
mıı olan k111mda da vek~ erkim 
yer almıtlardı . Büyük ve orta elçilerle 
elçilikler erkanı kendilerine mahıuı }o.. 
calarda hazır bulunuyorlardı. • 

Saat 14 e doğru hem«ı bütün ıaylav• 
!ar yeTlerini almıtl" d·. 

Büyük Millet Mecliıinin çatm altında 
ilk olarak yer alciıl !arı bu toplantıda ka· 

(D•vamı 6 ıncı aahlfedo} 

General lsmet lnönii ve Millt 
Müdafaa Bakam General Kazım 
Ozalp, evvelki gün Fırka Meclis 
grupu toplantısmdan 91karlarken 

demokraıi kurarken anarti içine 
düttü. Bunun tepkisi, (aksülamel) 
olarak bir takım ülkelerde dikta
törlükler kuruldu. Biz Cumurluk. 
ta bize en uygun olan Jturumu 
bulduk. Bu, on bet yılın denemisl· 
ni yqıyan ve gittikçe pekleten 
bir rejimdir. Bu rejim altında Türk 
ulusu kurtuldu, ilerledi, yükıeld: , 
büyük itler başardı. 

Bu yüzden övünç duyarken, U• 

nutıiıamalıyız ki bu bqarıcıbğı. 
mızın en büyük kuvvet kaynağı 
Atatürk'tiir. Olkeyi istiladan kur· 
taran, Cumurluğu kuran, devrimi 
yapan, ulusu verimli yol üzerinde 
yürüten O dur. Büyük Kurultay, 
dün kendisini Cumur Batkanlığı. ı 
na ıeçmekle, ulusun hakkında 
duyduğu sonsuz inanı bir kez 
daha göstermi,tir. Bu seçim 
resmi bir formalitenin yerine 
getirilmesidir. Yoksa Atatürk, 
adının da delalet ettiği gibi, 
Türk'ün seçilmit atasıdır. Her 
Türk onun arkasından gitmek, o
nun açtığı verimli yol üstünde 
yürümekle ülkeye yararlı olduğu
nu ıöyliyebilir. Türke yaptığı ıayı. 
sız iyiliklerle hepimizin yüreğinde 
sonsuz minnet duygusu yaşatan 
önderimize bu seçim dolayisile 
saygılarımızı bir kez daha sunar, 
be9inci büyük Kurultaya da mu
vaffakıyetler dileriz. 

A. Şükrü ESMER 

• 

. ,. 
Atatürk Büyük Millet Meclisinde bir ıöylev verirken 

------------------..... ------------------~·, 
Atatürli'Dn J1eminl 

ANKARA, 1 (A .A.) - Cumur Bafhanlılt Hfimi neticeri ar;ıedlldU.ter 
sonra At«türk Büyük Millet Meclisine teşrii ederek aaylavlann ve ha11tr bu
lunanların fOk heyecan~ı ve dakikal<IJ'ca .süren alkqlan arMında 8<1fkanlık 
y.rlne geçerek 41ağıdaltl nııtalclıırUe and iı;mİflerdir ı 

Kamutaym aayın iiyelm, 
Kamutaycır, beni bu •efhn devreıi için de Cumurluh Baıkanlılınu eaç· 

mek yöniyle, yüksek Türk uluau adına. gÖ•t•rmlf o1dufunu;a büyült paıen• 
den dolayı, eğilerek, hepini:u saygılarımı aunarım. 
(*) «Rei•lcumhur sılatile curıhuriyetin kanunlanna .,. h81ıimiyetl milliye e· 

oaalamna riayet .,. bunlan müdafaa, Türk milletinin •aaaetina -dıkane ve 
bütün kuvvetimle aarlı mesai, Türlı deaıletlne teveccüh edeceh her tehlike
yi kemali 4üldetle men, Türki)'enin ıan ve ,erelini vikaye ve ilıiya ucr d e
rırhte ettiğim va:a:ilenin icnbatına hasn nelaelmekten ayrılmıyacağuna na• 
muaum üzerine aö:ıı V<tririm. » (Devamı 6 ıncı sahifede) 

(*) Teşltilatı """!ye kanununun 38 inci maddesindeki yemin metni. 

Toplantıdan intibalar 
Toplantıda 386 saylav bulundu. 
Kadın say/avların ekserisi siyah 

kostüm, beyaz bluz gigmişlerdi 
Cumurluk Başkanı seçimi dola
ylslla her tarafta toplar atıldı 

Ankara say/avı Bayan Satı bit 
saylav arkadaşile beraber 

ANKARA, 1 (Telefonla) -
Betinci Büyük Millet Meclisinin 
bugünkü birinci toplantıu fasıla
sız bet saat bir çeyrek devaın et • 

Kadın &aylavlarımızdan bazıları 
B. M. Meclisi onünde 

mittir. Saylav bayanlarımıaın da 
ittirak ettikleri bu Meclis top -
lantısı tarihi bir manzara arzedi • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bay Göbela ve Bay Hitler 

linden hareket etmlıtlr. Bay Aitler evv• 
la Manhaymda 'duracakdır. Re1111t ma· 

(Devamı 6 rncı sahifede) · 

Galatasaray: 4 - F enerbalıçe: O 

Şampiyonluk yolunda iki 
takım karşı karşıyadır 

Şampiyon tayini için üçüncü bir Galata•aray. 
Fener maçı yapılması IAzım gelecek 

M~tan aonra GalatMarylılcrr 
.,. maçta heyacanlı bir an 

Şampiyonluk yolunda çok avantaje 
bir vaziyette bulunan F enerbabı;e, 
dün Galatasaray karımnda ümit .. 
dilmiyen ağır bir mağlubiyete uira • 
dı. 

Halbuki mantık ölçülerile yapıla.. 
cak bir mukayese, F enerlıahı;enin, 
galibiyet olmasa bile, en fena ihtJ,. 
maile beraberliğini icap ettirirdi. 
Pertembe gilnkü yazımızda iki takım 
araamda manbki bir mukayese yar· 
mııtık. Fakat, itiraf edelim, hiç du
tünmemlıtik ki böyle mühim bir maç
ta Fener takımında mantıkaız bir de· 
ğiıiklik yapılacak ve bütün bu avan
tajlar ııfıra indirilecek •.• 

Bi:ıı Fenerbahçı> takımım tlmdlye 
kadar fU tekilde lııiliyorduk ı 

(Devamı 7 inci ııahifede) 

ita/ya - Habeşistan 

lngilterenin iki devlet 
nezdindeki teşebbüsleri 

_.,_ __ 
"Habeşistana dair 
üç devlet arasında 
yapılan anlaşma 
LONDRA, 1. A.A. - Reuter'in 

diplomasi muhabirine göre, ltalya 
ile Habetistan 1akında,_aralar1n° 
daki ihtilafı diplomasi müzakere• 
!eriyle halledecek va:ı:iyette 1bulu. 
nacaklardır. ,,.., 

lngilterenin Roma ve Adiaaba.
ba' dı'd mümeasillerl iki devlet 
nezdinde, uluslar kurumunun tel
kin ettiği 9ekil içinde müzakereler• 
de bulunmaları için !arar etmekde 
devam ediyorlar. Fakat, lnailtere, 
ltalya ve Fransa araundakl Habe· 
fistana dair üç taraflı anlaşmaya 

(Devamı a ınçı •"":hifedc )_ 
.iomaliJelıi yeril aakerlflf' 
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1 ARlHl TEFRiKA: 56 

A rat:>lsta~cıa~ ~' 
' imparatorluğu 

...__~-!--~ 
yık.ılclı 

Her hakkı mahluıulur. Ycuanı Son Yemen ııalUi Mahmut NEDiM 

Yemenden gelen heyetle konuşu-
lurken 31 Mart hadisesi çıktı 

lstanbul sokaklarındaki silah sesleri ve 
gürültüler bu heyet azasını hayli ürküttü 
Yirminci maddeı - Bililmum 31 mart hadisesi çıktı. 

kaçakçılığın men'i için vilayet sa- Bu hadise Yemenden gelen he-
hillerinin icabı vechile kat'i IUJ'ette yeti tatırttı. lstanbul sokaklarında 
muhafazası eebabmın istikma.H. ki bu patırdı, silah ve top sesleri 

Hatime bunları hayli ürküttü; 
Yemen vilayetinin ıslahatı bak- - Biz, dağlarda, çöllerde ate,i 

kında timdiye kadar verilmit olan gördük ama, tehir sokaklarındaki 
layihaların bir kısmı şahsi menfa· bu hal aklımıza yatmadı. diyorlar
atlerden, bir knmı da maliiınat fu· dı. 
ru,luk ve safsatadan ibaret olub Yıldız sarayının eteklerine ka-
menafi ve nlahatı vilayet 'noktai dar dayanan atef dalgasından ziya-
nazarından zerre kadar bir ehem- de, bu, anartiye alıtmıt insanları 
miyeti haiz olmaktan başka belki 1 yıldıran, lstanbuldaki başsızlık 
tenafürün teşdidini intaç etmi,tir. idi. 
Vükelayı devlet ile vükelayı mille- Sultan Hamid, otuz üç senedir 
tin bu vilayetin ıslahatı hak- adı dillerde gezen padişah palas 
kındaki büsnüniyetlerine emni- pandıra.s tutulub atılınca, Yemenli-
yetimiz berkemal bulunduğu- liler afallamıtlardı. 
na mebni devam etmekte bu- - Ne oluyoruz, fİmdi kime derd 
lunan muharebata nihayet ve- anlatacağız? 
rilmek ve senelerdenberi ça- Diyorlardı. 
lışıldığı halde muvaffak olunama- Onları yeni vaziyete alıttırmak 
yan ıslahata bed ve mübateret o- hayli müşkül bir it olacaktı. 
lunmak ancak yukarıdaki saydığı- Bunlar, böylece lstanbulda ken-
mız mevaddın icrasile hasıl olaca- dilerini emniyette göremiyorlar-
ğından, muktedir ve her vechile ken, dahiliye nazırı Talat bey de; 
'ayanı vüsuk ve itimad zevattan - Yemen ıslahatını bana bıra-
bizler ile istitare edilerek intibah kın, ben bu işi iyice mütalea edib 
ve tayin edilecek memurlar marife- matlub neticeye isal edeceğim, söz 
tile mezkilr maddelerin biran ev- veriyorum, diyordu. 
ve! mevkii tatbike konulması ve bu Talat beyin bu sözü bir bakım-
vilayetin elyevm bulunduğu helaki dan ümidbahf idi, çünkü komİ3· 
mühakkaktan kurtarılması tahtı yonlara, encümenlere, müzakerele-
elzemiyettedir. Islahatı mezkUre· re düten iflerin çıkmazlara saptı
nin baladaki şekilde icrası için la- ğını bin bir tecrübe ile öğrenmiş-
zrm olan para tayanı iatisgar bir tik. 
derecede görünür ise de turası mu- Bu defa da itin böylece ıürünce-
hakkaktır ki mezkur maddeler tat- mede kalacağın.:lan bihakkın kor
bik mevkiine konulup da neticelen- kulabilirdi. 
diği anda Y eınende elyevm mevcud Ancak Talat beyin de ıöz ver-
bulunan askeri kuvvet dörtte, bel- diği vechile Yemen itini ciddiyetle 
ki de befte bir derecesine inecek üzerine abb biran evvel neticelen-
ve merkezden gönderilmekte olan direbileceğinden nasıl emin oluna. 
ayda yirmi, otuz bin liradan istiğ- bilirdi? Bir kere vakit bulabilecek 
na hasıl olacağı gibi mahallince de mi idi, sonra da acaba ötekinin be
mebaliği kesire tasarruf edileceği rikinin sözüne kapılarak tatırmı
ve tahsilatın yoluna girmesi ciheti- yacak mı idi? 
le de vilayet bütçesinden varidatılı Gördüm ki ikisi de oldu: 
artacağı ve bunlardan b&fka her i-
ki tarafdan vukubulmakta olan bin Talat bey daha bu itle uğraşma
lerce nüfusun telefatına nihayet ve ğa vakit bulamadan, bir g?n beni 

Y çağırtmıştı.: 
rilmit olacağı ve hini hacette e-
menden pek büyük bir kuvvet ter- - Ayol, dedi, dün bana Yemene 
tibile muharebelere sevkedilehile- aid bazı resimler gösterdiler, me-
ceği tabii bulunduğundan ıslahata ğer bir cennetmit orası... Bağlık, 
muktazi mebaliğ herhalde çok gö- bahçelik ... münbit topraklar, bere· 
"l kt d. ketli bir arazi ... sonra San'a bayağı ru me e ır., , 

il Mart 326 bir Avrupa tehrine benziyor, dört 

Bu layihayı biz, Yemen mebusla· 
n imzalatmıttık. 

bet katlı koca koca evler, apartı
manlar, meydanlar ... 

- Pek mi beğendiniz? dedim. 
Bugün belki garib görülebilecek 

bazı noktalar vana, bunları o za
manki vaziyeti nazarı itibare ala
rak muhakeme etmek icabettiğini 
söylemek isterim. 

Bu layihanın ihtiva ettiği mevad 
tatbik edilebilmit olsaydı, Yemen 
de rahat, hatta bıi kıtadan cidden 
istifade de edebilirdik. Yemene 
batka türlü aahib olabilmemiz im
kan ve ihtimali yoktu. 

Layihanın baştarafmda da işa
ret ettiğimiz veohile bir müddet ev 
vel hükumetin talebi üzerine imanı 
Yahya lıtanbula, anlatma zemini 
bulmak İçin bir heyet göndermitti. 

Bu heyet imam Y ahyarun kain 
pederi Şeyh Sadültarki, akrabasın
dan Seyid Abdullah bini lbrahim 
ve Seyid Mebmed Şami' den mürek
kebdi. Fevkalade ikram ve iltifat 
gören bu heyet hükUmet tarafın
dan Nitantafında bir konakta misa
fir edilmit, vükela vüzera ile görüt 
türülmüt, Ittihad ve Terakki rüesa-
11 ile de temas ettirilmiştir. 

Sadrazam Kimi! paşanın davet 
ettiği bu heyet latanbula geldiği 
•ıralarda Kimi! paşa sadaretten 
çekilmit yerine Hüseyin Hilmi pa
ta gelmitti. 

Ayuofyadaki meclisi mebuaan 
binasında da bir Yemen komisyo
nu tetekkül etti. Piyade reis ferik 
Ferid paşa (1) evvelce Yemen he
yeti teftifİye reisi olduğu için bu 
heyete dahildi. Esasen heyet azası 
hep evvelce Yemende bu)unmut ze
vattan mürekkebdi, Bu meyanda 
erkiniıharbiyei umumiye reisi Ah
med izzet pafa ile merhum Ali E
mir! efendi de vardı. 

Zannederim Yemenden gelen 
heyetle birkaç defa toplanıp müza 
ker ltıı b··'· ndu ar fal:at o aıracl,\ 

r 

- Doğrusu ben Yemen deyince 
bir barabezar tasavvur ediyordum. 

- Gene öyle bilin aldanmazsı
nız, size gösterilen resimlere kapıl
mayın, bence diıber resimler var
dır ki asıllarını gorunce İnsanın 
tüyleri ürperir. Vakıa Yemende bil
hassa cebel kısmında toprak çok 
münbittir. Her fey yetitir. Zaten 
size bunların hepsini anlatmıştım. 
San'anın dört bet katlı muazzam 
apartımanlarına gelince, bu nokta
da aldanmıt olduğunuzu görüyo
rum. Çünkü bu koca koca evler pek 
dıtarıdan göründükleri gibi değil
dir, yani Avrupa apartımanları
na benzetilemez. Arazi meselesine 
gelince, bu münbit ve mahsuldar 
toprağı işletmesini bilemeyince, bu
radan çıkacak mahsulatı sevket
mesini, satmasını, beceremeyince 
ne fayda umulabilir, bütün derd 
Z'\ten burada değil mi? 

- iyi ama, dedi, böyle bir cen
neti ne diye bir imama kaptıralım? 

Talat bey bizim ıslahat layiha
mııızı kastediyordu. 

Kaptıran kim, dedim, bu cennet 
zannettiğiniz fakat bugünkü halin
de bir harabezardır. Oradan istifa
demiz fÖyle dursun mütemadiyen 
oraya veriyoruz, para ve can veri
yor, bu giditle de mütemadiyen ve· 
receğiz. Ciddi bir ıslahat isteyişi
mizin sebebi oradan hakkile istifa
de edebilmemizi teminden başka 
bir fey değildir. 

- Ama bu teklif edilen ıslahat 
Yemene nim bir muhtariyet veri
yor gibi ... 

- Başka çare yok. Size bir Ye
men seyahati teklif etmiştim. Re
si.nler üzerinde hüküm verileceği
ne giC:ib oraları görmüt olsaydınız, 
sit. de hu ıslahat layihasının altına 
tt"!redclüd etmeden imzanızı atardı-
nız. 

( B·t lıJ 
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!HARİCİ HABERLERi 
Londra andlaşması etrafında 

Parisle Londra arasında 
görüş beraberliği var 

Sir Con Saymen Paristen döndü. Berline 
gittikten sonra derhal Moskovaya gitmiyecek 

Bay Laval B. Antoni Eden'le 
konuf1Lrken 

LONDRA, 1 (A. A.) - Sir Saymen, 
Paristen tayyare ile buraya döndü. 

Berlin seyyahati 
LONDRA, 1 (A. A.) - iyi haber a

lan mahfell~r Sir 3aymenin B. Hitlerle 
görüştükten sonra Londraya döneceğini 
ve öteki bakanlara şahsan raporunu bil
direceğini sôylemektcdirler. Sonra, ka
bine Sir Saymen'in derhal Moskovaya 
gidip gitmemesi veya Fransa bakanlarile 
yeniden temaıa ceçip ceçmemeıi lüzumu 
bakkında bir karar verecektir • 

lngiliz •Bakanının Prag'a da gitmesi 
muhtemeldir. 

Pariııte konufulcnlar 
PARIS, 1 (A.A.) - Matbuat, Sir Say 

men ile Bay Laval'm dünkü göriiımele
rinden bahsederek Londra ile Paris ara-

Deniz meselesi 

Japonya yeni bir 
teklif · yaptı 

Üç devlet arasında yeni 
hır uzlaşma planı 

1 

LONDRA, 1. A.A. - Bahriye 
makamatının lngiltere - Amerika 
ve Japonyanın bahri tezler arasın· 
da bir uzlaşma planı vücuda ge
tirmeyi derpİf etmekte olduğunu 
bildiren şayialar ayrıca tunu da 
bildirmektedir ı 

Japonya, lngiltere ve Amerika
dan mütekabil bahri proğramları
nı birbirlerine bildirmek üzere bir 
toplııntı yapılması ve ayni zaman· 
da 1935 ve 1936 seneleri zarfında 
timdiki kuvvetlerden fazla intaat 
yapılmaması teklifinde bulunmut· 
tur. 

Japonya, muahede mucibince in
tasına mezun olduğu hadde yakın 
mikdarda ve diğer iki devletten 
ziyade cüzütamlar in4a etmit ol
duğundan Japonyanın teklif et
mekte olduğu sistem, 1936 senesi 
nihayetinde dört devlet arasında 
5.5.4 nisbetinde müncer olacaktır. 

Harici kü,ük haberler: 

'i- Taymis gazetesine göre, Siyam Kra-
lı tahtından feragat etmek üzeredir. 
Yerine geçecek olan 11 yqındaki yeğe
ni Prenı Anada hviçrede bulunmakta
dır. 

Görele beıediyesınia 
bir lutufkarlığı 

GöRELE (Milliyet) - Kasa
banın tam orta yerinde terefli bir 
mevkii olan mefhur belediye gazi
nosunun yeniden ve tıidilen yapı
larak belediyece Haziranda idman 
ocağına verileceğini duyduk. 

ımdaki görütlerin birliğini kaydetmek
tedirler. 

l\'laten gazetesi ıunları yazmaktadır: 
"Londra'nın programı aynen baki kal .. 

maktadır. Geriye, programdaki muhtelif 
tekliflerin hangi uluslarla ve ne gibi bir 
sıra takip edilerek münakaşa edileceği
nin halli kahyor .,, 

Berlin' de açılacak olan görüımelere 
Sovyet Rusya'run ali.kasına temas eden 
gazete ıunları i!Ave etmektedir: 

"Her hangi bir teşebbüsün Şark Lo
karnos-u projesinin merkezi sikletini de .. 
ğiıtirmeıinden ve tesirıni zayıflatmasın· 
dan çekinir gibi görünen Sovyetler, bu 
tıususlarda yeni malumat etde etmek. aı·· 
zua?Jnd ·dular. Şark andla§ması pıojesi 
birinci planda kalmaktadır." 

Pöti Parixyen ıunıarı yazmaktadır: 
"lngiltere, Sovyet Kuayanın uluslar 

B:hengine kat'i olarak girmiı olduğunu 
ve Avrupada onun teıriki mesaisi olma
dan mühim ve müstakar bir ıey y,\1lıla
mryacağmı anlamağa başlamııtır. Bu -
nunla beraber, lngıltere halkında Sov· 
yet ı{usyaya karşı bazı çekingenlik he
nüz mevcut olduğundan, lngiliz hüku
met adamfan bunu gözönünde tutmağa 
meehurdurlar.,. 

(Eko dö Pari) gazetesi §Öyle düşün
mektedir: 

"Franıı~ Ye lngıliz hükiım<.t.leri 3 1u
batta Londrada yapılan tekliflerin biribi
rinden ayrılmaz! k prensipine bağlı kal • 
maktadırlar. 

"Bır taraftan lngiltere, bir taraftan 
orta ve ıark Avrupası müttefikleri veya 
ıerikleri arasında tercih yapmak vaziye
tindi. olacak olan Fransa, garp hava ant
laşmaıını elde etmek için ne §İmali ıarki 
antlaşıuasını bırakmalıdır ve ne dt! timaii 
ıarki antlaıması yapmak için garp hava 
anla.§masından vazgeçmelidir.,, 

LONDRA, 1 (A. A.) - Londra sefiri 
vasıtaıile, Sovyet hükumeti, Sir Sayme· 
nin Moskovaya gelmesi için davetini 
kat'i olarak teyit etmİJtİr. 

Yunanistanda 

Kra·İ) et aleyh nde yapıla
cak büyük nümayiş 

ATINA, 1 (Milliyet) - Pazar günü 
cumhuriyet partileri tarafından kraliyet 
taraftarlarına mukabele olmak üzere ya· 
pılacak miting umumi istirahati ihlal ... 
decek bir ıekil alacak olursa bu mitingin 
yapılmasının menedileceğini Baıbakan 
gazetecilere ıöylemiştir. Baıbakan kra
liyet taraftarları reisini de çağırarak l<ra· 
liyet lehinde her türlü nümayiılerden çe
kinmesini tenbih etmiıtir. 

Pazar &ünü Selanikte yapılacak mi· 
tingde nutuk söylemek üzere iıçi ve 
çiftçi partisi başkanı Papanastaıyu Se
laniğe gidecektir. 

Atinada İngiliz tayyareleri 
ATINA, 1 (Milliyet) - Dün Tatay 

tayyare istasyonuna bir lngiliz askeri 
tayyare bölüğü gelmiştir. lngiliz harp 
tayyareleri bugün Atinanm üstünde u
çuılar yapacaktır. 

Venizelosa suikast davaıı 
ATINA, 1 (Milliyet) - Venizeloı 

ıuikaıtı davasına dün de devam olun • 
muştur. Dünkü muhakemede tahit ola
rak dinlenen adli tıp doktoru Y orgiyadis 
V enizelosun hadise gecesi bindiği oto
mobilde bulunan fitek kovanlarının suç
lulardan F asula'mn silahından çılmı.ıı ol
duğunu teyit eylemittir. Muhakemeye 
devam edilmektedir • 

Türk-Alman ticareti 
BERLlN, 1.A.A. - Almanyadaki 

Türk ticaret odası senelik toplantıaım 
yapmııdır. Oda reisi bir nutuk aöyliye
rek Almanya ile Türkiye arasındaki ti
cari mübadelenin mes'ud inkitafından 
bahaetmiftir. 

Malatya Fırka ka:ıı:a 

kongr~si 
MALATYA (Milliyet) Cümhu

riyet Halk Fırkası Kaza kongresi 
açıldı. idare hey' etinin faaliyet ve 
hesabı katiye ait raporları &Öz bir
liğiyle kabul edildi. l 935 bütçesi 
ise 10,000 lira olarak tespit edil
dikten sonra idare bey'eti seçimi 
yapıldı. 

. ,. ......... ~ ... '~· ... ---~~ ..... '-; .... ~·/'· .. : . ;-..··: 
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Macaristanda sıkı tedbirler 
BUDAPEŞTE, 1. A.A. - Neşredilen bir emirname ile bütün ufTI 

mi İçtimalar ve siyasal tezahürler menedilmiştir. 
Alakadarlar, bu tedbirin geçici olduğunu söyliyor~ar. .. 
Bay Lava/ se firimizle görüşt.~ 
PARIS, 1. A.A. - Dış işleri bakanı B. Laval, Türkiye Ba 

Elçui B. Suaıl'i kabul etmiftir. 

Kagseride Atatürk heykeli diitı 
büyük merasimle açıldı 

KAYSERi, 1. A. A. - Büyük lediği çok özlü sözleri halkııı e 
ônder Atatürk'ün Belediye tara- rekli alkışlariyle karşılandı. H 
lından askeri kiyalette heykeltraf kelin üzerinden bayrak alınıftl 
Kenan Ali'ye yaptırılan heyke- onbinlerce halkın "Yaşasın Je 
lin açılma merasimi bugün saat türk, yaşa, varol, Büyük Ô"': .. 
14 de Cümuriyet meydanında ya- sesleri ve halkın bu esnadakı 0 

pıldı. Şehir baştan başa donan- den ve candan gelen tezahiiriİ J 
mıştı. Daha sabahtan meydan on büyüktü. Halkevi Başkaııt, 
binle~c~. hal~ ile dolmu~~u. Şehir- türk'ün büyük fQhsiyetinin /d 
de buyuk bır canlılık goze çarpı- metini uzunca anlattı ııe aJkı~ 
yord~. He~ dükk~n.ve eu bugünün dı. Şehir ııe gençlik namın~·~h 
şcrefırıe suslenmıştı. Saat 14 de söylevler söylendi. Atatürk üfl. 
artık Cümhuriyet meydanında kı- k l" v·1· t K lordu Beleılı 

ld d h . . k" k l e ıne ı aye, o , 
mı anma?ın a ı ım anı a ma- Halk Fırkası, Halkevi, ı, Batı 
mışltı . .V'!1alı dvekkdolordu kumand~nı Demiryolları ve Sümerbank 'ı 
yer erını ı an sonra merasımc I d l ki ko ld BulT" 
başlandı. Çok güzel bir kaide üze- ın an çe .en er. nu u. A]: 
rine konan Atatiırk'ün heykeli bü- sonra geçıt resmı ba,ladı. 6 1' 
yük bir Türk bayrağına sarılmıştı. miz, mektebliler, Atlı spor ııe .1 
.Vali ve Belediye Reis'i heykelin a· yakcılar alkışlar içinde geÇ~ 
çılmasına Kolordu Kumandı Ge- Geçit resmi bir buçuk saattaJI 
neral Ali Hikmet Ayerdem'e bı- la sürdü. Kayseri büyük baY 
raktı. General Ali Hikmet heyke- günü yaşıyor. Tezahürler ııe 
lin kordelasını keserken kua söy- kın heyecanı devam ediyor. 

ı- ·ransanııı !:>urıye 

fevkalade komseri 
--o-

Şehzimızaen geçti bir ay 
sonra hnkaraya kelecek 

Fran:lanın Suriye fevkali.de komiseri 
Bay !Vlartel dün akşam T oroı ck&presile 
şeıırimize gelmiı ve Haydarpaşada ken
disini ~ ali namına belediye turızm şu .. 
beıi mudürü Bay Kemal Ragıp, polis 
müdürü namına Bay Nail ve Fransız se
fareti erkanı .kartdamııtır. Komiser şe
hirde ancak bir buçuk saat kadar kalınıf 
ve akşam elupresile Parise hareket et
mittir. 

V' erilen habere göre Bay Martel Suri
yeye ait bazı itler hakkında Franıa bü
kUmeti ile göriıımek üzere Pariae git
mektedir. Bir müddet oonra tekrar Su
riyeye dönecektir. 

Br muharririmiz kendisile görüımüf
tür. Bay Martel demittir ki: 

- Ben her sene iki defa Pariıe gide
rim. Bu ıene de mutat ıeyahatlarımdan 
birini yapıyorum. 

- lstanbul yolunu tercih editinizin 
huıuıi bir sebebi var mıdır? 

- Bu yolu tercih edişimin ıebebi bu
nun daha kısa olma11dır. Bu suretle bir 
hafta kazanını§ oluyorum. Bir aya kadar 
tekrar Suriyeye dönerken Ankaraya uğ
rayacağım. Ye Türkiye ricalini ziyaret 
edeceğim. 

- Ankarada mü~akereler mi cereyan 
edecek? 

- Pek uzun bir müzakere mevzuu 
yoktur. Aramızdaki dostluk ve iyi kom· 
ıuluk münasebatını takviye edeceğim. 

"Fransa ile Türkiye araıında mevcut 
Suriyelilerin Türkiyede ve Türklerin de 
Surıyedeki emli.klerinin, mallarını 'Sureti 
tasfiyesine dair olan mukavelenaınenin 
tatbikatına dair bazı meaeleleri ııörüıe
ceğiz. 

- Hudut meıaili var mıdır? 
-Hudut için hakkında goruımeyi 

icap ettirecek bir mesele yoktur. 

Halkcvi Baıkanı 
Ankaraya gitti 

htanbul Halkevi Batkanı Bay Refi 
Celil Bayar dün akıam Ankaraya git • 
miıtir. Bay Refi Celal Bayar Ankarada 
sigortacıların toplantısında bulunacak 
ve hafta sonunda dönecektir. 

Ambalaj gibi sanlan 
ince kağıtlar 

Muhtelif ıeylen> sarılmak ıuretile bir 
nevi ambalaj va11ta11 olarak hariçten ge
len İnce kağıtların sigara kağıdı evsafını 
haiz olup olmadıklarım tesbit için nümu
ne alınıp muayene ettirilmeıi gümrükle. 
re bildirilmiıtir. Sigara kağıdı yerine kul
lanılabileceği böyle muayene ile anlaıı· 
lan ince kağrtların da girmesine mü•a· 
ade edilmiyecektir. 

Halkevleri arasında 
AKSARAY, 1. A.A. - Niğde Halk· 

evi muıik.i ve ıpor komitesinden bir he· 
yet bir maç yapmak ve müsamere ver
mek üzere ıebrimizo ııelmit fll'kanııza 

Şehir ve 
Belediye --Akşchirde eğlenceli " 

istif ad eli konferansla' 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Ş•. 

mız belediyesi daimi encüıneıt u 
!erinden ve çocuk esirgeme !"1 
mu bafkanı Bay Nadir Tahsı.11 

darli oğlu tarafından (Beledı~ 
!eri ve en iyi ifa tarzı) nan:ıı 
da Cümhuriyet Halk Fırkası. 
!onunda bir konferans veril1111f 
halkın da ittirak ettiği bu ko: 
rans bütün belediye memur, 
ve ameleleri gelmittir. Hararet 
sevinçle kartılanan bu konfet 
!ar seri halinde verilecek ve . 
dern ,ehrimizin imarı), (Şeh1' 
de sıhhat), (Şehirlerde ehli h5 

bakımı) mevzularıyla devaııt 
cektir. 

Bay Nadir konferansında ~e 
teker bütün belediye memutl 
leri üzerinde i9lemit ve (B~~ 
hasebeci olsaydım) veya (zır 
lediye memuru olsaydım) ver• 
zifat amelesi olsaydım) di~e 
bu itlerin en güzel örnekler~ . 
lemif ve dinleyicilerine köıd~t 
istifade ve nete gecesi geÇirJ11

1 

Muhasebeyi bir insan boğaıJll5,. 
zeten hatip bu boğaza daiııı8 
da nafi ve kalörili mevat atılıll 
nı ve yani randumanlı nıaJr.JI 
yapılmasını ve muhaaebeciııJit 
hususta eli titremesini aöyleıJI lı 
methur (Lafayeti) misal ola;:. 
termittir. Halkın vergi ve . 
borcunu bir bahçenin çiçeıJe~ 
tahsildarları da bal arısına t~ 
etmiftİr. Zabitai belediye ııı; 
!arma ayaklara 'kollara ıı:ıal I ~ 
ren gezen ve dütünen bir ~; 
arması ve belediye otoritet1 tıll 
ve tanzifatçdarın tehir ~ar~I 
en emektar ve en gayretlı,~1Ii 
mil bir eleman olduğunu to Jııl 
rek vazifelerini anlatınıt ve1'irl' 
mektar insanların pislik ".e ,e 
doktoru olduğunu söyleıı:ı: ,,f 
saat devam eden bu tatlı 0 

el 
sına alkıtlar arasında nitıar 
mittir. 

Antalyada şehir işle 
ANTALYA, (Milliyet:.;5 

talyada imar faaliyeti d d·re 
ilerlemektedir. Yeni b~le ~f)I 
si ve meclisi memleketkk .. 1 etl 
münevverlerinden tefe .. ~eli 
ğinden bu heyet tehrin. gude 

Memlekette içtimai hayatın en 
ön safında yürüyen ocaklı gençler 
için bu en müsait binanın böyle 
·bir idman müesesesine mal edece
ğini çok yerinde bir sevinçle kar· 
karşıladık ... 

Bir seneden beri lstanbulda bu· 
lunan Aıbdi Karakaşın yerine Sü
leyman Kığılı seçilmek auretile es
ki idare bey' eti ibka edildi. Vila
yet kongresine gidecek üç mümes
sil de seçildikten sonra kongra yü
ce Önderimize bağlılık duygu ve 
tezahurleriyle kapandı. 

· miaafir olmuıtur. 
si için her fırsattan istıfa Irıı'" 
tedir. Yolların beton >?'Pcİ;ıil' 
çin uğratılmaktadır. Şı?1 rol 
kılmet civarında kısa bır Jsll Yeni belediye reisimiz bay Riza 

Gugunun gençliğe kartı gösterdi
ği çok samimi ve lütufkar iltifat
larına şükranla borçlu alan gençler 
belediye gazinosunu çok müsait 
bir salon haline getirerek memle
ket ihtiyacına tekabül edebilecek 
bir mükemmeliyette hazırlaya
caklardır. 

Avusturyada milli sosya· 
list kurumları 

ViYANA, 1. A.A. - Yukarı Av'.ıstur
ya emniyet müdürü Kont R~•C•Ü, Te
legraf gaTetesine verdiği bir be)lannat• 
ta ulusal sosyalst teşkilatlannrn yüzde 
•ahennin fuhedildiklcrini söylemiıtir. 

Balıkesir ıehir mezarlığı 
BALIKESiR, (Milliyet) - Ken

tin civarındaki İnezarlıklara ölü 
gömülmesine nihayet verildi. Bele
diyenin artık muntazam bir mezar· 
lığı vardır. Bu mezarlığa bu sene 
çam fidanları dikilmektedir. Me
zarlık fdırin timal tarafında ve 
100 metre uzaktadır. 

· · yaP maktadır. Tecrübe ıçın rrte 
yol arzuya muvafık ge 

1 
i f 

batlı diğer caddeler ayıt 
ifrağ edilecektir. uıe' 

Yeni belediyenin ricahs! ..,ii 
b. "" ır ,.

Nafıa Vekaletince ır y- baııJll 
disi gönderilmi,tir. Kasa pıl 
dern bir tekilde planı ya 
tadır. 



HAFTANIN YAZISI 

Sular! 
ftl. lfler ne ırularda bilmem ama ıu a:;.i yolunda ... Şarıl farıl akıyor. 

•m de ağzıpıın sulan buna akı
hr. Su deyip geçemeyiz ... Her fe· 
=:.suyuna gitmek zaman felıefe
lllQ rı baş wnduidir. Su uyur, düş
tcı il uyumaz. Su saman altından 
I . ~kar. Demir boru içinden de. 
::• de sudur. Llikin blribirine 
~ zemez. Birisi sinsi ıru, öteki 

il ıudur. 
~Eğer suları tasnife kalkarsak u
lt il bir liste yapmak gerektir. He

bir deneyelim: 
" - Her özendiğimiz şeyi gördük
'ev~karı ağzımızın suyu, bir ma • 

ı ıudur. 
lıe .__ Saman altından yürütülen su 

(hali) bir ırudur. 
,-- Kırkçefme suları Vakıf, bi

llaleyh (ruhani) bir sudur. 
.__ T erkoı suyu ise ( rumi) bir 

~IU'. (Mıuluğu açarken önünü
ilikleyin!) 

.__ imam suyu - ismine aldan-
~ - laik bir ıadur. 
- Gülmyıı, nebati; 
- Et ıuyu, hayvani bir ırudur. 
- Kaya ıruyu tabii, 
- Y ağmar ıuyu ülihidir. 
- Saç ıuyu ırun'i olduğa gibi. 

* * • 
rı,,Su uyur düfman uyumaz, derler.' 
~anın uywnadığını denemiş-

• Lakin suyun uyuduğuna ba
"'1erde ııördüm. Geceleri T erkoı 
~ uklarını açın, siz Je görür•Ü· 

· Ne ses var, ne sada. 
.Cer,ek T erkos suyuna bir ha • 
~lik, blr ağırbaşlılık geldi. Eski-

fibl fUradan buradan patlayıp 
tlttıkiarda kaynaklar )'Qpmıyor, a
~ rıelere bile kendini ağır satıyor. 
ttlbuki Kadıköydeki Elmalı ıru-
~ öyle mi? .. Ne de olsa bir huauıi 
t. it.etin sayrı; ucuz ve mutedil. 
trkos gibi resmi değil... Resmi 

.. ü beylik diye türkçeye çevi
er var. Terkoa suyuna (bey-

) diyemeyiz. Çünkü bizim ana
• İzde beylik çeşmeden bedava 
~ilir, halbuki; ,imdi eski umu
terkos çqmelerinden bile para 
IU vereceklermİf. 

.4.rlııolıun. Kendi öz malımuı 
etten düşürmek reva mı idi? 

t kadar pahalıla,.rsa o kadar if. 
ederiz. Aboneler de ıeve •e· 

bu parayı verirler ve vermeli • 
~er. Zaten abone demek ne de
ittir? 
1' erkoı gölümüzün, tatlı ve ber

suyunu içimizcı sine ıine içer· 
bize bu nimeti veren su boru
e, tazyik tulumbasına karıı bü
nıinnettarlığımızı hatırlama • 

lteami su ile hususi suyu biribi-
:'tlen nasıl ayırt edersiniz? .. Ta

an mı? Hayır. Adından mı? 
ifa değil ... Parasından gözüm! 
mi ıu pahalı, hususi ıu ucuz
. Buna pahalı diyecek yerde 
erli de diyebiliriz. 

B. FELEK 

~~üb Verem dispanseri 
\' eremle mücadele cemiyeti tara· 
lln Eyüpte yaptırılacak olan "·f."· 
diapanserinin ve Erenköy sana -
llıııunun yeni pavyonunun temel 
nıeraaimi önümüzdeki perfembe t yap;ac~lı~ S A 1 

U. Bankaaından alınan cetveldir) 

28 ŞUBAT 935 
"\l(ŞAM FiYATLARI 

iıllKRAZL.\R 1 TAHViLAT 
...... d•h.i'i 96,50 
l:rıani 98 Rıhbm 10.75 
nıu~ 30,40 An. 1niime•ıil 53,60 

,. 11 28,80 An. tahwai 1, 11 48 
" 111 29,30 An. tahvili 111 

ESHAM 
\~l\1'.a11 Nama 10 ı Reji kuponıu• 
tc'-ıilin• 10,15 Telefo• 
, il.uiı 971 T orkoı 

2,25 
14,10 
17,...-
13,50 
9,90 
0.95 
l,55 
465 

1)• Cumlaa- Çimento 
'-.nkau 63 ittihat dey. 
"'Y 31),25 Şaf"k de1. 

t.i lwı hiııe 26 l!al7a 
•J"r-iye 16 Şark m. KE& 

ÇEK FiYATLARI 
12,06 Prai 19,0:> 

609 Bır-lır.at 35,24,75 
9,38,86 Mosko•a 10,86,75 

79.97,50 Bır-rlia. ı,98,25 

•• 2,45,35 Madrit 5.81.80 
b4,-4cl B·Jdape,te 4.44.75 

3 . .W.40 Var,ova 4.22 
l,17.7:;, BU!t.ret 78.97.80 
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~. 213 ... -.1 Dinar G5 
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Ş EH i R HABERLERİ 
EKONO~M=l~----------~~M~~~--.... ----------.............................. .. 

Fazla seyyah ekteblerde de veremle . ~::~~:hçe 
Getirtm_e~ için savaş teşkilatı yapılacak Stadyumu 

Türkofisin davetiyle Anka K 
rada bir toplantı yapılıyor urumun dünkü ·kongresinde az 

Memleketimize fazla miktarda gelirle epeyce çalışıldıgu l anlaşıldı 
aeyyah gelmeaini temin edecek eııaı
lan müzakere ebnek üzere yakında 
Ankarada Türkofi&in daveti üzerine 
turizm ile allkadar tefkili.tın murah· 
haslarından mürekkep bir toplantı 
yapılacağını yazmı9tık. 

Türkofia bu toplantıdan evvel tu
rizm iılerile ıne§gul olan teıkilata 
bir tamim ıöndermİ§ ve turizm hak
kında tertip ettiği bazı suallere ce • 
vap verilme&inl iatemiıtir. 

Bu meyanda Türkiye Turinıı ve 
Otomobil klübü de lazım gelen cevap
ları vermit ve Türkiyeye fazla seyyah 
celbi için noktai nazarını bildirmİ§ • 
tir. 

Ankarada yapılacak toplantıya 
Turing klüp namına Bay Şükrü Ali 
ittirak edecektir. 

GUmru~ten son günlerde ıı 
kadar mal çekildi? 

Yünlü ve pamuklu men&ueatla di
ğer bazı eıya hakkındaki tenzilatlı 
ırümriik tarifesinin kaldırılmıwna ait 
kararın tatbikindenberi gümrük itle• 
rinde bir durgunluk haaıl olmuıtur. 

Buna en büyük sebep kararın tat
bikinden evvel bet gün içinde tenzi
latlı tarifeden istifade edilerek güm
rüklerden bir hayli mal çekilmit ol
maııdır. 

Bu mahn deieri yüz binlerce Jj. 
rayi bulmu§tur. 

Samsunda toton satı,ıarı 
Samaun mıntakaamın 934 aenesi 

tütün mahsulü 5 milyon kilo tahmin 
edilmektedir. 

Şimdiye kadar dizi halinde mah • 
aulün yüzde 40 ıatılm1ttır. 

Malıaul 0,65 il& 100 kuruı, gör -
mezler ise 0,13 ila 0,26 kuru§ araam
da satılmaktadır. 

Demet ve paatal aatııı on bet ıün 
aonra baılıyacaktır. Amerikan kum· 
panyaları mübayaalarma hararetle 
devam etmektedirler. 

Bu sene tütünlerin tamamen satı
lacağı nmulmaktadır. 

Lıhistan eima resmini indirdi 
Lehistan hükUnıeti elma üzerinden 

aldığı gümrük resmini mühim mik • 
tarda indirmittir. 

Eekiden l 00 kilo elmadan 68 zalti 
alınırken ıimdi 35 zolti alınacaktır. 
Bu tarife üç ay tatbik edilecektir. 

lzmirde stok mal azalıyor 
Yeni i.ıihsal me .... iminin yaklaı 

ma11 üzerine Türkofi• ihraç eıyaaı 
atoklarmm miktarsnı alıt ve aah§ fi
yatlarını öğrenmek Üzere ıubelerin -
den mal\ımat i&temittir. 

lzmir ıuheai geçen seneki 360,000 
çuvallık çekirdekaiz üzüm rekolte•; · 
nin 300,000 çuvalının kimilen satıl · 
dığsnı, elde atok olarak ar.cak 57-f.. 
bin çuval üzüm kaldığını bildirmiı -
tir. 

Bu miktarın yeni mahsuJJer piyasa· 
ya çıkıncaya kadar ta:mamile 1ıatı1n • 
cağı kuvvetle tahmin c-dılme1<tedir. 

28 bin çuvallık incir r•kolteai ise 
hiç kalmamıt!ır. 

Pamuk rckolte&inden de 11 bin 
balya kalmııtsr. Bu miktarın da iç pi
yasaya ancak kifayet edeceği nnlatıl
mıtlır. ------- ·--------
MAARiFTE 

İngiliz Üniversitesinin 
bir hediyesi 

Londra Univcrıiteıi Astronomi Ens
titüsü Istanbul Universite&ine beı ıan· 
dık kitap hediye etmiıtir. Kitaplar ııüm· 
rüğe gelmiıtir. Bugünlerde çıkanlarak 
Fen Fakülteıine teslim edilecektir. lngi
liı Univerıiteıinin gösterdiği bu al8ka 
büyük memnuniyeti mucip olmuıtur. 

Kıdem zammı 
Resmi ilkmektep muallimleri bu sene 

kıdem zammı göreceklerdir. lstanbul 
Maarif müdürlüğü ilkmekteplerde çalı
,an muallimlerin sicillerini tetkik ede • 
rek uzun bir rapor hazırlamaktadır. Bu 
rapora göre, maaşlarına kıdem zammı 
yapılacak muallim üç yüzden fazladır. 
Şimdiye kadar kıdem zammı görmeyen
ler ile iki raporu müsbet çıkan mualljm. 
lerin maaılarına da kıdem zammı yapı
lacaklar. 

Kız kol.eji mezunları 
htanbul Kız Kolleji mezunları cemi

yeti mart ayında azaları için bazı eğlen
celer tertip etmiıtir. Cemiyet ki.tipli ~ 
ğindon aldığımız prograı.11 atağıya der· 
cediyoruz: 

1 - 3 mart 1935 pazar günü klüp a
zaları Taksim Bahçesi yanındaki Dağ • 
cıhk Kulubünde toplanacaklardır. Saat 
5.30 da ı:elmek iıteyen azaların Dağr.:
lık Kuliibünde bulunmaları rica olunur. 

2 - 10 mart 1935 pazar günü cemi
yet Park • Otelinde saat 5.30 da danslı 
bir çay ziyafeti verecektir. Azanın da
vetlilerile gelmeleri rica olunur. Fazla 
malumat isteyenler Kuliip Reisliğine 
müracaat etmelidirler. 

3 - 17 mart 1935 pazar günü cemi
yetin Park · Otelindeki salonlarda Ma
dam Zender tarafından tan konseri ve 
Mösyö Zender tarafından da Bi.zanı san' 
atı h:ıklundft bir konferans verilecektir. 
Az:ının bu fırsatı kaçırmayıp ıelmeleri 
rica clunur • 

Veremle mücadele cemiye tinin dünkü yıllık kongruinde 
bulananlar 

Veremle Mücadele Cemiyeti yıl
hk kongreaini dün saat on buçukta 
halkevi salonunda yapmı§tsr. 

Kongreyi umumi merkez batkanı 
general Ali Çelunlı açonıı ve gelen Ü· 
yelere letekkür etmitnr. 

Bundan aonra kongre heyeti ~1-
mit, bafkanlığa general mütekait 
Galip, katipliğe de Bay F azrl Şera • 
fettin seçihni§tir. 

Kongrede evvela ıenel katip dok
tor Bay Tevfik lamail cemiyetin bir 
yıllık çahtma raporunu okumUJ ve 
demittir ki: 

- Cemiyetimiz 1 ikincikanun 935 
te sekizinci çalıııona yılına girmittir. 
Bundan evvelki yıla ait yaphğunız 
iıler ıunlardır: -

Eyüp diapan&erindeki çalıpna yo
lumuzu bu yıl çok değiıtirdik. Şim • 
diye kadar arkadaılanmız orada pa
rasız olarak haftada iki gün çahtı • 
Y.orlardı. Bu yıl oraya di&J?aıı&er iıle
rınden anlar bir dok.tor koyduk ve 
çalıtma ırünlerini üçe çıkardık. 

Bu diıpanaerde 1933 yılında l063 
hastaya bakslmııts. Bu yıl bunu 2991 
e çıkardık. Bu yıl Eyüpte cemiyet 
tarafından ıatın alınan bir artada ye
ni bir dispanser binasının yapıbnaSt· 
na batlanaoaktır. Bunun plaruarmı da 
hazırlayarak ait olduğu yere verdik. 

(Ya§ı nak yolu) mecmuası hu yıl 
vert'-m ıavaı,na ait bütün propagan .. 
da va&1talarmı kullaDIDJf ve muhtelif 
zamanlarda gazetelerde yazılar "e o
kullarda veremden korunma hakkın
daki kartonlar ve aaire ile elden ıe
len bütün yardrmlan yapmıtlır. 

Gelir itlerine gelince, bu yılda 

resmi yerlerden yardım görmedik en 
büyük kİlrnnız rozettir. Bu yıl rozet 
ırünümüz cumhuriyet bayramına rast 
ııeldij-i için mühim bir varidat elde 
edilemedi. Bunun için Ba}bakana ııü· 
nümüzün değiıtirilm"-'İ ricasında bu
lunduk. 

Üyelerimizden, banka ye müeaaese
lerden 5299 lira 75 kuru, tahsil et . 
tik. 

.• !a~hhüdat itini ancak bu yıl iıte
dıguwz §ekle ııokmak üzereyiz. Bu 
yıl bütün aidatı gÜnÜ gününe tahıil 
edeceğiz.,, 

Bundan aonra cemiyetin yeni yalda 
yapacağı itle.- görii§üldü. Azadan 
Bay lamail Tevfik, Bayan Safiye Hü
seyin cemiyetin azasınm artmaıı için 
okullarda Hilalia.hmer letkili.tı yapd
~ığı gibi yeremle mücadele cemiyeti 
ıçin de bir tetkilat yapılmasını iıte • 
diler. 

Bay Mu&tafa Faik te bu te§kilatın 
okul.lar 1arasında olduğu gibi, esnaf 
eemsyet eri ara&1nda da yapslma&1nı 
istedi. Her iki i&tek te heyeti umumi
yece kabul edildi. 

Bundan aonra, yeni idare heyeti se
çimine geçildi. Kongrenin sonu ile 
merkezden çekilen üç üyenin yerine 
kur'a ile yeni üyeler aeçHmeai i&ten
di. Ve e.ı..i Üyeler ekseriyetle yeni ysl 
üyeliğine aeçilıliler. Bunlar da ge
neral Galip, Bay Mustafa Faik Bay 
Zekidir. ' 

Kongrenin aonunda büyüklere &ev
gi ve aaygı telırraflan çekilmesine 
karar verildi. Bu karar alkıtlarla kar
tılanarak kongreye aon Yerildi. 

T oros gençleri toplandı 
Kongrede Ankara ve Mersinde de 
birer şube açılmasına karar verildi 

Toroı gençleri dünkü kongrede 
Torc>a Gençler Birliğinin senelik kon

greoi dün saat 14 le Halkevi salonunda 
toplanmııtsr. 

Kongreyi birlik baıkanı Bay Suavi 
açımı ve ekıeriyetle kongre baıkanhğı 
kendisine verilmiıtir. lklnci batkanhğa 
ilhan, katipliklere Celal ve Orhan seçil
miılerdir. 

Birliğin bir aenelik çalı,ma ve müra
kıp raporları okunmut, yeni yılda kurum 
Azalarının artması j çin Ankara da, Mer . 
.ainde ıube açılması iatcnilıniı ve ı..kseri
yetk k•bul edilmittir. Nizamnamede ta· 

iki ecnebi gazeteci 
şehrimizde 

Seylan adaaında çakan The Sylan 
Obaerver gazetesi baş muharriri Bay 
Herbert Uluıı;al bir kaç gün evvel 
tehrimize gelmi§tİr ve buradan An -
karaya gidecektir. 

Hintli me&lektı:ı.ıımız Ankarada 
bir müddet kaldıktan aonra , bazı tet
kiklerde bulunmak Üzere lstanbula 
ıı;elecektir. 

Diğer taraftan bir çok Anlerikan 
gazete ve mec:nuaları muharriri bu . 
lunan Bııyan Whiller tehrimize eel • 
mittir. 

Amerikan gaz~teciai ara ııra dün-

d~liıt. yapslarak aidat olarak alınan para 
bır !ıradan 50 kuruıa indirilmiıtir. 

Konırenin neden dolayı ıeç kaldığı 
idare heyetinden aorulmuı ve bu hususta 
bir çok münakatalar olmuıtur. 

Yeni iddre he:;t.tint: Bayan 
Hurıide, Bayan Hatice Ba;an Kıymet 
Orhan, Mittıat, Celal, ' hmail K .... al' 
Yahya, Nevzat seçilmitlerdir. ' 

Murakabe : • ~tine de Bayan Feride, 
lhı11n, Roııhim ı "\iıtnitli.-. 

Ko· .ı.re münaaebetile büyüklere ta • 
zim telgraflan ~ekjhn" rıtir. 

Genç.er mahfilinin 
müıamcrc:eri 

C. H. F. F atib kazası himayeain. 
de bulunan Türk ııençler mahfili 15 
g-ünde bir vermekte olan müsamerele
rinden 10 uncu temsilini dün ıaat 15 
le Letafet apartım.anındaki merke2İn· 
de vennittir. 

Müsamerede Fatih kandili iımin
de bir perdelik facia ile bir perdetik 
(Kadın aıker olursa) komedisi oynan 
mış. ve çok bej'enilmiş.tir. 

ya ıeyahatine çıkmaktadır. Bu defa • 
ki seyahati dördüncü dünya turneıi
dir. 

Plan tanınmış bir müte· 
hassısa yaptırılacak 

Y enibahçede yapılacak &tadyum i
çin belediyeler bankaamdan 250 bin 
lira istikraz etmek niyetindedir. 

Bu iıtikraz yapılıraa evvela iatim
li.k i§i bitirilecek, aonra da inşaat ya
pslacaktır. Şimdiye kadar belediye • 
ye bir çok planlar verilmittir. Fakat 
hunların hiç biri belediyenin yaptır· 
mak i&tediği ıtadyuma uygun görül
memittir. 

Bu ıtadyum için en yeni ıtadlar
dan birini yapan maruf bir mütehas
uıa mC acaat edilmesi dütünülmek • 

· tedir. Belediye parayi aldıktan aonra 
kararını verecektir. 

Tayyare cemiyeti mudur 
- muavinliği 

Şehir mecliai azasından Bay Feri
dun Ankarada Tayyare Cemiyeti mü-
dür muavinliğine tayin edilmiıtir. 
Yakında Ankaraya gidecektir. 

Bay Feridun ıehir meclisinden ay. 
nlacağma göre, yerine yedeklerden 
doktor ıeneral Refik Münirin gelme
ai muhtemeldir. 

Belediyenin alacakları 
Bütün belediye reıimlerinin hazi

rana kadar bakayauz toplanması fU• 
belere bildirilmittir. 

Varidatı tamamen toplayan me -
murlara geçen aene olduğu ıibi, bu 
ıenede ikramiye verilecektir. 

Temizleme işleri 
Belediye ıehrin temizliğini daha 

ziyade temin etmek için 935 bütçeai
ne konacak tahaiaatla temizleme tank 
lan almağa karar vennittir. 

Bu tanklarla otomatik olarak ııo
kaklar ve asfalt yollar temizlenecek· 
tir. 

Et ucuz:uyor 
Son günlerde havalar iyi ıittiği, 

balık ta bol çıktığı için et fiyatlan 
diifmÜf!Ür. 

Geçen aene hu mevı imde 60 kuru
t• aatılan kuzu bu aene 45 kuruta • 
dır. Bu sene horozlar da erken yetit· 
miıtir . 

Diğer taraftan kuıbanhk koyunlar 
da gelmeğe batlamııtır. Y akmda fi
yatların daha diipnesi beklenebilir. 

Taksim - Karaköy 
arasın da otobus 

So.ı • üıı.lercle >d:ye ı..ulın ~n ::;· · 
pılan ince tetkikl~rden lstdr.bul traml'~)' 
)arının ihtiyaca kili ıelmediği 11nla1ıl
mıflır. Bayındırlık Bakanlığı ilr Tram
vay Şirketi arıuındaki müzakereler bit
tıkten sonra belediye de ot<ıiıolia itletmek 
.aıahiyetini kullanacaklar. Beyoilu ta
rahndaki tramvayların daima çok dolu 
olduğu görüldüğünden Taksim ile Ka
raköy arasında Azapkaps, Meyit yokuıu 
ve Tozkoparan, Tarlabaıı cadde!erinden 
seçiıilmek üzer~ bır 41\ ... ... ·. : • • t't;~i.;j 
au.;umilmekt,dir. Eğer b..ına imkan o · 
!una bu caddoJer otob..ıs seferlerine el
veriıli bir bale getiı u.oıoektir. 

Peynir imaıat:1anelari da 
kontrol edi.ecex 

Taze peynirlerin 11bhi terait altsnda 
yapılmamaıından ve muhafaza edilme
mesinden mütevellit bazı mikroplarsn 
halkın aıhhatine zarar verdiği anlatıldığı 
için Şehir Mecliai tarafından yoğurt ima· 
latlıaneleri hakkında verilen kararın 
peynir imalathanelerine de teımili ala
kadar makamlara bildirilmi§tir. 

HAi inşaatı na haldıı? 
Kerestecilerde inıa edilmekte olan 

ıebze halinin dükkan intaab bitmiıtir. 
Şimdi binanın idare ve müdiriyet daire· 
leri ile depo kısmının inıaatı devam et· 
mektedir. Mart içinde inıaat bitirilecek 
nisanda hal açılacaklar. 

Çocuk Esirgeme 
Fatih kurumu 

Çocukları eairgeme kurumunun 
Fatih kaza kolu dün çok ıürültülü ve 
meraklı bir kongre yapmı§>tır. 

Kongreye Şehzadebaıında Letafet 
apartımarunda halk fırkaaı salonunda 
ıaat onda baılanmıı ve on betle biti
rilmek üzere bet ıaat ıünnüftiir. 

Kongreyi kaza kolu bafkaru Bay 
Tevfik açtnıt ve kongre batkanlı • 
ğına da doktor Bay Salim ,( Jımet, İ· 
kinci baıkanlığa da profesör doktor 
Bay Ziya Cemal, yazıcılığa da mu· 
allim Hasene Ilgaz aeçilmit.tir. 

Kongrede evvela bir ysllık çalıtma 
raporu okunmuttur. Raporda büyük 
iıler yaptığı görülen Bayan muallim 
Hasene llgazın çalı1ma11 , kongre he· 
yetince alkışlarla kartılanm.sıtır. 

Bundan aonra bazı Üyeler yeni tek
liflerde bulunarak kurum namına 
radyoda ve muhtelif yerlerde konfe
ranalar verilmesi, küçük çocuklann 
tramvaylara aıılmalarınm zabıta kuv 
vetile önüne geçilme•i istendi ve bu 
iatek.ler kabul edilerek cebe beı da
kika tatil edildi. 

ikinci celaeyi profesör doktor B. 
Ziya Cemal açtı. Celse açıhr açslmaz 
yeni idare heyeti seçimine baılandı. 

Yeni namzetlerle Mki idare heye
ti üyeleri araaında tiddetli münaka
ıalar oldu. Bazı üyeler aalonu lerket
tiler. Bir kısım üyeler yr.o:i çalııpna 
yılınde itlerinin çok olm "'· 

lı üyü.a: 
Meclisinde 

Beşinci Millet Meclisi dün ilk 
toplantuını yaptı. Yeni Meclisin 
diğer dört Meclisten başka büyük 
bir h.ususiyeti vardır. O da yeni 
meclute lkufın üyelerin bulunma
sıdır. Kadınların ıraylav olması 

• • t , 
yanı rey verıp rey cuabilmesi, Tür· 
kiyede kadın erkek bütün yurttaş
ların kanun namrında müsavi ol
duğunu ve bütün ulusun bir bütün 
teşkil ettiğini göstermekten ba~ka 
ayrıca teşrii noktai nazardan bü
yük bir mana ifade eder ve Beşin
ci Millet Meclisine ayn i>ir kuvvet 
verir. 

Çünkü bu 11ayede Büyük Millet 
Meclisi Üyeleri ıade erkek parti· 
sini değil, ayni zamanda memle • 
ketin ekseriyet tıiifıuunu lf?fkil e
den kadınları da temsil etmekte 
ve meclis bütiin ula111n kuvvetini 
ayrısız, gayrısız olarıak nefsinde 
t•plamıaktadır. Bu suretle hem kaı 
dınlar bunca zamandır kendile • 
Tinden maaluel esirgenen hakb:ırı 
elde etmekte, hem de Büyük Mil· 
let Meclisi bütiin yurttaşların rey· 
leri ve temsili ile daha büyük bir 
kuvvet kazanmaktadır. 

Türkiyede Büyük Millet Mecli
sinin haiz olduğu saliihiyetler np

zarı dikkate alınırsa, böy~·.ı bütiin 
ulusun istisnasız tasvib;ne mazhaı 
olmuf bir mecliste kadın üyelerin 
bulunmasının ayn ve büyük bir 
ehemmiyeti ıJ,ardır. Türk kadını 
yurt dahilinde atıl, durgun (Pas
sil) vaziyetten çıkmış faal, teıeb
büs kudreti sahibi ( Actil) bi,, 
mevkie geçmiştir. Türk kadını (i
dare edilen) bir madun mevkiin
den kurtulmuf ve (idare eden) 
zümre mertebesine vannıştır. 

Filhakika kııdınlanmız bu me
ziyetlerini fimdiye kadar bir çok 
sahalarda iabat etmiflerdir. Her 
türlü meslekte daima laal ve göz
de ro~!er oyniunışlardı. Fakat bü
tün ulusun mukadderatı üzerinde 
amil olabilmek hakkı, her neden
se alelade bir erkekten esirgen· 
mediği halde yüksek ve meziyet 
sahibi kadınlar bundan mahrum 
bırakılmışlardı. 

l,te lkıdınlarımızın saylav se
çip ıeçilebilmesi hakkuHlaki ka
nun bu (gayri tabii) vaziyeti or
tadan kaldırmıf, ve bu suretle bü
tün yurttapların kabiliyetlerinden, 
iııtidatlarından ve meziyetlerinden 
istifade eılebilmeği temin etmif
tir. 

Türkiye, ifte bu büyük devri • 
mi ile bu bir çok garp memleket
lerine de misal olmup, nitekim 
ıimdiye kadar Franıada kadınkı· 
rın rey alıp rey verebilmesi hak
kında ötedenberi sürüp giden ve 
fakat bir türlü ciddi bir neticeye 
bağlanamıyan bir o.;ereyan tekrar 
dtril - -ıeğ.,, •.:krc:cr :ıhı, 1.ı Je rt''· ul· 
tüler yapmağa ba1lamıştır. 

Vakıa kadınların evde oturup 
işrerile güç/erile, ev idaruile meş· 
gul olmalarını daha münasip ve 
Jaha uyg\ln gören ve onları sıya
sal hayata sokm,ık istemiyen bir 
çok devlet C\.Jamları vardır. Bu bil. 
hassa koyu Faşist devletlerinde 
görülmekte ve Faşist liderleri he
men ekseriya bu fikri müılalaa 
etmektedirler. Fakat ne garip bir 
tezattır ki kadınları ulusal meclis
lere a:.nıyan bu Faşist idareleri, 
diğer taraftan onların üniversite
lere girmelerine, mekteplerde mu· 
allimlik, müdürlük, yapmalarına 
ve hattô. mahkemelerde avukatlık, 
hastanelerde doktorluk etmeleri • 
ne mÜscı1:rde vermekte , genç kız
lara mah•"• gençlik teıkilatlarınuı 
bafına bi~.ıassa kadınları koymak
taJırl~. 

Eğer kadınların aırl evde otu
rup çocuklarile meşgul olmaları 
icap etse idi, o zaman onlara soy· 
sal ha)'Ptta her türl;i faaliyetin 
kapılarını kapamak lıizım gelirdi. 
Kaldı ki bu gibi işler hiç bir za
man bir ev kadını olmağa mani de 
ğildir. · 

Türk kadınının elde ettiği bu 
hukuk müıavatı kar,111nda ken • 
dit·ni tebrik eder ve o.ı.ı: yurt 
iş:erinde, yüce muvaffakıyetler di
leriz. 

Mümtaz FAiK 

le vazife alamıyacaklarını , yerlerine 
Bay Naci ile Bayan Zaime Hayriye
nin intihabın• aöyliyerek istifalarını 
verdiler. 

Fakat kongre heyeti muallim Ba· 
yan Hasene Ilgaz ile Bay Vadinin 
istifalarını kabul etmedi. Ve bütün 
ıırarlara rağmen yeni idare heyetine 
ıeçildiler. 

Yeni idare heyeti üyeleri tunlar· 
dır: , 

Doktor Bay Salim Ahmet, Fatih ka] 
makamı Bay Haluk, Bay Halil, Ba
yan Haaene Ilgaz, B.:y Yaafi, Bay 
Ni'.ci, Bay Fuat. Bay Galip , Bayan 
7.:Pime Ha~riyedir. 
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Ağaoğlu Ahmedin bu gazetede lerini yapmıtlardIT; fakat yine 
çrkan "Dünyada aaf dil var mı?,, o köklerden gelen station, speclal 
adlı yazısını (cuma, 22 tubat) oku ıözleri de vardır; demek ki Franıız 
mutıunuzdur. Ancak iptidai kabi- lar bazan latlnce kökleri kendi ta. 
lelerin büsbütün aaf, yani içine liffuzlarına göre değiftİi:mitler, fa 
batka kabilelerin, ulusların dille • kat bazan da talaffuzlarını o kök-
rindcn alınma ,özler karıtmamıt !ere uydurmutlar. Biz de öyle yap-
bir dilleri olabileceğin! söylüyor. mıf!Z, bazı kelimeleri söylememize 
Bunun doğruluğu . tarih il• beraber ııöre değittirmit, bazılarına dili -
"aklı selim,, in de ıöıterdiği Jibi • mizi alıtbrmı9ıs. 
ıu ııötürmez. Ancak bir dilde bulu- Kitab kelimeıi, artık tasrifin! 
nan yabancı sözleri b~ olmazsa ilı:I tiifrenmediğimiz için bize yaban-
ye ayırmak ıerektirı cılatıyor, çünkü bir millet, ıpenıup 

1 - Bir uluıun öz malı olma - olduifu medeniyetten biç bir za -
yan .6zler, man aade bir kelime almaz, onun 

2 - Bir ulusun meoıub olduifu turifini de beraber alır. Bugün a-
medeniyetin malı olmıyan sözler... rabca, fança sözleri beğenmeyiti-

Hemen ıöyliyeyim ki ben birin- miz tasriflerini, hangi kaidelere gö 
cilerin değil, ancak ikincilerin ya- re kullanıldıklarını bilmediğimiz, 
bancı ıayılmaıını doğru bulanlar- unuttuiumuz, artık öğrenmediği • 
dannn. Bunun içindir ki Aiaoğlu miz içindir. Bir dil, bir düf'ünme a-
Ahmed'ir. : "Tiyatro, aktör, aktriaa, vadanlığıdır; dütünme iıe mücer • 
akt, antrakt, v.ı.,, aibl aözlerl Rua red kelime ile değil, terkib ile, tas 
diline yabancı diye aaymaıını hak. rif ile olur. Arab • lran medeniye -
lı görmüyorum; o sözler elbette öz tinde iken o uluıların dillerinden 
rusça değildir, latinceden, grekçe· • söz ile beraber kaide de aldığımız 
den ve yabud ki fransızca, alman· ııibi Grek - Latin medeniyetinden 
ca gibi Avrupanın y&fıyan dillerin de yalnız söz değil, ister istemez 
den alınmı9tır, fakat gerek latince kaide de alacağız; ve ancak buna 
ve grekçe, gerek fransızca ve al • batladığımız, bunu yapmasını öğ -
manca Ruıyanın, hiç olmazsa Bü- rendiğimiz gün gerçekten o mede-
yük Petroden ıonraki Ruıyanın niyetin içinde bulunacağız. 
menıup olduğu medeniyetin ıözle- Biz Fransızların, Almanların çok 
ridir, demek ki rusçaya yabancı aözleri olmasına mı imreniyoruz? 
değildir. Yine bu dütünc:e ile diye- Belki, fakat aııl imrendiğimiz on-
biliriz ki "photographie,. jeoloji, !arın her iıimden kolaylıkla bir ıı· 
rytbme,. gibi sözler franıızcaya ya fat, bir fiil çıkarabilpıeıi, kelimele 
bancı değildir; oyaakl "banjo, PY· rl birlettirip yenilerini yapabilme-
jama, yatagan,, gibileri o dile ya • ıi, eklentileridir. Bütün bu kolay-
banc:ıdır, çünkü menıup oldukları lıklar bir dütüncenin, bir "eıprit" 
medeniyetin sözleri değildir. nin mahıulüdür; biz bugün o dü-

Şimdi ıelelim türkçedeki "ki - fiinceyi, o "eaprit-" yİ benimsedi-
tab,, sözüne. Ağaoğlu diyor ki: i!'imiz için o kolayltklan imreni -
"Bu kelime artık Türlriimlür, onu yoruz. Dilimizin değitmeıi, yüz yıl 
Türk aleminin lıer tar'cılı anlıyor, dan beri ııkınb çekmeai aadece bir 
biliyor, onun yerine yeni bir keli - söz iti olmaktan çok uzakbr; bir 
me konursa, anlQfılman güc ola - tasrif, terkib yeni bir " ıyntaxe,, 
oafı kodar, Türki'eri de biribirin - isteğidir. 
den ayınr.,, Bence "kitab" kelime- iki Türk, Sedad On ile Vedad 
ıi düne, yani Arab - lran medeni- Orı (Zeki): "Türkçwnin nahvi yal 
yetine mensup olup Arab yaz11ı nız bab dillerininkine değil, insan 
kullandığımız, arabcayı az, çok öi kafasının normal itleyitine de uy-
rendiiimiz çağlarda türkçe idi, bi- ııun değildir,, diyebiliyor (1) El -
ze yabancı deiilcli. Bugün ise bize bette ki her nahiv, bir milletin nor-
yabanc:ılatıyor, çünkü "mektub, mal düfWıütünün a:·nuı, ta lı.en-
katib, kütübiıane, mekteb,v.a.,, gibi diıidir. Fakat bugü" Ora kardetle 
sözlerin onunla ilitiii olduğunu ço- rin o sözüne yanlıttır, haksızdır 
culdarımıza anlatmak zorlatıyor. diyebilir miyiz? Hayır, çünkü on -

Ama Ağaoğlu diyor ki: "Biz /re lara bunu söyleten 11kıntıyı hepi-
limeler i;e beraber onların tabi ol- miz duyuyoruz; fransı:-canın, in -
duklan kanunlan ııe 1*aü/eleri de gilizcenin, almancanın nahivlerini 
aldık ••• Ruslar ııe ıair budunlar ise dütünütümüze daha uyııun buluyo 
kelimeleri alarak kendi lisanları- ruz; demek bizim nabvimiz dütü -
nın talalluzuna, iilıengİne, 1-DJele nütümüzün aynası olmaktan çıktı, 
rine aydurılular ııe ba ınıretle al - lıter iıtemez değitecektir. 
nan kelimeler asıl liaanlıı kaynllflp Ağaoğtu Ahmed "dünyada aaf 
birl.,tiler ııe yabancılık damgahın dil yoktur,. derken elbette haklıdır; 
nı lrcıybettiler.,, Bizim Arablardan fakat bugünkü dil ııkınbmız bir 
ve lranlılardan •Öz ile birlikte ka- aaJlık, karıtıklık iti değildir. 
ide ve tasrif aldığımız, batka u - Nurullah AT AÇ 

(1) Revuc inte.-nationalc de l'En -
scigncment'ın 15-1-35 taı:lhli saynıında 
"Rellc.ıtbnı sur une refomıc la .lanı;ue 
turquc., adlı yazıdan. Bundan yine bah 
aedcceğim. • 

BERLiTZ 

Yeni bir savaş koparsa 
Büyük MVClfln kopması yaklGftı· 

ğı gürlerıle, herkese bir ırinir ger
ginliği gelmifti. Yaprak kımddama 
ılığı, esinti.iz ııe sıcak bir temmuz 
6ÜltÜ, Balkanların ucunda patlayan 
. bir tülek, ortalığı korkunç uğultu
lar içinde bırakmıftı. Bosnada A
vusturya ııelialıılinin yüreğini delen 
kurfun, aran çok geçmedeıı, kan
gren olmuf bir yara gibi, ..4.ıırupa
nın aağlılmz göıııluini delik de,ik 
ederek lıer yana yayıldı. 

• Uluslar, çdgın gibi, biri birleri
nin üstüne atılddar. ôyle boğazlaı 
malar oldu iri, tanlı o güne kadar 
böylesini görmemifti. 

Yeryüzünün dörtte üçü, kızıl ka
na boyandı. Dokunıluğıı toprağı 
kül eden korkunç yalazalar; doğu. 
da Sibiryaya, batıda, Belçika ııe 
Fransız sınırlarına da;yanm1ftı. Gök 
te uçaklar, yerde tanklar, denizde 
deıı gibi zırlılılar; biribirlerine sal
dınyorlatılı. SaııCif, payapay dört 
yıl sürdü. 

insanlar, bu dört yıllık salltıfln 
acısını, üzerinılen nice dört yıllar 
geçmifken, bugün dalıi çekiyorlar. 

Eğer Aıırupada yeni bir aaıı11J 
daha kopacak olursa, insanların 
sonu neye ııarır? 

Hem bu yeni ıa11Gf, eskisinden, 
belli ki dalıa korkunç, daha kana 
suaam1f, dalıa silib süpürücü, ılalıa 
yalayıb yutucu laVtzf olacak. 

Uluslar da, kifiler gibi, arada, 
bir kendilerimloı geçip sinir nöbet
lerine tutuluyorlar. Böyle çılgınca 
deprenmeler içimle sapıklığı tutan
lara, deli gömleğini giydirebilecek 
güçlü ııe uslu uluslar da ılileyelim, 
bu ıı;yaaal çdgınlığıı kendilerini 
kaptırmasınlar. 

Salahaddin GONGöR 

Profesör Baki öldü 
Eski dariilfünun müderrislerin

den ve üniversite ilahiyat enatitü
ıü profesörlerinden ve eıki Yeni
kapı Mevlevihanesi teybi Bay Ba
ki dün kalp aekteıinden ölmüftür. 
Cenazesi bugün Y enikapıdaki ha
nesinden kaldırılacakbr. Cenaze 
meruiıninde merhumun talebele -
ri ve bir çok ünivenite muallim -
!eri bulunacakt1T. Ailesine taziyet
lerimizi bildiririz. ·--------...... 
•iUiy~ı 

Asnn umdui " MlLLlYET • tir. 

ABONE OCRETLERI: 
TürkiJ'•itia Hv'9ifi.m 

L. E. l.L 
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lusların ise sadece söz alıp bunları 
kendi kaide ve taariflerine göre 
kullandıkları timdiye kadar çok söy 
lenmittir; ancak .anıldığı kadar 
doğru değildir. Ağaoğlu'nun ruaça 
dan aldığı aözlere bakın: "Akt 
aktör, aktriaa, antrakt.,. Ör (eur), 
riıa ( rice) Rus tarifinin icaba tın -
dan mıdır? Antrakt sözündeki 
antr ( entre) rusça eklentilerden 
midir? "Talaffuza, ahenge uydur
mak ••• ,, Bu da ancak bir dereceye . 
kadar doğrudur. Fransızlar da - ; 
bizim gibi ve daha birçok uluılar . 
ııibi "st, sp,, ıeılerini pek kolaylık- ' 
la çıkaramadıkları için statuı, stare ı 
den "etat", species'ten espece söz-

TUrkçe, Franeıqa, lngHlzce, ltalyanca, Almanca v· ._ 
KA YiT MUAMELESi Bqlanııfbr. TecrDbe der1leri meccaaldir 

ANKARA tSTANBUL 

Kon ·ıa caddeıl 

Mi ı B tefrika: 118 

at ı~c1JJJ1 

Bir ıilindirin bozulan ıalmaı
braaından iıtim kaçarken nasıl bir 
aeı çlkaraa öyle bir aeıle aöylen
mitti bu aözler •• 

Nazmi ürkerek ııeriledl. Fa
kat kadın, uzaklatma.ına mey
dan vermedi. Hemen yanına yak
lattı. Ve kollar gene dolandı erke
ğin boynuna. •• 

-Fatma! 
Bozuk ıalma tı alı bir silindir gi 

bi konutan bu ~ea, bir erkeğin se
siydi. Ve d--. etti. 

- Canım Fatma ... Bıktım otura 
otura... Biraz dıtarı çıkmak isti -
ronmı. •• Gelıene? 
Kadın biç oralı olmuyor ve o aöy 

lendikçe aanki inat ediyo~ l'i
bi gence bir parça daha eokuluyor, 
onu ııöisiinde bir parça daha kuv
vetli ukıyordu. 

Numi hu -in ibeaginde bira
zabın burgulaadıtmı bleletti. Ka-

Milellıfı : Nazmi Şebab 
dının kulaiına f•ladı: 

-Kim bu? •• 
- Kocam .... 
-Kötürüm mü? Yiiriiyemez mi? 
- 1 ... nh!. 
- Ya neai var? 
- Gözleri ııöımez .•. Çanakka -

leainde yaralandı ••• 
- ..... 
- Gırtlağı da deliktir. 
Nazmi dehtetli bir ıilkinme ile 

boynunu köy dilberinin yum\lf&k 
kollarından kurtardı. 

- Git ona ... Git ona ..•• dedi -
Fakat bu kadın iıteğinden öyle 

kolay kolay vazgeçeceğe benzemi
yordu. Yarı karanlıkta gözleri biner 
mumluk iki ampul gibi ıtıldıyor -
du. Ve genci hayretten dilıizletti
ren, donduran bir çabuklukla üı -
tünde batında ne varea yırtıp par
çalryarak 11tyunclu, çınlçıplalı: oldu. 
Sonra hiç bir m .. ayyelenin kadı. 

373 latiklll C'lddesi 

na veremiyeceği bir rolü oynadı. 
Budaklı bir odun kavrayarak Naz
miye aaldırdı. Batını; 

- Gel buraya... Yoksa pİfm&D 
olursun! 

Gibilerden sallıyordu. BOf kalan 
eliyle de, 

- Otur! Kıvrıl 9urayal 
Der gibi bir itaret yapb. 
Bu diti kaplan ablganlığiyle 

mutlaka Kleopatradan güzel, çeki
ci ve kıvr•ı. Şimdi ocakta yanan 
tezeklerin kokusu bir "Mark An
tuvan" ıeraemliğine tutulan Naz -
minin burnuna albn çanaklarda 
yakılmıt ut tütsüleri gibi vuruyor
du. Kadının tay boynuna benziyen 
baldırlarma , fU göğsün gerginliği
ne ve elaya11 kadar pöraİimüt yeri 
olmayan bu vücude ııene hayran 
hayran dalıvermitti. 

Bu 11rada kar11ınclan ümidini ke 
sen koca kendi kendine odum -
dan çıkmala çabalıyordu ve onun 
ayağı da, Nazmi ııibi, bir bakraça 
çarpıvermifti. Genç batını çevirin
ce parmakları titreyen iki kolun et 
rafı yordamlayarak bir kapıdan u
zandığını gördü. 

Ve o zaman kadın artık ne gü
zelliği ve ne de odunu ile genci tu
tabildi. Bir ceylan çevikliğile ke -
rileyen Nazmi bir zıplayıtta "'kak 
kapısına vardı! Orada, etekle ine-

Şehremini taraflarında, tanınmış • 
bir İnekçi, geçende kalbine yediği Locada Mücella ile Neda hem konu-
bir kurfunla vurularak öldü. Riııa- f~yorlar, ~ - 1 d_e etr~ı ~tik ediyorlar. 
yetlere bakılırsa, kendi.ine : Bır ~~alı~ 1<endı kendılerıne daldılar. 

S . ki d ? d. Mucella ıordu: 
- enı m ııur u. ıye sormuf- - Demin bahsettiğin adam naııl •· 

lar. O da: dam? 
- Gaco ııurdu! cevabını ııermif. - Sorma Mücella, biricik, ömür, ne-
Argo dilinde gaco kadın ııe fil, enfes ... 

- Amma da methediyoraun ha .. Na-
metres demekmif. Rahmetli İnek- ıd adam bu Necii., böyle zamanda ... 
cinin de iki metresi olduğu İçin: - Diyorum ya, ömür, nefis, enfes ..• 

- Seni hangi gaco ııurdu? diye - Bari töyle tarif et biraz canan •• 
sormuflar. Adamcağız; güçlükle: L Bir defa uzun boy .. erkekte uzun 

boy. olmadı mı, geç onu! Omuz iri .. tam 
- ikincisi ... diyebilerek ebedi sportmen. .. 

uykusuna dalmıı. - Şaıtun sana Neeli., hani ıen iri 
"Acaba, inekçiyi ııuran gaco 

kimdir?,, diye konufUluyorılu. 
Birisi dedi iri: 

- Ben, onu bunu bilmem, dün-
k il •. - ., 

ya, gerçe ten egıfmlf· .•• 
-Nasıl? 

- Eılri gacolar da erkekleri vu-
rurlardı. Ama; ya, elinılen parası
nı pulunu alıp yere vururlardı. Ya
lıut da ; gönül gibi en nazik, en 
görünmez; yerinden ııururlarıl ı • .Şim 
dilriler iae erkek /:>alblerini bıçak
la, kul"fWlla deliyorlar. Katlına Y!'· 
rCifmıyacak bir İf·· Siz ne dersiniz? 

Ben güldüm: 
- Seııda oku atmasını bilen ka· 

ılın, sırasında tabanca atmasını 
neden bilmesin? En iyisi, ortlara il
kinden ııurulmamaktır! 

Kulak miıafiri 

Öz Türkçe ile 
Bilınecemi:ı 
o.manlıca karıılıldarnu 7ud.iımıa kelim• 

lerin iz tiirlıı:o;• mtakabilleriai 7aaaralr. ıeldimi· 
aia lııoı banelel'ine yerleıtiriw.is •• keaerek 
"Milliret Bilmece memurluiu.na,, ıönderiais. 
Bilmecemiai doiru la&Ued-ler araaıncla lı.U'a 
çekiyor •• lı.asaaaalara hediyeler ••rirorua ı 

Müddetı Pasarteai ıünü akıama kadardır. 
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yan erkeklerden hOflanmazdın, çıt kırıl. 
d1mlara bayılırdın . 

- Öyle ama, biz kadınız, inaan ken
dini tam minisile bir erkek karımnda 
görünce batf<a türlü oluyor. 

- Oraaı doğru diyelim, biraz tarif et 
canım, kumral mı? 

- Eımer, berdem matruı, öyle tatlı 
bir .Obbeti var ki doyum olmayor. 

- Adı ne? 
- lhaan Cemil. 

- Eh, Yal' ahi ıen bu adama aıık olmut-
ıun, ismini bile söyletW:en için titriyor. 

- Ne yapayun canım, aııkım, seviyo
rum. Zorla mı? 

- Az mı, orta mı, çok mu seviyorıun? 
- Allah atf<ına alay etme .. ıeviyorum 

diyorum sana, anlamryor musun? 
- Sevmeği anlayorum. Bari o da se

ni seviyor mu? 
- Bilmiyorum. 
- Zaten sevdiğini bilaen, sen de onu 

sevmezdin ya ... 
- Hadi cannn, brrak ıu beylik laflan .• 

bu adam öyle zannettiğin ıribi değil. Se
Yİyorum, seviyorum Mücelli ... 

- Eyvahlar olıun Necla, deııeneki sen 
de gümledin. 

- Ne tatlı gümleyiı .. bak ben .. 
- Ey sen?.. · 
- Ben artık eokİIİ gibi hatan, uçan 

değilim. Eıkisi gibi .. 
Nedi. b!J"denbire ıuıtu. Yüzüne evve

la kmnızılıldar, ıonra ıanlıklar geldi. 
Mücelli., ıorkadaıınm böyle durub duru
ken kızarıb bozardığını görünce, bir feY• 
!er olduğunu ııezdi ve anlıımala çalqtı 

Locad.., §ÖYie ileriye doğru bir göz at 
tığı zaman, bir adamın hapnetle ıapka. 
ımı çıkanlı Necliyi ıelimladıimı gördü. 
MüceHa ıordu' 

- Aman, bu sakil herif de kim? 
-Anl_..l-
- Sana HIBm veren adam kim? Ama 

ela titman, biçimıiz, ..ı.il ha.. 
- Sakil mi, nereıl sakil? 
- Daha ne kacı.. .. ınnl 
- Bir ııün tedansancla clanaetmiıtim . 
- Ay, bu küp danaetmeaini biliyor. 

mu? 
- Biliyor, bilmez olur mu? hem ca

nan bıına -7 
- Neye ıinirleiulia cıenım Onu ba 

kad.r aeviyonun bal 
- Kimi? 
- Otekini, Ihsan Cemili. • 
- Canım ıana ianini aöyledimae, bu 

nu elileme yay diye söylemedim. Hem o
na fazla ehemmiyet veriyorum mu sa
nıyorıun, belki Ihsan Cemili bir daha 
biç mi, hiç bile görmem, ben böyle ka
dınKD iıte ..• 

- Bukalemım gibi •• 
- Hür ve serbettim ya, elbette aklıma 

eseni yaparnn. 
- iyi ama. lhıan Cemil •• 
- Canan timdi de tanımadığın bir· 

adamı medıetıneie kalkma, ne desen r 
beyhudedir. Ben mahsus söyledim. Onu 1 

aevmiyorum, aevemem ve aevemiyeceiim 
i••e 1 ,.. • 1 
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Viyana Beynelmilel Sergiıi 
10 ili 17 Mart 1935 

Avrupannı en mühim merkezidir. Taf. 
ıilit için Avuıturya aefaretlaaneoine ve 
bilet ve tenzilatlı nakliyat için Naıty 
acenbıhınna müracaat. 1623 

ğin arasında durdu. Arkasında bı
rakbiı aahneye aon bir göz attı: 
içi tezek atetlerile dolu kuyunun 
191ğında gırtlağı delik, iki gözü kör 
koca aallanarak yürüyor ; elinde 
budaklı bir odun tutan bakır renk
li çınlçrplak bir kadın azgın bir 
hiddet ve kudurgan bir ihtiras ile 
aoluyordu. 

Atet kuyusundan çıkan duman, 
kerpiç tavandan ıarkan bOf bir 
zembili sallıyordu. V 11 koca titrek 
bacaklarile atblı her adımda bir; 

-Fatma! 
Diye baifırarak bu •tef kuyuıu

na doğru yürüyor, kadın ise sanki 
bu kuyuya dütüP kavrulmuını ia
tiyormut gibi auıuyor ve ıaliba ko 
fUP arkasından itmemek için de 
kendiıini güç tutabiliyordu. 

Fakat. .• Ne ııüzeldi! •• Ne kadar 
da İftihalı ittihalı ve ııözlerini sü
zerek bakıyordu! Of 1 Bu kadın da 
bırakılIT mıydı? 

Maamafih onun bir çekirge gibi 
zıplayıp yakasına aanlmaıından 
korktu. Bu dut aiaçlan değil fi -
danlan arasındaki k6yde kimbilir 
na11I bir aona ulatmaıı mukadder 
olan bedbaht kocaya bir daha ba
kamadı. Ve kaçtı •. 

Oç dört aaat sonra, Elbize ,. 
laşırk- wab•mn aricaundan ÇI -

Türk Sigorta Şirketi 
Ha:rik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eylerİfo 

Sigortalan halk için müaait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galcdada Vnyon Hanmtlıı 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon ı 4.4887 +1608 

kıp havaya dağılan ılgara d~-~n~ 
larına gözlerini daldırmıf, dutunii-

yordu ı . • 
_ Kim ne derse deaın ..• Bır ka-

dınla bir erkek teeadüfıen mütare
ke yapmıf iki dütmandan bat~ 
bir fCYe benzemiyorl,r. Onlar ıkı 
dÜflD&Ddırlar ••. Günün birinde ge
ne gırtlakl&f&C&k iki barıpmu 
d.. ' utman ... 

• • • • • . . . . . • • • 
Ne rahat bir yolculuk yapıyor

du ve rahata ne kadar da al19mıt
tı Fakat efendim, bu "Gövenk" 
d~ki karakol kumandanı Nuh diyor 
peygamber demiyordu. Allah için 
olıun aöyleyiniz müılümanlar 1 Nuh 
Hazreti Nuh... Gemiıini Ercietin 
tepeaine oturtan Nuh Hazretleri 
bir peygamber detil midir? 

Vallahi bu Ç&VUf pek abi bira
damdı. Elbizden .. balı sabah yo
la çıkıp tatlı bir araba yolcııluiu 
yaparak bu konak yerine ulatbk -
ları zaman, tek katlı, kırmızı boya
lı bir binanın kapsında baki çe -
ketli kenarları kırmızı zırhlı ıiyab 
külotlu bir jandarma çavu9u belir
mit ve Elbizden yanına katılan 
jandarmaya baiırm19b: 

- Nereye ııidiyorıun 7 
- Madene e(endim. •• 
-Ali. .. Burada üç kiti var, on· 

ları da sana verecetim. 
Jandarma; 
- Nasıl olur efencHm7 • 

olmuttu - ben bir mevcUtltJ 
yorum. 

- Laf dinlemem ... Emb' 
dir. 

Sonra ııırtlairnı .ıkaD 
iki elile ıevtıttmeie çalıa1ıl'lllJI 
mit ,arabadan balnnı9tıı 

-K!m bu? f 
- Bır efendi... ~ 
- Efendi dediğin de ne ~ 

Bir mabkôm ııötürüyortJlll ~ 
aizın varmıyor mu 7 V el' eliJı: ~f 
tunun evrakını l Kaç aeD 

- On bet efendiın.~ ~ 
Ve jandarmanın uz•ttıJI •' 

kiiıdrna töyle bir göı: ~ 
zı çıktıiı kadar baif'lnlllt,:.ı. 

- Eeee 7 On bet ril",... ., 
mahkôm araıbaya bindi • 1 fl1" 
Ne güzel memleket! Kelef)Ç' 
mı ellerinde onun? 

- Hayır efendim... ~ 
Çavut homurdanarak bil~ 

yaklatınca Numiye fÖY~ ,.. 
mıf ve derhal kumall • 
mı9b:. (Bi~ 



SU MERDE 
'' E n Ç ı 1 g ı n G e c e ,, 

Filmin mevzuu fazla 
tnübalağalı ve aykırıdır 
!.ııSiiınet sinemasında bu hafta 
~Çılgın gecesi) ismindeki Al
~ aözlü film gösterilmekte • 

' 
~~lhakika isminin de anlatmak 

•li gibi bundan daha çılgın 
N..ııece tasavvur etmenin imkanı 
:·•11ır. Daha doğrusu çılgınlık 
~de değil methur bir avukatın 
~1111 olan Oc;llydedir. Bu filmde 
\\aYnin yaptıklarını, hakiki ha • 

liı bir adam yapacak olsa iki, 
:ı.~ deınezler -doğru timarhaneye 
'ttlar. 

tfendim, Dolly evlenmesinin 
lenei devriyesinde ne delilik • 
''Pınıyor acaba? •. 
() &ece kocasının akrabalarını 
1~ etmitler, yemekler ısmarla

r, cina cins içkileri buz dolu 
•la.ra doldurmutlar ... Şitelerin 
I etleri suyun içinde çıkıyor. 
· ly içkilere bir isim verebilmek 

hepsinden tatmak mecburiye
~ e kalıyor, ve bunun gayet tabii 
i\ı ~eticeıi olarak zil zurna sarhot 
tor. 
Sarhot olmasını anlıyoruz fakat 
k ıarhot oldu mu aızar, yok -

· b.Ocasına sokağa çıkmalarını ve 
· d itlerini hiç tanımıyormut gi -

l\'ranarak, yeniden tanıtma • 
Ve böylece sabaha kadar e.ğ

l>:ıelerinl teklif etmez. f •ten teklif ederse de aklı ha
' olan bir koca bunu kabul et

~. Nitekim methur avukat ta 
111 tın• ~ e ıyor. 

f linun üzerine Dolly ne yapsa 
'nirainiz?. (Sen istersen ırel, 
.~en gelme, ben gidiyorum el
t ben.mle tanıtmak istiyecek 
er~ek bulunur) diyor. Ve çıkı
itdiyor. K<ocaaı da ister iste • 
0nun petinden gitmeğe mec-

t:'01uyor. 
tkat bu vaziyette bir koca so
a •arhot karısını yakalar ve e-

ve getirir değil mi?. Bizim avu -
kat karısının pefl sıra bardan ba
ra dolatmaktan batka bir fey yap
mıyor. Fakat eğer kadını tutup 
eve getirse idi film de meydana 
gelmezdi. itte bu sebepten kaba
radan bara, bardan kabaraya ıri
rip çıkıyorlar. 

Evde kimse yokken, içeri hır
sızlar giriyor. Evi soyup soğana 
çeviriyorlar. Elleri kolları hediye
lerle gelen avukatın akrabalarını 
kartılıyorlar. Bir taraftan da on -
lar, evde yiyip, içip, eğleniyor
lar. 

Diğer taraftan Dolly ile koca -
ama füpheli bir barda hüviyet va
rakaları soruluyor. Üzerlerinde hiç 
bir kağıt bulunmadığı için polis 
merkezine götürülüyorlar. Gece -
nin geri kalan kısmını Dolly ufa
cık bir höcrede geçiriyor. Fakat 
keyfine payan yoktur. 

Ertesi gün uyandığı zaman me
sele anlatılmıttır. Serbest bırakı -
lıyorlar. Polis merkezinden ayrıl
madan evvel Dolly neşe ile: 

- Ah ne ırüzel bir gece geçir
dim, ne macera yafadım, diyor. 
Yalnız elime kelepçe de takılma
dığı için çok müteessirim. 

Hırsızlar tutı.:'uyor. Allahm bir 
delisi olan Dolly ile koca11 da ev
lerine dönüyorlar. 

itte hikaye. 
Dolly rolünde lrene Zilahy ha

kikaten çılgın bir kadını iyi yaşa
tıyor. Fakat yukarıda da söyledi • 
ğimiz gibi filmin mevzuu çok faz
la mübalağalıdır ve hakiki hayata 
tatbik edilebilecek gibi değildir. 
Onun için seyirciyi alakadar et
mekten ziyade bazı yerlerde sab
rını tüketiyor ve filmi çok budala
ca buluyor. 

Zaten dünyada bundan müna
sebetsiz bir mevzu tasavvur etme
nin de imkanı yoktur. 

Grace Moore'un yem bir poz• 

Artislik için 

~şı büyük olmak ta bir 
~ meziyet imiş 
~ l' '"nedenberi film fotograf- yor, büyük kafalı olmak lazımdır, 
~'~an ve elinden bin bir yıl- yıldız olmak iatiyenler evveli. bir 
~1lllleri geçen Elmer F ryer: aynaya baksınlar büyük batlı ise

i~ efhur olmak ve yıldız mer- !er, tans yardım ederse muvaffak 
f0~ ~kselebilmek için ilk ev- olurlar. 

• 
0 Jenik olmak lazımdır di- Bakınız dünyanın en güzel ka-

~ dınlarından biri addedilen Dolo -
~;ekaiz bunu bilmiyen hiç bir res del Rio'nun batı büyüktür. 

01° tur. Fakat Fryer foto - Kay Francis'in, Gloria Suar.aonun, 
llıanın sırrını da öğreti- Ruby Keelerin, Konstanı Bennetin 

ıı.,1 • daha ne bileyim ben bütün büyük 
0 tenik olmak icin de, di- artistlerin batı da büyüktür. 

1 
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MELEKTE 
Viyana: Aşk Beldesi 

Bu filmde en 
Stravss'ın 

güzel şey 
valsi eridir 

Bu hafta Melek sinemasında 
(Viyana ~k beldesi) ismindeki 
film gösterilmektedir. 

Rudy filvaki konttur, fakat bet 
parası yoktur. Bir otomobil ma -
ğazasında çalıtmaktadır. Bir gün 
halaamdan bir tato miras kalıyor. 
Şato da meğer rehinde imİf, ve a
lınan borç o kadar büyük ki tato
yu verdikten aonra bir de üstelik 
Rudy gene borçlu kalacak. 

Bu vaziyet kartısında alacak
lı paraarnın hepsini alabilmenin 
bir çaresini dütünüyor. O 11ralar
da Amerika milyonerlerinden bi
rinin kızı Viyanaya gelecektir. 
Rudy o kızı kandıracak olursa 
hem zengin olu-r, hem de borçla
rını ödeyebilir. 

Bu milyonerin kızı garip tabi
atlı bir kızdır. Trende lüks vagon 
dururken üçüncü mevki ile aeya -
hat ediyor çünlrü kimsenin ken • 
disinin milyoner olduğunu bilme
sini istemiyor. Fakir bir kız haya
tı geçirmeği seviyor. Fakat böyle 
havadisler çabuk duyulur. Onun i
çin Viyanada herkes ismini gizli 
tutmak istiyen bir milyoner kızı • 
nın yolda olduğunu öğreniyor. 

Garda gazeteciler, halk hep kı
:n bekliyorlar. Üçüncü mevki va
gonda milyoner kızı, Milli ile ta -
nıtıyor. Milli genç güzel bir kız
dır. Viyanaya bir roman yazmak 
için gitmektedir. 

Tren gara geldiği zaman Milli 
tesadüfen birinci mevki vagonlar
dan birinde bulunmaktadır. Her· 
kes onu milyonerin kızı zannedi • 
yor. Zengin kız da bunu kendisi -
ne nimet biliyor, yanlıtlığı düzelt
memesi için kıza yalvarıyor. O da 
kabul ediyor. 

Bir gün Milli sokakta, geldi 
geleli pefini bırakmıyan aducı bir 
adamdan kurtulmak için tesadii -
fen orada duran bir otomobile at
lıyor. Otomobilde Rudy ' vardır. 
iki genç bu suretle tanıtıyorlar. 

ikinci teııadüf Kiyamenli bir 

kı:ı balosunda vukubuluyor. Milli 
ile Rudy sevitmeğo b~lıyorlar. 
Üçüncü teaadüf bir konserde olu
yor. 

Rudy sevdiği kızın milyoner 
olmadığını öğrendiği zaman çok 
mütee11ir oluyor. 

Bir çok hadiselerden eonra 
vaziyet anl8.fılıyor. Rudy Milliye 
kavufuyor. Rudynin alacaklısı mo
ğerıe Millinin amcaaı imit . Borç 
meselesi do ortadan kalkıyor. 

Milyoner kızı ta Amerikadan
beri kendisini takip eden nitanlı
sına dönüyor. Her şey düzeliyor. 

Magda Schneider, Milli rolün
de çok tirin çok sevimlidir. Wolf 
Albaohretti Rudiji güzel canln.ı
dırıyor, diğer artistler de güzel • 
dir. 

F otograflar iyidir, fakat {Vi • 
yana atk beldesinde) en güzel o
lan fey _ıılziktir. ~ trauaa'un vals
leri ve bilhassa Viyana filarmo • 
nik orkestrasının çaldığı (Viyana 
ormanlarının hikayesi) iaminde • 
ki valı fevkalldedir. 

Yıldızlık ve annelık 
Ann Harding 19Jl senesinde 

kocası Harry Bannister' den ayrıl
mıftı. Jüri heyeti çocukları Jane'rn 
annesinin yanında kalmasına karaı 
ver mitti. 

Fakat senede iki ay çocuk ba
basının 1anına gidecelıtir Ann 
Harding, Hollyvoodda oturmakta
dır. Şimdi altı yatında bulunan 
küçük Jane iki ay oturmak üzere 
her sene Nevyork'ta bulunan ba • 
basının yanına gitmektedir. Za • 
vallı Ann, 3 senedir hala b.J ,;-;.,_ 
lığa alıtamamıttır.Kızmdan tı:ı:a!1t11. 
bulunduğu zaman hiç bır t~, -~ 
kendini avutamama.ktadır. 

- Ne yapayım, ıade yıldız de. 
ğil ayni zamanda anneyim ,ı •. 
mektedir. 

Bu sene JaDe bahaama ıı[tiit,I 
zaman Ann da Çine bir 5eyahftt 
yapacaktır. 

. 
ı 

• 

Amerikada ideal bir dansBz olarak tanılan Alice lanı 

TVRKTE IPEK'TE 
1 

Sürüsüne bereket 1 Çöl arkadaşları 
-·-

Milton'un gQldü-
rOcQ bir filml 

Sürüsüne bereket filminin gös
terilmekte olduğu Türk sineması
nın genit salonunda müşkülatla 
bir yer bulabildim. Film göstt.ril
diği müddetçe belki yirmi otuz de
fa Milton'un ve arkadatlarının 

sözleri •eyircilerin kahkahaları a
raunda boğuldu, ititilmedi. Yal -
nız .~ğlendirmek, güldiirmek eme
lile yapılan bu film için bundan 
dıı ha ııi.lzel bir methiye olabilir mi? 

Bu filmde Milton, kendi ismin
den daha çok methur olan Bubul 
ismini bırakmıt, F olaofan adını al
mqtır. 

Folanfan, bu yata gelmit, boy 
boy dört çocuğun babası olmut 
ve hala askerliğini yapmamanın 
bir yolunu bulıııut fakat nihayet 
yakayı eleverıııit ve ister istemez 
kışlayı boylamıttır ... Fakat ... Evet 
fakat F olanfa11'ın VllZİyeti şimdiye 
kadar aGkcrliğini yapmıb olan hiç 
kimsenin başına gelmemiştir. F o
lanfan'ın çocaklarmı emanet ede
cek hiç kimsesi yoktur. Onları <la 
kışlaya getirmek mecL.ıriyetinde 
kalmı1Lır. 

Bu vaziy~ :in ne kadar gülünç 
sahnelere yoi aç:ıcı;.~ n· ı alım:n e
dersiniz. Filh ... kika filmin kışlac'.a 

-o-

Lorel ile Hardi'nin 
son filimleri 

ipek sinemasında bu hafta bir
birlerinin mütemmimi olan methur • 
komiklerden Lorel ile Hardi tara
fından çevrilen (Çöl ark-datları) 
filmi &r.>sterilmektedir. 

Lorel ile Hardi, Honoluluya ıide
cekler ... Çünkü birisinin orada bir ı 
kür yapması lazım ve öteki de ar- ı 
kadatını elbet yalnız gönderemez. 

Bu, iki ahbap çavuşun karıla -
rına yutturdukları hikayedir. itin 
iç yüzü bam başkadır, bizim iki 
arkadat Honoluluya değil Los An
celese, biraz içlerini açmağa gidi
yorlar. Fakat Lorel ile Hardinin 
bineceklerini H>yledikleri vapur 
batıyor. Karılarında bir tel at bir 

geçen bu ikinci kısmı, Milton ta
rafından kolaylık ve canlılıkla oy
nanan şen sahnelerle doludur. 

Sürüsüne bereket filminde Mil
ton hem acemi nefer rolü, hem de 
onun sakallı kumandanı rolünü 
canlandırmıştır. Ayni artistin iki 
rolü birden oynamasının icap et
tirdiği fotoğraf hileleri çok muvaf
fakıyetle başarılmıştır. Miikaleme
ler biraz daha az ve hikaye de bi
raz daha kısa olsa idi Süı·ü~üne be
rehet filmi daha çok hoşumuza gi
decekti. 

ÇeAt yı(dularından Jatmila Serankova 

kıyamet ... Yalanları meydana çı · pan iki kılıbık kocanın hali gü!Ung 
kıyor. bir tekilde canlaııdınlmıttır. 

Bir sabah uydurma Honolulu Fakat gülduraıolo içiıı müu.caat 
hikayelerile evlerine dönünce ka- edilen usuller klAıik ıı:üldlirmı- u-
nları tarafından hiç te umdukla - ıulleridir. Seyirci iki komik li..t ı -
rı gibi kartılanmadıklarını tah· neye çıkar çıkmaz Te hikay .. brtt-
min ederainiz. Jar batlamaz , bütün mev:ı:uu ve 

Fakat neticede her tey düzeli- onun gülünecek yerlerini evvel -
yor. Karılarına bir daha yalan den ketfediyor ve insan evvelden 
söylemiyeceklerini vadediyorlar. bildiği gülünç bir hikaye anlatı · 
Barıt görü• oluyor. lırken nasıl kahkaha ile gülemez-

Lorel ile Hardinin çevirdikle- se (Çöl arkada,ları) nda da en 
ri filmler tetkik edilmeğe, ince e- komik sahneleri gülümsemekle ge-
lenip sıkı dokunınağa gelmez, çittiriyor. 
onlar yalnız g:.ildiiriilmek için ya- Maamafih bu film çocuklar ı 
ılmı tır ve kan ında ötleri in ok -1enceli olabilir. 
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'' Ateş ediniz! Ne duruyorsunuz· 
Hadi beni öldüriin baka~ım! ,, 

Hülasa 
[Fantoma - Hırsız namile ma llf o

lın l\larten Dal hususi bir baloda ga
yet ganp bir hırs:zlık vakasırun ic;ine 
karış~tı:r. Çalınan şey e'/ sahibı Ma
d~ m Kovcrlihin ye il elmasıdır. Bunu 
Brina ısmındc bir genç krz aşırmıştır. 

Mak ad· şudur : Çünku bu yeşıl rl
mas Cımı Bdrt"'.'lJfr ismınde bir adamın 
katledlldıgı gece bunun ustunde ıdı. 
Ve elmasın bır parçası da cinayetin ol
du ı.ı yerde bulunmuştu. Brina bu mü
tcvheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istıyordu Halbuki mücev
her tekrar ortadan esrarengiz bir şc
kıld.,. kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibı Koverlih aşırmasın- Fakat ncd•n 
bu adam böyle bir hırsızlığı yapacak· 
tır? 

işte Dal, şimdi genç kıza bir yar
dım olmak iızcre Kovcrlihin arkasını 
takıp etmiş ve onun da bir gece Cimi 
lSareııjer.n katlcdıldigi d"aircde ayni şe

kilde vurulduğunu görmüştür. 
Rir sürü maceralardan sonra ycşi1 

mticevheri bulmuş bunu genç kıza tcs
lım ctmi tır. Şimdi katili bulmak içir 
Ean: ıjerin maııwsııta g~çmiş. ve orada 
mılthiş bır hadi>e ile karşılaşmıştır.] 

- Bu da Madam Smite aiddi. 
Birisi bunu çaldı; ve yerine Fanto
ma - Hırsızın kartını bıraktı. Ya 
bu elmas yüzük... Ya bu zümrüd 
bro, ... Ya 9u .. mücevherlerin parıl· 
tısma gözleri daha fazla dayanamı
yormut gibi batka tarafa bakmağa 
ba,ladı. 

Kondon: 
- iyice gördünüz mü? diye sor

du ... Doya doya bakınız ... 
D,.J: 
- Evet. dedi. Ki.fi derecede gör

düm. Gözlerimi yormak istemem. 
Biitün bunlar, onları çalmakla it
ham edilen Fantoma - Hırsızı temi
ze çıkarır. 

- Öyle mi zannediyorsunuz? 
Dal rovelvere töyle yukarıdan 

bir baktı. 
- Beni öldürecek misiniz? E. 

vet, öldüreceksiniz ve kimae bunun 
farkında olmıyaak. Oturmaz mı
ıınız Möayö Kondon? 

- Oturmak mı? 
- · Evet, oturursanız belki daha 

İyi nipn alırsınız. Çünkü demin 
yanlıt nİf&ll aldınız. Benim yerime 
pencereye ate1 ettiniz. 

Kondon bu alaylardan son de
rece sinirlenmi9, hiddetlenmi9ti. 

- Merak etmeyin, diye tersle
di, bu sefer iyi nitan alırım. 

- Bir aaniye müaaad ~ eder mi
ainiz? Bir teY unuttum. Ayakkabı 
bağlarınızı bana verir misiniz? 

- N~ mi? Ayakkabt bağlarını 
mı? 

- Evet, ayakkabı bağlarım ... 
Fakat durun. Bakın hiç te dütün
memittim. Bu bağlar çok kısadır 
değil mi? 

Dal pencereye doğru ilerledi ve 
eski bir perdenin kordonlarını çe
kip çıkardı. 

- Bunlar itime yarar zannede
rim. Evet, tam aradığım gibi... de
di. 

- Kendinizi aaacak mısınız? 
Kondon gülüyordu: 
- Merak etmeyin doatum, dedi, 

biç zahmet buyurmayın. Ben ıizi 
daha rahatça, daha kolaylıkla öl
dürebilirim. 

- Daha rahat ölüm! .. Evet ba
kın, az kaldı, sizin ta.banca ataca
jınızı unutyordum. Uzaktan atef 
etmemeyi tercih edeniniz değil 
mi? Buraaı iyi mi? 

Tabancaya doiru ilerledi ve el
li ııantimetre yaklafınca durdu. 

Kondon hayretini &izleyemiyor
du. 

- Zannediyor muaunuz ki alay 
ediyorum, dedi. 

- Hayır, kat'iyyen. Kana auaa
dığınızı gözlerinizden okuyorum. 
Bu sefer beni öldürmeie azmetti
niz. Fakat dikkat edin, iyi nifaıı 
alın. Eliniz titriyor. Fakat ziyanı 
yok... Hadi ne duruyorsunuz? A
let etsenize .... 

Dal kollarını kavufturdu ve gü
lerek Kondon'un yüzüne bakmağa 
batladı. 
Kondon tatkın bir vaziyette kal

mıftı. Elinin titremesinin eeçmeıi
ni bekliyordu. 

Dal ceplerini karıttırarak dedi 
ki: 

- Şuna bakın, gÜzel değil mi? 
Avucunun içinde be9 tane kur

fUn Yardı. Bunlar, Kondon'un kul
landığı tabancanın kurtunları idi. 

Kondon tllf gibi donmu' kalmıt-
b. Yüzü mosmor olmuftU. 

- Bunları nereden buldunuz? 

diye mırıldandı. 
- Sizin rovelverinizden ... Yan

daki odadan bavulu almağa gitti
ğiniz zaman boşalttım. 

Kondon sendeliyordu. Gözleri 
yanıyor ve dik dik hem kur9unlara 
hem rovelvere bakıyordu. Şiddetli 
bir hareketle tabancayı açtı. 

- Bo, ! dedı. Ve bir kahkaha 
salıvererek doğruldu. Yüzünde 
şeytanca bir ifade vardı. Taban
cayı k11.ıdırdı, fırlattı. Fakat Dal 
birdenbire geri sıçradı. Sonra 
vah9i Lır t; Hişle, rakibinin ü.:~ı-i
ne zıpladı. Ve onu bir koltuğa itti. 

Fazla bir kavga olmadı. 
Kondon bütün cesaretini kay· 

betmiş, ve bir külçe haline gelmi9-
ti. Bir kaç dakika sonra perdenin 
kordonlan ile vücudu ayakları sıkı 
sıkı bağ.andı. 

Dal biraz geri çekildi. Ve man
zarayı seyre daldı. Kondon içi ağ
zına kadar mücevher, pırlanta ve 
diğer kıymetli taşlarla dolu olan 
kasanın başında idi. 

Genç adam: 
- Güzel bir tablo! diye mırıl

dandı. Şüphesiz Sumers fevkala
de beğenecektir. 

Yazıhanenin önüne geldi. Bir 
kağıt aldı. V c ü.aı İM· tU cümleyı 
yazdı: "F antoma - Hırsızın hıir • 
met/erile,,. Sonra bir iğne buldu ve 
kağıdı Kondon'un sırtına ili9tirdi. 

Tekrar bu vaziyeti zevkle sey -
retti. Sonra telefona gitti. Sumers'i 
kaldırdı. Kendisine bazı emirler 
verdi. Sonra bağlı adama döndü 
ve dedi ki: 

- Ben gidiyorum. Hadi gece
niz hayrolsun !.. 

• • • 
xvı inci kısım 

Brina hürriyete 
kavuşuyor 

Güzel bir sabahtı. Marten Dal, 
namı diğer F·nroıw: • Hırrız "Şen 
arkadatlar,, lokantaıında oturmut 
Brina'yı bekliyordu. 

Önünde açık bir gazete vardı. 
Bir ses: 
- Bonjur Marten, dedi. Çok 

geç kaldım, değil mi? O kadar iyi 
uyudum ki ... 

Genç kızın yüzü neyeli idi. Fa
kat hala gözlerinden uyku akıyor
du. 

- Gazeteleri gördünüz mü Bri
na? 

- Hayır, dedi, sizin burada ol
duğunuzu söyledikleri zaman der
hal alelacele giyindim. Ne haber? 

- Yığınla. Kondon bu gece ya
kalandı. Kendisi Barenjer'i öldür
mek, Koverlih'i katle te,ebbüs et
mek ve milyonlar kıymetinde mü
cevher çalmakla maznundur. 

Genç kız, hayret içinde kalmış
tı. Hemen gazeteye sarıldı. 

- Raif Kondon mu? diye ba -
ğırdı. Hiç inanamıyorum. Onun 
hakikaten garip ve pis tabiatlı bir 
adam olduğunu biliyordum. Fakat 
katil? Hırsız? ... Aman Yarabbi! .. 

- Bu kahve çok güzel. Bir fin
can emreder misiniz? Artık polis 
aizi aramıyor. Bunu ıöylemek için 
geldimdi. 

Brina dütünceli bir -le: 

- Ah, ne meı'udum, dedi. Ta
kip edilmekten hiç hotlanmıyor • 
dwn. 

- Takip edilmekten kim hot
lanır ki? 

Tekrar gazeteye baktı: 
- Bu aarbah Sumer• aevincinden 

ölür. Bütün gazeteler hep ondan bah 
eediyor, hep onu methediyor. Dos
tum, bir katil yakaladı. Ve çalınan 
birçok mücevherler buldu. Bu ge
ce hakikaten çok çalıttı. Hakkında 
ne yazılıa azdır. 

- Evet ... 
Genç kız alaylı bir nazarla bak

tı ve ilave ettiı 
-. Zannediyor musunuz ki bü

tün teref ona aittir? 

- Tabii. Son zamanlarda hayli 
11kılmıttı. Sumen zeki ve iyi bir 
poliı hafiyeıidir. Talihin kendisi
ne yardım etmeıinden çok mem· 
nunum. 

Brina gözlerini yarı yarıya ka
payarak ona baktı ve: 

- Zannedersem, F antoma • 
Hırsız da. memnundur. 

- Bitmedi-

Ge:ecek göçmen
ler:n em aki 

-o--

Biikreş e çimız n bir tek
lifte lu:unduğu bildiriliyor 

Sofya gazetelerinin verdikleri 
bir habere göre, Romanyadan mem
leketimize gelecek olan göçmenle -
rin orada bırakacakları emlak hak -
kında Romanya kabjnesinde bir gö
rüşme olmııştur. 

Bu görü1mede Türk elçisi Bay 
Hamdullah Suphi de bulunmu~tur. 
Toplantrda Bay Hamdullah Suphi 
bir teklif ileriye aiirmüştür. 

Bu teklifte göçmenlerin bıraka -
cakları emlake mukabil bedellerinin 
kısmen para, kısmen de petrol veril
m k ıureti!e on senede ödenmesi is
tenmektedir. Romanya hükiunetinin 
bu teklifi kabul edeceği ümit edil -
mektedir. 

- O· 

POLiSTE 

Yanan 
Tütun deposu 

-o--

Dört yüz ba yadan yüı. 
cl.i ke.dar balya yandı 
Galatada Yer,emhepazarında keresteci 

F azueiendı sokağında tnr tUtün deposu 
yancııgını dun yazmııtık. Yanan depoda 
4ilV oalyada.ı taz•a tutUn buıunduğu an
laıılmııur. bu tutUn1er, Nemli zade Bay 
~nL.ıatın namına durmakta ise de Seli
mkti Bay lllıo•kofa a;t oldugu söylen -
mektedır. 1 utunJer ıigortah değildir. 
Fakat bir mık tarı Doyçe Oryent Banka 
terhin edılmış olduğu için bu kısım ban
ka tarafından sıgorta ediJmiıtir. 

Tütünlerin 15\J baJya kadarı yanmış, 
geri katan çok kısmı kurtarılmıştır. Isı
n anın ahfap kısmının bazı taratları yan
dıktan sonra yangın 6ÖndürültG>.lmiıtir. 
Atetın oaut çıktığı henüz belli değildir. 
Tahkıkata devam edilmektedir. 

Rııbdrt Koıej'ae ) aııtın 
biıŞ ii n klCJ 

Geç'9 pazar aktamı Robert Kolej 
mekte..,. kimyahaneıinde gece saat on 
bırde bir yangın başlangıcı olmuıtur .. 
Aıe,i goren lıaJ..,w-k• deı'iıal yetiıip ıön 
ourmütlerdir. Zai>ıta yaptığı tahkikatta 
kimyahanede yangın çıkan yerde her za 
man kullanılan benzinden bir kısmının 
•ere dok• t<tUt oidı.~nL gormiııtur. Bu 
m~yun .-.asıl döktll"'rek ateş a1dığı araı 
brılmaktadır. 

Tehdid 
Sirkeci ithalit .,ümrüğü bamalların

dan Şükrü oğlu Ahmet yerinin deiitti
rilmeainden kızarak hamal lfl'llp imiri 
Hulkinin önüne çıkını' ve tdıdit etmiı
tir. Hulki ı;olise ıikiıyet ettiği için jıamal 
Ahmet ya .. alanarak ıahkikata baJlan -
m1Jtır. 

Havagızı hırsızı 
Dün Havagazı ıirketi memurlarından 

Hamdi polise müracaatla Avadis ismin
de bir kapıcının havagazı çaldığını ha
ber venniıtir. Polis ite kantarak Avadiıi 
elinde liıtik borular ve havacazı maki· 
nesile ıuç üzeri yakalanutbr. Avadiıin 
havagazı çalarken elleTi de yannuıbr. 
l'olioçe hakkında lizımgelen evrak tan
zim edilmiftir. 

Barda kavga 
Dün gece ıaat 2 de istiklal caddesin

de Turan Barına ııiden Mukadder ile 
Razi adında iki kiti ayni zamanda bar
da müıteri olarak bulunan Fazıl namın
daki diğer bir kimse ile kavga etmiıler 
ve bu arada da MukaddeT bağırıp çağır
dıiı için yakalanmııtır. 

Bedava Tiyatro seyretmek 
istemiş 

Elektrikçi Mahmut Kemal ismin· 
de bir adam fazla aarhot olarak Şeb· 
zadebaıındaki Millet tiyatrosuna para· 
ıız '&'İrmek istemiıtir. Kendisine mü
manaat edilmeaine kızarak kapıdaki cam 
tarı kırmıt ve polisler tarafından yaka· 
lanmrıtır. Mahmut Kemalin, kendisini 
yakalayan polise de kartı geldiği anla
ıılarıık her iki ıuçu için lazımgelen ka· 
nuni takibat yapılmııtır. 

Zorba bir hamal 
Dün Haydarpaşada bir haınal bir ti· 

mendifer bekçisini dövmüı ve yaralamıı· 
tır. Yaka f(iyle olmuıtur: 

Haıbal Hüaamettin ıHaydarpafa bi • 
rinci ıimendifer köprü.ünden lbrıııhim 
ağa tarafına doğru lren yolundan ııit
mek istemif. Hat bekçisi Vihit te buna 
mini olmak iıtemiıtir. Hamal bu mü • 
manaata kızmıt ve bekıçi Vibidi ılövme
ie baılamııbr. Bekçi Viıhit te kendini 
müdafaa için mukabelede bulunmuıtur. 
Fakat Arap Hüsamettin hrr11nı yene • 
memiı ve Vihidin parmaklarını bütün 
kuvveti ile ısrrarak elinden yaralanma-
11na ıebep olmuıtur. 

Kapıcının 300 lirası 
htiklil caddeıinde kapıcı Şükrü diin 

polise baıvurarak, tanıdıklarından Rıza, 
Cavit, Salim, Veli ve Sadettinin elbirliği 
ederek 300 lirasını çaldıklarını iddia et
mittir. Bütün ıuçlular yakalanarak tah
kikata baılanmııtJT. 

Kavgacıları da ayırmağı 
gelmiyor 

Dün Bakırköyünde oturan Cemal ile 
Mehmedin aralarında bir kavga çıkmıt
tır. Bunların dövüıtüklerini gören Ga
lip aralarına girerek ayınnak iıtemiııe 
de, bu sefer iki kavııac:ıdan kendiıi da
yak yemiıtir. Kavııacrlar yakalanarak 
tahkikata batlanmııtır. 

! op:antıdan 
int!ba ar 

(Başı 1 inci sahifede) 
yordu. 

T oplanti salonunda mühim 
mazeretleri dolayısile gelemiyen on 
üç saylav hariç olmak üzere 386 
saylav vardı. 

Arka sıralar Bayan ve dinle
yicilere ve gazetecılere tahsis e
dilmişti. Kadın saylavlar salonun 
muhtelif köfelerinde yer almı~lar
dı. 

Sade ve zarif giyiniş tarzları 
göze çarpıyordu. Ekserisi siyah 
kuma,tan kostüm tayyör, beyaz 
ipekliden bluz giymit ve siyah i
pekli papyor kravat takmıştı. 

Ankara saylavı Bayan Hatı
cırpan koyu mavi memleket ku
maşından bir elbise giyiyordu. 
Şehirli arkadaşları arasında hakim 
ve olgun tavırları onu onlardan 
hiç ayırmıyordu. 

Meclisin açılma merasimine 
reisl:k eden Bay Necip Asım çok 
heyecanlı görünüyordu . 

386 saylavın kürsüye çıkıp 
yemin etmelerinden ibaret tahlif 
merasimi saat on dörtten on altı 
buçuğa kadar tam iki buçuk saat 
sürdü. ilk yemini Bay Ali Çetin
kaya yaptı. Ve çok alkı,landı. 

Bayan saylavlar kürsüye çıktık
ça ve yeminden sonra kürsüden 
ayrılırken çok. alkıtlandılar. 

Bayan saylavlardan ilk yemin 
eden Afyon saylavı Mebrure Gü
nenç oldu. 

Cumhur başkanlığına Kama) 
Atatürk'ün seçildiğine dair reyle
rin tasnif neticesini Meclis Ba'1ca· 
nı Bay Mustafa Abdülhalik Ren
da saat on sekize dört kala üye
lere bildirdi. 

Ve bu netice fasılasız bir da
kika kadar süren cotkun ve tid
detli alkışlarla kartılandı. 

Yeni meclisin açılması ve 
Cumhur Başkanlığı seçimi dol .. yı
sile şehir baştan hafa donanmıt 
ve toplar atılmı,tır. 

Büyük Millet Meclisinin per
tembe günkü toplantısında encü
menler intihabatı yapılacaktır. 

Şehrimizde toplaT 
Reiıicumhur intihabatı dün teh

rimizde toplar atılmak ıuretile se
laıiılanmıttır. 
_______ ,o,-------

1ta1 ya - Habeşistan 
(Bag.ı 1 inci sahifede) 

bilhasa telmih yapmıt olduklarına 
dair ha.herler doğru değildir. Bu 
anlatma mucibince bu üç d"evletten 
ber biri, Habe,istan hakkında bir 
karar almadan evvel diğer iki 
devletle isti,are mecburiyeti"nde
dir. 

Bir tabur asker daha 
MESINA, 1 (A. A.) - ltalyan üçün

cü piyade alayının bir taburu, şarki Af 
rikaya doğr;.t, burad3n h'lreket elmİ§ ve 
askerler vapura binf"rk~r. ~e.ı;ahürat ya
pılmışbr. 

Sinir hadiseleri 
ROMA, 1 (A.A.J - Müıtemlekat 

bütçe komiıyonu, meclise 1 talyan .. Ha .. 
beti•tan müııasebetlcri hakkında bir ra
por vermjştır. 

Bu raporda denil;yor ki: 
Habet çeteleri, ltaly~ tarafından 1934 

ağustosta 11nrrın tahdidinin kabul edil
mesine rağmen mütemadiyen sınır hidi .. 
aeleri çıkarıyorlar. Adiaababa'nın men
fi surette harekette devamı bu hususta 
bir neticeye varılmasına mani olmuıtur. 

Ualual hadisesinden sonr;;. da Habeı 
hükumeti ~ bir tarziye vennemiıtir. 

Rapor, bu sebepte;ı dolayı, Italya'nın 
her teYe hazır olması lazııngeldiği neti
cesine varmaktadır. 

Sar boşaltıldı 
(Ba§ı 1 inci sabüedc) 

hafil, ıeyabati ıon dakikaya kadar ııi:.ııli 
tutulan Bay Hitlerin niyeti hakkında 
ıiikutu muhafaza etmektedirler. 

Sar daki yabancı aakerler 
PARIS, 1. A.A. - Sar'da bulunan u· 

lusarası kuvvetlerden 25 1 tal yan zabiti 
ile 40 ltalyan küçük zabit ve askerleri 
Pariae gelmiıler, sokaklardan geçit res
mi yaparak halk tarafından alkıtlan
mııtır. 

Bay Hitler Sar' da 
SAARBRUKEN, 1 (A..A.) - B. Hit

ler, Sar'ın Almaya'ya ilhakı ıenliklerin· 
de bulunmak üzere buTaya gelmiıtir. 

B. Aloisi, sabahleyin Sar idareıini Al
man hükUmetine resmen devretmiıtir. 

Büyük halk kitleleri ookakları d.:ılaı· 
makta, ıenl&ler yapmaktadır. 

SARREBRUX:EN, 1 (A.A.) - Saat 
14.30 danberi 100.000 kiti belediye da
iresinde bulunan Bay Hitlerin önünden 
ııeçmiıtir. 

SARREBRUK, 1 (A.A.) - Sar'ın 
kurtuluşu münasebetile yapılan ıenlik· 
ler eınaaında bugün Bay Hitler tatafın
dan pek mühim bir nutuk irat edilmi§· 
tir. 

Bay Hitler nutkunda, Sar'lıların sada
katlerinden dolayı teşekkür ettikten ıon
ra bugünün bütün Avrupa için çok m~ .' 
ut bir ııün olduğunu, çünkü Sar'ın Al· 
manyaya dönmesinin iki komıu büyük 
millet arasındaki müıküllerin daha ziya-

• 
-~ ,,, Alalürlf 'ün J 

(Ba~ı 1 incı sahifede) 

Baycr:;lar, Baylar, ~ lıfl 
Bu iç~iğim andla, üzerim~ aldığ:m onurlu ödevin kutsa oldugu 

ğır da bulunduğunu pek iyi anlıyorum, Buna, benim özel gücÜ'!1 1 a~ 
zin, xçkin arkadaşlanmın aynlmaz birliği ve arasız yardı'!'ı .!le ye 
Bu cle~crli güvencin benden esirgenmiyeceğine inanım büyUktur. 

1 

Arlıadaşlanım, kıtınızdan çekilirken, baıladığınız önemli yurt 
1 işlerinde sizler için verimli, mutlu çalışmalar dilerim. 

1 -~~~------ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

Beş.ncı kurultayın ilk toplantı 

Yeni Meclis Başkam Bay Mustafa Abdülhalik diğer sari 
beraber Meclis Fırka grupu içtimama gelirken 

(Ba§ı 1 inci sahücde) heyetin Malatya SaylaıJI I 
dın saylavların hepsi ba,ları açık olarak nönü tarafından te~kili t 
ittirik etmişler ve bir çokları siyah kos- lunmuştur. yeni heyetin t 
tüm tayyör ve kravat bağlamı~lardı. 

Tam saat 14 te de Trabzon saylavı ne kadar istila eden icra 
B. Hasan Saka hitabet küı-süsüne gele- heyetinin ifayı ıJazifeye J 
rek Meclisin en yaşlı azası bulunan Er- deceğini arzederim. 
zurum saylavı Bay Necip Asım Yazık- K. ATA 
sız'ın başkanlığında toplandığını .öyle- Reisic' 
mit ve katiplik işini görecek olan en Biiyük Millet Meclisi Yiı 
genç saylavların isimlerini bildirmiştir. 

Bun·ın Üıf.rın~ Bay Necip Asını Mec· Riyasetine, 
!isin sürekli alkı,lan arasında başkanlık Basvekil ismet lnönü'n" 
makamına geçmış ve §U sözlerile toplan- üzeri~e yeni icra ıJekillerİ 
byı açmıştır: nin aşağıda isimleri yazıl 

T iirkiye altın devrimi tan teşkili tasdik olunmuf 
Betinci Büyük Milel Mecli•ini en YB'I· nu a;'zed erim • 

lı ar'.kadatınız olarak ben açıyorınn. 
Büy~ ulusların tarihlerinde birer al· 

tın devrim vardır, büyük Türk ulusu
nun altın devrimini Atatürk kunnu,tur. 
Tek dilli ve tek imanlı olan ulutwnuz 
gerçeken Cümburiyclle altın devrimine 
ginnittir. Ve onu yaşıyor. Tarihe göre 
yeni başlıyan bu deVTim ba§langıcındaki 
hızB gôre Türkü, Türk ulusunun kııa bir 
zamanda bütün ulusların üstünde bir 
ürüne götüreceğine büyük inancımız 
vardrr. 

Bu sözlerinden sonra B. Necib Aıım 
Yazıksız lld)'lavları and içıneye çağırmı§ 
ve alfabe sırasile intibah dairelerinin İ· 
simleri okunmu§lur. 

ilk okunan intibah dairesi Afyon ol
mut ve Ali Çetinkaya ilk olarak and iç
mittir. Ve yine Büyük Millet Meclisinde 
il< cılarak and içen Bayan Mebrüre Gü
nenç ve ~ıklara meMub B. Tü.ı.er bu 
İntibah daireaine mensub saylavlardw. 

Meclis BQfkanlığı 
Bundan sonra yapılan seçimde Çankı-

rı ıaylavı .S. Abdülhalik Renda Büyük 
Millet Meclisi Baıkanlığına ıeçilmit ve al
kıtlar arasında Başkanlık yerine geçerek 
tu .özlerle teıekkürde bulunmuıtur: 

" Beni Ba§lı:anlrğa •esmek •uretiyle 
ııöıterdığiniz yüluek ibmaddan dolayı 

hepinize teıekkür ederim. Bu vazifeyi 
yaparken çok kıymetli yardımlarınızı 
benden eıır ıememenizi bılhaııa dile -
rim.0 

Müc...kiben Ba'lkan vekilleri ile idare 
amirleri ,,. kiıtiplikler ıeçimi yapıla

rak, Baıkan V ekillilderine H""!n Saka 
(Trabzon), Nuri Oonker (Gazıantep), 
Tevtik fikrt< Sıl.ıy, idare amirliklerine, 
Halit B.]J'ak ıfkyazit), irfan Ferit 
(Ma,din), Meiııı-..t Ali (Çoruh), katİp· 
Jildere de Ali Muzaffer (Konya), Ali 
Zırh (Çoruh), Ferid CelAl (lçel), Hay
dar Rüttü (Denizli) Naıid Uluğ (Kü
tahya), Bay ın s~~iha Gökçül seçilmit· 
!erdir. 8ııyan Sabiha bu suretle Büyük 
Millet M""liıinin riyaset divanına siren 
ilk saylav olmu,tur. 

Cümhur Riyaaeti 
Riyaset divanının bu suretle teıekkü

lünden sonra, Riyaıeticumhur seçimine 
geçilmiıtir. Yapılan seçim neticesinde 
Bft§l<an Bay Abdülhalik Renda Kamil 
Atatürk'ün mevcut 386 ıaylavın ittifa
kile Cuınh'.11 reisliğine ıeçildiiini bildir
miı ve sürekli alkıtlarla karıılanmııtır. 

Batkan, bunun üzerine neticeyi Ka
mil Atatürk'e bildinnek üzere toplanb
ya faaıla vermiıtir. (Atatürk'ün yemini 
ayn kıaımnuzdadır.) 

Sık aık alkıtlanan ve (yata!) ıeslerilı 
karıTlanan nutkundan oonra Atatürk, 
batkanlılı yerinden ayrıl1p salondan çı· 
karken saylavlann ve dinleyicilerin yük. 
ıek sanı ve bağlılıklanmn coıkun bir 
ifadeıi olan heyecanlı tezahürlerile uiur
lanmııbr. 

Kamal Atatürk'ün nutkundan sonra 
15 dakika istirahat edilmek üzere celse
ye nihayet verilmiıtir. 

Kabine meselesi 
ikinci celse açıldığı zaman Baıkan 

Abdülhalik Rende! Cumhurriyaıetinden 
ııelmit olan tezkerelerin okunacağını bil· 
dirmit, atağıdaki tezkereler okunmuı· 
tur: 

Büyült. Millet Meclisi Yülnek 
Riyaaetine . 

Yeni ıeçim dolayiaiyle İcra ve
killeri heyeti istila etmiftİr. Yeni 

de kolaylıkla ortadan kaldırılmasına ya
rayacağını ıöylemiıtir. 

Bay Hitler ıözüne devamla demiıtir 
ki: 

"Bu idiline hareket oayesinde Al -
manya ile Fransa araaındaki münaııe • 
betlerin ıalih bulacatım ümit ederiz.,, 

Reisic' 
K.ATA 

Kabine 
Adliye: Şükrü Sar"'i Oğlu (I ( 
Mi.ili Müdafaa: Kazım Ozalp 
Dahiliye: Şükrü Kaya (Muğ 
Hariciye : Tevfik Rüttü At'~ 
Maliye : Fuad Agrali (EJ.Uız) 
Maarif : Abidin Özmen (AY 
Nafıa ı Ali Çetiokaya (Af!"" 
lktisad: Celal Bayar (lzmır) 
Sıhhat ve içtimai Muavenet: it 

dam (İstanbul). 
Gümrük ve inhisarlar: Rana 

(lstanbul). " 
Zıraat : Muhlis Erl<men (ICd 

Bu tezkere okunduktan 
yedinci per§etnbe günü t . • 
re içtimaa nihayet verilmiıtır· 

Tebrikler 
ANKARA, 1. A. A. - .1'

Cümhurreiıliğine tekrar lnb 
yuiyle Büyük Millet Mecfiııİ . 
ıeticümbur makamında V 
ti ile Millet Meclioi azalan. • 
ve Orta Etçilerin tebriklerill' 
buyurmutlardır. 

Görele'de ateşli 
gençlik var 

GöRELE (Milliyet) 
nüahalanmızdan birinde 
ki içtimai hayatın aon. _

1 
elle tutulur kadar ba.rJJ<J 
yazmı' buna da en çolı 
olanların bazı memur ve 
arkadaflar o)d.;'ğunu söyle 

Bu günkü yazımla 
leketin daha bazı ileri 
rinden ve bu münasebetle 
gençlik yuvaaı olan yetil 

man ocağından bahsede<: 

9 yıllık bir geç.mi•e o 
yalı idman ocağı bugün • 
te içtimai hayatın deDI 
gözle görülen yegane ete 
kendisidir. Gençler zaınaD 
yakın kulüplerle tertİP 
dostluk maçlariyle ın 
köklil ve izli bir intiba b 
tadır. 

·Bu temaalar ıeneler~ 
devam ettirilip gitmekte: 
nnda çok aamimi bir 
olan ocaklı gençler bazaJI 
!erimizde okuyan fukarll • 
nn ihtiyaçlarım giderınelı: 
aamereler tertip etıne~e,i 
vatandatlarının göniillerııı 
tadırlar. 

Bayburtta kış ve 5 
BA YBURD (Milliy~) h 

mizde dört ıenedenbe~ı • 
çen kıt bu aene tiddetı'bir 
re arttırmıttır. Etra'tgayl 
den fazla kar vardır. • 
ıında gidit ııelit keıilın~ 
Soğuklar bazan sıfırın 
~kadar dütmektedir. 

TA 
MILLIYET'io 1 

adı olacakt•t 
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Galatasaray 4 - Fenerbahçe O 

(Başı 1 inci sahifede) 
Hüaamettin 

Fazıl Ya§AI' 
~t Ali Rıza Reıat (Cevat) 

Fikret, Şaban, Muzaffer, Namık, 
Niyazi 

Buna mukabil dün binlen:e kitinin 
tnerak ... heyecanla doldurduğu F ... 
nerbabçe atadınde Feneıiıahçe takı • 
tnnu nud cördük bilir miainiz? ş.. 
tekildeı 

Hüaamettin 
CeYat Yatar 

Eaat Ali Rıza Retat 
Fikret ş.ı..n Muzaffer Namık 

Niyazi 
Şöyle bir bakarsanız ilk ırörüıte 

taknnda bir müdafiden batka mühim 
bir değiıiklik ıröremezainiz, fakat bu 
Öyle liizumauz ve besaparz bir deği • 
tHcliktir ki kazanması liznn ırelen bir 
takmu, dünkü ıribi, 4 - O, bir mai· 
liıbiyete ıiiriikler. 

Perteınbe günkü yazımızda, Fene
rin en hafif tarafının muawn battı 
olduğunu yazm,.tık. C.erek bu hafif 
bat tın ve gerek F enerbahçe kalecisi
nin kabiliyetlerini ve randımanını art
l1l"anm, Fenerin kuvvetli müdafaa 
hattı olduğunu da ihsas etmiıtik. 

Halbuki üç ay oynamamı§, nefes 
"e idmanı çok noksan Cevadın müda
faa hattında Fazılm yerine konma• 
•ile ilk it olarak Fener müdafaa hat
lınm kıymeti yandan fazla diqüriil
lllÜf oldu. 

Müdafaa battı bu vaziyete düıün
ce, Fener kaleci i emniyet vermiyen 
bir hattın gerisinde oynamak vaziye
tine girdi. Tabiatile, esastan hafif o
lan Fener muavin hattı da, ne müda
faaya ve ne de hücuma yanlım ede
llıiyecek bir hale diqtü. Vaziyetini 
~Ülıisa ettiğimiz böyle bir müdafaa 
0 nünde de Fener hücum hattından 
fazla bir teY beklemek abes olurdu. 
l'iitekim büyük bir boıluk önünde 
o:rnayan bu hat ta bir İf ıröremedi. 

Cevadın oynatılmaar icap ediyor • 
dıysa, ancak Fenerbahçe \Akımında 
~aruri oynatıldığını zannettiğimiz Re
fadın yerine girebilirdi, yokaa Fazı
lın yerine değil ... 

Hülaıa edersek, F enerbahçeliler 
takıınlannda bu defi§ikliği yapmakla 
Calatuaraym ekmeğine yai ıürmiit 
oldular. Bunu yazmakla beraber şu
nu da aöyli:yelim ki Galatasaray takı
nır, kendilerine verilen bu avantaj 
karııaında, cidden ırüzel, akıllı uslu, 
lıesap)ı ve çok gayretli bir oyun oyna• 
dı; tam manaaile hak edilmit bir ıra
lihiyet kazandı. 

Maça saat on b.. buçukta Bay 
Şazi'tin hakemliği altında ba§landı. 
Fenerbahçenin yukarıda yazdıjıı:m.z 
takımına mukabil Galatasaray fU te· 
kilde çıktı: 

Lütfi 
lbrahim 

Danyal Fazıl 

Avni 
Osman 

Fahir Suavi 
Adnan Münevver 

Necdet 
ilk devrede Galatasarayın rüzgar 

._!tında oynama11na rağmen Fenşr • 
lıahçe oyuna icap eden süratle bat • 
ladı. Mütevazin denilebilecek on da
kikalık bir oyundan sonra Galatasaray 
lıınnı arttırdı ve F enerbahçenin ıre· 
rj hatlarındaki zayıflrk derhal ken • 
dini gösterdi. 

Yatar çok ileride oynuyor, Fener 
lnuuvin hattı mütemadiyen aksıyor -
du, On birinci dakikada Fazıl Fener 
llıüdafilerinin hatası yüzünden Gala
ta.sarayın ilk gölünü yaptı. Çabuk 
~apılan bu gol bir taraftan Galatasa
rayın gayretini arttırdığı gibi, diğer 
taraftan da F enerbahçe oyuncularmı 
•aabiyete kaptırdı. Müdafaa ve taar
ru•da rast gele vuruılarla karşıla -
tan Galatasaraylılar, ouurlu bir oyun
la bu vaziyet; yirmi yedinci dakikil
Ya kadar ıürükledikten sonra Fazıl 
Caıata.sarayın ikinci golünü de yap· 
tı. 

llk devre 2 - O Galatuaray lehi
ile bitti. 

. İkinci devre, oyun tarzı itibar.ile 
bırinci devredekinden hemen hemen 
farksızdı. Yalnız daha 2 - O vazi • 
Yette iken Galatasaray kalecisi Av -
ili, yegane tehlikeli ve gol olması çok 
llıuhtemel bir ıütü mükemmel ve ıa
~•nı hayret bir plonjonla kurtardı. 
, ~ gol olsa idi, belki oyunun ıekli de
t•tebilirdi. Avni, takdire değer bu 
lt~rtariıile, F enerbahçenin vaziyeti · 
Ilı düzeltmek ihtimallerini yıkmıt ol
du. 

Bu devrede Galatasaray merkez 
l>ıuhacimi Adnan, biru: tesadüfi di
Yelıileceğimiz bir vuruıla üçüncü, bi· 
t-az tonra da Cevadın bariz ve lüzum
•u:ı: bir favülü yüzünden penaltıdan 
~İinevver dördüncü golü yaptılar. 
ır İki dakika sonra da, F enerbahçe 

~leciıile kartı karşıya kalan Adnan 
. •latasaraym beşinci golünü becerik

••z bir vuruıla kaçrrdı. 
r Maç 4 - O Galataıaray lehine bit· 
ı. 

r· Galatasaray takımında Avni, Lut-
1• ltııuavin hattı ve Fazıl fevk~l~de 
~~rıa.dılar D iğerleri vasat, Danyal 
llycfft11zd1 • 

J Fe-nrrbahço talttmı i~in yazacak ; 
t~~1 0\ı.0:1 , Jd."'Unı~ın batında hüli..aa et 1 

• 1 

Beıiklctf ta yenildi 
Birleinin iıi raat gitti mi, kullan • 

dıfımu bir tabir vardır: (Sağ tara
fındaiı kallmut ıraliba ... ) deriz, 

Dün de Galataaaray (Sağ tarafın. 
dan kalkmıt ııaliba ... ) Çünkü bir ta· 
raftan Kadıköyde Fenemahçeyi ye
ner ve fampiyonluk üzerin_!le iddiayi 
bak ederken, diğer taraftan da ikin
ci rakibi B.,.'kt,.. , Taksim &tadın
da, latanbulıpOI'& yenildi. 

Galatasaray - Fener.bahçe maçı, 
Taksim atadma, ancak üç bet yüz se
yirci bıralan!fh. 

Betiktat ve latanıbut..,.,.. tam kad
rolarile Bay Halöt Turırudun idare • 
ıinde maça bqladılar. 

btanbubpor çok güzel ve ırayret
li oynadı. Bilhaoaa müdafaaaı, Be -
fİ.ktaf hücmn hattına hiç gol imkanı 
vermedi. Buna muka:O.:I, latanbulspor 
muhacimlerinden Tevfik ilk devrenin 
otuz yedinci dakikasında ~nun ye
gane ırolünü yaptı. ikinci devrede 
iki taraf ta sayı çıkaramadı. 

Bu auretle geçen hafta Süleyına. 
niye ile berabere kalan Be§iktq dün
kü mağlUbiyetile üçüncü vaziyete düt 
tü. 

Ş-CI Stadında 
Vefa - Beykoz maçını Vefalılar 

hikim bir oyundan aonra 5 - 1 ka-
zanddar. • 

Kim rampiyon olacak? 
Fenerbahçe ve Beıiktaım dünkü 

mağlUbiyetlerile §8mpiyonluk yolun -
da F enerbahçe ve Galatasaray o
tuz birer puvanla kal'§ı kartıya kal
dılar. lstanbul şampiyonunu tayin i· 
çin üçüncü bir F enet'bahçe - Galata
ıaray maçı yapılmak lazım gelecek
tir . 

E. H. SAVCI 

Uludagda kayak yarışı 
Dağ ve k,. aporlarmın yaynnına 

fayda vermesi için önümüzdeki kur
ban bayramının ( 2, 3) üncü günleri 
Uludağda Ankara yÜkaek ziraat ena
titüsü beden terbiyeıi muallimi Bay 
Ridelin bakımı ve hakemliği altında 
Buraa dağ klübü tarafından &§ağıda 
yazılı müsabakalar yapılacaktır: 

Bayramın ( 2) inci günü ilk yarı§ 
Ankara, latanbul, Bursa klüpleri a
raaında. 

1 - Şua - dik iniı. Bayramın 
üçüncü günü ikinci müsabaka • 

2 - Slalum - bayraklar arıuından 
zikzak iniı ayni ırün bayanlar ara -
smda da bir init yanır yapılacaktır. 

lzmirde lik maçları 
IZMIR, 1 A.A. - Lik maçlanna bu· 

gün de devam edilerek birinci devrenin 
ton maçları y111pılclı. Oğleden ıonra ilk 
kal'falatma Şarkspor Altay takımları ara-
11nda oldu. Ve Altay hakim bir oyundan 
aonra 4-0 galib geldi. 
ikinci çarpııma lzmirıpor-Buca takım

lar ıarasında cereyan etti. Bu oyun ol· 
dukça heyecanlı ıreçdi. Ve lzminpor 
dört ıayı ile Bucayı yendi. 

Son m:ıç Altunordu . Türkspor ara
aında yapıldı. Bu hafta kartılaıan ta
kımlardan hiçbiri kendi kuvvCti i ı~e olma
dığı için galip takımlar gol farldariyle 
yenecekleri tahmin edilebiliyordu, Nite· 
kim Altunordu da Türkspora ııflra kar
tı 12 gol ile galib gelerek hem bu yılın 

rekorunu kırdı ve hem de birinci derece 
nin birincisi oldu. 

Halif idman klübünde 
Ha1iç idman kulübünde 66 ve 72 ki. 

!olar arasında yapılan ııüret müaabaka
lh•"' u'"" .. aş, nauç, hı.um.kapı, Kasım· 
paıa kulüpleri iıtirak etmittir. 

Müsabaka saat 13 le başlamıştır. Bıli. 
fasıla 24 maç yapıl mı ıtır. Vaktin gecik
meıine binaen final maçları 8 mart cu
ma gününe tehir edilmiştir. Bu sıkletl•
rin finalleri ile beraber evvelce mukarre:r 
olduğu veçhile 8 mart cuma günü Ka -
um;>aşa kulübünde 79 ve 87 ve ağır sık· 
Jet güreşçileri arasında yapılacak müsa .. 
bakal:ırla beraber intaç ed:lecektir. 

Yuruda İ:ıav.t vazi1eti 
ANKARA, 1. A.A. - 1-3-935 de 

Türkıyewı.: hava vaziyeti : 
Ziraat vckileti meteoroloji ensti tü

•Ünden alman malUmata göre, son 24 
saat içinde yurdun lstanbul çevreoi, or· 
ta Anadolunun şark kısmı, cenubi Ana· 
dolunun Antalya çevresinden mada yer
leri doğu Anadolusu ve Karadeniz kı· 
yılan yağıılı, diğer yerler bulutlu geç
miştir. 

Yağıı Edremit'de 10, Rizede 14, diğer 
yerlerde bir ili 1 O milimetre ara11ndadır. 

En düşük ıuhunet ııhnn. altında Kan
da 14, Erzrwnda 10, Eskişehir. Bolu ve 
Sıva.ta 4 derecededir. 

En yüksek suhunet Antalyada 19 de
rece kaydedilmi;.ir . 

Bugün Anka•ada ıaa 14 de sühune 
14 derece idi. 

H·vıı raporu 
Sıfır hararet dcreccsni! İ ve deniz se

viyesine indirilr.ıiş b.:!roınctro ;.>u sabah 
saat 7 de 760, 14 de 757, hararet dere· 
ces ~ 7 dr 10, 14 de 14J en yu!:arı h.:ıra
ret 14, en aşağı 6,5. Rüzgaı· lodostan 
esmi~tir. En yukarı sür'ati 16 metreye 
çıkmıttır. 
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ŞiRKETLERDE 

Aydın demiryolu 
Alikadarıarın nazarı 

dikkatine 

SUT MAKINASI 
ihtiyacınızı şimdiden 

ıedarik ediniz. Şirket mümessili hissedar
lara izahat verecek 
Aydın demiryolunun hükiimet ta. JürK.::f/orufJD LTD. ŞT!. 

rafından satın alınmaaı hakkında Na• IST•NBUL, GALATA, PERŞEMBE1"AZARI eı fia Bakanlığı ile müzak«eye giritmit , .. _.-.._. ___________ .. 
olan tirket müme•ili Bay Adeane 
mali bazı meseleler hakkında ıirket 
hiaaedarlarile göriqmek üzere Lon. 
draya gİtmittir. 

Balya - Karaydin Madenlerini 

Kiralama ve işletme 

Türk Anonim Şirketi 
Ortaklarına ilan 

Şirket hiaaedarlan bu hafta Londra ı 
da toplanarak Bay Adeane'in vere • 
ceği izahatı dinliyeceklerdir. Ticaret )'1tlllllnın 361 inci maddesi 

ve iç Nizamnamesinin 47 inci maddesile 
ıonraki maddeleri hükümlerine uyarak 
BALYA - KARAYDIN MADENLERi
Ni KiRALAMA VE iŞLETME Türlr 
Anonim Şiıt.eti Ortaklarının genel ku
rnmu Martın 27 inci Çarıam6a güiıü ıaat 
14.30 da Şirketin Galııta'da Merkez Rıh· 
trm hanı iiılmci katındaki merkezi idare- . 
einde adi ıırrelıte toplantıya çağırılır. 

Bay Adeane martın on betine ka
djlr müzakereye devam için tehrimi· 
ze ırelip Ankaraya ıridecektir. 

Toplantıya davet 
Türk cerrahi cemiyeti aylık top • 

lantıaını 3-3-935 pazar günü ıaat 1 7,5 
ta Cureba baatanesinde yapacaktır, 
Azanın ve arzu eden arkadatların gel 
meler!. 

YENi NESRIY Al' 

Y aıamak yolu 
V «emle mücadele cemiyetinin çı

karmakta olduğu aylık (Y atamak yo
lu) mecmua11nm 72 inci aay111 zen • 
gin münderecatla çıkınıftır. Karile • 
rimize tavsiye ederiz. ...................... 

f\un~ıil Bıımıiftl 
$ehirTiyatroso 

111111111111111 

111.J 1 

TEPEBAŞI 
ŞEHiR 

Tiyatrosunda 
Bu gece 

Saat 20 de 
MUFETTIŞ 
5 perde komedi 
Yazan N. Gogol 

l607 
• • 

Fran11z Tiyatrosundı 
Bu akfam aaat 20 do 
DELlDOLU 

opereti oynayacaktır. 
Son hafta 

1606 

VAPURCULUK 
MERSiN YOLU 

DUMLUPlNAR vapuru 3 
Mart PAZAR aaat 10 da Mer
ain' e kadar. 

BARTIN YOLU 
BART1N vapuru 2 Mart 
CUMARTESİ saat 19 da Ci
deye kadar. 

~~~~~~~~-

AYVALIK YOLU 
SEYYAR vapuru 2 Mart 
CUMARTESi aaat 19 da iz. 
mire kadar. 

KARADENiZ YOLU 
GÜNEYSU vapuru 3 Mart 
PAZAR saat 20 de Rizeye ka
dar. ............................. ~ 
.\kıl vı.: sır.ır bastaludaıı rnut~hassısı 

Dr. FAHRi CELAL 
Her gün saat 3 den sonra: Taksimde 
~ıadyu n kapısı karşısında Alnn Aı 
aprnımanı . Telefon 4.145'1 

1620 

1 - idare Mecliai ile murakıp rapo
runun dinlenmesi, 1934 senesi hesapları. 
lllll ırerçeldendirilnıeai ve mezkı1r sene 
ııetayicine dair idare mecliıinin teklifi 
hakkında kanır .. mmr1lı. 

2 - idare Meclbi üye!e~nin aklandı
nlması, 

3 - idare Mecliıinin yenilemneıi, 
4 - idare Meoliıine verilecek ön 

hakkının kestirihneai 

5 - 1935 senesi için bir Murakıp ta· 
yini ve verilecek ücretinin biçihnesi, 

6 - Şirketin genel idaresini çevirmek
le mükellef Meclisi idare üyelerile çevir
ırcne verile.,. Ücretin kestirilmesi için 
Meoliıi idareye aelihiyet verilmes~ 

7 - Gerek tahaen kendi namlarına 
ve gerekse air tirketlerin Mecliai ida
re Üyesi yahut çevirl<'ni sıfatile tirket
le muamele yapması hususunda Mecli
ıi idare üyelerine müsaade verilmesi. 

ftbu toplantıda bizzat ve bilvekile ha
zır bulunmağı arzu eden Ortakların Tica
re kanununun 371 inci mad~esi mucibin
ce aahip olduklan senetleri içıtima gü
nünden en az bir hafta evel latanbul'da 
Şirketin merkezi idaresine ve Pariı'te 
PENARROY A tirketirıe (12 Palace 
Vendôme) yatınnalan tazımdır. 

Şirket ortaklara toplantı için girme ve
aikaları verecek ve içtimada hazO' 'bulun• 
mayacaklara dahi icebed~ vekiletname 
nümunelerini istediklerinde emirlerine 
hazır bulunduracaktır. 

Ortaklardan her biri genel kuruma gi-

1 

rerı diğer bir §8haı tevkil edebilir. Or
•'taklrk ıenelılerinin yat.rddığma dair ma

li müeııeıeler tarafından verilmİ.f veıi
lıalar kurumda hazır bulunmak üzre ya• 
tırılan hisse ıenetleri ıribi kabul oluna
caktır. 

latanbu4, 25 Şubat 1935 

Devredilecek ihtira beratı 
Eılahai nariye için mayili ıreri baskı 

tertibatı., hakkındaki ihtira için iıtihaal 

edilmiı olan 16 Şubat 1933 tarih ve 1587 

numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere ba§kaıma devir veyahut 
İcara verileceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malumat edinmek iıte
yenlerin Galatada Perşembe pazarında 

Aslan hanında 5 inci kat 1-4 numaralarla 
mürakkam idarehaneye müracaat eyleme 
!eri ilan olunur. 1626 

~~~~~~~~~~~~~~-

Manganez Türk Anonim Şirketinden: 
Manganez Türk Anonim Şirke tinin 21 K. Sani 935 Pazartesi günü 

vukubulan fevkalade umumi heyet içtimaında tirketin feshi karar al
tına almmıt ve tirket idare meclisi azasından Bay Haydar Mehmet 
Alganer umum Heyetçe tasfiye me muru İntihap ve keyfiyet kanunun 
tarifleri <lairesinde tescil ve ilan ed ilmit olduğundan Ticaret kanunu
nun 444 maddesi mucibince tirket dayinlerinin tirketteki hukukunu 
niharet bir sene zarfında tirketin 4 Vakıf hanında kain merkezindeki 
tasfıye masasına bilmüracaa isbat etmeleri lüzumu :lan olunur. 

1016 8704 

1 U• 8 }:, L }'.. D t Y .C:: S 1 1 L A N L A t' 1 
1'.onservatuvar yatı kısmı ıç n nllmunesine göre 40 taKml 

e lbise 40 tane palto 40 tane kasket, 80 çift iskarpin, 80 ta· 
ne gömlek, lGO çift çorap, 160 mendil, 120 Yüz havlusu, 
800 metro amer.kan bezi yerli olarak ayrı ayrı açık eksilt
meye konulmuştur. Bunların beherinin tahmin bedeli "Elbi
seye 17 ,5 lira palto 20 lira, kasket, 2,20 kuruş firenk göm
leği 2 lira iskarpin 4 lira çorap 25 kuruş bir metro amerikan 
bezi 26 kuruş mendil 6-6,5 yüz havlusu 25 kuruş,, şartname 
ve nümuneıi Levaznn müdürlüğünde görülür. Muvakkat 
teminatı elbise, pal~o, kaskete 123 lira iskarpine 24 Gömlek, 
Çorap, amerikan bezi, mendil,havluya 33 liradır. Eksiltmeye 
girmek İçin 2490 No. lu kanunda yazılı vesikalar ve gösterilen 
teminatla berber ihale günü olan 11-3 .935 pazartesi gunu 
saat on beşte daimi Encümende bulunmalıdır. (1000) -- --- -
İstanbul Emniyet Müdiir~üğünden: 

7 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri F abrika1ar U. Müdürlüğünde 
Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alma-

cakdır. isteklilerin İmtihan iç in istida ile Ankara' da Fişen 
F abrikasma, lstanbul' da Bakırköy Barut F abrikasma, lz-
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamirhanesine müracaat-
ları. (526) 902 

•• 
Universite Arttırma, Eksiltme v 

Pazarlık Komiayonundanı 
1 - Çapa'da tamamlarunaıruı evkaf pavyonlarından be

deli keşfi 71650 lira 10 kuruş olan Radyoloji Enstitüsü ik
mal inşaatı 21 Mart 1935 perşembe gÜnü saat 15 de Univer· 
sitede ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 -Taliplerin İşe aid dosyayı almak için Univerıite vez· 
neı~e 360 kuruş yatırmaları liznndır. 

3 - isteklilerin bu işin muvakkat teminatı olan 4832 li· 
ra 50 kuruş vermeleri ve ihale gÜnÜ saat 14 de kapalı zarf
larını Umumi Katipliğe venniş olmalan lazımdır. (1018) 

Ankara Şehri İçme Suyu 
Komisyonu adanı 

Ankarada Sarıkışla civarın da yapılacak olan 431,042 lira 
60 kuruş bedeli keşifli filtre istasyonu binası 20-2-935 tarihin 
den itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Iha· 
le 20 Mart 935 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat on bet 
te Ankarada iş Han dördüncü katında içme Suyu Komisyonu 
dairesinde yapdacaktır. Muvakkat teminat 20992 liradır.Mil 
nakasa şartnamesi ,fenni şartname ve projeler 21 lira 55 ku
ruş bedel mukabilinde Ankara Şehri içme Su Komisyonu Mu 
hasebesinden alınabilir. Teklifmektuplan kanununun tarif et· 
tiği şekilde 20-3-935 tarihine rastlayan Çarşamba gÜnÜ saat 
on dörde kadar içme Su Komisyon riyasetine makbuz muka
bilinde verilecektir. (856) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhamme 
Kıymeti 

HASKOY : Piri Mehmed Paşa mahallesi Kırmızı Mi-
Lira 

nare sokak yeni 6 sayılı ev. 504 
GALATA: Yenicami caddesi eıki 19-21yeni15 dülc-

kinm 15/ 120 payı. 1053 
ORT AKOY : Portakal arkası sokak eıki 21 yeni 27 sa-

yılı Ev 1026 
KUÇUKPAZAR ı Rüstempaşa Hasırcılar sokak eski 

76 yeni 70 sayılı dükkanın 322/ 3456 payı. 115 
BAKIRKOY : Cevizlik Hafız çıkmazı yeni 3 sayılı ev. 621 
BAKIRKOY: Zeytinlik odabaşı yeni 47 sayılı evin 

14/ 80 payı. 38 
BAKIRKOY : Yeni mahalle birinci sokak yeni 34 

sayılı ev. 1116 
BAKIRKOY : Yeni mahalle birinci sokak eski 167 ye-

ni 51 sayılı evin 44/ 216 payı. 170 
HAYDARPAŞA : Rasim Paşa mahallesi Uzun hafız so-

kak 194 yeni sayılı evin 1 / 8 payı. 128 
YEN IK OY: Yalı sokak ve köprü başı eski 65 yeni 

4-57 sayılı ev ve dükkanın 1 / 2 payı. 778 
FENER : Hızır çavuş mescit sokak eski 5 M. yeni 17 

sayılı evin 6 / 8 payı. 608 
FENER : Hamamı Muhittin cami içi sokak eski 37 

yeni 7 sayılı ev. 432 
YEDIKULE : istasyon caddesi eşici 23-25 yeni 35-3i 

sayılı ev ve dükkanın 2 / 5 payı. 705 
BUYUKADA : Meşrutiyet mahallesi yalı sokak eski 1 

yeni 22 sayılı evin 1 / 2 payı 594 
HEYBELIADA : Yalı mahallesi bostan sokak yeni 

19-21 sayılı ev vo dükkanın 14/ 66 payı. 195 
BUYUKDERE : Büyükdere caddesi eski 164 ve yeni 

177 sayılı dükkan 648 
BUYUKDERE : Çivici sokak yeni eski 8 sayılı evin 

5 6 payı. 315 
GALATA : Arap cami yelkene iler sokak eski 60 yeni 

50 sayılı dükkanın 75/ 120 payı. 135 
TOPHANE : Beyazıt mahallesi Kılınç AÜ Paşa cad-

desi 49, 15, 15 M. yeni 45, 13, 17 sayılı ev ve iki dük-
kanın 1 / 4 payı. 1080 

ARNAVUTKOY : Büyük Ayazma ve yeni çeşme so-
kak eski 30-32 yeni 36-11 sayılı iki evin 
3312 / 8640 payı. 870 

KUMKAPl : Emin Sinan mahallesi Neviye sokak es-
ki 2 M. yeni 20 sayılı evin 6 120 payı. 400 

Yukarıda yazdı mallar 1 2-3-935 salı günü saat on dört 
te peşin para ile ve açık arttırma suretile ayrı ayrı satılacaktır. 
lstekiı1erin yüde y~di buçuk pev akçelerile müracaatları. 

• (F) (1020) 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Jandarma Yatakları için tutulan nümunesi gibi yerli ma· 
lı "Dört Bin kilo,, Pamuk açık eksiltme ile satın alınacak 
ve eksiltmesi 20 Mart 935 çarşamba gÜnÜ saat on beşte Ge
dikpaşadaki binada Komisyonumuzca yapılacaktır. Tasar
lanan bahası "iki bin iki yüz seksen,, ve ilk teminatı " Yüz 

Hizmet Otomobil ve motörleri için 2 ila 3 Ton benzinin 
alınması açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedel muhammini 960 
teminat mıktan 72 Liradır. ihalesi 21-3-935 perşembe 
günü saat 15 de Vi:ayet r~luhasebecilik Dairesinde toplanan 
k . 1 ' ' • ' "l . . om.~yor.. ~a y:ı.p• ac ;hr. .ı.s c H t>'" 11 c~'°'ya ·-c şartnameyı 
görmek için de müdüriyet muh-.sebes.ne gelmeleri ilan olunur. 

(1073) 

Yetmiş Bir ,, liradır. Şart ka- ğıdı parasız Komisyonumu7.· 
dan alınabilir. isteklilerin ilk teminat mal sandığı makbuzu 
veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzadnlarile bera· 
ber belli gün ve saatte Komisyonumuza gelmeleri. (1069) 



8 MiLLiYET CUMARTESi 2 MART 1935 

Beşeriyete bel~ olan farelerl imha ediniz. 

FAR HASAN Fare Zehiri 
FARE ZEHIRI MACUNU 

Bir parça ekmek •eya paabrma •eya 
Jatb gıdalara ılrorek fareleria lııulUD• 
daklan yere bırakuıııı. 25 ku~.,tur. 

FARE ZEHIRI Buğdayları 
Farelerin bulundukları yerlere serpinll. 
Yirmi bet kuraıtur. 

MACUN VE BUGDAY: ikisi Bir Arada 
Buı fareler buğday ııehirln clea hotlenır ve baıııları macun yemek lıter. Bnıun 

içindir ki her ikisini lıtimal eylemek çok muyafıktır, Ye ba ıuretle farelerin ana, baba 
Ye ıllıllesl muhakkak ve kat'! ıurette 6lürler ve kokmazlar. ildsi bir arada 40 karuıtur. 

Haaan depoıu ı Ankara, lıtanbul, 11eyoğlu 

· {n bÜlfİllr lra3 bende_:. DAIMON 
(;da ELEKTRiK CEP 

FENERLERi 

· llllllE, 
lllif e 

Yeni lcad olarak ııa• 

ranb 400 metrelik me• 

ıafeyl aydınlatır. Feae• 

ria boyu 23 ıaatimet· 

redir. Ağııındakl bllylik 

cam yu•arlafı krlıtal• 

dendir. 

fra~ 
lııçağidır. 

Satıı Y erleriı 

dökülenler 

Komojen Kanzull: 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmeıine mani olur. Komo
Jen &açların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini boz
maz latif bir rayiha&ı vardır. Ko
moj;n Kanzuk ıaç eksiri maruf 
eczanelerle ıtriyat mağazaların-
da bulunur. (1251) 

· AsLAN VE ESKlHISAR 

Müttehit Çimento ve 
Su Kireci Fabrikaları 

Anonim Şirketi 
iLAN 

Ticaret kanununun 861 inci madde&iy· 
le ıirket mukavelenamesl ahkamına tev· 
ılikan A&lan ve Eıkihiıar müttehit çi
mento ve au ldreci fabrikaları anonim ıir
leti hi11edaranı 1935 aenesi martının 25 
inci pazarte&i ııünü aaat 16 da Galata. 
da Agopyan hanında ıirket merkezinde 
inikat edecek adi heyeti umumiye içti• 

a.ma davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat ı 
• 1- Mecliııi idare raporu ile mura· 
INb raporunun kıraati, 

2 - 1934 ıenesl muamelatına ait he· 
sabatın kabulü ve meclisi idare azasının 
lbraıı ve ıenel mezkUre netayioi mua
ıne!atına dair meclisi idarenin teklifi, 

3-- Meclisi ldau i.zaaına verilecek 
lcreti huzurun tayini ile beraber umuru 
!1h4<etin idareıine auretl mahsuıada me
mur edilecek i.za aidatının tesbiti, 

4 - Meclisi idareden çıkan azanın 

yerine yenilerinin intihabı, 
5 - 1935 ıenesi için bir murakib in· 

tihabiyle aidatının teabiti ve murakibin 
mazereti halinde ifayı vazife etmek Üz· 
re diğer bir zatın intihabı. 

Laakal 25 hisse senedine malik olub 
da içtimaı mezkürde hazır bulunmak iı· 
leyen zevat ticaret kanununun 371 inci 
maddesine tevfikan içtima tarihinden en 
az bir hafta evvel hisselerini Galatada 
Doyçe Oryentbank • Oresdner Bank ıu· 
besi gişelerine tevdi etmelidirler. 

Diğer bankalara tevdi olunan hisse 
unedatı mukabilinde mezkür bankalar• 
dan alınan makpuzlar heyeti umumiyeye 
dahil olmak üzre Doyçe Oryent • Bank • 
Dresdner Bank ıubeoine tevdiat mahiye
tinde olarak mezldlr bankaca kabul olu· 

nacaktır. 
latımbul, 20 Şubat 1935 

Meclisi idare 

Jô2! 

. • 

ANKARAı Sofu ııade Mehmet !mln 
İZMIR ı HliHyln Htıınli 

m MERSiN: Hakak ıade Rahmi 
111 SAMSUN: Tunun Eıref 

Zafiyeti umumiye, lıtahaaııılık Ye kuvntllzlik b&li.bnda büyük faide ve tesiri görllen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 

• 
Kullanınız. Her eczanede satılır. 

• 1 1 - ·-

BÜYÜK 
Tayyare Piyangosu 

18 fncf Tertip 5 inci Çekit 

11 Mart 1935 de dire 

Büyü~ itramiye: 30,000 Lira~11 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık lkrami· 

yeler ve 20.000 liralık mükc\f at vardır. 

Ankara Emniyet işleri umum 
Müdürlüğündenı 

1 - Zabita memurlarına yaptırılacak 4500-6000 takım 
resmi elbise ve 4550-6000 kasket ve 1500-1550 aded kaput 
ile 291-400 takım sivil elbise şartnamede bazı tadilat yapıl
mak suretile tekrar 22-2-935 tarihinden itibaren 20 gün müd 
detle ve kapalı zarf usulu ile münakasaya korunuşdur. iha
le 13 Mart 935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada Emniyet işleri Umum Müdürlüğünde yapılacak
dır. T aliblerin bu müddet hitamından evvel teklifnamelerini 
ve kapalı zarflarını Umum Müdürlüğe tevdi etmeleri ve iste· 
yenlerin şartnameyi merkezde Emniyet işleri U. Müdürlü
ğünde ve lstanbulda Istanbul Emniyet Müdürlüğünde görüb 
birer nüshasının da alabilecekleri ilan olunur. (966) 1638 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlüğündenı 

.• Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Trahom mücade-
lesi için defter, cedvel ve Trahom kartları namile 14 kalem ev
rakı matbua açık eksiltme usulile basdırılacakdır. ihale 935 
senesi Mart ayının onuncu pazar günü saat 15 dedir. Şartna· 
mesi bedelsiz olarak Müdürlüğümüz Mutemetliğinden her 
zaman alınabilir. isteklilerin muvakkat teminat akçesi olan 
135 lira ile beraber Mart ayının onuncu Pazar günü saat on 
beşte Müdürlüğümüze müracaatları. (949) 1637 .. .. 

MISIR iŞ Limitet 
Sermaye•l ı 100,000 TGrk Lirası 

Merkezia ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE iŞ BANKASI tarafından teaia edilmiıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

fSKENDERİYE de aablmak fize.re emaneten mal 
g6nderenler, heaabımıza, TÖRKIYB iş BANKASI 

ıubelı.ırlnden avana alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aı masraf ve komiıyonla emin bir ıurette 
it aörmek ı.teyenlerin MISIR iş LİMİTED'i tercih etm•lerl 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adreal: MISIRİŞ - lekeaderiye 

1613 
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latanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

1 - Beher tanesinin tah· 
min edilen fiatı 700 kuruş o
lan yüz bin tane portatif ça
dır kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 
2- Çadırlar Avrupa malı 

olacaktır. 
3 - İhalesi 9.4.935 cuınar· 

tesi günü saat 15 dedir. 
4 - Muvakkat teminat 

31, 750 liradır. 
5 - Şartnamesi otuz beş li

ra mukabilinde almak ve Ör· 
neğİnİ görmek İsteyenler her 
gün öğleden sonra Komisyo
na müracaat edebilirler. 

6 - Eksiltmeye girecekler 
kanunun tarifatı dairesinde 
muvakkat teminatlarile art· 
tırma ve eksiltme kanunun 2 
ve 3 cü maddelerindeki vesi
kalarla birlikde teklif mektub
larını ihale günü ve saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada 
Milli Müdafaa Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna ver· 
miş bulunmaları. (797) 

(883) 1653 
* * ~ 

lzmir Müstahkem Mevki 
kıtaatırun 303000 kilo un ih
tiyacı kapalı zarf usuliyle sa· 
tın alınacaktır. İhalesi 1 1 
Mart 935 Pazartesi gÜnÜ saat 
15 de İzmirdeki kışlada Müs • 
tahkem Mevki Satınalma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. Mu· 
haınmen bedeli 28028 liradır. 
Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı 9 kuruş 25 santimdir. 
Teminatı muvakkate akçesi 
2103 liradır. Şartname sureti· 
nin her gün Ko. da görülebilir. 
istekliler kapalı zarflarını iha· 
leden bir saat evvel Ko. na ver· 
miş olacaklardır. Münakasaya 
iştirak edecekler 2490 No. lu 
kanunun 2 ve 3 üncü madde -
sinde ve şartnamesinde yazılı 
vesikalarla birlikte ihale saatin 
de komisyonda hazır bulun • 
maları. (796) (884) 

1652 . .. . 
1 - 24-2-935 gÜnÜ talip 

çıkınıyan 232 bin tane muhte· 
lif renk ve uzunlukta maka
ranın kapalı zarfla eksiltmesi 
23-3-935 cumartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. 

2 - Umumunun tahmin e· 
dilen fiatı 23600 liradır ve 
muvakkat teminatı 1770 lira· 

_ ....................................... ~ 
. 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti Almanya'ya kadar gidib gel
me ve oradaki iate ve sair masra fları cemiyet tarafından deruhde 
edilmek üzre Berlin'deki Auer Fabrikasında bir müddet staJ 
gördükten llOllra, Ankara' da teı is edeceği gaz maskesi fabrika· 
ıında kullanmak için vasıfları afağıda yazılı bir kadın ve iki er· 
kek uatabatı aramaktadır. Bun! ardan : 

BİR KADIN İŞÇi 
Maske dikim itleri ve dikitlerin volkanizasyonu ltlerlnde, 

BiR ERKEK İŞÇİ 
Pres ve madeni kısımların itlen mesinde ve madeni aksamın mon· 

tajında, 

BiR ERKEK iŞÇi 
Filtre kutularının doldurulması ve bunların montajında staj gör· 

mek üzre gönderilecekd ir. 
isteklilerin 2S.35 yaş arasın da, sıhhi halleri iyi ve asgari orta 

tahsilini bitirmit biraz Almanca'ya vakıf bulunmaaı. Şimdiye 
kadar kadının dikitçilik ve erkeklerin demircilik veya buna ben· 
zer fabrika itlerinde çahtmıt olmaları, Almanya'dan avdette Ce· 
miyete asgari üç sene hizmet et meği taahhüd etmeleri ve cemi
yetin göstereceği yerde ikamet etmeleri tarttır. fabrikada çalış· 
dıkları qıüddetçe kendilerine memleketimiz sanayi hayatında mu
tad aylık verilecekdir. Bundan batka erkek işçilerin askerlikle 
alakaları olmamak lazımdır. 

latekli olanların bir iatid'a ile Ankara • Yenitehirde Emni· 
yet Meydanında Hilaliahmer Merkezi Umumisine müracaat 
etmeleri ve bu istidaya fotoğraf! ı bir tercümei hal varakası ve 
tahsil ve çalışmalarına aid vesika suretlerini rabtederek timdiye 
kadar çalıtdıkları yerleri, ikame tgiihlarını ve evli bulunub bulun· 
madıklarını' gösterecekleri gibi bir aıhhat raporu da göndermeli· 
dirler. Lüzum görülürse sıhhi muayeneleri Cemiyet tarafından 
da yapdırılacakdır . 

Son müracaat günü 5 Mart 1935 dir. Ondan sonraki müra· 
caatlar kabul edilmez. 1628 ................... , ........................... ... 

Devlet Demiryollırı ve Limanları ifletme Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli ile mıkdarı aşağıda yazılı Karbit 

14-4-935 pazar gÜnÜ saat 15 de kapalı zarf uııu!ile Ankara· 
da ldare Binasında satın alınacaktır. 

Bu İşe girmıık isteyenlerin 534,38 liralık muvakkat temi· 
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği veşikalar ve kanunun 
dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bu· 
lunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada T e· 
sellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve Ankara'da Malzeme Dai· 
resinde dağıtılmaktadır. (1046) 

Cinsi Mikdarı .Muh~~men bedeli 
Lira 

Karbit 75,000 kilo 7125 
1645 

Muhammen bedelleri ile cins ve mıktarı aşağıda yazılı 
mallar 16-4-935 salı gÜnÜ saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek İs· 
teyenlerin 15&6,25 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü mad· 
desi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve teklifler ile aynı gÜn saat 14 e kadar ko· 
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
parasız olarak Ankara, Haydarpaşa veznelerinde ve malze· 
me dairesinde dağıtılmaktadır. (1022) 

Cinsi "Mıktarı Muhammen bedeli 

Delikli Bakır Antrtuvaz çu· 
buğu 
Bakır Boru 
Müşekkel Pirinç çubuk 

56.000 Kg. 

4.2.10 Metre 
100 " 

Lira 
18.480 

2.650 
20 -

.__l_n_h_i_•_a_l' I_a_r_U_._,,_ü ... ~_u_· r_I_ü_· _ü_n,_c._e __ I 
Tahminen 5000 Kilo : Kağıt Balyelerinden çıkan kırpıntı 

anbalaj kağıdı Cibali L evazıın ambarında olup bir sene 
zarfında peyderpey tesl im olunacaktır. 

r ahminen 30000 kilo 90-100 M3: Paşabahçe Fabrikasında 
yıkıntılarda biriken hurda tahtalar. 

Yukarıda yazılı iki kalem hurda malzeme pazarlık sure· 
tiyle satılacaktır. isteklilerin 12-3-935 tarihine müsadif sah 
günü saat 14 de yüzde 15 gÜvenmeleriyle CiLalide Levazıın 
ve mübayaat şubesine müracaatları. (979) 

Yüksek Mühendis Mektebi Ar tır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

:fahmin Bedeli Saati 
Fireze parçaları 840 Lira 14 
Manometre 660 ,, 14,30 
Fizik alatı 675 ,, 15 

Yukarıdaki maddeler 45 gün açık eksiltmeye konulınu~· 
tur. Arttırma 21 - Mart· 935 Perşembe günü saat 14 de Y,~· 
pılacaktır. İsteyenlerin şartnamelerini görmek üzere her gun 
komisyona müracaatları ve be ili saatten evvel teminatlarını 
mektep veznesine yatırmaları ilan olunur (405?630 

dır. buzlarile kanunun 2 ve~ c~jr 
3 - Şartnamesini parasız maddelerindeki vesikalar a 

almak ve örneklerini görmek tikte mektublarmı ihale sM· 
isteyenler her gün öğleden tinden en az bir saat evvel ltı 
sonra Komisyona uğrayabilir- M. Vekaleti Satmalına koJ11 
ler. yonuna vermiş bulunmaları. 
4- Eksiltmeye gireceklerk (1075) __ ,.. muvakkat banka teminat me _________ .. __ _ 

tuh veya maliyeye yatırılmış Neıriya~ ldare eden 1 

teminat karşılığı alınan mak- • MUMT AZ F AIK 
.J 


