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lnviltere hükumeti yeni 
z rfında hava ve deniz 

sene 
kuv-

vetlerine yeni filolar ilavesi 
için tahsisat istedi. 
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akedonya sileri bombardıman edildi Con Saumen Berline !!ifmiqor 

. . Bunun sebebi B. Hitlerin 
G. Kondılisın kumandasındaki ordu Strumca ırma- 'b · d h ı · · ' 
ğını geçerek ilerlemektedir. Asiler 3000 kişidir. ır en asta anması ımış. 

Halbuki bu hastalıj'ın bir temaruz olduğunu, 
ve lngilterenin son neırettiği Beyaz Kitabda 

Almanya hakkında kullandığı lisanın buna 
amil olduğunu söyliyenler var 

Yunan ayaklanması 
Bastırıldıktan sonra 

Yunanistan' daki ayaklanma 
lııv&amı,a benziyor. Bunun gibi a
Yaklanmalar ilk atılıtta başarıla -
llıayınca, sönmeye mahkfundur, 
Yunan ayaklanması da öyle oldu. 
Yunanistan'dan gelen duyumlar, 
kırnı!dıınrnanın çok geni' bir dü· 
ıen neticesi olduğunu bildiriyor. 
Orduda ve donanma<la birden a
Yaklanmalar batlayacak, Atina e
~e geçirilecek ve yeni Yunanistan 
ıle adalar da buna kendiliğinden 
katılacaktı. Anlatılan evdeki hesap 
Çar,ıyı. uymadı. 

Çünkü ayaklanmanın başarıl • 
llıası için ilk tart Atina'nın ele ge
Çİrilmesi idi. Bu kımıldanma ilk 
•dımda boğuldu. Donanmanın da 
•ncak bir parçası, A verof, Elli, 
Niki, Psara ve Leon gemileri ile i
ki denizaltı gemisi Venizelistlerle 
Lirlikte yi;rüdü. 

Pantir, Yeraks, Svendoni, ld-
1a Tiyella, Aedos ve iki denizaltı 
Reınisi sadık kaldı. Venizelistlerle 
b" rlikte giden gemiler daha kuv • 
~etli olmakla beraber, her halde 
ayaklanmayı tertip edenlerin dü
IUnduğü gibi, bütün donanma ken 
dilerile birlikte gitmedi. Yeni Yu
llanistan'a gelince, ayaklanma bu
lada da bunu tertip edenlerin bek· 
ı)diği biçimde yürümedi. Yalnız 

rama, Serez ve Kavala ayaklan• 
dr. Bunlardan Serez simdi yöne • 
liıı eline geçmiftir. ' 

Altı günlük boğutmanın bir 
l>İliinrosu vapılacak n1ursa, durum 
t<lyJe kısaltılabilir: Yönet, kımıl • 
da.nmayı bastırılmıt sayıyor. Ve-
fizelistlerin ellerinde Girid, ada
ar, Kavala, Drama ile donanma
llın bef parçası kalmıttır. Kavala 
te Drama'nın da bugün yarın düt
llıe i bekleniyor. Bundan sonra bir 
~ıkmazda bulunduğunu a_nlıyan 

• lı enizelos'un Girid' den kaçarak 
~ acıklı işin bir sona varacağı en 

~ ağan bir netice gibi görünüyor. 
be Şimdi herkesin gözü önünde 

t 
liren soru (sual) Çaldari; yöne-

ı . llrn bu ayaklanma bastırıldıktan 
loııra ayaklananlara kartı güde • 
~ği siyasadır. Bu soruya timdiden 
rap vermek gerek ise, bunu ka-
11ııenin yeni kurumunda arama • 
~dır. Kabineden Maksimos ve Ha-

• ) ~iryakos çekilmiş ve bunların 
'-ı~tıne Dusmanis ve Metaksas gir
~tir. Deniz Bakanı Hacı Kirya
t 'un çekilmesi, donanmadaki a
t aldanmayı önce sezip te önüne 
~~ecek tedbir alm~masından ile-
l·ı!reliyor. Ancak Maksimos'un çe· 
~ lrıesindeki anlam önemlidir. 
1 aksimos ötedenberi, kartı parti 
~~anlatmak siyasasını güden bir 

andı. Ara sıra bu amaçla ya
~ •lan görü~meleri Maksimos ida-

1 etmişti. Maksimos'un çekilme • 
Ve onun yerine olmasa da her 
ide kabineye Metaksas gibi sert-
~ taraftarı bir Bakanın girmesi, 

ldaris kabinesinin güdeceği si
Yı anlatmıya yetitir. Gerçek 

lljl Bakanlığı henüz Çaldaris'in 
ilde bulunuyor. Ancak bu Ba • 

\.lığa Theodokis'in geçeceği söy
~d 'Yor ki bu zat ta sertlik taraftaJ'· Sözün kısası tudur ki, kabi-
~~ıı çıkan Bakanlar Venizelos 

: 1 ••ine kartı uzlatma siyasası, ' ~l ve girecekleri söylenen Ba
~~ la. ar da sertlik siyaıası güdınek
ır tıınan adamlardır. 

1' ~Önet timdiden bu sertlik si • 
ij· •ını güdmiye batlamıftır. Kon
~· Duımaniı ve Metaksaı'ın it
~ ıle kurulan bir üçler komı.e-

\lı il genit yetki (salahiyet) ile a
~ 111anmayı bastırmak için gerek 
~ t~dbirleri almaktadır. Bu ko
D lın emrile bir çok tevkifler 

1
1 l!ıış ve bunlar Tiva' da toplan-

~ il.tdır. Ayaklanma bastırıldık
'<>ııra da bu komitenin ayaklan

~ •riııi durultmak (tasfiye) için, 
~ trııyarak devam etmesi bekle

~1lir. Sözün kısası sudur ki. Cal-
~! Ve kabinesi bu kez, açıktan 

•zeJistlik ile kartıla acak ve 

/ayana ait intiba/an Yakalanan aailerJen bir kısmı kıarakollara ıevkediliyor. • 

Plastlras hadise
lerin inkişafını 
bekliyormuş 

Bulgar bakanının sözleri 

ATINA, 6 (A.A.) - Reuter Ajan
., muhabirinden: Ultimatom müdde
ti bibniştir. General Kondilisin ku • 
mandası altında bulunan hükumet 
kuvvetlerinden 21 tayyare Makedon
yadaki İt.si kuvvetleri bombardıman 
etmiştir. Bu it.si kuvvetler ancak 3,000 
kişiden ibarettir ve General Kamenoa 

Bulgaristan Yunan hudu
duna asker gönderiyor 
Türk kıtaatının Bulgar hududunda tah id 
edi diğine dair haberler doğru değildir 

r -, 
Türk - Yunan 
hridııdunda 

BÜKREŞ, 6 (A.A.) - Havas a· 
jansından: Türkiyeden gelen haber
lere göre. Türk hükümeti Makedon
ya isyanından dogabilecek her ihti • 
male karşı Yunan hududuna asker ve 
malzeme göndermiştir. 

BÜKREŞ, 6 (A.A.) - Havas a
jansmdan: Yuna.-ı hududuna asker ve 
malzeme gönderildiğine dair Türki
yeden gelen haberler üzerine, bu scv
kiyat Makedonya isyanından dolayı 

ihtiyati bir tedbir olmak üzere telak
ki edilmektedir. 

klM KlA 
o C.lı 

EDiRNE ı::: 
,, ı 'f ı,.. 

. çı.r ~ 
~\.) 

un kumandaaı altındadır. General Kon h • 
diliı asiler derhal teılim olınadrklan Yunan - Bulgar, Türk - Bulgar hudutlarını gösterir arıta ••• 
takdirde, ellerinde ancak birkaç sah· SOFY A, 6 (A.A.) - Havaa Ajan· te bulunduğunu yazmaktadır. 
ra topu olan iıilere karşı, ağır top· ıı bildiriyor: Cambana gazetesi, Bul- Hariciye Bakanı Bay Batalof, gaze 
çu ate,ile yapılacak bir taarnıza der gar • Yunan hududunun üç günden • te muhabirlerine beyanatta buluna • 
hal başlıyacağını bildirmiştir. Girid beri kapalı olduğunu dündenberi Pet rak Yunaniıtan vakayiinin Balkanlar 

(Devamı 6 mcı sahifede) riçte muharebe gürültülerinin işitilmek (Devamı 6 ıncı sahifede) ............................................ .••.....•.........••• , ............................... . 

Nazilli'deki mensucat 
fabrikasının hazırlıkları 

Sovyet heyeti ile Türk heyeti planlar 
Üzerinde ilk ~alışmalara başladıla-r 

Sovyet mütehasaı.sla rının dünkü toplanhsnıJa 
Nazilli mensucat fabrikasının 

kati planlrı hakkında Sümer Bank 
ile beraber çalı,mak üzere Ruı 
Sovyet mütehassıslarından mürek 

fikir ayrılıklarına dayanan siya • 
sal bir partiden ziyade ülkeyi coğ
rafiya bakımından ikiye bölen ve 
ara sıra da ayaklanmalar tertibi
ne kadar yürüyen kurumu kökün
den kazımaya çalıtacaktır. 

A. Şükrü ESMER 

keb olarak birkaç gün evvel tehri
mize gelmi9 olan heyet, Beyoğlun 
da Sovyel harici ticaret mümessil· 
ilği binasında çah9majia ba,Jamıt
tır. Heyet Ruı sanayi müt~hassıs
larından Bay Siglin'in reisliği al
tındadır. İçlerinden mensucat,, İn· 
9aat ve umumi surette fabrika mü
tehassısları ve kimyagerler var • 
dır ve hepsi altı kişidir. Heyetin 
reisi Bay Siglin, Tüı k sanayi trös-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bay Piyos 
Beraat etti 

Unyon aigorta kumpanyaaı müdü
rü Bay Piyoaun Türklüğe hakaret el· 
tiğine dair bir ihbar yapılınıı, bunun 
üzerine müddeiumumilik Büyük Mil -
let Meclisinden izin alarak Bay Pi • 
yoı aleyhine takibat yapnuftr. htin
tak dairesi Bay Piyosun muhakeme e
dilmesine karar verdiği için üçüncü 
ceza mahkemesinde durupnaaı baıla
mıı ve bu duruıma dün bitmiıtir. Ya
pılan muh3keme neticesinde Bay Pi· 
yosun Türklüğe hakaret ettiği sabit 
olmamış, kendisinin Türklüğü n Türk
leri sever bir adam olduğu, terbiyesi
nin de kendisinden böyle hareketler 
aidır olmasına müaaid olmadığı an -
laplmıı, beraatine karar verilmiıtir. 

in hisarlarda 
Değişiklik yok 

-o-

Bay Mitad dün asaleten 
vazifesine başladı 

lzmir aaylavlığına seçilmiş olan in
hisarlar Umum Mü{i,ink. .8&» Hı •Q.V 
Çakır' dan açık k<>· 
lan inhisarlar U 
mum müdürlüğli 
ne muavinlikte ba
aunan Bay Mitadın 
tayin edildiği dün 
lnhioariar idaresi 
ne Bildirilmittir. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünde ı. 
münasebetle bıu 
değiıildikler yapı 
lacağı yazılmıı İse 
de bu haber doğn. 
değildir. Müdürler .DuY, ~J.>Glt 
arasında hiç bir de-
ğiıiklik yapılmıyacak. yalnız Umum 
Müdürlüğe tayin edilen Bay MitadıR 

(Devamı 6 ıncı sahifedaj 

LONDRA, 6 (A.A.) - Reuter a· 
jan11 bildiriyor: Bay Hitlerin geçenler
de Sarı ziyareti esna11nda yakalannuı 
olduğu nezleden dolayı muztarip olma
sına binaen Alman hükumetinin üzeri
üzerine Sir John 5imonun Berline yap
ması mukarrer seyahat tehir edilmiıtir. 

Bu münasebetle Berlindeki lngiliz 
sefiri Bay Yon Neuratlı'a lngiltere hü
kümetinin bir tebliğini tevdi etmiıtir. 

Buna Bay Hitlerin rahatsızlığından 
d .... layı jzharı teessür edilmekte ve mü
şarünileyhin acilen şifayap olması te
mennisinde bulunulmaktadır. 

.lcaba bir temaru:ı mu? 
; )NDRA, 6 (A.A.) - Reuter a

jan bildiriyor: 
... r John Simonun 8erlini ziyaretinin 

telıfr edilmiı olduğu haberi, bir çok si
yaset adamlarını Hay Hitlerin haıtalığı
mn diplomasi bir temaı'Uz olduğu ve 
bu hastalığın dün müdafaa halinde neş
redilmiş olan lngiliz beyaz kitabında 
Almany•nın teslihatına müteallik olarak 
ıcrdedil.ni§ olan mütalealarla alakadar 
,ulunC:oğu ou.şÜnceaine ıevketmiı

tir. 
Reomi mahafil, bu noktai nazarı ka-

Bay Hiı!er 
bul etmemektedir. Bu m• · :.fil, Bay Hit 
ittin sıhhi vaziyetinin ec ıcbi ziyaretçi
leri kabul ve onlarla yük. k siyasete 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kültür işleri hakkında 
Ka .. utaya teklif yapıldı 
Rektörün Ecnebi olması, tedrisatı 
Almanca bir lise açılması isteniyor 
ANKARA, 6 (Telefonla) -

Man"sa aaylavı B y Sabri Toprak 
maarif hakkında Kamutay Batkan 
lığına bir kanun teklifi vermittir. 
Bu teklif 17 maddeliktir. 

Teklifde bir esbabı mucibe 
layıhası mevcuttur. Bu layıhada 
bugün lstanbul Üniversitesinden 
beklenen faydalann matlup dere
ce vücude gelmemesinin sebeble
ri tasrih edilmektedir. 

Teklif sahibi bu sözleri ikiye 
ayırmı' bunun izale ~relerini 
göstermİftir. 

Sebepler arasında tunlar sayıl
maktadır: 

Mevcut liselerden gelen talebe· 
!erin yüksek muallimlerin dersle
rini takip edecek surette yetitti -

(Devamı 7 inci sahifede) 

T 
T 

Bay Sabri Toprak 

(MiLLiYET), (TAN) iımile, yakında memle
ketin haber, yazı, teknik baknnlarmdan en ileri 
gazeteıi halinde çılanak için hazırlanmaktadır. 

TA N 
Haberlerine inanacağın?z, 

Şeklini •eveceğlniz, 
Kendisini benimsiyecetlniz, 

O z U S O Z U N E U Y G U N, S 1 Z E VE 
l\1 EM L E K ETE LA Y 1 K B 1 R G U N • 
D E L 1 K H A L 1 N D E Ç 1 K A C A K T IR 



TA RlHt TEFRiKA : 61 

Her halıln mahlıadar. Yaan: S- Yemen oalUi Molunııt NEDUI 

_imam ldrisinin bir gürültü patırdı 
:çıkar mamasına çalışılıyordu 

Babı&li durmadan emirler veriyor, tavsiyeler 
yapıyor, ldri•iye kartı tedbirler alıyordu 

Bunlann idareleri de kahili tecil 
deiildir. 

Zira .açlık heyeti ictimaiyeyi da
ğıtır. Sekizinci maddede zikredi
len idarei aakeriyeye muılıiıui hu
bubatın tedariki ve ihu.rı mesele
sine gelince; bundan bize müteal
lik olan · vazife bizde mevcut 
bulunan hububatı kıymetile -r
mdden l>areüir. Hububatın mik
tarı da on bet bin kademe baliğ ol
maımdan dolayı ahaliden bu mik
tarda ububat cemi mümkün de • 
ğildir. Çünkü buradaki arazi buna 
müsa:t değildir. Bu havalide ekilip 
biçilen börülce gibi hububattan İs· 
tenildıği takdirde bulunabilecek 
dora ile bunlardan bir miktarın te
dariki için emir verilmek üzere ta
rafımıza bildiriniz. Diğer yerlerden 
mümkün olabildiği kadar hububa
tın tedariki emrinde arkadatları
mızm vaaatetlerine müracaat ve 
her halde muavenet hususunda 
bezli ceht edeceğiz. 
l~te bu suretle tarafımızdan turutu 
ı. ·ukarrerenin kaffesi bervechi pe
ş , tasdik olundu. Avnü tevfik Al
Lhdandır. 

2Temmuz328 
Mehmed bini Yahya 

imamla bu ittifakı da yapbktan · 
r c>nra fer k Sait paşayı tevkil ede-
re _, lstanbula dönen Ahmet izzet 
p ta itiraf etmek lazımdır ki Ye
men vaziyetini daima yakından ta
kip ediyordu. 
Şimd ı it Seyit ldrisiyi de ıustur

••• ak, Yemende, ite batlamak için 
..ızım olan sulh ve ıüklınu teıiı e

uebilmekti. Bunu yapıyorduk. Fa
kat bu sırada ne oldu, naııl oldu 
bilmıyorum. Tam Seyit ldriıiyi 
kat'i bir mağlubiyete uğratarak da
ğıtacağımız ıuada lstaııbuldan ld
risi ile anlafma lüzumunu Ü '" " - · • • 

telgraflar gelmeğe batladı. Bir tür 
lü bunun sebebini anlamak müm
~·in olmadı. 

Babııili ldriıi ile de bir iti· 
laf yapdmasmı istiyordu. Bu, he
pimizi müteessir ediyordu. 

Bana bir heyetle ldrisi ile görüt
mek ve fıkirlerini anlayarak bir i
tillif zemini bulup anlatmak için 
emir ediyorlardı. 

Tam o sırada erkıinıharp binba-

f ı ismet bey de - Bat vekil ismet 
nönü - kuvayi umumiye kıtaa

bndan bakiye kalan bir kıımı ala
nı.k 1stanbula avdet ebnitti. 

B'!:n de ldrisi ile temaı edecek 
heydlınizi aeçmİftik. Bu heyet mü
fettiti bükkıim ve tetkikatı ter'iye 
reisi Kamil Bey ( 1) mektupçu Ab
dülhak Hakkı (2), Hüdeyde muta
aarrıfı Recep beylerle imam Y ah
yanm akrabasından ve diğer me.-
yih rüesasından birkaç yerli zevat
tan mürekkepti. 

Akdenizdeki akınlarından sonra 
kanaldan geçerek Yemen sahilleri
ne gelmit olan {Hamidiye) kruva
zörümüz bizi Cizana götürmek Ü· 
zere, it'arımrza binaen Hüdeyde
den Telıameye gelmifti (3) 

Luhayyada, (mühim ve müsta
cel) kaydile Dahiliye nezaretin
den fU tifreli telgrafı aldrm: 

"ldriıiye ait mıntakai nüfuz 
hakkındaki birinci fıkranın Sabya 
ve Ebu Arif kazaları hududunu 
tecavüz etmemek ve o hudut dahil 
kalmak auretile tavzihi, ikinci fık
radan (Hükümetin müsaadeoi ol
madıkça) tabirinin tay ve mumai
leyhce de hiliınü tesiri mucip olmak 
üzere Hükiim hakkındaki fıkra • 
nın (kendi tarafından müntehap 
ve tarafı devletten muaaddak) su
retinde tadili ve istifa olunacak 
Öfrü ter'i fazlasının mahallince ih
tiyacatı hayriye ve nafiaya ıarfı 
için terki ve (müdafaa ve muhafa. 
zai vatan ve tecavüzü adadan sıya. 
net makaadile sevahilin icabeden 
noktalarrnın uakiri Osmaniye ile 

( 1) Esbak İstanbul m :':ıusu ve Be
yoğlu 6 mcı noteri. 

(2) Şimdi Sinop valisi Abdülhak 
Hakla Bey. 

(3) Hamidiyede o zaman sekiz on 
kadarda Yunanlı esir vardr. Hamidiye 
bunları bir yere brraka.mamış beraberin· 
de taşıyrp duruyordu. Birimle beraber 
elden imamın akra~aları üzerine yaptığı 
teııir do çok ııüzel ve büvük oldu. 

tahkim edeceği) kaydının iliveıile 
beraber ınilia tetkilitı ahalinin ta
lim ve terbiyesi hakkında verilmit 
olan -kararın mahallince mucibi te
vehhiif olacağı anlqıldi.ae bu gibi 
teki.liften sarfı nazar edilmesi ve 
zatı valilan riya.etinde olarak 
ldriri nemine gidecek heyete erka 
m harbiye binlxqm lanet beyin 
iştirak etmesi meclni vükelaca ka
rargir olmuttur. 

7 Şubat 328 
Dahiliye Nazın 

Adü 
Babıalice de. o zaman ismet be

yin kudret ve kabiliyeti takdir edil 
mit olduğundan dolayıdır ki müs
tacel bir emirle ve meclisi vükela
kararile bu heyetle beraber gitmesi 
bildiriliyordu. "Fakat yazık ki is
met bey o sırada Bahrahmerde, 
lstanbula müteveccihen yolda, va
purda idi. Bunun üzerine heyetimi
ze askeri mütehanN olarak Lubva
da bulunan erkim harbiye kayma
kamı Ali Fıtri beyi aldık. 

Seyit ldrisi 'hize şöyle dedi; 
- "Ben imam Y ahyanın teşvi

kile size kartı kıyam etmi,tim. i
mam Yahya ise sizinle benden ha. 
bersiz bir itilafname yaptı ve bir
letti. Bu vaziyette benim sizinle 
anla,abilmem için imamla yaptığı· 
ruz itilafnamenin keenlemyekün 
addedilmesi icabeder. Ondan son· 
ra ne isterseniz peki, emrinize a • 
madeyim.,. 

Seyit ldriıi bu manbksız ve mev 
ıimsız teklifi, bizim tarafımızdan 
asla ka.bul edilmiyeceğini bildiği İ· 
çin yapıyordu. 

Onu tetvik, te,ci ve teslih eden
ler, bol para ile kandıranlar ltal
yanlardı. Babıali ile muhabere bat
ladı. Mütemadiyen yazıyorduk. 

N hayet güç hal ile bir itilaf ze
mini bulundu. Fakat bu, biç te bo
tuma gitmedi. Ben ne olursa olsun 
gücümüzün yettiği fU zamanda ld
risiyi iyice tepelemek, haddini bil
direrek onu bir daha kalkınamıya· 
cağı bir tekilde mağlup etmek ta
raftarı idim. Bu hususta yazmadı· 
ğım kalmadı. Esasen bu fikirde 
ben yalnız değildim. Yemende 
bulunanalar hemen umunıiyetle 
ayni düşüncede idiler. Osırada ld
risi mıntakasında dolastıktan sonra 
San' aya dönen - timdi Kadri pa
ta - erkanı harbiye binba,ısı 
Kadri beyin verdiği raporu Ja e
hemmiyetine binaen aynen buraya 
alıvorum: 

(Bitmedi) 

'l- -· r .: r arası 
T e1etonları 

Sene ıonlarına doğru 
ıehirlerimi:ı; 

Avrupa ile ~ örüşecek 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Mem • 

leketin büyük bir ihtiyacı.,.. cevap ve
recek olan tehirler araıı telefon rabıta
•• buırüne kadar ancak Ankara • Buraa • 
latanbul ve htanbul • Edirne yolunda 
Avrupa memleketlerine mımlıaaır kal • 
maktadır. 

Yeni poıta telgraf umum müdürü B. 
Nazif bu itin daha ıuınullü ve vüsatli 
bir çerçeve dahiline aokulınaaı taaavvu
rundadır. 

Bunun için icap eden projeleri mu • 
~assısla;r!'8 bazırlabnaktad:r. Bu pro

Jeler mucibı . ... e memleketin gaı-p ve ce
nup viiayetleri ilk sırayı almaktadır. 

1935 ıonlarına doğru alınacak tah. 
ıisatla bu istikametlerde yapılacak tele
fon ,ebekeıi ayni zamanda güzergah • 
taki tehirlerin de Türkiye ve Avrupa ile 
telefon rabrtalarını temin etmektedir. 
Bu meyanda lzmir hatb daha evvel bit
mit olacaktır. 

Zonguldak - Ankara tc.Jelon rabıta11 
ilk tesisler arasındadır. Bu ıur.e'; mem
l':"etin ilotiaadi noktadan inkişafına çok 
hizmet edec8ı olan bu seri muhabere va 
sıta yakında bir çok iı merkezlerini bir· 
birine bağlayacaktır. 

l.tanbul ile Ankara arasında telefon 
hattı yaprlıncay11 kadar vaki ıikayetleri 
dinleyebilmek ve müracaatları beklet • 
memek için mnum müdürlük ba:zı ted • 
birl•r alacaktır. 

f-'azrrlanan projeve iöre yeni hatlar 
yapıldıktan sonra telefon ücretlPri indi-
rilecektir. ' 

Bakanlar heyeti 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Bakan· 

lar He)'eti Basbııbn 1 amel (..;:.. ··• ·· . I'"' .. _u nun 
reıs 'ıunde topianauıtır. 
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I HARicfHABERLER/ 
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Silahlanma _qarışı 

İngiltere askerikuv
vetlerini arttırıyor 

var? ne kadar • • 
ltalyanın gemısı 

WNDRA, 6 (A.A.) - Birçok ix:i 
saylavlar, a.akeri kredilerin arttırıl • 
mua aebeblerini izah ve iıbat eden 
Beyaz kitaba kartı proteato maka. 
mmcla olarak, ailihlan bırakma kon
feranu reisi Bay Artur Henderaoau 
vazifesinden çekilmeğe davet etmek 
niyetindedirler. l!Çi aaylavlar, ukeri 
kredilerin arttrnlmasım ıilahlan bı
rakma konferammı torpillemek için 
yapılmq aaymalrtadırlar. 

ltçi fırkuı parlamento grupunu.ı 
pazarteai günü hükUmetin ıilihlanma 
politikaaı aleyhinde vereceği takririn 
metnini le.bit etmeden evvel Bay Hen 
deroonu dinlemeie karar verdiği zan 
nediliyor. 

Bahriye bütfQİ 
WNDRA, 6 (A.A.) - Bahriye 

bütçesi tahminlerinin, geçen oenekin
den jiç buçuk milyon fazluile 60 mil
yon İngiliz liraaı olduğu aöylenmek
tediır. 

Yeni gemiler .. 
LONDRA, 6 (A.A.) - Filo efrad 

mevcudu, 94,482 kiıiye iblağ edilmiş
tir. Şu hale göre, 2, 144 kiti artmııtır. 
1935 yılı deniz intaatı p&·ogramma 
göre, üç kruvazör, 8 torpido muhribi, 
3 denizaltı ve bir depo gemisi, 4 alocı-p, 
1 tefti§ gemiai ve 7 tane de ufak gemi 
inşa edilecektir. 

LONDRA, 6 (A.A.) - Bahriye tah 
aiaatmın e n büyiik kısmı, zırhlılann 
asrilcştir .... 1esine ve tedafüi malzeme
nin ıalahrna baaredilecektir. 

Hava kuvvetleri için 
WNDRA, 6 (A.A. )- Hava na

zm Lord Londondarry, beyanatta hu· 
)unarak, hava kuvvetleri için istem.it 

olduğu 3,685,000 lngiliz liralık fazla 
tahsisatın aebebini izah etmiftir. 1935 
yılı içerUinde, huırün memleketin mü 
dafaa kuvvetlerini teıkil eden 43 ha
va filosuna 11 filo daha ilave edile
cektir. Deniz hava filosu ~duna 
da bir buçuk filo daha ilave olunarak 
bunların da aayw 17,S a çıkarılacak
tır. Gelecek yıllar zarfında, hava prog 
r&!DI tamamen icra edilmiı buluna -
cak, ancak İD§&al, uluılararaaı vazi • 
yete ıröre tesri veyahud ki tehir olu
nacaktır. Nazır, beyanatı sırasında, 
Franaız - lnıriliz hava andlatmasma 
ifaret etmiıtir. 1935 yılı içerisinde, 
aevkulceyt noktalan arasında ve tah
ıioen Hindistan ve uzak tark yolu Ü
zerindeki Mıaır, Hindistan, Irak ve Sin 
gapur aralannda irtibat tecrübeleri 
mutaaavverdir. 

ROMA, 6 (A.A.) - Havaı muha· 
birinden: ltalyanm harb dpnanmaaı, 
halihazırda fU gemilerden mürekkep 
tir: 22,000 tonluk 4 zırhlı, 10,000 ton 
luk 7 kruvazör, (Bunlar 1927 ile 1933 
arasında inıa edilmişlerdir. 

(Kondotyeri) tipinde ve yanaı 1930 
ile 1932 arasında inşa edilmit, öbür 
yansı da tezgahta 12 kruvazör. 7 ~~
ne eski kruvazör, 27 keıif gemm, 
36 torpido muhribi 16 aı aon ıistem• 
dir. 35 eski ve 6 yeni torpido, 40 d,.. 
nizaltt muhribi, 75 denizaltı gemisi, 
• 54 ü yenidir - 3 mayin gemiai. 

Bunlardan başka henuz tezgahta 
bulunan (Lltterio) ve (Vittorio Ve • 
neto) adındaki 35,000 tonluk iki zırh 
h ile 146 parça mekteb gemisi, römor 
kör vesaire ve liman hizmetlerinde 
bulunan 150 parça küçük gemi vardır. 

Macar meclisi feshedildi 
ltalyadan ziyade Alman Macaristanın 

siyasetine döneceği söylenmektedir 
Gömböt fırkasının Alman taraftarı fırkalarla 

an~aşması buna bir delil sayılmaktadır 
BUDAPEŞT~ 6 (A.~) - Meclis, j nna mukabil diğer mebuslar karar• 

dağılmııtır. Daırılma §&yıası, 24 saat• namenin kıraatini sükutla dinlemiı • 
tenberi vardı. Fa.kat bu karar hayrat· lerdir. 
le kar,ılanmı~tır. BUDAJ1EŞTE, 6 (A.A.) - Ba7 

Ç.iu.ui Meclis dağılmadan evvel Gömbös i.rkasmın, küçük çiftçi fır • 
birlik fırkalı toplannnt ve saylavlar, kaaı rei~i Tibor Van Ekhard ve Bay 
b&§bakan Gömböt'ün talebine ittifak- Şarl Volff ile birl~esi, hük~~ti~ 
la cevab vererek reyleri hükfunete ve gelecek seçim vaaıtasıle, geçen ıkincı· 
receklerini vadetmitlerdi. teırinde bu ittifakın yapılmasına mi.-

Bay Gömböş, sadece tehdid ile el- ni olan kont Bellen grubunu ortadan 
de edilen bir ekıeriyetle ye 1amak İ&- kaldırmak istediğini ishal etmektedir. 
tememiıtir. Bay Gömböı, büyiik tehir· Bu değişikliğin iç ıiyasada tanzimat 
lcrde gizli rey, köylerde oçrk rey ile bakımından mühim akisleri olacağı 
yeniden seçim yapılmasını tercih et.. gibi, daha ziyade dıı siyasada, Alman• 
mi,tir. Amiral Hortinin dağılmaya ı· yaya büyük bir teveccüh auretile bü-
zin vermesi Bay Gömböşün zaferini yük akisleri ve tesirleri olacaktır. 
ve Kont Betlen'in mağlubiyetini te - Açıktan açığa Alman taraftarı olan 
min etmiştir. Çünkü Kont Betlen, ken Uj Magarsag gazetesi ile Bay Volff 
disinin aleyhinde bulunduğu bir prog- tarafından tutulan Von Ekhard daha 
ram üzerine Bay Gömbötün dostları dün aöylemiı olduğu bir nutukta Ma-
tarafından yapılacak bir seçimde çcık caristana ltalyan dostluğundan ev • 
teyler kaybedecektir. vel Alınan dostluğunu tavsiye etmit-

Mebuaan Meclisinin feaih celaesi, tir. Seçim, 7-4-935 tarihinde yapıla· 
7 dakika devam etmiıtir. General caktrr. Yeni Meclis 27-4-935 te top-
Gömböş, Meclis batkanına önce, yeni lanacaktır. Ulusal birlik f1Tka11nda 
kabinenin teşekkülünü bildiren ka- 184 aza vardı. Bunlardan 40 kadan 
pah bir zarf vermit, bu okunub bittik kont .Setlen'i takib edeceklerdir. Bay 
ten sonra da, cebinden feıih karama- Şarl Volff'un Hıristiyan • Sosyal frr-
mesini çıkarmıttır. Küçük çiftçiler gru kasmda 27, Von Ekhard'ın küçük çift 
bu ile Gömböt taraftarlannm alkııla· çiler fırkaıımda 23 aza vardır. 

Korsanlara karşr 
LONDRA, 6 (A.A.) - Çin auta • 

rında kananlarla kaçakçıları kaval"" 
mağa mah..,. zırhlı ve ııeri ıremilerin 
Souttompton'da tecrübeleri yapılmıt
tır. Bunlardan, Kuanvi adındaki ıremi. 
bu hafta eommda Çi.. hareket ede
cetkir. Bu ıremi, orada Çin deniz Ye 
gümrük m•k•moatmm emrinde bulu • 
ıuu:akbr. 

Saatde 110 kilometre 
LONDRA, 6 (A.A.) - lnıriliz tıren

lerniden biri, Londra ile N evcaatele a • 
rasmdaki 438kilometrelik m..-afeyi 3 sa
at 57 dakikada, yani ... tte vaaati 110 
kilomel're ıürırtle katederek yeni bir re
kor teıiı ebniftir. 

Bulgaristan - İtalya 
SOFYA, 6 (A.A.) - Büyiik elçi· 

liğe terfi edilerek Sofya'dan ayni • 
makta olan ltalya sefiri Bay Coranın 
ıerefine kral Boris tarafından mükel
lef bir ziyafet verilmittir. Bu ziyafet 
eınasında kral, aefire, aent Alekıandr 

Fransada düello 
PARIS, 6 (A.A.) - Matbuatta yap

tıktan b:r münakaıa üzerine Keruia me
buslarından Bay Kampinçf ile Dearpu • 
çi_ya düello etmi§lerdir. Kam;>inçi aai 
kolundan yaraianmııtır. Haaunlar barıı· 
mamıtlardrr. 

Feci bir tayyare kazası 
BAYROUTH, 6 (A.A.) - Bavyera 

nazırlarından Bay Schemil hamil olan ve 1 

Coubourgtan gelen bir tayyare bura tay 
yare meydanına' dütmüftür. 

Bay Schemmi, Jiır yaralı olduğun • 
dan hastahaneye kaldırı:m.ı ve kendisi• 
ne ameliyat yapılm1Jsa da biraz ııonra 
ölmüştür. Pilot hafif yaralıdır. 
niıanının birinci rütbesini vermittir. 

İtalyan bankalarının karları 
LONDRA, 6 (A.A.) - Milinodan 

bildirildiğine ıröre, Banka Kommer • 
çiyale ltalyana, Kredito ltrılyana va 
Banko di Romanın 1934 senesi karla
n 17,362,000 lirettir. Geçen oene bu 
karlar 88,546,000 liret idi. Hiaaedar
lara hiç bir faiz dağrtılmıyacaldır. · 

M · kdonald hasta 
LONDRA, 6 (A.A.) - Bay Mac 

Doıwl.i, ..,iuk Uırmlıiından rabatau ol
duğundan kabinenin haftalık toplan• 
tıama Bay Baldvin riyaset ebniıtir. 
Kabinenin tehir edilen Berlin ziyareti 
hakkında ırörüıtiiiü zannedilmekte • 
dir. 

U'uslar arası maçlar 
PARIS, 6 (A.A.) - Ulualar araaı 

maçlar: Torpidodan Juwentus taknnı ile 
Readstar Raıing, üçer ııol yaparak be
rabere kalımılardrr. 

Fransız o.-duıu talmm, Belçika or
dusu takımım 3 e kartı 5 · ırolle yenmit
tir. 

Fraasanın yeni harb . . 
sıem1s1 

PARIS, 6 (A.A.) - Hükümet bu· 
gün meclise 33,000 tonluk bir zırhlının 
tezgaha korunaaı hakkında bir layıha ve
recektir. 

U~akta grip 
UŞAK, (Milliyet) - Grip bu

rada salgın haline gelmittir. Gribe 
tutulmamıt hemen hemen kimse 
kıUmamıtlır. Kıymetli otaçlarımn
dan K dret Sabri, Nuri, Asım ve 
Muharrem hastalıkla mücadeleye 
devamdalar. Şeker faıbrikaaı ırrip-
ten bet gün tatil edilmittir. -

Sofgoda kralın sarayında uüksek 
askeri şura toplandı 

SOFY A, 6 ( A.A.) - Bulgar Ajansı bildiriyor: • , 
Kr'al, bugün öğleden sonra sarayda toplanan askeri yüksek f'!raytl 

ya.et etmi,tir. Şura, ordu hizmetine ve ordu dahilinde askerlerın 1"l" 
Ylf tarzına aiJ mevaddı cariye Üe mqgul olmıqtıır. 

Kamutay encümenleri seçiliyor 
ANKARA, 6 (Telelonla) - Kamutayın yaruıki toplantıs_ırrın ~ 

namesi hazırlanmlflJT. Rrunamed e intihal> eurakının taMlilu il• -
menler seçimi yapılucaktır. 

Kt çük Menderes taştı, sular bir 
çok ekilmiş yerleri kapladı .. 

lZMIR, 6 ( A.A.) - Küçük Menderes nehri •on yağmurlar ::::;ı 
den tQJmıfhr. Ödemif ve Tire kazalarında bu tQJkrn yüzünden "rflJIİİf 
mikdarda arazi sular altında kaim,,, bazı ekilmi, tarlalan sular 0 i/flf' 
tür. Köy eulerinden bir kurmı da suların hücumuna uğramıftırJ,..,., 
ça zayiat yoktur. Fakat bazı yerlerde hayvan •ürülerinin kay fıo,lıt· 

.tahmin edümetkedir. Sular çekümeğe başlamıştır. Hükümetçe su ,,ldll 
nmdan zarara uğrayanlara yardım edilmektedir. Son defa yağmıf -1· 
piddetli yağmurlar yüzünden Aydı rı demiryoı~arında iki mınt~11 ,. 
lerden yıkılmlf ciuar köprülerin ue bozulan hatların tamirine de~ 
dilmektedir. Dün 1kfama kadar Er beyli ve Karapınar arasında~ 
iki büyük köprünün tamiri için çal ışı/makta idi. Gece gelen mal:;-·'
göre bu köprülerin tamirinin daha iki üç gün süreceği tahmin eılilfP'" 
ted ir. _,_.,. 

AYDIN, 6 ( A.A.) - Menderes taımıf ve bütün ovayı su 1!°1:"' iti 
fır. Vç gündür lrmir posta treni gelememektedir. Bugün Denizi•~ 
treni Aydına kadar gelmif ve geriye dönmüştür. Menderesin ta111~ 
dan bu yıl yaz mahsulünün çok bereketli olacağı tahmin ediliyor. 

Bay Receb Peker bugün geliyor . 
. . ANKARA, 6 (Telelonla) - Fırka Genel Katibi Bay Recııb tı 

ker lstanbula hareket etti. 

Asi filo I skenderigege sığınırsa·~ 
ISKENDERIYE, 6 (A.A.) - Yunanistandan buradaki YunatıebiJ~ 

sine gelen bir telgralnamede &i gemilerin lırkenderiyeye iltica~ f1İI 
cekleri bildirilmektedir. Elçi, Mısır Başuekilini ziyaret ederek bo1'1 ~., hal vukuunda beynelmilel kanunun tatbik edilerek &ilerin siı'uh ,,,~-
dan tecrid edilmesini taleb etmiş tir. • 

Yıınanistana telgraf gönderilemigot 
ANKARA, 6 (Teellonla) - Yunanistan ,ehir,erile telgraf '" 

11 

.lelon muhabereleri kesilmiştir. 

Plastiras ita/gaga geçti 
.... BRENDIZI, 6 ( A.A.) - Pl&tir ıurın katibi Hauaa Ajannna be~ 
tında Pl&tirıurın Yunan haberlerini daha çabuk öğrenmek üzere .b~ 0 
rist ıılatiyle Brendiziye geldğiin v e ltalyan m*'1irpen1er:iğine ""'· 
larak riayet edeceğini büdirmiştü. 

Asiler karma karışık bir halde,,.. 
SELANIK, 6 ( A.A.) - Resmi membaa göre lisüer ka-rmakartrJı"""' 

haldedirler. Yiyeceksiz kalan lisüe r Bulgari.tana geçmekte 11e 
ıilahalnndan tecrit edilmetkedirler • Maarif müdürlerinin vazifelerı , 

. ANKARA, 6 (Telefonla) - Maaril müdür ve memurların~ 
zilelerine dair talimatname cumartesi günkü Resmi Gazetede fi ~JIİJ 
tır. T alimatnıame Maarif müdür ue memurlarının idari, kültür 1111 !~ 
vazifelerini saymaktadır. Talimatnamenin ihtiva ettiği hüküm, !ji;tl' 

.mekteb mezunu olmayan Maarif müdürlerinden baıka, diğer mıı 
rin orta tedrisat iflerine de bakabil ecekleridir. 

Demirgollarımızda gelir arttı biJt:. 
'ANAKRA, 6 (Te!elonla) - Yüzd~ ?O t~".zi1~tlı ~arifenin tol ı38 

dolayısile Devlet Demıryolları 933 senesının ıkıncıteşnn ayında 
bin yolcuya mukabil 934 senesinde 220 bin yolcu tafımışhr. . . .;,.Jıt• 

... . Ayni ay içimle varidat 933 de 280 bin lira 934 de 350 bi~ lı ,.,.. 
Devlet Demiryolları tenzüatlı taril enin tatbikrna baflıyalıben 60 
le yapm!fhr. 

ita/yan - Habeş anlaşması ,,_ 
. . ROMA, 6 (AA.) - Habeşiat ~ ile ltalya ~o_maiift arauJ.• ııı 
. hudud harliaeleri üzerine bilar.al b. ır mıntaıak tesurı hakkımla ltaft# 
.Habefiatan arasında an!QJma hasıl olduiıı resmen 'ildirilmekfeılit• 

Franşız filosu Pireye gidiyor 
VILLEFRANCHE, 6 (~-A.) - Röyter_~1'u!sınJa: • JılJ'. 

T ouvüle ve F och adındaki F ran nz kruvazoreln, Yuna~!'!'!!-~ 
hili muharebe devam ettiği müdd~t ~e Framaz menlaatlerını nın..ır ~ 
mek için Pireye hareket etmektedır ler. Beratta bulunan Venlıın 
bi ıle Pireye gidecektir. 

ATATÜRK'e 
Gelen telgraflar 

ANKARA, 6 - Atatürk'ün tekrsr 
cumhurreialiğine intihabı dolay11ile ge· 
len tebrik telırraflan: 

Reisicumhur Atatürk Hazretlerine 
ANKARA 

Tekrar cuınurreiıliğine intiİıabınızı 
öğrenmekle fevkalade bahtiyarım. Bu 
münaaebetle zab devletlerine tahıi saa• 
detleri ve milletinizin yüceliği hakkında
ki temennilerimi arzederim. 

Gaziyülevvel 
lrak kralı hatmetlu Gaziyülevvel 

Hazretlerine 
BACiDAT 

Cumhurreiıliğine tekrar intihabım 
dolayııile göndermiı oldukları telgraf • 
nameden dolayı zatı.hqmetanelerine ha· 
raretle teıelckür eder ve ıahsi saadetleri 
ile lrak'ın refahı hakkındaki temenni • 
lerimi kabul etmelerini rica eylerim. 

Kamil Atatürk 

Gemlikte elektrik 
GEMLiK, (Milliyet) - Gemlik

te elektriğin yeni ihalesi fabrikatör 
T evfiık Cenani Can üzerinde kal • 
ımttır, ihale on yıl içindir. Kilovat 
bqma 22 kmut ,;rt:,rilecektir •. 

Baıbakana geleD 
Tebrik t4elgraflart ı.t'.' 

ANKARA, 6 - Bafbakan 1...-! ., 
nü'nün Baıbakanlığınm onuncu ~""' 
naoebetile Alman dıı iıleri ı,.ı.;:, ,,, 
Neuraıb, Arnavutluk Bı. ıveki!i ~ 
deli Avandeli tarUmdan t ... rik 1#
ları ırönderilmiıtir. Bafbakan lıU 
lara teıekkürle cevap vermittİr•, dl 
Gemlik Hilaliahme':f~ 

GEMLiK, (Milliyet) - • • biJ' 
ahmer tubesinin yeni üy~I~ ..... 
diriyorum: Aziz Nuri, ~ . fiil" 
muru, Müftü, Sandık ~1111Qiıtill 
yin Avni, Osman Kadrı, 
Şükrü, ditçi Sait Tozk~1 

Ankara kongresi murab. 
Fabrikatör T evfi.k Cenanı eaıı;;lil-

Ohrili Şükrü Hilaliab~e fll' 
müne değin bir çalıtnıa b~ef,ı' 
di. Her zeytin dolu fıçı ve ~ • 
kurutluk pul yapı•bn~' deSI " 
cak elektrik kilovatı üze~ldf. '/O 

nar para alınması kararlar"".;~ 
mektep çocuğuna giyimlik v~ 
ai üzerine kı,ın b~~IZ ~~(ı' 
bir de ııcak çorba ıçırılnı~itl' 
de bulunuldu. Bu da çok 
le beğenildi. 
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Bayat ihtilali 
Yunanistanda olan biten hak -

lıında fikir beyanına hacet yoksa. 
ıla komşum=un başına gelenlere 
lletmamak kabil değildir. Ancak 
bıı münasebetle şurayı söylemeli -
>iz ki; böyle (Darbei hükiimet) 
feklind eki ihtilaller günlük yumur 
laya benzerler. 24 saati hele 48 sa
ctti geçirdi de iktidar mevkiini zor-. 
la alamadı mı geçmiş ola! Ne kıy-
1rıeti, ne kuvveti kalır. Bayatlamı1 
llıtilal mutlaka mağlUptur. Ywıa
tıiatanJa da vaziyet bu fekilde gö
l"iinüyor • .. 

'f. :(. '(. 

Unkapanı köprüsü 
Mukavele ile yapmayı üstüne al 

ılığı işlere karşılık olarak halktan 
fazla tramvay ücreti aldı da bu 
İfleri yapmadı diye Tramvay .Şir
ketinin mukavelesini Bayındırlık 
llakanlığı bozdu, Devi'et Şurası da 
bıınu yerinde buldu . .Şimdi bu faz-. 
la alınm11 paraların geri verilmesi 
İıteniyor 1irketten. 
·.Demek oluyor ki; halktan azçok, 
ııizama veya hak harici alınan pa
ralar eninde sonunda aıranıp mey-. 
dana çıkarılıyor. T elelon Şirketi -
ilin aldığı paralar da böyle orma
ılı mı? 

Bu kabiL:lendir demiyorum ama 
lialice yapılacak yeni köprü 
İ~ bi{etlere yapılan ulak zammın 
ile zamana kadar, ne mikdara ka-. 
dar alınacağı acaba muayyen mi 
rliye merak ediyorum. Çünkü se -
llelerdenberi bu köprünün İnfaBı • 
llQ lxıflanamadı •. Belediyenin ifi 
~ok. Tabii ehemmi mühimmine üı
liin tutuyor. Olur ki, daha on şene 
köprüyü yapmaz. On sene daha 
bu parayı verecek miyiz? .• 

:(. :(. 'f. 

Kubbe misin sen?. 
Oç dört kifi bir yerde oturuyor-. 

dıık ..• Yunan ihtilalinden, hava -
lardan, terkas ifinden kısaca bü -
liin günün işlerimi en söz geçti •.•. 
lierkeı kendine göre likir beyan 
ediyordu. içimizde yalnız birisi 
°"1'dı. Siz onu tanırsınız. Her yer-. 
de ona rastgeliriz. .... lıte o, biz ya
ıti diğer iiçler ne söylerıek onları 
"Ynen tekrar ediyordu ... 
·.Mesela ben: .. 

- T erkoı haksızdır. diyorum, 
o da: ... 

- Terkoa haksızdır. d!yor. 
Bir diğeri: 
- Havalar da kısladı .• dedi mi, 

o hemen: • 
- Havalar da kıtladı .. diyordu. 
Dayanamadım: 

- A birader, dedim. Sen kub -
be misin beyahu ! .. Ne söylesek ak
&edip tekrar ediyorsun ... 

Gülümsedi ve tekrar etti: 
- Sen iaıbe misin beyahu!.. 
Ne ıfenir ... Kanlıca koyunda da 

iiyfedir. Suznakten söyler, su:ı:
llakten ılinlerainiz... Hiç AtZllak 
tqzel, lerahnak akiı yapar mı?. 

B.FELEK 

Buğalara iyi bakan 
köylere para verildi 
Vilayet idarei huıusiyeıi tarahn -

dlln Bulgariıtandaıı aabn alınarak 
!l>eccanen köylere dağıtılan damı7lık 
l'levne boğalarına iyi bakan 110 he • 
hti ihtiyariye birinci, ikinci, üçüncü 
derece illerinden 1185 lira mükafatı 
"-kdiye verilmiştir. Boğalara iyi bak· 
~an heyeti ihtiyariyeler hakkında da 
•ilayet baytar müdürlüğiince İcab e· 
den kanuni cezalar veriJmiıtir. 
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EKONOMl 

Yumurta 
Hayli ucuzladı 

-o-

Ucuzluğun sebebi mev
simin başlamış olmasıdır 

Yumurta piyasa11, on bet gün i· 
çinde mühim değişi.klikler geçirmiş, fi. 
yatlar bir hayli dütmüıtür. 

Sandığı 33 liraya kadar sahlan yu
murtalar, bugiinkü piyasaya göre 18 Ji. 
radan muamele görmektedir. 

Bu mühim farkın sebebi, yumurta 
mevıimiııin bqlaması ve piyasaya bol 
mal çıkanlma11dır. Bunun neticeıi ola
rak, perakende yumurta sabıları da 
(60) paraya kadar düımüştür. 

Diğer taraftan, yumurta ihracatçıla
nnın aralanncla yapmağı lasarladddan 
ıirket işi, henüz bir neticeye bağlana
mamııbr. 

Türkoliı, bu hususta tacirlerle tı>
maıa dev.., etmektedir. Oğrendiğimj
ze göre, hu teıekkül için 200 bin lira
lık bir ıennaye konulacak ve mevsimin 
ortalarına doğru işe baılanacakbr. 

lfal ya ile ticaretimiz 
Yenilenecek olan Türk - ltalyan 

ticaret anla§t11aaı için alakadarlarca tet
kikat ypılmaktadır. 

Bugünkü anlapnanın tatbikinde rast-
lanan güçlükler de bu arada göczden 
geçirilmektedir. 

Kahve ucuzladı . 
Son aiinlerde ıebrimiz piyasasında 

kahve fiyatlan bir miktar ucuzlamıt
br. 

98,5 kuruıtan yapılmakta olan mp.. 
tan satışlar 94,S kurufA kadar dütmüt· 
tür. 

lranlı afyon murahhaslarına 
son teklif 

lranlı af~n muralıhaslan hugiinl~ 
de T abrana döneceklerdir. Afyon inhi· 
ıan, murabhaılara ıon bir teklifte bu
lunacaktır. 

Bunun için afyon inbisan idare 
meclisi dün toplanmıı, teklif mevzuu 
üzerinde görüımüıtür. 

Balkan 
heyetinde 

kons 3yi ik tisad 
murahhaslarımiz 

Ayın 10 unda Belgratta toplanacak 
olan Balkan lıı:onıeyi iktisadi heyetleri
nin mesaiııine iıtirik edecek olan Bay 
Ayet Altuğ, Nafia Bakanlığı münaka
lat reiıi Bay Rifat ve fen miifettiıi Bay 
Kizım bu akıanı Belgrata gidecekler
dir. 

Liman tarifesi indirildi 
Liman tarife komisyonu, liman u

mum müdürlüğünün yükleme ve bo
,aJtma tarifeai üzerindeki tetlı.ikabna 
devam etmektedir. 

T arilede tüccar lehine bazı tenzilat 
yapıbrutbr. Liman kömür ücretleri ta
rifeai pazar günü tetkik edilecektir. 

DENiZDE: . . .. ~· 

Dış denizlerde 
Fırtına --

.. . .. 

iki motör parçalandı, 
içinde ki:er kurtarıldılar 
Aı faaılalarla evveliıi gece de de

vam eden kar, dün sabah kesilmif, fa. 
, kat sıcaklı!< karla beraber baıhyan hr
bna, dıt denizlerde bir hayli teair yap
mııbr. 

Gelen haberlere göre, Sıilivri lima· 
nına bağlı ve Bay Oımanın iclareaiı>d&
lri Güvercin motörü Mür<itede köy fe
nerinin 3 mil ıimannde karaya vura
rak parçalanmıfbr. 

Bundan bafka Dalyan boğazında ela 
25 tonilatoluk büyük bir motörün kara
ya gittiği hakkında bir telpal bııbe
ri gelmİftİr. 

Bu telgrafa göre, Paraçula iıminde
ki motörün mürettebab havanın tiddı>
ti yüzünden pazarte.i geceai dmizde 
büyük tMt;ke geçirmiılerdir • 

Saatlerce bocaladıktan IOlll'a parça
lanaralc batan motörün tayfalan ci
Yardan yuı.iıenler tarahndan aüçlükJe 
lı.urtarıhnıtlarclır. 

Fırtınanın fazlalığı iç limanda da 
teairini gÖl'lermittir. Ahırkapı açıjm -
daki bahk tekne üzerinde bulunan ıa· 
mandıra yerinden kopmuıtur. 

Tıdılil.İye idareai, taınanchrayı ye
rine koydurmak için çalrımaktadır. 

Küçük haberler 

• Çocuk eıirgeme kurumu Eminö
nü kaza kolu kongresi bu akf&m ıaat 
20 de kaza merkezi olan Cağaloğlun• 
daki Çocuk Esirgeme kurumu merke
zinde toplanacaktır. 

~ Birkaç gündenberi ıehrimiz güm 
rüklerinde tetkikat yapan Gümrük ve 
inhisarlar Bakanlığı müote§&l'ı Bay 
Adil, dün aktamki trenle Ankaraya 
dönmüttür. 

* Hilaliahmer cemiyeti latanbul 
merkezi tarafından fakir ve kimseaiz 
malül bayanlardan 200 kiıiye bay -
ram münaıebetile entarilik lmmaılar 
dağıtm11tr. 

* Marmara zelzeleıinden müteeuir a
lanlan yardnn olmak üzere Beyoğlu 35 
inci mektep talebesi aralarında topladık. 
lan 765 kuruıu Hilaliahmer• vermiı • 
leTdic 

Tak as komisyonunun toplantısı 
Takas komiıyonu dün Vilôyette vali muavini Bay Rükneddin Sö

zerin ba~kıanlığında toplanmıfhr. Komiayona, yeni kararname gelme -
mehle beraber esaalar belli olduğundan iflere bakılmaktadır. Takas İJ-
leri Japonya, ltalya, Yunanistan ile yapılmaktadır. . • 

BELEDiYEDE 

Kok kömürü 
Alış verişi 

lılAARIFT/l 

Bu seneki 
Maarif bütçesi 

Hamaliye ve çuval parası Yeni mektebler için büt
mesclcsi tetkik ediliyor çeye fazla tahsisat kondu 

Ekonomi Bakanlığmm kök kümür· 
]eri baldonda v mnit oldağu karar ü
zerine lstanbuldaki kok kömürü tica· 
reti biraz azalmııtı. Dün öğrendiğimi· 
:ze göre aon günlerde kok kömürü aht 
veriti tekrar canlanmııtır. Bilba .. a 
Gazhane ve Y edikuledeki satrılar ye
ni fiyat üzerinden oldukça mühim 
bir raddeye yükaelmiıtir. Ancak kok 
kömürü tacirlerinin ha.mmaliye ve ÇU• 

va) parası olmak üzere kok kömürü 
alanlardan ba..ı paralar almakta ol
duğundan tikayet edilmektedir, Be -
lediye bu vaziyeti tetkik edecektir. 
Bundan baıka mahalle aralanndak.i 
kömürcüler de kok kömürü üzerinde 
ufak bir karla aatıf yapıp yapamıya
caklarını belediyeden sormuşlardır. 
Belediye Ekonomi müdürlüğü bu hu· 
austa bir liste hazırlamaktadır. Liate
de mevcud yerlerdeki kömürcüler kok 
ıatabileceklerdir. 

Is tan bul otorno:ıi ileri 
Istanbul belediyesi btatistik mü -

dürlüğü otomcbillere dair bir iatatia -
tik bazırlamıf,t.ır. Buna göre taksi ve 
huauai otomobillerin aon senelik va -
ziyeti ıu ıekildedir. 1930 aenesindo' la 
tanbulda 1298 taksi otomobili vardı. 
747 aded de husu•İ otomobil bulunu
yordu. J 934 senesinde ise takıi oto -
mol>illerinin mikdan 792, ve buausi 
otom.olıillerin adedi de 545 e inmitlir. 

• ıtanbul belediyeıi o!-..ıt.ıller halı.
kında yeni birçok kayıtlar koymuıtur. 
Talui otomobilleri için de aynca tali· 
matname yapmıştır. Ancak birçok §O" 

förler bu talimatnameye riayet etme
mekte olduklarından gece zammı ve 
takıi vaz;yeti kendiliğinden kalknu§ 
gibidir. Şoförlerin kendi zararına o
lan bu vaziyet karşısında belediye la· 
kiba t yapmamaktadır. 

C!lı1ansız sakalar 
Memba suları ÇeJmeleıfaden su clol

duran ve la§ıyan ıakalıeuı sıhhat cin
danları muayene edilmit. bunların 

mühim mikdarmda cüzdana tesadüf 
edilmemittir. Bunun Üzerine zabıta 
·zabıt tutınuş ve hepsi hakkında kanu
ni takibata baılannuıtir. Ancak bu 
aakalarm yanlrı adreı verdikleri c.;.. 
rüldüğünden bundan sonra memba 
ıulan çeımelerinden au alacak aaka
lar hakkında §iddetli takibat yapılma
•• kararJa!mıttır. 

Korku'.uksuz balkonlar 
Yeni yapılan binalarm balkonlan· 

na • e tarasalann J>L mak!.k ve ya'fıut 
korkuluk yapılmadığı belediyece tes
bit edilmiıtir. Belediye yeni yapılan 
aparbmanlardan kOl'lnaluğu olmıyan· 
!ara tebligat yaparak en kıaa zaman· 
da en az 75 santim irtifaında birer 
korkuluk yapmalannı bildirmittir. 

Daru acezaye g Gn derilanler 
Son günlerde Darülacezeye pek 

çok erkek ve kadın gönderilmiıtir. 
Darülaceze müdürlüğü dün latanbul 
belediyesine gönderdiği bir tezkere • 
de bundan tikayet etmi§tİr. Darülace• 
ze müdürlüğü diyor ki: 

Darüliceze ni.zamnan1esine ıörc lı
tanbullu olanlarla latanbulda kimıe • 
•i olmayan muhacir ve acezenin Da -
rülicezeye alınmaıı İcab ıetmektedir. 
Son günlerde iae Darü]i.cezeye, lı -
tanbulda yakalanan ve çalıtabilecek 
kuvvette olan, lstanbullu olmayan bir 
çok ıahıslar gönderilmektedir. Nizam 
nameye göre bunların Darülacezeye 
alınması imkansız olduğundan buna 
dikkat edilmeıi lizım ll'elmektedir.,, 

Darülicezenin te.zkereıi yerinde 
görülmÜf ve bütün kaymakamlıklara 
tamim edilmittir. 

Bay Mahmud Esadnt 
konferanıı 

Milli fürk TaJeiıe Birliği aenel 
Katipliğinden: 8-3-935 Cuma günü sa 
at 14,5 ta lıtanbul Halkevi konferans 
salonunda Bay Mahmud Esad Boz • 
kurt Türk Gençliği için hazırladığı 
konferansını verece'ktir. Birlik Üycle -
rinin ıelmeleri. 

lıtanbvl Maarif müdürlüğii bütçe
ıi 1,983,954 lira olarak teabit edil -
mittir. Bunun içinden 104 bin lira köy 
!erde ve 9ehirde yapılacak yeni mek
tdı binalan için sarledilecektir. Ge
çen sene için Maarif bütçesi 1 buçuk 
milyon lira idi. Bu seneki fazlalık ye
ni yapılacak metkl>pler ile, yeni açı -
lacak mekteblere ıarfedilecektir. 

Ha ukta devam mecburiyati 
Hukuk Fakültesine devam mecbu

riyeti için yeni bir karar verilmi§tir. 
Bu karara cöre aeneba§IDdan itibaren 
resmi dairelerde çahıan memurlara öğ 
leye kadar dairelerinden müsaade ve
rilecektir. Ancak bunun için hem fa
kültede ve hem de resmi dairede ayn 
ayrı devam cetveli tutulacaktır. Fa -
külteye veya daireye muntazaman de 
vam etmiyen talebenin vazifesi alına
caktır. Bundan ba~ka imtihanlara mu 
vaffak olamıyan ela talebelik ve yahut 
memurluktan birisini terke mecbur o
lacaktır. 

Vefalılar gecesi 
Vefa liaesinden yetiıenler kurumu 

tarafından bu aktam Taksimde Park 
otelinde Vefalılar geceli tertip edilmit· 
tir. Çok samimi ve güzel bir lıoplanh 
olması için tertip heyeti İcab eden ter 
tibatı almıtlır. 

Köy meklep'erinde gevşeklk 
Köy mekteblerinde teftitler yapıl· 

mı~tır. Bu teftit neticesinde tedrisatın 
biraz sıkı olmadığı görülmiiftür. Bu 
gün de inzabat meclisi toplanarak 
köy muallimleri hakkında kararlar 
verecektir. Bu toplanbda bazı köy mu 
allimlerinin itlen çıkanlacafı aöylen
mektedir. 

KöycUIUk kurult!lyı 
Talebe E•rlıği t~nim fan tertip ... 

dilmif olan köycülük ikinci kurultayı 
cuma günü ıaat 14 de latanbul Hal· 
kevinde yapılacaktır. 

Ankara Baytar fakültesi 
ta'etesi ~eldi 

latanbula geldiğini yazdığımız An
kara baytar fakültesi talebeleri yan· 
lannda Alman profeııörü Bay Derler, 
doçent bakteriyoloğ Bay Süreyya, teı
rihi marazi muallimi Bay Şevki oldu
ğu halde ıehrimize gelmişleridr. Ta -
lcbeler muallimlerinin itbrakile ve be· 
lediye baytar itleri müdürü Bay Eaad 
Evsen ile birlikte dün aabah Karaa -
ğaç mezbahasına gitmiıler ve orada 
tetkikatta bulunarak, muallimlerinin 
izahabnı dinlemiılerdir. T'alebeler cu 
marteai günü de Fatih hayvan hasta
nesini, vili.yet aygır depoaunu ıeze -
ceklerdir. 

SPOR 

Bu cuma 
Yapılacak maçlar 

-o-

f. bahçe - G. saray bera• 
bere klırasa maç 15 şer da
kikalık 2 devre uzatılacak 

Iatanbul mıntaıkıuı futbol heyeti 
baıkanhğmdan: 

8 mart 935 cuma günü yapılacak 
mıntaka birincilik maçlan: 

1 - Taksim alamncla: Alan gö:zcii
ıü Necmi Ataman. Fenerbabçe - Gala· 
taıaray birinci takımları aaat 15 te. Ha
kemi: Şazi Tezcan. yan hakemleri: Ha
lit lhrabim 1 Ekrem Eraoy, 

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

2 - Bqiktaı Şeref ıtaclında: Alan 
gözcüsü: izzet Muhiddin Apak. Orta
köy - Doğanııpor birinci talmnlan ıaat 
9,30 da. hakemi; 1. M. Apak. Fener
yılmaz - Karqimıriik birinci takımla
rı hakemi; Supbi. 

3 - F eaeıiıabçe alanında: Sümer. 
spor • Haliç birinci takmılan. Halıemi 
U Rıdvan. 

MAHKEMELERDE 

Meraklı bir 
Tazminat davası 

-o-

Operatör Orhan Abdi, Dr. 
Akif Şakirden 

20 bin lira tazminat iatiyor 
Kolunu sakat bıraktığı iddiaıile i

kinci hukuk mahıkemesinde operatör 
Bay Orlıan Abdi aleyhine bir tazmi -
nat dava11 açrbruıtı. 

Bu dava ikinci bir davanın açılma
sına ıebep olacak gibidir: 

ikinci hukuk mahkemesi iddianın 
tetkiki için bir mütehan11 raporuna lü· 
zum gönnüı, mütebaıaıs olarak da Bay 
Akif Şakir bir rapor venn.iıtir. Bu ra· 
por Himmet pehlivanın iddialarını iı
bat eder maobiyettedir. 

Operatör Bay üman Abdi bu raf'O" 
run kendi ıeref ve haysiyeti mesle5.i
yesini alt üıt edeceği iddiaıile müddei
umumiliğe müracaat ehniı, Bay Akif 
Şakir aleyhi.ne takibat yapılmasını ve 
20 hin lira zarar ve ziyan ödemesini 
iıtemiıtir. 

Fakat verdiği iıtidada bir takım 
tehiil ve tahkir edici tabirler bulun • 
cluğundan müddeiwnwnilik bı.ı iıtidayı 
kabul etmemiıtir. 

Bay Orlıan Abdi bir müddet sonra 
tekrar müddeiumınmliğe gelmi§, takbir 
ve tehzil addedilebilecek olan tabirleri 
sildikten sonra istidayı tdcrar müddei
umumiliğe venniı tir. 

Müddeiumumilik bir muameleye 
baılamadan evvel istidada mevzuu bah
sedilen ve ikinci hukuktaki dava cloı
yaaı içinde bulunan hay Akif Şakirin 
raporunu tetkik etmeyi lüzumlu bul
m~ ve mıııhkemeden dosyayı iıtemiı
tir. 

Rapor lıeniız gelmemiıtir. Rapor ge
lip tetkik olunduktan aonra yapılacak 
muamelenin ne olacağı tayin edilecek .. 
tir • 

Eroirıci!er 
Eroin kaçakçılığından suçlu Dimit

ri ATSianidiıle 21 arkadaıınm muhakı>
mesine dün ıahah ıekWnci ibtiaao mah· 
lı:emesinde devam edilmittir. 

Dünkü celıecle Ahmet isminde bir 
şahit dinlenrniı, r.ıahkeme karar ve... 
mek için duruımayı bugiin öğleden 
ıonraya bırakmııtır. 

Mahkemeden çıktıktan sonra 
kavga 

Sultanahmed ikinci ıulh ceza mah
kemesinde Lir dırvada iki taru ola" 
bayanlardan mahkemeden çıktıktan 
aonra kavl'aya tutupnutlardır. iddia· 
ya nazaran dayak atan Bayan Saime, da· 
yak yiyen de Bayan Şefikadır. Bayan 
Şefika müddeiumumiliğe müracaat et 
miş, zabıt varakası tutulmuı ve k..,. 
disi dayak eserlerinin tesbiti için mu· 
ayeneye gönderilmi1, bayan Saime hak
kında da kanuni muameleye batla 
nılmıfbr. 

bir hırsızlık davası 
Dün üçüncü ceza ma.hkemeainde 

yeni bir davanın görülmeaine baıla -
nılmııtır. Davacı Bay Ahmed Ferdi • 
dir. Dava ettikleri de karısı Bayan 
Saime kain biraderi Nuri ve hizmet
çisi B~yan Fatmadır. Bay Ferdi bun
ların evindeki eşyayı çaldıklarını id· 
dia etmektedir. Muhakeme bu hu•uı
ta yapılan tahikikat evrakının müd
deiumumilikten celbi için başka gÜ
ne bırakılml§tır. 

Katil gardiyan 
Firu:ıağa camü içindeki evlerden 

birinde kanii Naimeyi öldürmekten 
ıuçlu Gardiyan Haıihin duruıma11na 
dün Ağır Cezada devam edilmittir. 
Dünkü muhakemede Haıibin sabıkası 
.,.e mahlt\ımi;;eti olmadığına dair ge -
len cevab okunmuı, iddia makamı tah 
kikatı yapan polisleriu amme §Ahidi o 
!arak dinlenmesini iıtemit. durupna 
bunun için baıka güne bırakılmıftır. 

Dört defter yeri ne otuz iki defter 
Cerrabpa§A hastabanuinde para 

auiiatimali yapmaktan ıuçlu katil>, B~y 
Şevketin 5 aene lı. ııy~ıolı: . maıJı?"°'" 
yeti temyizce nalaedılmıt. yenıden 
dul'\l§maya batlanılmı§lı. Dün yapılan 
daru§t11ada 8ay Şevketin vekili bir iti 
ra:mame vererek 927 tarihli hastaha
neler talimatnamesine göre bastalw. -
nelerde paralann 32 deftere kayde -
dilmeıi icab ettiğini, halbuki Cerrah· 
paıada dört defter tutulduğunu, ~u 
dört defterle mukadderatlarmm tayın 
edilemiyeceğini iddia etmiıtir. Muha
keme itiraznamenin tetkiki için ba1 • 
ka gÜDe bırakılınııtır. 

Zaruretten hırsızlık yapan genç 
Dün Sultanahmed birinci sulh ce· 

za bakimi Reıid Nomer Urfalı Halil 
lbrahim adlı bir genç hakkında tev -
kif karan vermiıtir. Bu genç Haydnr• 
paıada tren vagonlarmdan ampul çal 
maktan ve bunları on kuruta Galata
da dükkinlan olan Ahmed ve Meh • 
med adlı iki elektrikçiye Htmaktan 
ıuçludur. Urfalı genç yapılan •org'! • 
ıunda ıuçunu itiraf etmi1 ve demıt· 
tir ki: • 

- Evet, maalesef bu bırsızlıgı yap 
lım ve 1imdiye kadar tam 72 ampul 
alar:\k ıattnn. Fakat benim bu hıraız· 
lığı yapmama zaruret vardı: Ben mek 
tebe girmek için Urfad~ bura!a ~el
dim, mektebe giremed'!"' ır~ı don • 
mek için anamdan para 11tedım. Anam 
da fakir bir kadındır. Bu parayr b~ -
lup gönderemedi. Ben burada yer117, 

" Megalo ideu 
bu mudur? 

Bütün dünyanın her zamankin •. 
den çok fazla rahat. ve huzura 
mühtaç olduğu bir zamanda Yu. 
naniatanda patlayan son i~ya 1 J.er 
kesi h.ıyret ve teessüre düşürdü. 
/fin en garip taralı, şimdiye kadar 
Yuna,.istanı kendi ihtirasları yii
ründen maceradan macen7ya sü -. 
rükleyen ve muhtelif zamanlarda 
Yunan milletine kendisini adeta 
bir «lıkenderi Kebir» gibi sıöste
ren V enizelosıın bu isyan hareketi· 
nin başında bıJunmasıdır. 

Bu vaziyet bütün dünyaya apa
çık bir aurette göıtermiftir ki, Ve
niz.eloı, muhtelif zamanlarda eğer. 
Yunanistanın başına geçmişse bu-. 
nu, Yunan mü/etinin rahqh, huzu
ru, büyüflilğü için değil, belki yal
nız kendı şerefi ve kendi ihtirası 
için yapmıtşır. 

Netekim bundan iki sene evvel, 
Bay Çaldarisin idare ettiği Ahali. 
lırkaaı, Veniz.eloaan başında bu -
lunduğu Liberal Fırkaya 93 reye 
karşı, 135 reyle galebe çalınca, ya
ni mevkii iktidarı alınca o zaman 
altm11 dokuz yt:ıfındr: J,ufı:ınan bu 
ihtiyar politikacı Ceneral Pla;;ti -
rasın idare ettiği bir taklibi hüku
met teşebbüsüne de parmağını bu
l~hrmış, fakat sonra. bu iş suya 
düşünce tereyağından kıl çeker gi
bi işin içinden sıynlabilmişti. 

Venizeloaun yegane düşüncesi 
mevkii iktidarı ele alabilmekti. 
1910 dan beri, yani sıyasal hayat
ta sivrZlmrğe br.şla·lığı :zamandan 
beri Giridli siyasinin yaphğı if bu 
idi. Fakat Ytıfı o zaman politika 
oyunlan oy.1amağa r'liı•aidcl. Ve. 
için için manevralar çevirebiliyor, 
ilk planda gözükebiliyordu. Fakat 
ıon zamanlarda Çaldariı hükU -
meti mevkiini. günden güne sağ •• 
lamltlfhrdı. Yunanistanı Loit Corc 
un cancCi/n d;,~tu VenizelosUJ1 td
kini ile at•l"•t.• Anadolu mu c • 
rasının akıbetlerinden kurtarma • 
ğa çalışh. Ekonomik krizin tesir -
lerini tahlil etti. Drahmi kıymeii
ni yüzde 60 kaybettiği halde mem· 
leketin Ekonomik sahada kalkın -
masına çalışh. Yunanistanda yeni 
yeni laa..'.yet şubeleri açıldı. Zirai 
sınai tefebbüselr Jaha müsmir ne-. 
ticeler vermeğe başladı. Diğer ta
ra/tan Yunan devleti, uluslararası 
münasebetlerde de kendisine kuo
vetli bir mevki temin edebildi. Bu 
meyanda Türkiye ile sıkı biT dost
luk tesis olundu. 

ötedenberi biri birine tamamile . 
z.ıd olan siyasi emellerin kayn(lğl 
bulunan ve daima karışık bir ma."'1-
uıra arzeden Balkan y •• rır..tıl~ ·. 
n:hayet Balkan ana~.:ışması saye -
sinde huzur ve süküna kavuştu. 
Bu andalşmaJa Çaltlaris hü!ııime-. 
tinin hüsnü niyetinin de büyük bir 
teıiri vardı. 

Fakat Venizelos, kendisinin da
hil Lulr!;; n<.drğı b;: · olitil·'lya gö
re .)'apı.:rln l>•l aııl!<1fmaya kar~ı 
birtakım vaziyetler aldı. Çünkü. 
o istiyordu ki, her teşebbüs kendi
sinden gelsin. Onun için korfı ta-. 
ıafın hiç bir mwıalfakıyetine ta -
hammül edemiyordu. 

Nihayet Çaldaris hükiimeti 
mevkiini tlaha kuvuetlendirdi. Kar 
şı taralın gürültüleri. bir layıla 
vermedi . .. 

Venizelos, Girid adasına çekil
m;şti. O ıcJcrı vaz.iy-tti · c.· %1JJ • -
du. 71 yaşında olmasına rağmen 
herrüz ihtirasını kaybetmemişti. 

Mevkii iktidarın normal bir su-
rette kendi eilne geçmeıine imkan 
yoktu. Birtakım politika oyunlan 
oynayıp ta münasip zamanı bek -
lemeğe vakti müsaid değildi. Çün-. 
kü 71 yapna gelmiJti. Onun için 
son koz.unu bir isyanla oynamak 
iatedi. Ve maalesef Giridli asinin. 
ba hareketi bütün bir milletin bü
yük bir kıar1Jıklık içine düşm•sine 

l . '- b' 'b" • . • ve vatan ev a";w:·cnın ırı ıt · ını 

boğazlamasına kadar. ileri gttti. 
Bu ihtiras l:irç01t r .. .:k.U. k.ım· 
na ve mılv;ıı larca J;'( .. \miye mal • 
oldu.. . • 

Megalo idea bu mudur? . 
Yurdseverlik bu mudur? 

Mümtaz FAiK 

Bir İngiliz gazetecisi geldi 
Avrupa gazetecilik ileminde mil· 

likatlar kralı diye tanınmış olan bir 
lngiliz gazetecisi Bayan Mari Ro&e 
ıehrimize gelmit ve hükiimet ricalile 
mülakatlar yapmak üzere Ankaraya 
gitmiıtir. ..---------·-···-··------yurdıuz ve kimsesiz kaldım. Açtım. 
Çaldığım ampulleri onar kuruta " • 
tarak ekmek paraıı çıkarıyor ve kar
nmıı doyuruyordlım. 

Hırıızlık açlık zaı uretile de yapıl
.. yapan wazur 11iır .. !.mıiyeceii cihet
le bakim bu genci tevkif etmiı ve ev• 
rakını müddeiumumiliğe göndermiı -
tir. 



IL. __ ıs_l!.,_c_· t.._~ı ı 
Sinemanın yeni 
İmkanları 
Son ~nlerde Ankara sint.malarını".. bi
rınde progı-ama ilave olarak v pek goze 
çar da 'I c.. ~ltn t olan kı. a b~r 
film beni yeni teknik buluılarla sınema 
aanalının onunde açılan geniı sabalar 
;.. e ı uzu ı boylu duşundurdu. B..ıı
• t.ıgim film ıımdiye kadar birçok ör
n hl ını ıeyretmiı oldugumuz sesli ve 
canlı r sunler filimi rinden biriydi, fa· 
kat şımdıye kadar göstenlenlerden bir 
noktada ayrılıyordu: Battan başa renk· 
liydi. . 

t...a.ıU resimlerin ıinerna ıanatınde 
yaptıgı ınkıliıp üzerinde bir çok _fikirler 
· e i ıüru du, fakat ben, bu yenı tarzın 
ainemaya ne genit imkanlar açtığına an• 
cak bu canlı reıimlerin renklisini ıey .. 
rcttiktcn sonra kanaat getirdim. 

Şuphesiz kı bu yeni tekniğin ilk mah· 
ıullerinden biri ve bu itibarla da henüz 
acemiccsi olan bu parçayı görmek bile, 
fantezinin içinde tamamile serbest ve ha· 
ıı bot dolaıabileceği bu sabada insan 
muhayyel.,ıinin şimdiye kadar vermiş ol
duklarından bambaşka ve tamamile ayrı 
çeınide. ne zengin meyveler elde edi'e .. 
bileceğini anlamak irin kafiydi. 

Masalı ve mitolojiyi makine ve teknik 
öldürdü. Ayr.i makirıe ve teknik sinema 
sahaoında.ki son icadile maaal ve mitoloji 
ye yeniden taptaze bir can vermek im
kanını hazırlamııtır. Hiç ıüphe etmiyo. 
rum ki gerçek sanatkarlar bu imkandan 
istifade ederek realitenin çetin kalıplan 
içinde fazla maddelcşmit inıan ruhuna 
yeni ve zenıin ıiir ufukları açmasını bi .. 
leceklerdir. 

Feeri en güzel ve veJüd fiir unsuru .. 
dur. Ve ı' n{ıy• kadar insan mahayyele
ıi, asla, sinema tekniğinin bu son İcadı 
kadar feeri havası yaratmaya müsait bir 
vasıta bulamar.uştır. 

Bu yeni icat, küçük çocuklara mah
ıus ıinemalar iç,in pek faydalı ve küçük
lerin ruhuna güzellik sevgisini onları eğ· 
lendirerek atılayacak filmler yapmaya 
harikulade müıafüir. Fakat bu yeni tek· 
niğin imkanları bu !<adar dar bir aaha 
içinde mahdut kalamaz. Çünkü fecri ve 
m:'lsal yalnız çocukların ihtiyacı değildir. 
En yaılı adamların bile içlerinde rcali· 
le .. n dışına çıkmak ve reaiiteyle hiç bir 
münaıebeti olınayan hayallere dalma)s 
ihtiyacı zaman zaman uyanır. F eeri fikir
leri uyuşturan ve hiıleri keskinleştiren 
bir içki gjbidir, fakat zararıız ve hatt~ 
faydalı bir içki. 

Entelektüel ıeviyeleri gözönünde tu-
tu'arak vücude geti.-ilecıt k v"' 
bilhaua komik unıura rağkt 
•tmek.le kalite.i düşürülıneyecek 
renkE ve müzikli faJıtazi fi)m .. 
!eri çocuklara mahsus masalları okuya· 
rak hayal ihtiyaçlannı tatmin etmelerine 
İmkin olr--Jayan büyüklere. biran için 
maddi bayatın güçlükler-., 'i ve yorgun
luklar1nı unutturan, dimağlarını dinlen
diren feeriler seyrettirebilecektir. 
Şimdi bütün it, bu harikulade va11ta· 

nın hisli bir şair ruhunu fantezist bir 
ressam muhayyclesile birleıtiren sanat
kirların eline geçmesindedir. Şarlo, e
mekleyen sessiz sinemayı bir hamlede 
sanat seviyesine cıkardı. Sinemanın bu 
yeni tubesi de imkanlarını i .. bat etmek 
için Şarlosunu bekliyor. 

Yasar Nabi NAYIR 

r 
Kurban kesecek 

Bir Yarenlik 
Ve Çocuklar 

• Şu kaytıak ve oynak havalarda 
soğuktan 11cağa, sıcaktan soğuğa 
girip çıkarak ciğerlerinizi ÜfÜtmek 
İstemezseniz, Kurban bayrami do
laşmalardan ve kutlaşmaktan vaz· 
geçiniz. Ama diyeceksiniz ki: 

- Nasıl olur? 
- Pek kolay olur: gidecekleri-

nize kuruşluk birer kart gönderir
siniz ve dolnşma masrafını Çocuk 
Esirgeme Kurumuna bağışlarsınız. 
Gidecekleriniz iyi yürekli kişiler
dir, bunu kutlaşma sayarlar. Hem 
onlann böyle davranıp yapmaya
cakları ne bilik? . .. 

Göğiıs burun ingisi, boğaz grip, 
yalan ve kötü duyum gibi yay-ılıp 
saldırıyor. Görenek olmuş diye şu
raya buraya gidip sonunda haı-dal
lı kaatlara momya gibi sarılıp dö
şeğe serilmek ister misiniz? 

- Kim ister? 
- Öyleyse önümüzdeki bayram-

da kırk kapının zilini çekeceğini
ze gitmeyiniz, bunun için harcaya
cağınız parayı bakım bekleyen 
yoksul yavrulara veriniz. Sevdik
lerinizden, saydıklarınızdan bay
ramlaşmağa gitmediğinizden ötürü 
güceneceklerini ummayınız, üzül· 
meyiniz, çünkü onların da sizin 
gibi yapacaklarına inanabilirsiniz. 

'f. .. 'f. 

Bayram ziyaretlerinde birbiri
mize karşı ne gülünç olduğumuzu 
hiç dütündünü% mü? hele bir dü
şününüz. Hava iyi. Maşallah pek 
iyi. cıva fena. Evet pek fena. Son· 
ra suspus. Daha daha nasılsınız"! 
Eyiyim: siz nicesiniz? ben de öyle 
gene tısss ... ve daha, ve daha ... 
Adamın daha düşünürken güleceği 
geliyor. işte bu gülünçlükten kur
tulmamız için bir yol vardır: bay
ramlatacağız deye kapı kapı dolaş
mayalım da bunun yerine yurdun 
yoksul bebelerine bir para arma
ğan edelim. Bu ulusal it bir genel
leşirse artık kimse kimseye gelme
di gitmedi diye gücenmez. 

Ben böyle yapacağım. Gitmiye
ceğim, ve gücenmiyeceğim. Bana 
da gücenmemelerini en derin say
gılarımla dilerim. 

AKAGUNGUZ 

ÇAGIRIŞLAR 

Bedava halk temsilleri 
Cumhuriyet Gençler mahfilinden: 
Mahfilimiz tarafından her on bet 

vatandaılara! 

Memleketim~in haua müdafaa· 
ıına çalıfQn Tayyare Cemiyetine; 
diiıkünlerin yardımına her an ko
ıan Hilôliahmcr Cemiyetine; ltim
sesi;ıı; çocuklara f"fkatle bakan Hi
mayeietfal Cemiyetine; çoh hayırlı 
bir yardımda bulunmuı olmak i
çin: Kurbanınızı veya parasını 

Tayyare Cemiyetine teberrü edi
niz. 

günde bir verilmesi ıöz birliği edilen 
bedava halk temsillerinin altıncm 8 
mart 935 cwna ırünü Beyoğlunda Cum• 

' huriyet Halk Fırl<aaı Beyoğlu kaza 

Kurban keatiiin~ takdirde: De
riaini, her halde baraaiile birlikte 
Tayyare Cemiyetine verin~. 

Bu milli ve vatani vazilenin lıi

yıkile iftuı için a~mi yardımda 

bulunacağınıulan emini~. 

- Daha çok var mı? 
- Geldik .. itte kartıaı .. 
- Alay mı ediyorsun arkadat? 

Dört tane ev var burada .. 
- Dört tane değil.. Bir tane ev 

vardır. öbürleri ahırlardır. 
- Hükumet konağı hangisi 7 
Jandarma bıyık afimdan gülü

yordu: 
- Görürsün timdi .. - dedi -
- Ya hapishane? .. 

- Hapishane mi? Burada hapiı 
hane ne gezer? •, 

- Peki ama .. beni nereye hap
aedecekler. 

- Bu kaymakam beyin bilece
li it .• 

Otlan kurumu• bir çayırın orta-

merkezi binasındaki Beyoğlu halkevi 
müsamere ıa1onunda vet'ilecektir. 

Müaamereye saat tam IS te baıla • 
DD". Salon 14 te açılır. Dolunca kapılar 
kapanır. Çocuklar alınmaz. 

1 Askeri tebliğler 

MJa!lifi: Nazmi Şehab' 
mafih mermerden büyük bir kapı11 
vardı. O tarafa doğru yürüdüğünü 
gör"Jl jandarma; 

-Arkadat! - dedi - Buraya 
gel buraya .• 

Binayı dolandılar. Bir ahırdan 
netcli kitnemeler geliyordu. E
ğilmeden geçilemiyecek derecede 
alçak bir kapıdan girdiler. 

içerisi tezek ve lağım kokuyor
du: 

-Öööö! 
- Geeeeel! 
Jandarma sürgünü, kapalı bir 

kapıya yaklattırdı. Bunu üstünde 
büyücek bir tabela vardı. Nazmi 
hayretle söylendi: 

~- «B ... Kazası kaymakamlığı» 
Tuhaf şey! Kaymakam burada 

tuıu or 
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KAYE 
Bir Düğün Gecesi 

Şeker sandıklarından yapdmıt 
bir sulukule gazinosu masası •• üs
~ünde tunlar var: 

1 - Bet kurutluk ıbir mor mü· 
rekkep fİtesi. 

2 - Ucu kırık bir kamıt kalem. 
3 - Büyük ve burutuk bir 11r

malı çevre ... 
Yer toprak. iki kalın direğin, or 

tası göbek vermit bir tavanı tut
mak için, ıon kuvvetlerini harca
dıkları belli. 

Ve ... Şeker sandığının batında, 
altından otları fırlamıt bir iskem· 
le üzerinde bir Asllri vezirlni an
dıran kalpaklı bir adam. Sırtında 
bir sadakor entari. Ayaklarında fi• 
pıtık mercan terlikler. Çorap, hak· 
getire. Her parmağında üç yüzük. 
Ama ne yüzükler? Mekke işi gü
müş teller, zümrüt taklidi, bakla
va biçimi bet yüz kurutluk itporta 
malları ... 

Ellerini bir bastonun sapına ve 
kara sakallı çenesini bu ellerin üs
tüne. dayamıt bakıyordu. Heybet
ten zerre eksilmeksizin; 
~ Ho9 geldiniz .. - dedi -
Jandarma, elindeki zarftan sevk 

dan bir fındığa benziyordu. Dur
mad-ın elden ele geziyor, erkekle
rin iri..,parmaklarından genç kızla
rın ince, feffaf ellerine geçiyordu. 
Herkes saati gördü, beğendi. Bay 
Dürri tam saati tekrar mahfaz sı
na koymak üzereydi ki, saat sır
olmuştu. 

Her!<es tatırdı. Gözler biribirini 
isticvap ediyor ve evin içinde ya
pılan bu hır&ızlıktan dolayı bü
tün davetlilerin yüzünde bir hicap 
dalgası dolatıyordu. 

Bay Dürrinin fena halde canı sı
kılmıştı. Böyle kendi evinde en ne
fis yemeklerle beslediği, rakılar i
çiı-diği, üstelik te eğlendirdiği a
damların yankesiciliğine dayanamı 
yordu. Lakin bir kepazelik çıkar
madan saati bulmak çarelerini ara
dı. Aklına bir kurnazlık geldi. iki 
elini biribirine vurup hazırunun 
nazarı dikkatini celbettikten son-

ikindiye doğru, jandarma tek
rar Diyarbekire yollanmıttı. O za· 
man Nazmi vaziyetini öğrenmek 
istedi; 

-·- Beyefendi - dedi - burada 
bir hapishaneniz yok. 

- Ne yapacağız hapishaneyi? 
Kimi hapsedeceğiz? Aygırları mı? 

-· Peki ama ... ben ne olacağım. 
- Mademki buraya göndermit· 

ler, kalacaksın .. başımız üstünde 
yerin var. Gel seni evvela ağanın 
yanma götüreyim. 

-- Ağa da kim? 
- Buraların ıahibl itte .• Bütün 

bu tarlaların, aygırların, kısrak
ların, fU binanın sahibi .. 

- Jandarmalar da onun tarla
? 

Güzel şarkı ve ses meraklılarına 
Sineması müdüriyeti bir çok 
güzel filimler yaratan 1 PEK 
LİANE HAİD' in en • son eserı 

Se . , • 
1 c 

Bilhassa tavsiye eder. 

VIKTOR de KOWA nın da 
ljtir kile vücude getirilen bu filmdeki MASKELi BALO 

LOKS ve IHTlŞAM fevkaladedir. 

Bugün Matinelerden itibaren 
Suareler için numaralı yerlerhıi;d önceden temin ediniz. 

Pariste 6000 k'şi alan GAUMONT PALACE sineması 
Y A V R U M 

Filmini gösterdiği müddetçe her seansta yüzlerce seyirciyi 
reddetmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu akşamdan itibaren S A R A Y sinemaLında 

Göaterilıneğe haılanacak olan hu şaheıcr de burada ayni rağbeti göreceği 
{Üpheıizdir. Bu müessir ve hissi film JULES CLARETTE'in eserinden 
iktibas ve CONSTANT REMY, LINE NORO HADElEINE GIJITTY, 
JAQUEJ VARENNES, Jl::AN I' AX 'lr• küç.ik TRIQUET tarafından 

temsil edilmiıtir. 

HAMiŞ: ZAHAP.IADl.3 beyaz eşya ;;-,~-.-ı,-,-.-)"'"ir_c_i _ba_y_a_nl-ar_a_b-ir_e_r_ 

küçük mendil hediye edecektir. FOKS JURNAL 

Sbııenin En Buyuk Filmi 

OSKOVA GECELERi 

Bugünkü program 
lSTANBUL ı 

17,30: lnkiliıp dersleri: Oniversi-
teden nakil, C. H. F. genel yazıc111. 
Recep Peker. 18,30: Danı musikisi, 
pliık. 19,30: Haberler. 19,40: Bayan 
Rita Mahmut, ıan piyano refakatile. 
20: Trovator operası, plak. 20,45: 
Stütyo Sigan orkestrası. 21,15: Son ha
berler. 21,30: Radyo orkeotrasL 22: 
Bayan R. T. ıan ve radyo caz ve tan
go orkestraıı. 

223 JCh• . V A R Ş O V A, 13~5 m. 
16,45: Viyana musikisi. 17,30: Sözler. (fran.• 

sızca). 17,4Sı Keman mu•ikisi. 18: ReportaJ. 
18,15: Beethovenin sonatlarından parçalar. -
Spor. 19: Piyano birliCile tarlular. 19,1~: E· 
debiyat. 19,45: Plik. - Sö:ıler .21: Hafı! or· 
lc.eatra konıeri 21,45: H•herler. 22: S .. tudyo 
tyatroau. 22,30: Orkestra. 23: R•k.lamlar, 
23,15: (..barlea Kurpiakinin. eaerlerind•n kon· 
aer. 24: Sözler. 24,30: Dans • 

175 JCh•. M O S JC O V A, 1724 m. 
18,30: Kızılordu i ı,;in Musikili n•tr~yat. 19,30: 

Kolkozlara tiirler. 22: Almanca n .. rıyat. ~,05: 
Fran11zca netriyat. 24,0Sı lapanyolca n•trıyaL 

832 JCbz. M O S JC O V A, (StalinJ 361 m. 
17: Senfonik konser• dair bahisler. 18.20: 

MoakoTa operasından nakil. 22,30: Da.na. 

686 JCbz. B E L G R AD, 437 m. 
18: Koro koaae .. i. 19,40: Sözler. 19,451 Rek• 

l&ın. 19.SS: Sözler. 20,15: Haberler. 20tl()ı U· 
lusal neıriyat. 211 Menfaate bir koa••r. 23: 
Sö:ı:ler. 23,15: Pli.k. 

ICbz. P R A G. 470 m. • 
17: Radyo orkestrası. 17,30: Kanıılr: netr•• 

yat. 17,55: Musikili tocuk neıriyatı, 18,20ı E· 
debiyat~ 18,40: Pli.k. 18,45: liraat. 18$51 M•• 
aikili Almanca netriyat. 20,10: Aak•ri kon· 
ser. 20,55: Sözler. 21,30: Gala neıriyal. 23,t!h 
Salon orke•tra•ı. 

1040 JCbz. R E N N E S, 288 m. . 
19· Ork,patra konseri. 20: Karıtık auaıkl. 

20~: Haberl.r. Zl,45ı K.arıtık ~o?a•rin dewa• 
uu. Z2: Sösl•r. 22,30: Oda m.u•ıkıal. 

JCbz. L E 1 P Z 1 G. 382 m. 
19.201 Hafif muaiki. 20,20: Sözl•r. 20,30: 

"Der Gü.a•tlias,. adlı ope:ra tem.•ili. 23: Haber• 
t.r. Spor. 23,20: Sözler. 24: Gece kooaeri. 

546 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18.,35: Piyano • keman kon•eri. 19,l&ı Söz· 

ter. 19,41: Şarkılar. 20,40: Söıı:ler. 21,10: Bu• 
d.apett. -nfonilııı: ork••traaı. 22,lOı Dıt du
~lan. Zl,30: Plik. 24: Sözlor. 

11SO K~z. B R E S L A U, 316 m. 
ı7,30: HaAf maoilri. - S6zlor. 20,201 Al· 

man. ko'u. otomobilleri. Zl~: Haberler. Zl,10ı 
Sk ... 22: Aaker martları. 23ı Haberler. 23,301 
Oda muaikial. 14,10: Pli.le. 

Yarınki prograM 
12,30 pliılı: cııetriyatı. 18 otel Tokat-

"Bitmemit Senfoni,, taheserinin 
meşhur vazii sahnesi 

WİLLY FORST 
Diln Aktam 

SUMER Sinemasında 
PAUL HöRBIGER - DOLLY 
HAAS ve THEO LINGEN ile 

beraber temsil ettikleri 

BÖYLE BİR KIZ 
UNUTULUR MU? 

Şal'kıh ve musikili komedide 
parlak muzafferiyet kazanmıftır 

ilaveten: Fox Jurnal 

TEPEBAŞI 
ŞEHiR 

Tiyatrosund• 
Bu gece 
S:aat 20 ~ 

MUFETflŞ 
S perde koıned11 Yazan N. Goııo7 UiO 

* • * 
Fransız Tiyatroaunda 

BU AKŞAM 

Saat 20 de 

UÇ SAAT 
3 perde 

Yazanı Ekrem Reıit. Be.teli• 
yen: Cemal Retit. 

lıyandan nakil çay aaati, telıİJI _.. 

19,20 Çocuk saati: hlkiyeler, E,.t er 
mil. 19,SO Haberler. 20 S-.t A~ 
nala, Bethoven, pl&k. 20,30 H_..,.
kitar. Dirat ve arkadatlan. 21 fl#.1,_ 
IWKsyan (tan) piyano ile. 21,JO; 
luıDerler, borsalar. 21,30 Radyo 
trası. 2a Radyo cu va tanao ork~ 
lan. 
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Con Saymen Berline gitmiyor 
s 

inli çocuk 
Nasıl yaşar? 
!)erler ki, Çinliler dünyada en 
~ üç şeyi severler: Pirinç lapası, 
ton, kırlangıç yuvası .. Pirinç la

ı ınah'.l.m ... Afyona gelince, Çin-
er hunu yüz yıl evvelinden beri 
.ıf,:mişler kullanırlar. Fakat 
•n Nankin hükumeti şiddetle 
iletmiştir. Kırlangıç yuvası da 
dir, diyeceksiniz? Kırlangıç yu
. ı Çinde ancak zenginlerin, 
lyonerlerin yiyebileceği pahalı 

ır Yemektir. Çine gidip gelen bi
lıi anlatıyor: 
'- Çnliler en çok neyi sever, dl
ıorarsanız, derim ki üç şey: ço-

lı!ı, Mak - Jong, kuş, fakat bilhas
Çacukları çok seyerler. 
[)unyada çocuğu bu kadar bol 
~leket görmedim. Demiryolu 

!Jlanyaları orada bol çocuklu 
lelere tenzilatlı tarife tatbik et
·ler, iflas ederlerdi. 

\.Çinli çocukları ilk gördüğüm za
"tı vapurdaydım. Dünyada lngi
~lerden sonra en çok seyahat e
\n bir millet varsa, o da Çinlidir. 
IJ>ııriia çocuklar iplere tırmanı
lrlar, afağıda güret ediyorlardı. 
~ aktam dost olduğum Çinliler 
~i e.nbara indirdiler. Orada yol-
~r kendilerini battaniyelerin Ü· 
. 'llile birer tarafa atmışlardı. Be-
~tağıya indiren uzun beyaz ipek 
a.Uı bir adamın yanına götürdü. 
a.dam misafirini ağırlamak i-

. Q tek telli bir saz ;;;aldı. Oç tane 
li çocuk ta yan yana oturarak, 

'ılarını bir sağa, bir sola eğerde 
· 'eızlarmı sonuna kadar açarak 
·~birlikte 'bir şarl'u aöylediler, bir 
kı mı söylediler, kediler mi mi
~ladı, neyse .. 

.O zamaiılar Çinde kaldığım için 
'düğümü söylüyorum. Her yerde 
lığu gibi orada da fukara çocu, 
~engin çocuğu var. Zengin ço-

. laı Amab denilen)mürebbiyele
Ue dolaşıyorlar. Geceleri çocuk

·;ı llYUtmak için ninni yerine 
• ~'ita çalarlar. Akşamları bahçe

' Parka mürebbiyelerile gezme
~Sıkarlarsa, aı<kalarmdan silahlı 

1
.erler takip ederler, haydutlar 

•. 
11> çocuğu lı:~ldırmasmlar diye .. 
i'iilr yatta olanlar, uzaklara A
~luralya, Amerika ve ·hazan da 

·ıo e ı 
• ·,11e 
ır 

rupa üiıiversitelerine gönderir-

!.'.'llara çocukları be annelerinin 
~Qdan rndikten sonra kendi hal
ine bırakılır. (Uzak Şarkta ana
tacuklarını sırtlarında ta,ırlar) 
Çocuklar belli ,bı4Iı harfleri ça
öğrenmeğe çalıtsalar. Eğer a

·~ feylel"Se ticarete atılırlar, so
ar arasında dolatarak öte beri 
tlar. Eğer ·kuvvetli yapıda ise, 

' ti arabalarını çekerler. Bazıla
~~a. Buda manastırlarına girerek 

11> olurlar. 

~ilde doğ·um günleri hep 14ı,u
t !;ekilir. Bir Çinli hangi gün e 
l~&a doğsun, doğduğu gün o yı-
4 tubatı sayılır. 

riıılj çocuklar yazın hemen çır
~a.Jr. Üenecek fekilde yatarlar. 

111 da genit kırmızı ipek pele
;te bürünürler. Saçlarını büyü-
~t batlayınca kesilir, ancak te-
1llde bir kakül bırakılır. Çoğu
~ hakkı fakirlerin bile boyunla
"ll&. gümüt gerdanlıklar vardır. 
~ndiğine göre, bu, guya onları 
~ıklardan muhafaza edermit 

uk bet yafına gelince, mek-
1 ll"İtmeğe baflar. Her yerde 
~t1 gibi ayni dershane, ayni ka
~I .ta, ayni sıra, ayni gözlüklü 
ı· lıın .. Bir Çin mektebine gir-
111~ zaman gürültüden dura

\:'•;:_ız, çünkü hepsi derslerini 
\ ~ sesle öğrenirler. Eğer ço-

der. . ... h 
amı ogrenemezse, ocası 

ı~ ııu açtırır, elindeki kapalı 
t '~eyi ina:-ir. 

ı; <;ok uçurtma uçuran çocuklar 
edir. Uçurtmalar yağlı kağıt

~a.1>'.lır ve her biri birer ejderha
~ 'llsıJ eder. Tayyare karargah
;a.ııında çocukların uç•ırtma u
~. aları menedilmişt:r. 
>ıııı·ı 
~ ~ 1 er bayramları severler. Biz 
it tık dört gün süren kurban 
~~llıı gibi en büyük bayram ora-
•~ a .. B b' k ~a Y surer. u ır ay me tep-

~. !>alıdır. 
>ııı 
111 Çocukları spora çok merak-

at. Gen inin ileı·i ümidi im 

Gemilerde telsiz 
Büyük ticaret gemilerine telsiz 

telgraf konalı şöyle böyle ancak 
yirmi sene var. Bir kaza vukuun
da yardıma çağırmak, kara ile da
ima ilişiği muhafaza etmek nokta
sından teisiz telgrafın ticaret gemi
lerinde faydaları çoktur. 

Telsiz telgraf denizlerde ilk de
fa 1900 senesine doğru kullanıldı. 
Fakat her şeyin başlangıcında ol
duğu gibi, o zamanki makineler 

- Yirmi beş kuruşun kıymeti nedir? pek İptidai idi. , 
- Sinemada bir lroltuh elend im? 1912 senesinde Titanik vapuru 

Amerikaya giderken bir buz da
ğına çarparak battı. O zaman Tita
nik d.enizlerdeki vapurların en bü
yüğü idi. Bu kazada 1500 den faz
la insan öldü. Kurtulan birkaç ki
şi kurtuldularsa gene telsiz sayesin-

HiKAYE -
Küçük Cemil Taharri memuru 

Küçük Cemilin zabıta işlerine 
merakı çoktur. Sinemaya gitse hep 
polis filınlerini tercih eder, roman 
okusa, zabıta romanı okur. Hatta 
bu hevesi o kadar ileri gitmitti ki, 
en nihayet dayanamadı, ne yapıp 
yaptı. Kendisini poliste sivil tahar
ri memuru yazdırdı. 

Artık sevincine son yoktu. Hırsız 
!arla uğratacak .. yankesicileri yaka
layacak, hülasa insanlara fenalık 
yapanları, cezaya çarptırmak için 
kanunun kendisine bahşettiği hak
kı kullanacak, vazifesini yapacak
tı. 

Ancak henüz bu itlerde acemi 
olduğundan kendisini ufak bir mer 
keze verdiler. Orada da üzerine öy. 
le ağır işler yüklemiyorlardı. 

Komiser de pek sert bir adamdı. 
Hele vazife ltlerinde biç fatmıyor
du. 

Günlerden bir gün ... Cemilin se.
vincli günü ... Ablası evlenecek Ar-

nildi, davetliler yavaf yavaf dil
ğün evinden ayrılmağa başladılar. 
En nihayet kimseler kalmayınca, 
Cemil dütündü: 

- Eh, buradaki vazifemizi .bitir
dik, şimdi de asıl vazifemize gide
lim. 

Böyle diyordu ama, Bay komi
serin tam izin vermesi daha hoş o
lacağını da düşünüyordu: 

- Davetliler çekilince hemen 
burada .bulunmalısın, demişti. 

Lakin ne zararı var! Küçük Ce
mil vazifesine aşıktır. Hatta bir ke
re daha gözüne girmek istiyordu. 

Karakoldan girdi ve selimı: çak
tı ı 

- Geldim efendim. 
- Aferin, biç bir hırsız düğlln 

hediyelerini çalmak istedi mi? Ha
ni o hıraız? Neye .yakalayıp getir· 
medin? 

- Kimse çalmak istemedi? Ya-

de. • 

O sene içinde Londrada uluslar 
arası bir konferans toplandı. Va
purlardaki telsiz; telgrafı daha iyi 
bir yola koymak, gemilerin ve için
dekilerin emniyetini sağlama bağ
lamak yollarını aradılar. 

Bu konferans, telsizin felaket an 
larında çekeceği işaretlerin tulu 
mevcini 600 metre üzerinden tesbit 
etti. Ayni zamanda çekilecek fela
ket itaretine de ıbir ad takdı: S.O.S. 

Umumi harbde vapurların ve 
barb gemilerini11 ç<>ğu, gittikçe da
ha kuvvetli "emniyet telsizleri,, de
nilen bu telsizlerle techiz edildiler. 

Bu cihazlar vapurlara yerleştiri
lince, onlardan ayrıca istifade et
mek çarlerei de arandı. Mesela va
purda bulunan yolcuların telgraf
larını karaya göndermek. 

1925 senesine doğru hemen bü
tün vapurlara hem alıcı, hem veri
ci telsiz konmuştu. Vapurları!\ em
niyeti noktasından karalarda da on 
!arla daima rabıtayı muhafaza e
decek kuvvetli telsiz istasyonları 
yapmal< mecburiyeti hasıl olmuştu. 
Bunların dalgası uzundu. 1927den 
itibaren <l.aba kısa dalgalar kulla
nılmağa başlandı. Yani daha uzun 
mesfelerle irtibat temin edildi. 

Halbuki şimdi itler ne kadar i
lerledi. Vapurlardaki yolcular ka
radakilerine sadece telsiz telgraf 
çekmek ve cevab almakla kalmayor 
!ar. $imdi telefonla da konuşuyor
lar. Telsiz telefonla ... 

Oıvarda gölge oyunlan Başka memleketlerin 
reisleri kimlerdir? tık böyle uğurlu günde de çalışma 

olur mu ya? Düğünde bulunmalı, 
misafirleri ağırlamalı .. Hemen mer
keze koftu. Komiserden izin alaca
ğına sağlam umudu vardı. Mer
keze vardığı zaman, komiseri pek 
canı sıkgın buldu, bay aksi şeytan! 
Fakat çaresi yok. Bir selim verdi: 

- Bay komiserim, dedi, bugün 
kız kardeşimin düğünü var. Sizden 
dileğim, bana izin verin de, bu kut
lu günde evde bulunayım, yardım 
edeyim ... 

Komiserin katları çıa•ıldı: 
- Ne izini imit o? dedi. Tam 

karakolda adam bulunmadığı bir 
sırada izin olur mu? Değil hemşi
renin, senin bile düğünün olsa bu
gün izin veremem. 

Cemil tatırdı, kekeliyerek: 

- Fakat ... dedi, ben merasimde 
polisi temsil edeceğim Bay komi
serim. 

O zaman komiserin yüzü güldü: 

- Pekala, dedi, mademki öyle
dir, bizi temsil et. Fakat gözünü 
dört aç .. Davetlilerin arasına sabı
kalılar da karışabilir. Düğün hedi
yelerini atırırlar. Böyle bir tanesini 
gördünmüydü, cürmü mefhut ha
linde en•csinden yakald, buraya 
getir .. 

- Emret Bay komiserim ..• 

Küçük Cemil izni kopardığına 
son derece memnundu. Belki ko
miser fikrinden cayar diye daha 
fazla kalmadan ve daha fazla söy
lenmeden bir selam verdi ve hemen 
karakoldan dı,arıya fırlayarak e
vin yolunu tuttu. 

Düğün evi pek kalabalıktı. Her
kes Cemilin enittesini ve ablasını 
tebrik ediyorlar, hazırlanan büfe
den bol bol pastalar, pötibörler yi. 
yarlar, çay, lil;ör, limonata İçiyor
lardı. 'Başka bir salonda da gramo
fon kurulmuş, çift!er boyuna danse
diyorlardı. Cemil için bu mübarek 
gün, hiç unutulacak bir gün deJil
di. 

kalayıp getiremedim efendim. 
Bay komiser kulaklarına inana

·mıyordu. Ne olmu,tu da, hırsızlar 
böyle birdenbire uslanıvermitti. 

Alemin gözüönüne açılan hediyele
ri, hem de o kalabalığın içinde a
tırmasmlar. Bu, olacak fey miydi? 

- Getiremedin ha! dedi. Ben de 
seni becerikli zannederdim, bugün
lerde sana daha mühim vazifeler 
vermek istiyordum. Artık sana iti
madım kalmadı. 

Küçük Cemil atıldı: 
- Aman Bay komiserim, dedi, 

düğünde bir tek hediye yoktu ki, 
hırsız gelip de çalsın .. 

Arnavutluk (Avrupada) Birin -
ci Zogo Hz. (Kral). 

Andor (Avrupada) Font - Are-
my (hükumet reisi) 

Annam (Asyada) Bao - Dai (im 
parator). 

Bolivya (Amerikada) Daniel 
Salamanca ( cümhurreisi) 

Kamh<>ç (Asyada) Sisovat Mo
nivong (kral). 

Koloınbiya (Amerikada) Playa 
Herrera (cümhurreisi). 

Kostarika (Amerikada) Gonza
laez Vikez (cümburreisi). 

Kuba (Amerikada) De Cespe -
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(Başr 1 inci sahifede) 
müteallik meseleleri müzakere ebnesine 
müsait olmadrğından şüphe etmemekte
dir. 

Filhakika Bay HiUerin Berlinden 
gelen gazete Haberlerinin anlattrklarrn
dan çok daha ziyade hasta olduğunu 
farkettirecek bir çok sebepler vardır• 

Şimdiye kadar Sir John Simonun 
ziyaretine ait yeni bir tarih tesbit edil
memiştir. 

. Hastalık nedir ? 
BERLIN, 6 (A.A.) - Havas ajan-

sı muhabirinden: • 
Polit>k ve diplomasi mahafil, Bay 

Hitlerin ani rahatsızlığı yüzünden Sir 
John Simonun ziyaretinin bir başka ta
rihe brrakılması karşısmda hakiki bir 
heyecan duymaktadır . 

Resmi tebliğ, sadece Bay Hitlerin 
San<bruk seyahatinde hafif bir soğuk 
algmlığmı ve sesinin kısıldığını söyle
mektedir. Fakat harpte gaz ile hastalık 
kapmış olan Bay Hitlerin gırtlağında 
ciddi bir rahatsızlık oiduğu şayiası, sık 
sık deveran ederdi ve sesindo zaman 
zaman kmklıklar görülınüııtü. 

Cuma günü sılıhatini düşünmeden 
dışarı çrkmıştr. Söylendiğine göre, bu 
ra.hatsızlığm diplomatik olduğunu zan
nettirecek bir ıey yoktur. Bu kadar ıs
rarla bu ziyareti İstiyen hükUmet, mü
him sebepler olmasa, bu ziyaretten vaz 
geçemezdi. 

Bununla beraber, Alman efkarı u
muıniyesi, (Hitler) in rahatsızlığı ha
berine karşı bu dakikaya kadar lame -
men lakayt kalmıştır ve iyi bir mem· 
hadan öğrenildiğine göre, Bay Hitler 
meşguliyetlerini bırakmıt değildir. 

Bay Hitler'in temasları 
Dün akşam gece yarısına kadar bir 

çok .kimseleri kabul etmİ§ olan Bay 
Hitler, öğleden soma da, Von Ribbent
rop ile silahları bırakma meseleleri hak
kında görüşmüştür. 

iddia edildiğine göre, propaganda 
nazırı Bay Göbbels ile de görüşmüş • 
tü:r. 

Berlin politika mahafili, Ingiliz hü
kiımetinden Sir Jdhn Simonun ziyare
tini tehir ebnesinin istenilmesinde Bay 
Bitlerin rahatıızbğının muazzam bir 
tesiri olduğunu saklamamaktadır . 

Çünkü bu, Avrupa büyük devletle
ri arasındaki gö1'iişmelerde bir gevtek
liğe se!bep olacaktır. 

Böylece vak.t kaybeclilmeıi de mec
buri olarak, Avrupa vaziyetinin inkişa· 
fma müessir olacaktn-. 

LONDRA, 6 (A.A) - Reutcr ajan·. 
sından: 

Beyaz kitapta Almanyanm tekrar ıi
lôıhlanmasına ait kısmında yeni bir şey 
olmadığı görülınüştür Bay Baldvin, 
ıbundan dört ay evvel, avam kamara
sında, Almanyanın tekrar silahlanması 
hakkında ayni mealde bir nutuk söyle· 
mitti. 

lngiltere hükılmetinin müsellah kuv
vetlerini asrileştirmek karan, Berlin 
görüşmelerinin tehirinin asıl sebebi ise, 
pek yakında bu ıbusuota bazı diploma
tik izahat verilmesi tahmin edilebilir. 
Bundan aonra yapılacak tebligatın da 
Berlinden gelmesi lazım gelir • 

Berlin görüşmelerinin tehirinin, 
Sir Simonun Moskova ve Vat'§Ovaya 
yapması tasavvur edilen ıeyahat Ü<e -
rindeki tesirlerinin ne olacağı henüz 
belli değildir. Vaziyet, bugünkü kabine 
toplantısında tetkik edilecektir. 

Con Saymenin telgrafı 
LONDRA, 6 (A.A.) - Sir John Si

mon Berlin sefiri vasıtaıile Bay Von 
Neu:.ath'a bir telgraf çekerek, Bay Hit
lerin hastalığını haber almakla e•ef 
dııyduğuQu ve kendi•ina acil tifa dile
diğini bildirmiştir. 

. . Almanlar ne diyorlar? 
BERLIN, 6 (A.A.) - Alman D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
lngiltere ıbükiımeti tarafından çıka

rılmış olan beyaz kitaptan bahseden 
Correspondance diplomatico - Politique 
gaze!:eıi, lngiltereiıin fİli.huzlanma pro· 

das ( cümhurreisi) 
Dominik (Amerikada) Leonidaa 

Trojilu ( cümhurreisi). 
Estonya (Avrupada) Jean Ta· 

mant (hükumet reisi) 
Hattıistiva (Amerikada) Ayora 

(cümhurreisi) . 
Habetistan (Afrikada) Birinci 

Hayle Sellaziye (kral). 
Finlandiya (Avrupada) Lori 

Leander ( cümburreisi). 
Guatamala (Amerikada) Gene

ral Ubiko (cümhurreisi) 
Hayti (Amerikada) Stenio Vin 

cent ( cümhurreisi). 
Honduraı (Amerikada) Paz Ba 

rahona (cümhurreiıi) 
Letonya (Avrupada) Kiviciı 

Albert ( cümburreisi). 
Liberya (Afrikada) Edvin Bac

lay ( cümhurreisi). 
Lituanya (Avrupada) Smetona 

( cümburreisi) 
Fas (Afrikada) Mevlay Mubam 

met (sultan) 
lrak (Asyada) Gaziyülevvel 

(kral) 
Maskat (Aıyada) Timur Seyit 

(sultan). 
Nepol (Asyada) Tibur bin Bik

ram (mihrace) 
Nikaragua (Amerikada) Sakaz 

( cümhurreisi). 
Panama (Amerikada) Arias 

(cümhurreisi) 
Paraguay (Amerikada) Ayala 

(cümhurreisi). 
Peru (Amerikada) Benavides 

( cümhurreisi). 
Salvador (Amerikada) Artür 

Araujo (cümhurreisi). 
Si am (Aıyada) Prajad Hipok 

gramım haklı göster.:-nek için ileri sür
mekte olduğu delillerin uluslararası 
vaziyetteki gerginliğe dayanmakta ol
duğunu kaydettikten sonra "Beyaz kl
tab,, ın bu vaziyeti anlatın ık için muh
telif memleket:eı hakkında çeşit çeşit 
lisan kulJanm"!sına ve cihan vaziyetind~ 
ki güçlükleri.n ve lngilteıenin karş.sıoa 
çıkmış olan muhteliC ıneselelerjn rnesu
liyetini Almanyaya yiiklenıek islemesi 
ne teessüf eylemektedir .. 

Diğer memleketlerin ve hatıi\ Sov • 
yet Rusyanın &ila.lılarını arttırmaların • 
dan şöyle böyle bahsedilmektedir. Hal
buki Avusturyanın teslihatı Sovyet si
yasilerine göre çok ziyade dikkate şa
yandır. 

(Beyaz kitap) Almanyayı bir çok 
muahezelere hedef kıldığı halde silah -
sızlanma gayesini tahakkuk ettirmek içi,. 
yapılan bütün teşebbüsleri suya düşü· 
recek surette bazı devletlerin har'bin ni
hayetindPrıberl mütemadiyen ıililılan -
malarından mütevellit mesuliyeti sükut 
ile geçmektedir. 

(Beyaz kitap) Almanyanın emniye
tine müteallik isteklerinin tamamile te
sadüfi olan askeri tetkilatın asgarisine 
mahsur olduğu ve Almanyamn ancah 
zaruri olan tedbirleri almıı bulunduğu
nu söylemektedir. 

Bu gazete, netice olarak lngiltere
nin Beyaz kitabın kullanmış olduğu gibi 
çeşit linnm her halde bir terakki adımı 
teşkil ebniyeceğini söylemektedir. 

Ayni mevzudan bahseden Döyçe Al
gemanye Çaytung; Beyaz kitabın Sir 
John Simonun Berline olan ziyareti
.nin icrasından bir kaç gün evvel ne§· 
redilmesi keyfiyetinin tamamile gayri 
dürüstane bir hareket olduğunu yaz -
maktadır. 

BERLIN, 6 (A.A.) - Havas muha· 
birinden: 

Dün akşamki Alman matbuatı lngifu 
Beyaz kitabının inti§arı ile lngiliz na
zırlannm Be_rlin seyahatini tehir ebnı 
!erini baia olan Bay Hitlerin ansızın 
hastalanması araaında her hangi bir 
münasebet bulunduğuna iıaret ebnek
ten kemali itina ile tevakki ebnİftİr. 

Gazeteler, ıadece, mezkur kitapta 
Almanyaya İsnat olunan kabahatleri 
mevzuu bahsederek asabiyetini izhar e
diyor. 
. Fransız gazeteleri ne diyor? 

PARIS, 6 (A.A.) - lngiltere • Al
manya görüşmelerinin teehhüre uğra • 

1 
ması, başvekil Hitlerin kararını lngiliz 
Beyaz kitabının intişarı neti~eai te .. 
liıkki eden Fransız matbuatında uzun 
tefsirleri mucip olmaktadır 

Gazeteler, lngiliz • Alman hududu
nun, timdi her vakitkinden ziyade, Ren 
nehri üzerinde bulunduğunu ve Sir Joho 
Simonun Moskova ve Varşovaya aeya .. 
bat tasavvurlarının altüst olduğunu 
kaydediyorlar • 

Ovr, Almanyanın, bi.r Alınan .. ln
giliz anlaımasile, lngiltereyi Fransadan 
ayınnağa muvaffak olamayınca, bu ga
yeyi temin i<;in hu ıefer de Fransaya 
müracaat teşebbüsünde bulunacağını 
zannediyor .. 

(Figaro) iıe, Almanyanın, 11 mart
ta avam kamaraaında cereyan edecek 
müzakerat neticesini bekliyeceğini ve 
muhalefetin, lngiliz kabineıine müşkü. 
lat ibdaı eyliyeceği ümidini beslediğini 
tahmin ediyor. 

ladei iiliyet temennisi 
LONORA, 6 (A.A.) - Daily Tele

grapb, Bay Hitlerin yalanda iadei afi
yet etıneal ve bu ıuretle müzakeratın 
yeniden baılama11 temennisinde bulun
maktadrr. 

Moming Poıt, ayni temenniyi izha.r 
ederek: (Ansızın hi.diı olan bu maniin, 
müzakerab iptal değil de, yalnız tehir e
deceğini ümit etmek lizım gelir) diyor, 

Daily Herald da diyor ki: "Dostane 
bir ziyaret ve nazik bir müzakere ~ri
feıinde Beyaz kitabın Almanya teslı -
batma dair olan kısmı, yaman bir pa
tavatsızlık olmuıtur. Müzakeratm esas
ları, büsbütün bllftan kurulmak iktiza 
edecektir..,, 

Suriye ve Lübnan (Asyada) 
Fransız mandası altında. 

Tonga (Okyanusya) il inci Ge-
orge (kral). 

Tunus (Afrikada) Ahmet bin 
Ali (bey) 

Uruguay (Amerikada) Kampis
tegui (reiıicümbur). 

Venezuella (Amerikada) Cene -
ral Gomez (reisicümbur) ( 

Zangibar (Afrikada) Seyit Ha -
life Bin Harus (sultan) 

Y cryü:ı:üoün nüfusu . 
Yeryüzünde kaç nüfus yaşadığı

nı biliyor musunuz? Asyada 1 mil· 
yar, 130 milyon, Avrupada 506 mil
yon, Amerikada 252 milyon, Afr~ 
kada 142 milyon, Okyanosta 9 mıl
yon. 

Demek ki fU hesaba göre~ yeryÜ• 
zünde iki milyardan fazla insan 
yaşayor • 

Gene yeryüzünün ne kadar in
san barındırabileceğini de hesap 
etmİfler ve toprağın 6 milyar insa· 
nı yafatıp besliyebileceğini meyda
na çıkarmıtlar ... Nüfusun bugünkü 
artma nisbeti gözönüne alınırsa, 
2100 senesinde yeryüzünün nüfu 
au bu miktara varacaktır. 

Beş yaşında miralay 
Bet yaşında Miralay kimdir? di

yeceksiniz. Mektep görmeden, derı 
hanelerde dirsek çürütmeden, ara
zide tatbikat yapmadan, bülasa 
bir asker mektebini bitirmeden Mi
ralay oluvermek, ne iyi şey değil 
mi? Halbuki böyle bir Miralay 
var ve bu da Fas Sultanının oğlu 
Prens Mevlay Hasandır. Demek 
sekiz ya,ına varırsa General ola • 
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Dost bir memlekette ıenlikler (MÜ T E f ER R i K HABERLER J !Makedonya asi.eri 

Çekoslovakya Cumhur- E ··bd b. k d Bombardıman . . h .. 82 d d yu e ır aç ev yan ı Edildiler 
reısı ugun yaşın a ır I"tf • h b (Başı 1 inci sahifede) 

. . aıyeye geç a er verilmesi ve rüzgar aularındaki asi harb gemilerine dair 
hiç bir hareket haber verilmem~te-

lh t J yar Mazarik kurduğu ve kurtardığı yüzünden yangın büyüyordu :!~at;e'!:::~~:: ~:~1:r:İ ~:,:: 
1 k 

• k d Eyübde evvelki gece yarısından nosa çektiği bir telsiz telgraf elde edil mem· e etıne en ini mittir. Bunda, Amiral, Giriddeki asi-
sonra saat 2,S da bir yangın çık - )erin büyük mü§küllerle kar§ıla§tığım 

Candan Sevdı•rmı•ş bı"r re"ısdı•r mış, iki ev, bir bakkal dükkanı, iki bildirmektedir. Venizelos taraftarla. 
kulübe yandıktan sonra söndürül- nndan Papanastasiyu, hükfunetin em. 
müştür. Yapılan tahkikattan yan- rine amade olduğunu bildirmi§tir. 

LÇekoslouakya Cümhurrei.si Ma:zcı
rik bugün 82 ya§mda bulunuyor. Mil
letinin sevgi ve sayguı içinde peh sev
diği yı,rrdunun ,yüce i§lerini derin gÖ
rüfİİ ve geniı ihcıtcısile senelerdenberi 
idare eden ihtiyar reisin yrldönümü 
münasebetile bugün Ç ekosloııcıkyanın 
lıer tarafında ıenlikler yapılacat:ı ;ıı~ 
bi, mamleket dııındaki Çekosiovak 
kolonileri le bugünü cıynca kutlaya. 
caklardır. Bu münasebetle dos• Çekos 
loııakyanın kurucu ve kurtcıncısmın 
hal tercümesini n<?§Tediyoru:;] 

1 Çeçoslovakya Cümhurreiıi Masarik 
1850 yılı martının yedinci ııünü Hodo
Din kasabasında fakir bir kan kocadan 
doğmuştur. Babası Slovak anatı ise Çek· 
ti. Böylece Masarikin kanında Çekos
lovak milletini teşkil eden iki un•ıınlan 
da mevcuttur. 

Masarik orta tabsiliıı:ıi Brno'da ve 
yiikıek lah•İlini Viyanada ·yaptı. "lati
:ı.ar,, hakkında yazdığı bir tezle felsefe 
iıntıharuru verdi. 1880 de Prag Oniver
•İtesi biri Alman diğeri Çek olmak üze
re iki im.mı ayrıldı. Masarik Çek kısmın· 
da profesörlüğe tayin edildi; ve orada 
ela feyizli bir ilim hareketinin merkezin
de bulunarak bu hareketinin ruhi vazi
fesini e:ördü. 

Maııarik"n teıvikiyle bir "Büyük an
eildoped~l nepine ba§landı, Ye ~nci 
bir Çek Univenitesi ile yeni bir ilim ce
miyetinin tesiri teşebbüsüne giri~ildi. 

Genç profesör o vakite kadar !>ilkim 
bir mevki tutan barbarizmi reddederek 
eaki lngiliz klasiklerin felsefesini ileri j 
aürdü, ve Rus felsefesini ve bahusus Rus 
Slav mubihliğini tetebbüa koyuldu. 

1890 da ıiyaset acunun~ girerek Vi
yana Raytratın mebuı oldu. Bu ııya
...ı staj uzun &Ürmedi. Te~rar ilim acu
nuna çeki1erek Çek ıiyasi programı hak
lımda tetebbüa koyuldu. 

1895 le bir;ok eserler neıretti. Bunla
nn arasmda "Çek meselesi,, ismindeki 
eser Çek Milli hareketini 19 uncu asnn 
ilk kıanunda idaresini deruhte· edenle
rin hakkında bir etüt idi. 

Milli mazinin bu teteb!JÖuna istinat e
den Masarik bundan milli mesıtinin ala
cağı veçheyi istidlal ediyordu. ()rtaya 
çıkardığı programı tatbik ıaha:sma koy
mak için tekrar ıiyasi hayata atıldı. Ve 
,irminci aann ilk son senesinde mü
nevverlerden mürekkep küçük bir fırka 
başında kabili tatbik 1İya1i gayeleri mÜ· 
dafaada bulundu. 

Zagreb Friedyung davalarında Avuı
t ... ya bAkimlerinin uydurma vesikıtlara 
Ye aalıte tahadedere iotinat etmel.~ri "Ma
sarilr,,in Avu&turya aleyhine bir siyaıet 
takip etme•foi fotaç etti. 

1914 te A vuoturya hiikllmeti Avrupa 
harbine sebebiyet verince Masuik ıiyaıi 
muhalefetini ihtiJalci bir muhalefet ha· 
line soktu. 

Maaarik ıiya•I bir mülteci olarak Ce
nevrede buhRluyordu. 1915 tl!§riniaani
•inde Çek harici l.ıomiteıi namına yaptı
ğı bir tamimde Masarik ilk İf olarak 
Felemenk'e oradan da lıalyaya gibnit 
bir Çekoslovak ihtilali zuhurunda bey
nelmilel almacak vaziyeti tetkik eylemiı 
tİJo. Sonra, Fransa ve lngiltereye uğra· 
yarak ilim acununclaki dostlan ile bulut· 
du. 

"Time.a,.da harici siyaset sütununu İ· 
dare eden Steed Mazarilıin dostları ara
aında idi. Steed, Çekoslovakların amali 
hakkında Masarikden aldığı malüm&tı 
maJırem ol aralı: itilaf de, !etlerine bildir
di. 

Çekoslovak lideri memleketine dön
melı istiyordu. Ancak Avusturya zabıta
" itilaf devletlerile olan müna.dıatı
nı haber almı" ve kendisini tevk11e ha
zırlanmı, olduğundan, profesör lsviçre· 
de kalmayı tercih etti. Orada, Ffarnsa, 
Rusya ve Amerikadaki Çekoslovak ce
maatlerile temasa geçerek müzakereler
de bulundu., ve neticede Çekoslovak ih· 
til.iiil banketinin programını çizip muh· 
telif muhacir Cekoslovak merkezlerine 
gönderdi. -

M-ik, ecnebilerle olan temasında 
Üç noktaya kendini vakfecl~yordu: 

1 - Avrupa halkı ile siyasal mahfil
lerine Çekoslovak milletinin emellerini 
"e mes.aiıini bildirmek; 

2 - Bütün Çekoslovalıları tek bir si
yasi program etrafında top1;-mak, ve on· 
ları Çekoslovakya ihtilali için mücadele
ye sevketmek; 

3 - Çekoslovak meseleoinin diploma
ı;ı, müzakeratı İcabetıirecek bir mahiyet 
almasını temin etmek. 

Hadisat, Masarikin kendine çizdiği 
pro~rEVDda muvaffakıyet elde etmeS'İne 
imkan verdi. ilk ifa olarak, Rusya
da bin ki,ilik bir Çek kuvveti vücude 
getwildt Yüzlerce Çek, Fransız "Legion 
Etrangere,,İne girerek Almany~ ve A· 
vusturya aleyhine harbe iştirak ettiler. 
Amerikadaki Çekoslovaklara gelince, 
Amerikanın bitaraflığı dolayısile ,ahsan 
harbe girmemelerine bedel; nakdi mua
venette bulundu!ar. Maamafih, Çekos)o. 
•akyanın istiklalini alması fikri hariçte 
bir takım güçlüklerle çarpıtıyordu. Avus 
turya - Macaristanın Avrupa muvazene
•İne lazım olduğu kanaati vardı. Ayni za• 
manda, Avus.turyaya karşı müsamaha 
ederek onu Almanyadan aY.,trmak isteyen .. 
)er çoktu. Cihan harbinin bütün mes'uli· 
yetini Almanyaya yükletmek moda halini 
almıttı. Ma.sarik. Avu5turya - Macaristan 
111 tarihte oynadığı rolü ve Almanyaya 
bağlanmasından doğacak neticelerin Av
rupa devlet adamler•na uzunca İzah e· 
derek bu ihtirıızlan izaleye muvaffak ol· 

" ' Colle· 

kalliyetler hakkında verdiği bir :ı:onfe. 
ransta bulunmayan lngiliz Baıvekili As
quith, konferansta bulunamadığından 
dolayı bir teessüf m~ktubu , göndermiş 
ve harbin sebeblerinden birinin küçük 
milletıleri boyundurutlıan kurtarmak 
olduğunu resınen biJ.dirmi§tİ. 

Çekoslovak Cümhurreİ6İ Ma.zarik 

1915 müzakerelerinde Çekoslovakya iı 
tikliılinin mevzuubahis olinama11 Çar or
dulannm bozırun vermesinden ve Bulga
ristanın harbe girmesinden ne§& r:diyor
du. Masarik bu vaziyeti ııörünce, bir be
yenname ne§rederek, Çekoılovakyanın 
emellerinin bütün Avrupaya bildirmeğe 
lüzum gördü. 1916 tubatında, Fransa 
ba§vekili olan Briand Masariki kabul e
derek, Çekoslovakya ihtilal har<ketine 
Fransanm muavenet edec , ini bildirdi. 
F ranaanın hareekti Bolıemya dietinin 
1870 de Alaace Lorraine'in Almanyaya 
ilhakını protesto etmesine bir mukabele 
tıeıJ<il ediyordu. Masarikin hayatını 
vaıkfetınit olanların yorııunluk bifmez 
faaliyeti sayesindedir ki itilaf hükUınet
leri 1917 bidayetinde cumhWTeisi Wil
aon un notasına cevap verirken mütaJea .. 
lan arasına Çekoolovakya istiklMini de 
aoktular. 

Maamafib, Rusyada bulW1an Çekoslo
,,aklann gll!'J> cephesine nakli içıın yapı· 
lan teşebbüslerde bir taknn güçlükler zu
hur etti. Rusyadaki ihtiliiJ buna mani o
luyordu. Masarik Rusyada tanıdığı nüfuz 
sahibi önderlerle mütemadi tema~!arda 
bulunarak meseleyi balJe uğr&§ırken, 
Fransa ve ltaiyada müstakiJ Çekoslovak 
taburlarının tesiı edilmesini kabul ettir
d!. 29 haziran 918 de Pa:rlııtmı cepheye 
giden Çekoslovak alayı Çekoslovakyanın 
bandıraımı taşıyordu. Bu suretle, Fran
sa hu:lnimeti Çekoslovakyayı tanımıı, ve 
Masarikin riyaseti alımdaki milli medrsin 
müıtakbel hükümetin temeli olduğunu 
tasdik etmiş bulunuyordu. 

Masarikin Amerikadaki tetebbü~leri 
de muvaffak•yetle neticelenmi~i. 28 Ha
ziran 1918 -le Vaşington hükümeti de 
müstakil bir Çekoılovak hiikômetinin 
te.iıi leh İne bir beyenname netretti. 

28 llkteorin 1918 ele Avusturya • Ma
caristan Wibonun sulh sartlannı kebul 
etti. Ayni günde Pragu~'da Çekoslovak 
istiklali iılan edildi. Masarikin kurtancı
lık vazifesoi gayeıine varını§, ve Çeklerle 
Slovaklardan husule gelen genç ve dinç 
bir cümhuriyet Avrupanın göbeğinde 
..,ıcillendirilınit bıılunuyorclu. 

Bulgar bakanının 
Sözleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
sulhünü tehdid etmesi ihtimali bakı -
mrndan Bulgaristanı son derece ala -
kadar etmekte olduğunu beyan ettik
ten oonra §Öyle demiştir: 

Bulgaristan, komıularının mü.tküla· 
hnı istismar etmeyi katiyen rstıemez. 
Fakat hududlarm mürakabe.•ini tPh • 
viye için memleket dahilinden asker 
5evlıetmeıi zaruridir. Bu tedbirJcr, ta ~ 
mamiyle tedafüi mahiyettedir. 

Türk - Bulgar hududunda 
SOFY A, 6 (A.A.) - Havas Ajan

sı bildiriyor: Türk kıtaatının Bulgar 
hududunda tahtidinin ne mi na ifade 
etmekte olduğu §eklinde kendisi~e so 
rulan bir suale cevab veren Dıt i~leri 
Bakanı Bataloff şöyle demiıtir: 

Biz, Türle - Bulgar dostluk muahe • 
desi ahkamına sadikane riayet ediyoruz. 
Şu halde Türk hükümetinin almış ol.!u
ğu tedbirler benim için gayri kabili i -
zahtır. Eğer bu tedbirler alınmıı ise Ü· 
mit ederim ki ,bize karşı değildir. 

Türk ırazetelerin · n bir kısmı bize knr
tı fena davranmaktadır. Halbuki Bul • 
gar gazeteleri iki memleketin münase -
betlerini haleldar edecek her türlü net· 
riyattan çekinmektedirler. 

Türk ııazetelerinin kendi hücumla . 
rım muhik göstermek için İsmini ileri 
sürmekte oldukları, \Trakya) gazetesi 
talil edilmiştir. Ümit olunıır ki kiyaıet
leri herkesce takdir edimekte olan Türk 
zimamdarlan Türle ırazetelerinin bize 
karşı olan hücu~larına nihayet verirler. 

gının, Gümü"suvnmda bakkal Sa • Zannedildiğine göre, maksadı, dahi • 
., ; - li harbi durdurmağa teıebbüs etınek-

deddine aid mezbaha amelesinden 
llyasın kira ile oturduğu evden çık 
tığı anlaşılmıttır. Ateş, soba boru
sunun bağdadi tabtalarııu yakın 
olmasından dolayı tahtaların tutut
masından çıkmıştır. Yangın, itfai
yeye geç haber verildiği için büyü 
müş ve bu evin ittisalinde bulunan 
ve gene bakkal Bay Sadeddine aid 
ev ile dükkana ıirayet etmiş, bun
lar da yandıktan sonra kutçu Mus
tafa ve çopçü Aliye aid kulübelere 
geçmit ve bunlan da yakmıştır. it 
faiye yangını mütkülatla söndür • 
müttür. Yangının büyümesine rüz 
garm da dahli olmuftur. Evler si
gortalı değildir. Bu hususta polis 
tahkikatı devam emıektedir. 

Çarşıkapıtla da ikinci bir yan
gın olmUftur. Makasçılarda 3 nu • 
maralı Serkiain peynir ekmek ut
bğı dükkandan yangın çıkmıt ve 
alet gene rüzgarın tesirile yaınm -
daki Bay Haçiğin dükkanına sira
yet ederek iki dü:kkin yandıktan 
sonra söndürülmüftür. Yangınm 
dükkanda bırakılan mangaldan 
çıktığı söylenmektedir. 

Beyoğlunda Halaskar Gazi cad · 
desinde Şişli Palas apartımanmın 
~'\casındaki kurumlar tutuşmuş ise 

l'OLISTE 

Denizde bir 
Cesed bu~undu ---Muayenesinde kendi ece-

lile ö1 düğü anlaşıldı 
Dün Büyükadada aabile yakın bir 

yerde bir cesecl bulumnuf, derhal ia
bıtaya ve müddeiumumiliğe ha.her ve 
rilmiştir. Bu ihbar üzerine hemen tah 
kikata batlarulmıt, ilk olarak cesedin 
hüviyeti tetkik edilmit ve bunun Ah
med isminde bir adam olduğu anlaşd
mıttır. Doktor tarafmdan yapılan mu
ayene neticeainde de ölümün tabii ol
duğu, yani Ahmedin ecelile öldüğü, 

fakat ölerek düttüğü yer tenha olduğu 
için ceoedin kimse tarahpdan görül
mediği anlaşılmııtır. llkönce esraren
giz gibi görünen hadiae bu auretle ay 
dınlandıktan ııonra cesedin defnine i
zin verilmiıtir. 

Mangala kttmUr ko ıarkeıı 
Kumkapıda Nifanca mahallesinde 

oturan Mihran kızı Manik sofada pen 
cere önünde mangala kemiil' koyar -
ken perdeler tutuşmuı İ•e de oöndü
rülmüttür. 

Ç!rpan otom o bil 
Şoför Artinin kullandığı 1870 nu

maralı otoınobil Galatada Necatibey 
caddesinden geçerken temizlik ame • 
lesinden Mansur isminde birine çarp
mıf ve ağı.r aurette yaralanmasma ae
beb olmuştur. Şoför yakalanmış ve ya 
ralı da Cerrahpa§a hastahanesine kal· 
rılmıttır. 

Artşan çıkın alev 
Kurtuluttan Beyazıda itliyen 133 

numaralı vatmanın kullandığı 182 nu 
maralı tramvay arabAJıı Karaköyden 
geÇerken arşın arka cihetinden alev 
çıktığı görülmüt ve tramvay durdu -
rularak, yolcular dı§arrya çıkanlmıt 
ve tramvay depoya çekilmitlir. Ara -
hada bulunanlara bir zarar gelmemiş 
tir. 

Öüm cezasına 
kadın 

ç&rpan 

ADANA, 6 (A.A.) - ~arımrz ağır 

cezasında duruşması devam eden ve üç 
defa ölüm cezasına çarpıldığı halde tem 
yizce hakkındal<i karıır bozulan Ayşe

nin bugün tekrar ölüm cezasına çarpıl • 
masına karar verilmiıtir. 

Konyada havalar bozdu 
KONYA, 6 (A.A.) - Dün öğleye 

doğru hava tekrar bozarak ıiddetli 

yağmur yağmaya baılamış sonradan 
dolu ve kara çevirmi~tir. Hava bugün 
de kaı alı ve yağr.ıur hafif hafif yağ

maktadır. 

Trakyadan bugün normal bir su -
rette bulunan kuvvetlerden başka 
ne ııevkiyat ne de tahşidat yoktur. 
iki memleket miinasebatı ise ıyı 
bir safhada inkişaltadır. Türk mat 
buatının ekseriyetinde acı yazıla
~!' azalmakta. olma11 da bu iyili -

.Çarşıkapıda yanan dükkanlar -
dan biri 

de söndüriilmüştür. Bundan bafka 

saat 17,S da Mercanda bir handa 

yangın daha çıkımt, bir oda yan -

dıktan sonra söndürülmüttür. 

Seyhan ve Ceyhan 
Nehirleri de taştı 

ADANA, 6 (A.A.) - Son giinler
de dağlara aralıksız yağan bol yağmur
lar Seyhan ve Ceyhan ınnaklaırım 
yeniden yükseltmiıtir • 

Bu yükselit dün çok artını§ ve 
Seyhan 3 metre 65 santim, Ceyhan da 
4 metreye <;d<mıfbr. Büyük zarar ve 
korularm önünü almak için dün ge • 
reldi tedbirlere ha§ 'Vurulmut, Kar§ıya. 
kadaki bazı dükkan ve evJe.r ho§al
tılmıttır. 

Dün tabakhane ve K.arıpyakada ı:r
mak boyunca polis, jandarma, itfaiye 

, ve bekçiler konulmuıtur. Dün ak§ama 
doğru tabalılhanedd.i menlezlerden 
biriıinden biraz au ginnitıe de Orku -
lava kadar çoğalmamıttır. Bugün Sey
han 40 santim kadar düımüıtür. 

Ceybandan alınan duyumlara göre, 
ırmak kenarında Hamitbey bucağın
da sırlar ekilmiılere zarar vermiıtir. 
Kıyılardaloi köylerde de tertı1ıat alın • 
nuttır. Şimdiye kadar inaan ve hayvan
ca hiç bir kay"' ve zarar yoktur. 

Yurdda hava v~ziyeti 
ANKARA, (A.A.) - Ziraat vekale

ti meteoroloji enstitüsünden alınan ma • 
lümata göre, yurdun Antalya, Malatya 
çevresinden maada yerler tamaırule ya
ğıılı geçmiştir. Yağı§, Ak~eniz ve Ka -
radeniz kıyılarınd" yağmur ,diğer yer -
!erde kar ve karla karııık yağmur ıek
lindedir, Yeni yağan kar, Trakya ve or
ta anadoluda 1 üii 9 santimetre arasın
da toprak üzerinde l.ıalınlık yapmı§tır. 

Doğu Anadolu hariç olmak Üzere 
yurdun diğer yerlerinde hava ıühuneti 
üç derece dütmü§'IÜr. En düşük ıiihu -
net sıfırın altında Edirne, Boluda 5, Kas 
tamonu ve Eski§ehİrde 4 derecedir. En 
yüksek sıcaklık ta Antalya, Adanada 17 
derece kaydedilmi,tir. Bugün Ankarada 
saat 14 l• "iihunet derecedir. 

Hava raporu 
Srfır hararet derecesine ve deniz 

aeviyeaine indirilmiş barometre bu sa
bah: aaat 7 de 769, aaat 14 de 770 
hararet derecesi aaat 7 de O 14 de 
1 en yukan hararet derecesi 1,5, en 
a§ağı hararet derecesi O. 

Riizgar poyrazda" enni§tir. En yu
kan sürati saniyede 8metreye çık -
mı,tır. 

Yağan yağmurun İrtifaı 55 ıantimet 
redir. 

S1vas umumi meclisi 
SiVAS, (Milliyet) - Meclisi u

mumi içtimalarma 23 martta baş
lanacaktır. Ve bu husu~ta Ja,,.t-nge
len hazırlıklar yapılmaktadır. Bü• 
tün üyelere de içtimaın batlangıç 
günü de ayrıca bildirilmittir. 

Sıvasta yetim yavru
lara para 

SIV AS, (Milliyet) - Çocuk E
sirgeme kolu '.kimsesiz ve yetim 
yavrulara para dağıtmağa karar 
vermiştir. Kolumuz bu hususta ha
znlıklarma başlamıftır. Mahalleler
den doldurulup fakir olduklarına 
dair ilmühaberler çıkaranların ka
ğıtları tetkik edilmektedir. Para ve
receklerin de sayısı tesbit edili • 
yor. Bu, ikmal edilir edilmez para 
dağıtılacak ve bu suretle de birçok 

·· !eri e:ülmüs olacak -

tir. 
Hükumet kuvuetleri ilerliyor 

ATINA, 6 (Milliyet) - Hükfunet 
reımi bir tebliğ neşretmiştir. Harbiye 
Bakaru General Kondilisin kumandan 
lığı altındaki ordu Strumca Irmağını 
geçerek ilerileınektedir. Orduda ağır 
sahra toplan da vardır. General Kon
dilis asilere bila kaydü §art teslim ol
malan için ııon bir beyanname daha 
göndenniştir. Teslim olmadıkları tak
dirde fiddetle cezalandırılacaklarını 
da bildirmiştir. 

Papanastasiu 
ATINA, 6 (Milliyet) - byanın ilk 

gecesi nezaret altına alınan Papanaa
tasiu evinden ayrılmamak üzere ser
best bırakılmıştır. 

PapanastasİU reisicumhura bir mek
tub yazarak şahsi müdahalesile kar
deş kanı dökülmesinin önüne geçnıe
ıini rica eylemiştir. 

Atina askeri valisi 
ATINA, 6 (A.A.) - Atina askeri 

valisi general Petrid;s dün, adal•t İs
teyen ve isyanı tertib edenlerle tabri
kii~ılarm ibret te§ki! edecek tekilde 
cezelandırmalarmı taleb eden kesif 
bir halk kütlesinin alkışları arasında 
Atina garnizımunu tefti§ etmittir. 

Mihalakopulasun tavassutu 
Bay Mihalakopulosun gazetelere 

verdiği beyanat şu şekildedir: 
- isyan hareketini çıkaranlar, e • 

jler anavatanın bağnncla açtıkları bü 
yük yaradan haberdar olmuş olsalar
dı manasız ha .. eketlerine muhakkak 
b;tlamazlardı. Bay y enizel~~n ~,.ki 
mesai arkadaşı aıfatıle, dahılı muca
deleyi durdurmatı .için b~t~ nüfu:ı:u
nu istimal etıneıinı kendmnden bıl -
vaırta istedim. 

Plôstira.- hadiselerin inki~afını 
bekliyor 

KAN, 6 (A.A.) - Emin bir mem
badan haber alındığına göre General 
Plaıvtiras, ltalyaya geçmittir. Oradan 
Yunanistan& geçebilmek için hadioa -
tın inkişahnı Brindizide beklemekte
dir. 

LONDRA, 6 (A.A.) - Yunan ara· 
zisi üzerinden uçmarun yasak olma
oına mebni lmperial Arivaya hava 
nakliye ıirketi, Afrika, Hindistan. ve 
Singapur miitad postalarını yapabıl • 
mek için, Malta, Bin~.azi ve. ~obruk 
üzerinden geçmek musaade•ını ita! -
yadan abmftrr. 

Münakalat durdu 
BRINDJZI, 6 (A.A.) - Yunanistan 

daki hadiseler dolayısile bu memle -
ketle olan hava ve deniz münakalatı 
durmuıtur. Hinristan ve Avusturalya 
postasıru yapan lngiliz tayyaresile, j\· 
rina ve htanbul postasını yapan Lit
toria tayyaresi de hareketler;ni tehir 
etıniılerdir. 

Aero Ekoprft• tayyare•i de bugün 
gitmiyor . 

Yunaniatanda çıkan isyan hareketi 
üzerine Yunan hükUıneti ecnebi tay
yarelerinin Yunan ~?.prağı Üzerinden 
uçmasını yasa~ e.!tıg~~.en, her haf : 
ta perşembe gunu Buyukdereden Pı
r4 ve Brendiziye hareket etmekte o
l;n Aero Expresa tayyaresi, bugün 
hareket etıniyecektir. 

.. l htilala nihayet vermek ifİn . · 
PARIS, 6 (A.A.) - Atinadan Be!

grada bildiriliyor: ~uhalefet fırk~ı r"!
ıi ve eski ba:rvekil ,11yan hareketıle ala
kası olmadığını beyan etmİ§ ve ihtilafa 
nihayet verecek ve yeni intihabatı ha • 
21..ı.ayacak kabiliyette bir hükümetin teş
kil edilmesini taleb eylwıi t r . 

. . 1 ki taraf karşı karşıya . 
SELANlK 6 (A.A.) - Havala~ın 

fena gitmesi ;....ı.i Makedonya asilerine 
kartı aokeri' harekat icral"'!' mani ol • 
maktadw. Binaenalyh hükUınet kuvvet
lerile aıiler arasmda kanlı hadiseler v!'
lıuuna dair olan haberler resmen tekzip 
ediliyor. Struma n~i iki tara! ar~ın: 
da fasıl bir hat tetkil etmektedir. Hüku• 
met kuvvetılerinin tahıidi ameliyesi tam 
bir intizam içinde yapılmaktadır. 

l htiyat zabitleri 
ATINA, 6 (A.A.) - Kara ordusu 

ihtiyat zabiı'leri birliği açıkça hükUmet 
tarafını iltizam etmittir. 
Asilerin emlakleri hazcediliyor 

ATlNA, 6 (A.A.) - Gazeteler aıi 
lerle ailelerinin emlakinin haczedil -
meıi hıı:kkrndaki kararnameyi neşret 
mektedirler. 

Yunan - Bulgar hududu 
SOFYA, 6 (A.A.) - Bulgar hüku

meti isyan yüzünden muhtemel karııık 
Jıklara mani olmak üzere Yunan hu
duduna kıtaat ta~t etmiıtir. 

Son vaziyet 
ATINA, 6 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyorı Harbiye nazırı General 
Kondiliı, Başvekil Bay Çaldariae çek
tiği bir telgrafta gece yarmndanberi 
devam eden tiddetli kııın, harekatı i§ 
gal ettiğini ve kuvvetli bir sisin rüiye
te mani olduğunu bildirmittir. Hiikü • 
met kuvvetleri Strimon nehrinin öte 
tarafında asileri bir çember içine al
mıttır. Hava düzelince harekata ye -
n.iden batlanacaktır. Hamiye Nazırı 
bu telgrafında yapılmakta olan müca 
delenin ne kadar mukaddes olduğunu 
tamamiyle anhyan ahalinin ve asker
lerin yapmakta olduklan candan teza 
bürat kar§ıMida pek ziyade mütehsais 
olduğunu ilave etmittir. 

en 

lnlı~sarlarda 
Değişik.ik yok 

(Başı 1 inci sayfada) ~tıt· 
yerine münaaib bir zat geti.ri!eUenıLJJJI 
Bay M.tat dünden itibaren I• • 
Müdürlük vazifesine asaleten b•! gi· 
mıştır. Bay Mitat yann An.kar•Y~• . 
derek inhisarlar ve Güınrukler .. 1jjıl. 
kanlığı ile temas edecek, yen• ıu .. ~· 
tuz kanunları, memurin korutıl~ h~Jı· 
dığı kanunu ve yeni sene büt~esı 
kında bakanlıkla görü1eccktır• 

Brüksel sergisi al•~ 
Nisanda Brükselde açılacak,d.,.

ulualararaaı sergiye inhisarlar 1 yaı· 
ainin de iştirake karar vcr~iği~it P" 
mı§tık. inhisar idaresi serzıde ı~ 
viyon yaptırmaktadır. Scr~i.d~. ar et' 
edilecek olan tütün içki gibı ""'1~,dJ· 
yası knmen hazırlanmı~ ve ,,e~ 
mek üzere vapura yiikletiJıııittır· 

Tütün enstitusü pe<I• 
inhisarlar idaresinin Mal~~~ • 

yaptırmakta olduğu tütün en>11 tiliid' 
nün İll§aatı bitmek üzeredir .. f.~ ılah' 
tütün tohumlarının ve cinslerınl0 ~· • 

ile iıtigal edilecektir. lstıfaya ,tııJ3f' 
yan tohumlar burada ait ?1 :dil• • 
menşelere sevkedilerek tekil• ıı1ıuıcl• 
cektir. inhisarlar idaresi ht• .. b.;ı 
ve taırada fenni ve sıhhi fer•' 11 

depolar yaptırmaktadır. .. ya•· 
inhisarlar idaresi tütün ~~ ~·· 

tına batlamıtşır. Mübayaat ıu reY'~ 
nununa muvafık bir ıekiJde ce 
ebnektedir. 

venetine müracaat etnUt 
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Kültür işleri 
Hakkında teklif 

(Başı ı inci sahifede) 
rilmiş bulunmamaları. Talebenin 
ecnebi lisanına vakıf olmamaları, 
talebe ecnebi lisanına a,ina olma
dıktan için ecnebi fen ve ilim kü
tüphanelerinden ilmi veya fenni 
gazetelerden istifade edememele
ri talebelerin muhtaç oldukları ki· 
tabların lisanımızda yazılmış olma
lllası, üniversitede teftit için la • 
zım olan vasıtaların ihtiyaç dere
cesinde hazırlanmamış olmasL 

Bay Sabri teklifinin esbabı mu
cibe layıhasmda bu sebeblerin tah
lillerini yaptıktan sonra kanun tek 
lifinde ı;u esasm kabulünü isle • 
ınektedir. 

1 - üniversite rektörünün bir 
ecnebi müteha&&ts olmabl. 

2 - Rektör muavinin de ecne
bi lisanına bihakkın itina bir mü· 
derris olması. 

3 - Türk müderrisi. muallim, 
llluavinlerinin nihayet 5 sene zar
fında iyi bir dereceye iblağ kılm
lllası. 

4 - lstanbuldaki eski Harbiye 
binasının Kültür Bakanlığına dev 
ri. Bu binada orta ve lise tedrisa
tını havi bir mektep açılması. Bu 
ınektepteki tedrisatın Almanca, 
Alme>n muallimleri tarafından ya
ı>ılması. 

5 - lstanbul ve Ankaradan 
başka yerlerde bulunan ıbütün li
~elerin pro.,.ramlarınm ticaret ve 
ıiraat ilimleri esasları üzerine tan
zim kılınması. 

Bay Sabri teklifinin sonunda 
fo-· .. a ve "l)ro•. 4ire ~ur~tile İnL"' 
fa!:- i.-in hasredilmi~ Jlan vakıfl~r 
varidatının talebe yurduna da tah
sisini istemektedir. 
. - -o•-------
N? zi" 1ide 
~ eJ sı cat fabrikası 

( l'' ı ınci sahifede) 
tü ola'l Tü kstory'··n ikiıııd r~lai
dir. B J hey tin lstanbuldaki ça • 
l"~alarına 5ümer Bank tarafın -
dan Bakırköy bez fabrikası mü -
dü ·ü B-y Fazlı i ':: rak etmektedir. 
8. Fa·dıya liu çalı~mada birkaç ar• 
kadaşı da yardım etmetkedir. 

Öz Türkçe iJe 
Bilmecemiz 
O•manlıca brıılıklarım yudıirmra kelim .. 

lerin Öz türkçe mukabilleriui yazarak teklimi• 
zin boı hanelerin• yerleıtirini:ı: .,.. ke•erek 
''Milli7et Bilmece 111.emurluiusıa.,, aönderiniz. 
Bilmecemizi doiru h8.Jledenler aratında. kura 
çekiyor ve krznnanlara hediyeler yeriyonı:ı s 

Müddetı Bugün aktama kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
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SOLDAN SA~ 

1 - Hu•u•İ 4, Millet 4 
2 - Bir meyva 3. Yumuıak dei11 4, 
3 - Bir rakam 2, Çok deiil 2. 

4 - Bir rakam 4, Nota 2. 

5 - Tir 2. 

6 - Nota 2. Cet 3, 

1 - Bıçak kıLfı 3, Halk 4. 

8 - Ah 2, Lahim 2, Sin 3, 

9 - M~li• 8. 

10 - Büyük J .. T ekdir 4. 

11 - Dakik 2. Tevem, aynı: batrndan 4 

YUKARDAN AŞACI 

l - lkuaat 7. Sonu ... o.. llti harfli bir hece a.-

lioce koyunun yavruau olur 2 

2 - Rabıt edatı 2, Mi.yi 4. 

3 - Geni1li.k 2., Vakit 5. 

4 - LB.f 7. 

6 - Beyaz 2, Damcn 4. 

7 - Uzak nida.aı 2. 

8 - Akıl 2, Beyaz 2. 

9 - Jntia.hp S. la.im 2. 

10 - N ota 2. Beygir 2. 

11 - Bir yanar dağ 4, Mürr 3 . 

1 stanbul kadastro mahkemesindenı 
Kıımkapıda Behremçavuş mahallesin • 
de Kuytılu rokakta yeni Z8 numaralı 

haneden dolayı Fatma ve Fatma taraf· 
!arından Miltiyadi aleyıhfoe dava ikame 
olunarak Miltiyadinin ikametgahı meç
hul olmasına mebni tdbligat yapılama· 
mq ve muhakemenin 25-3-935 tarihine 
müsadif pazartes; günü ıaat 10 da ic
rası mukarrer bulunmuı olduğundan 

mıımaile)"hin gün ve saati mezkıirda 

mahkemede bulunması veya bir vekil 
göndermesi tehliğ makamına ka.in1 '"'} .. 

mak üzere ilan olunur. (8984) 

Heyet buradaki r.a.lrımal .. nna 
daha bir iki gün devam edecek ve 
cuma veya cumartesi günü, Sümer 
B-,nk heyetile birlikte çalışmak ü
ıere Ankaraya gidecektir. Heyet 
oradan Nazilliye giderek fabrika
llın kurulacağı yerde tetkikat yapa 
cak ve Kay-eriye de uğrayarak o- 1 
tada yapılmakta olan fabrikayı lsL .. nouı harıcı Askeri 
gözden gecirecektir. Kıtaat ilanları. 

~----------m;.;;;.;,;.... __ _ 
Sümer Bank umum müdürü B. lzmu ... ustahkem Mevkı 

Nurullah Esad'ın, Sovyet mütehas-
•ı<larınm me•aisine iştirak etmek kıtaatının 303000 kilo un ih· 
ii2ere huaün lstaınbula gelmesi bek tiyacı kapalı zarf usuliyle sa-
lenmektedir. tın alınacaktır. İhalesi 11 

D..;~ !-"'·,et reisi Bay Siglin ve Mart 935 Pazartesi günü saat 
Bay Fazlıyı Sovyet harici ticaret 15 de İzmirdeki kışlada Müs • 
lll~messilliğinde çalışması esnasın tahkem Mevki Satmalına Ko-
da ziya·et ettik ve kendisinden misyonunda yapıı.acaktır. Mu· 
lürk u!us·-.1 ~anayiinde çok mü - hammen bedeli 28028 liradır. 
lıiın bir yer '·•tacak olan Nazilli Beher kilosuna tahmin edilen 
Pamuk mensucat fabrikası hakkın fıyatı 9 kuruş 25 santimdir. 
da izahat isted.k. Fa1cat henüz kat't Teminatı muvakkate akçesi 
Projeler h• zırlanmamış olduğu i - 2103 liradır. Şartname sureti-
~İn bu hususta malumat vermek nin her gün Ko. da görülebilir. 
kabil olmadığını söyledi. Sovyet İstekliler kapalı zarflarını iha-
lanz,yi heyeti, esasen Nazilli fab- leden bir saat evvel Ko. na ver• 
tikaa. hakkında bir ilk proje yap- nıiş olacaklardır. Münakasaya 
llıı~ır. Bu ilk proje tetkik edi1...,ek iştirak edecekler 2490 No. lu 
İizere Sümer Banka verilmiştir. He kanunun 2 ve 3 üncü madde. 
ret ,imdi, bu ilk proje üzerinde ça sinde ve şartnamesinde yazılı 
'•arak fabrikanın kat'i projesini vesikalaria birlikte ihale saatin 
hazırlamak için tetkikat yapmak- de komisyonda hazır bulun -
la.dır. 

* • • 

1 
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lsanbul Sıhhi l!üesseseler 
Satınalma Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastanesi için lazım olan 
20,000 Yirmi Bin fcase Yoğurt açık eksiltmeye konmuştur. 

1- ihalesi 19-3-935 salı günü saat 15 de Cağolğlunda 
Sıhhat Müdürlüğü Binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiatı: beher kasesi 5 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 75 liradır. 
4 - Şartnameler Akliye hastahanesind~:ı bedelsiz veri· 

lir. isteklilerin belli gün ve saatten evvel teminat makbuzla-
riyle komisyona gelmeleri. (1045) 1644 

Devlet Matbaası Çevirgenliğinden: 
Miktan Tahmini de- ilk pey ak. 

Cinsi adedi ğeri Lira çesi Lira 
Repertuvar Makiıieai ve 1 2000 150 
teferrüatı. 

ihale larihinden başlıyarak 6 hafta içinde teslim edilmek 
üezere elektrikle işler, iki renkli baskı yapan 7 • 34 santim ge
nişliğinde ve 10 · 50 santim uzunluğunda Repertuvar açabi
len bir makine ve teferrüatı 19-3-935 salı günü saat 15 de mat 
baada açık eksiltme ile satın alınacaktır. Şartname idaremiz-
den parasız olarak alınabilir. ( 1108) 

1 1 S t AN HU L BELE D 1 Y .t.. S I I LAN LA R ıl 
Sanatlar mektebi için 205 çift iskarpin ile 213 takım elbi

se ayrı ayrı açık eksiltme ile yaptırılacaktır. lskarp nlerin 
muhammen fiyatı 395 ve elbiselerin muhammen fiyatı 1200 
kuruştur. Şartnamesi Lııvaznn müdürlüğünde görülür. lskar. 
pinlerin muvakkat teminatı 61 elbiselerin 192 liradır. Eksilt· 
meye girmek istiyenler 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ka -
nununda yazılı vesika ve teminatile beraber ihale günü olan 
21-3-935 perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende bulun-
malıdır. (1131) 

Beşiktaşta Tramvay Cl!lddesinde Büyük Türk Denizcisi 
Barbaros Hayreddinin Türbesi etrafında fuzuli olarak gömül
~ü!. ol'.?1lara ~t ~.ew~arlaı:_ kal dır·\ caktır. Barbarosla veya 
unlu Turk D~nızcıligıle alakası olınıyan mezarların sahipleri 
tarafından bır ay zarfında Kaldırılınak üzere Mezarlıklar Mü-
dürlüğüne müracaatları. (1130) 

. ~araağaç me~baha~ı işçileri için nümunesine göre 275 
çıft çızme açık eksiltme ıle yaptırılacaktır. Bir çift çizmenin 
muhammen fiyatı sekiz liradır. Nümune ve şartnamesi leva. 
znn Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 numaralı arttırma ve ekBiltme kanununda yazılı vesika
lar ve 165 liralık teminatile beraber ihale günü olan 21-3-935 
perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(1133) 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Hizmet Otomobil ve motörİeri için 2 ila 3 Ton benzinin 

alınması açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedel muhammini 960 
t~~~at mıktarı .7.2 Liradır. ihalesi 21-3-935 perşembe 
gun~ saat 15 de Vılayet Muhasebecilik Dairesinde toplanan 
k?.mısyo~?a yap~a~~ır. isteklilerin oraya ve şartnameyi 
gormek ıçın de mudurıyet muhasebesine gelmeleri ilan olunur 

(1073) 1690. 

TEMAŞA ve TiYATRO 
0H1ı~sE~ATil1N!· ıftNti Den ı z yol ı arı 
Ticaret yasasının 361 nci ve esas l S L E T M E S J 

mukavelenamesinin 47 nci maddeleri AcentJeri 1 Karaköy Köpriibqa 

7 

iLi Arsebük 
Yüksek kaygu naza ıaygılannı sunar 

Beyoğlu İstiklal caddesi No. 282 
•• ·- - -~ "t"f°• ,-_ ~.f' .~ ~. 

DAQANIZ rAiZ G(Ti~M~I( 
't ÇAL1'$ ı ıı. 
~\ 

\ ~ . '\~ 

~USUST ŞARTLAQIMIZ f..IAl(l(INDA""
G1Şf:LE:RiMIZD'EN MALUMAT ALINIZı) 

\~ \' ' v\ 

~ 

I Oev:et Demir yolları ve Limanları i~!etme Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli ile cins ve mikdarı aşağıda yazılı 

malzeme 17-4-1935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu İşe girmek isteyenlerin yerli mal için (1856) ve Cif
C. F. teslim için (784) liralık muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4cü maddesi 
mucibince işe girm~ğ~ manii kanuni bulunmadığına dair be
yanname ve teklifler ile aym gün saat 14,30 a kadar Komis· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada Malze
me Dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü· 
ğünde dağıtılmaktadır. (1100). 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli 
·Yerli Cif ve C. F. 

Lira Lira 
Ustüpü 55ton 24750 10450 

1710 

Muhammen bedelleri ile cins ve ıruktarı aşağıda yazılı 
mallar 16-4-935 salı günü saat 15 d~ kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek is
teyenlerin 1586,25 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 laznndır. Bu işe ait şartnameler 
parasız olarak Ankara, Haydarpa~a ,,..eznelerinde ve malze
me dairesinde dağıtılınaktadır. ( 102~) 

Cinsi Mıktarı Muhammen bedeli 

muci:,ince TEMAŞA ve TIYAT :o OM- Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar.ıad• 
N.IUM TÜRK ANONiM ŞIRY..ETl ı--ım> Han. Tel. 22740 .... __ 

4 
Delikli Bakır Antrtuvaz çu· 

Hıssedaran HeyetTumumiyesi aşağıda· - buğu 
56.000 Kg. 

Lira 
18.480 

ki maddeler hakkında müzakere etnıeık TRABZON YOLU Balar Boru 
için ifbu 1935 martının 31 nci Pazar 
günü ıaat 11 de şirketin Takaimde ERZURUM vapuru 7 Mart Müşekkel Pirinç çubuk 

4.210 Metre 
100 ,, 

2.650 
20 

1688 
MAKSIM - BAR'da kfilıı merkezi ida- PERŞEMBE günü saat 20 de 1 
resinde adi surette toplantıya davet o - Hopa'ya kadar. (1139) 1759 1-----------------------------
Iunur: Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazılı seyyar telg-

1 - Meclisi idare ve murakıp rapo- İMROZ YOLU raf makineleri 17 -4-1935 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
nınun okumnası, zarf usulile Ankara'da idare binasında satın alınacakhr. 

2 - 1934 oeneai bilanço, muvazene KOCAELİ vapuru 7 Mart Bu işe girmek isteyenlerin 866,25 liralık muvakkat temi-
ve k~ ve zarar heıabmm tasdiki, mez • PERŞEMBE gunu saat 16 t l • kan ' • ~ · ikal • • kur sene netayicine dair meclisi idare- na verme en ve unun tayın ettıgı ves ar ve ışe gırme-
nin teklifi hakkında karar ve ittihazı •• da T opane rıhtımından kalka • ğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklif· 
Meclisi idare azalarının tebriyei zim • cak giditde Tekirdağ, Gelibo - ler ile aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermele 
meti. lu, Lapaeki, Ç. kale, lmroza ri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydar· 

3 - Meclisi idareden çıkan azaların dönüşte bunlara ilaveten Şar - paşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve Ankara'da Mal-
yerine aza tayini, köye uğrayacaktır. (1140) zeme Dairesinde dağıtılmaktadır. (i047) 1 

Burada yapılmakta olan tetkik- maları. (796) (884) 1652 
er kat'i projenin hazırlanması i- 1 - Ihtiyacatı Askeriye i- 4 - 1935 senesi için bir murakıp ta- Cinsi Mikdan 
Sin hazırlık mahiyetindedir. Na • 
~İlli fabr;kası, büyük bir fabrika 
111acağından, buna verilecek şekil 
ltat'i projenin ikmalinden aonrıı. an 
'lşılacaktır. Kat'i projede Ankara 
d.a. Sümer Bankta tefekkül etmit 
illan heyetçe tesbit edilecektir. 

• 335000 kil km klik yıİni ve Ücretinin teobiti, Usküdar hukuk hakimliğinden: Ka-
Muhammen bedeli 

Lira 
11550 çın O e e un 5 - Şirket umurunun ted"vın· · 1·ıe mu·· d k 

ı k M h 
ı öyünde Rıhtım iskele cad. 52 numa-

satın amaca tır. u ammen kellef meclisi idare azalanna verı"I---'- lı """" ra hanede oturan Hikmet tarafından 
bedeli 33500 liradır. ücretin tasaiki için Meolisi idareye •• • Çam! - ıcada kız lisesi üst tarafında süt-

.:, - Şartname Ankarada lahiyet itası, ·· N çu azmiye nezdinde oturan Hüseyin 
Istanbuıda Levazım A ' lik 6 Tı" t 323 32 ·· D Beyog"lu birinci sulh ıH. hakimlig"in· 

mır • - care yasasının ve 4 nc:u aniş aleyhine açılan ıbo§anma davası· 
leri Satınalına komisyonla- maddelerine tevfikan ıirketle akdi mu• den: l&tanbul Maliye muhakemat mü • 

nın mahkemesinde müddeialeyh ilı:amet· d"" · · · o takö" d D -'- d 
rmda Ve Tekirdag~ Asker"ı Sa- amele hıısusunda meclisi idare azaları • ,L unyetının r y e ere suouığm a 

g...._.nın meçhuliyetine mebni ilinen ya-
S ı lm K • d na müsaacfe itası, 70 nwnarah hanede oturan jandarma 

, u tanahmet sulh mahkemesi 1 inci tına a omısyonun a her L pılan tebliğ üzerine mahkemeye gel • ••J. .. ı_ h''-iml··· d L•tt• · 1 b• aakal 50 hisseye malik olup i•bu yu'.2lha•ılıgın" dan mütekait Mustafa Nıı-
ı.. - ' "" ıgın en: u ıyenın ı • gun·· go""re ılı'rler • medôıTın· den L'-'-- d ık 't • "' • toplantıda bilasale veya bilvek, 'e hazır -.. .wuuun a gıyap ararı ı . 11hıtlda Marp•.,,çıılarda Leblebici hanı 3 Ek 'l 20 M 935 "' tih d"I _._ ab · ri aleyhine ikama ettiği alacak davasın• it.,_ -· - Sl tme art bulunnıağı arzu eden hissedaran Tica • az e ı er.,.. gıy ında istıma edilen 
,. >ıısmda 74 No. da Vitali Kohen ıiley- Ç b .. 15 T ahit) ""dd ial yh" d · da ikametıgfilıı meçhul olduğundan yİr· •• arşam a gunÜ Saat te e• ret yasasının 371 ncİ maddeıi mucİbm" . § er mu e e ın atma &arhOf 
.. ile açhğı borçtan kurtulma davası ld • · b ·· ""dd ti t hl" t · edil ~ . kirdağında Park karşısınaa ce malik olduklan senedatı toplantı gÜ- o uguna ve karısına bakmadığına ve mı eı gun mu e e e ıga ıcra . 
" t>-ıne gıyaben yapılan duruşmada: . d k dan al d. • · hald lmed" • · :L ti d u~ Askeri Satınalma Komı"syo- nıin en en azı bir hafta evvel şirketin arısın para dığına ve kanını is- ıgı e ge ıgı c:.ne e avacı ve-
' "acı Lutfiyenin elli lira borcu olup t · -•-- 'b · · •• nunda yapılacaktır. merkezi idaresine tevdi ebneleri ıazmı enuyorum dediğine ıahadet etmİ§ ve kilinin evr...... resmiye ı raz ettığınden 
... l>arayi dahi verdiğini ve başka bor- ı· · b aha -.. lın 4- E k ge ır. 1§ U f detten bahsile muameleli gı· bahsile gıyap kararı tebliğine karar ve-
ı. 0 adığıru ve müddeaaleyh Vitali ksiltme apalı zarfla H" 

Seyyar telgraf makinesi 35 
1706 

lstanbtıl Aıliye üçüncü hukuk maJı. 
kemesinden: Paraı Kevulanın kocası 
Vıızanti aleyhine açhğı 934-1651 nwna
raya mukayyet bopnına dava11 üzerine 
gönderilen davetiye ikametgalunm 
meçhul olduğu beyanile bili tebliğ i
ade (olınmıı ve biltalep ilanen tebligat 
ifası karargir olarak muhakeme 8-4-935 
pazartesi saat 14 tayin edilmiştir. Mez
kiir günde gelmediği veya vekil gönder
mediği takdirde gıyaben mahkemeye 
devam olunacağı ili.n olunur. (8985) 

'°'<>' ısse senetlerinin tevdi olundugu" na yap kararının ilanen teblig"ine karar ve- n"lerek m·-"-akemesı· 4 A935 •aat 10 na 

' 
"•ne yemin telklif ettiğini beyan yapdac kt "" ....- • tıı, a ır • dair maliye müesseseleri tarafında.ı ve- rilerek tahkikat 28-3-935 tarihine mü • lstanbul üçüncü icra memurluğun-

,. ••ile müddcaaleyh Vitali Kohen 5 M kk • bırakılmakla gıyap karan makamına 
"'hk - uva at temınatı rilmiş vesikalar umumi toplantıda hazır ıadif per-ınbe günıı·· ··at 10 a talik dan: Beyoğlunda Yeşil sukak 30 No. da 
.. ••neye gelip yemin etlll1>Sİne ve 2512 li 50 k btıl •- - kaim olmak üzere ilan olunur. (8976) •••! a.k ra uruştur. unmak üzere edilınit ıenedat gibi ka- kılınıru• ve bu baptaki muameleli gıy~n Madam Takohiyeı 27-1-35 gününde 

' emenin de 21-3-935 tarihinde sa- bul 1 • ..,. ~ ıo ~ 6 - Eksiltmeye girecekler 0 unur. karan mahkeme divaııhaııesine talik ,.. ZAYl _ lıtanbul 0 ,..._., •• öl;ng""n haczedilmiı ol:ın ve iıtihkak iddiasında 
'il ,.,o a talikine karar verilmiı ve T o~ o -._';tlıur gu··nde mu··ddeaale--L m·L'-emeye icaret odasına kayıtlı olduk- dilmiı olduğundan i-Lu --'-adete kartı bey bulunduğunuz radyonun satııını ala • 
• ., T0 """ l k .~ .,... 27491 No. lu 31-5-34 tarihli anna· 
'ı>lltıez ve yemin etmez ve itiraz dahi arma dair vesika gc.,;teremeye anuniler.İr.i bildirmeye mec· 15 gÜn zarfında müddeialeyh Hüseyin mesile muaın.,lesi yapılan Ulkü vapu- caklı 7-3-35 gününde talep etmiş oldu-
11ı;ı•"'•zse davacı Lutfiyenin iddia ve vekil göndere.-ler vekaletna- burdurlar. Daniı bir itirazda buluıunadığı takdir- runun Jevazmuna ait 131522 numaralı ğund 15 gün içinde mahkemeden te-
ı_ dıofaasmı k:Jhul etmit nazarile bakı • ı-.1eleırini ve Şi. ket namına gİ- 1 - Tek~if mektuplaı-ı saat de vakaiarı kabul elmiş addedileceği ve makbuz 1enedi kaybedildiğinden, yenisi- biri icra kararı getirmediğiniz takdirde 
.c.ıiını bavi İ§Öu yemb davetnamesi recekler SirKülleri Komisyo- 14 de Komisyon reisliğine ve- bir daha mahkemeye kabul edilmiyece- çıkanlac:aiından hükmü olmadığı ilin ıahşın tatbik edileceği ebliğ makamıruı 

--"'-"'~~..;;.;;.;.;..;;:;;.;~.;;;.;;;;.;.....;;;;;.;..;;.;;;;;;;;;;;;.....ı..~~~--~----;:..:,.:.;.,:::::;::~.___.ı_,:.=...:;::::.._.;~~~~~~~~:!.:"~~.L..'.'.:..:::::....:::::::!.::'....'.'.:::'.~:.'..:::!'.:::l..:'.::'..:::::::::::::..,';;::::::...;;.::,:::,,.:::__J_:~~olmak~"!ll! üzere ilin olunur. (8987~ 
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ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( O acil ~ akıf Haa l•tanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

1 iirkfye İt Baaka•ı terafmdan teıkll oluamaıtur, İdare meclbl ve mO ]ilrl• 
lıe) eti \'e memurlau kAmllen Türklerden mürekke-p yegane Tilrk Sigorta Şirke
tidir, Tiirkiyenin her tarafıada (200) ti geçen acentalarınııı havai Tilrktar. Tiir• 
ki) enin en mühim 11 fe••••eleriain vebankalann111 ıigortaları:ııı icra etmalda.Ur. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıl2ortalarını en 1)1 ,eraitle )&par. Haaar nıkuunda Hrarları •llr'aı Te kolaylıl'1a ödet. 

Telgrafı IMTlY AZ - Telefon: f st. 20 53 ı 1610 

-Süt veren annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
Kullanını:a. Slltllnlhü arttınr. Çocuklann kemiklerini kuvvetlendirir. 888 

MULEN RUJ LALE SALONUNDA 
7 PERŞEMBE ve 8 CUMA AŞAMI 

MASKELi BALO 
Ayrıca B. SAFiYE SAZ HE YE Ti 

Sabaha kadar eğle11cal.,r • Duhuliye yoktur. 

K A Ş E 

Grip • Nevralji • Bet Ye dit ağrıları - Artrlti:am • Romatizma 

955 

Askeri Mekteplere 
tvluallim aranıyor. 

1 - Askeri Liselerle Kırıkkaledeki San' at Mektebine ve 
Askeri Orta mekteblere aşağıdaki yazılı dersler için muallim . 
almacakclır. 
a) Kuleli Lisesi için: Felsefe, Riyaziye, Fizik, Kimya, lngi-

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

2 - Bu muallimliklere maarif liselerinde ve orta mek
teblerinde 926 senesinden sonra muallimlik yapmış olan, ya
hut branşlarına göre okutmak selahiyetini ve kanuni vasıfla
n haiz bulunan muallimler alınacakdır. 

3 - isteklilerden başka yerde işi olmıyanlara mektebin 
bulunduğu yerin uzaklığına ve istekli olduğu derse göre ay
da 84 liradan 126 liraya kadar Ücret verilecekdir. Maa r if mek 
teblerinde dersi olan muallimi ere yine mektebin bulunduğu 
yere ve istediği derse göre okutacağı her ders saatı için bir li
radan dört liraya kadar ücret verilecekdir. Ücret mikdarını 
Askeri Liseler Müfettişliği tayin eder. · 

4-Aylık ücretle tayin edilen muallimler haftada 15 : 20 
aaat ders okutmağa mecburdur. 

5 - istekliler istidalarına aşağıdaki kağıtları iliştirerek 
Ankarada Milli Müdafaa Vekaletinde Askeri Liseler Müfet· 
tişliğine gönderirler. 
a) Fotograflı ve resmi makamca tasdikli fiş (hal tercÜ· 

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

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

dikli sıhhat raporu. 
d) Ehliyet derecesini gösteren şahadetname, ehliyetname, 

tasdikname ve başka vesikalarının tasclikli ve fotograflı 
suretleri. 

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

0.~ 

10 adetlik paketi 100 kuruı. 
5 adetlik paketi 50 kuru,. 

VAPURCULU 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİ 
İstanbul Acentahğı 

Li•an Han, Telefoa: 22925 

MERSiN YOLU 
ÖN O vapuru 10 Mart 
Z A. Q. ıaat 10 da Mersi. 
adar. 

·-----------· KONYA ELEKTRiK 
Türk Anonim Şirketinden ı 
Şirketimizin umumi hiHedarlar he

yeti 935 yılı mart aymm 31 inci pa • 
zar günü saat 10 da Konyada hükii· 
met meydanındaki §irket binaaında 

aşağıda yazılı ruzname mucibince a
diyen ve fevkalade içtima edeceğin
den hiaaedarların içtimaa girebilme
leri için hamil oldukları hiue senetle
rini içtimadan on gün evveliaine ka
dar ıirkete makbuz mukabilinde tea • 
!im etmeleri ilan olunur. 

Ruznamei Müzakerat ı 
1 - Mecliıi idare ve murakıp ra

porlarının okunmaa1t 

2 - Senelik bilançonun tasdiki, 
3 - Heyeti idare ve murakıbın ib· 

rur, 
4 - Yeniden bir murakıbın intiha

bile ücretinin tayini, 
5 - Müddetini ikmal eden Üyeler

den Konya ıaylavı Bay Muıa Ki.znn, 
Oıman Olgun, Ahmet Hamdi ve Ah· 
met Ergunun yerlerine dört üyenin ıe
çilmeai, 

6 - Sermayenin 650 hin liradan 
227500 liraya tenzili için dahili ni • 
zamnamenin S nci maddesinin ataiı• 
daki tekilde değiıtirilmeai, 

Eıki madde 
Şirket aennayeıi 150 bin lira tez• 

yit edilmek suretile 650 bin liraya ib
lağ edilmiı olup beheri on Türk lira
sı kıymetinde 65 bin hisseye münka· 
ıimdir. 

Yeni madde 
Şirketin aermayeıi beheri üç bu • 

çuk Türk lira11 kıymetinde 65 bin hia. 
ıeye münkaaim 227500 liradan iba

Gıdai Kuvvet ~ 
•• •• '-' 

HASAN FISTIK OZU 'AGI 
Zayıf ve cılııı olanlara fada gıda llzımdır. lıte HaHn Fııtık Özıı Yatı, gı dai mevad - ı ve l f. 

haua Tİtamini Ye kaloriıl çok bol olduğuııdan bllhaua çok zayıf olanlarla vereme lııtida :i ı oı , .. ıaea 
as zaman zarfında kat'! teairini göaterir. Hasal'l fıstık Ôıll Yağının bir kilosu yU:ı: kilo :ra) tin1• · 
iına muadildir: Mideyi rahatııı etmadiil gibi ı,tihayı te:ı:yid adar. Ve bir kilo Fıstık Ö:ı:ü Yağı 
çan Uyıflar, bilhaHa çocuklar 1 aakaf 1 • 2 kilo kazanırlar. 

HASAN FISTIK ÖZÜ Y AGl kıı Ye ya:ı: içilir. Çocuklara ye genclare, solgun gene kızlara ve 
hayattan zevki a:ralan ihtiyarlara çok bOyDk faydalar temin eder. 

HASAN DEPOSU: Ankara, Istanbul, Begoğ'u 
'-~ Şişesi 75, Orta 125, Büyük 200 kuruıtur. ~ --

Istanbul Gayri ·üba~~ller ~i?.i~~İlse~onu!~~~~cy=ı Semti ve mahallesi Sokağı 

4155 Beyoğlu Hüseyin ağa 
Lira 

Macar ve Bilez~;.; Ar- Eskl 68-7~112- Natamam kf.ııir dört kat 7206 Kapalı zarf 
navud 114 liane ve bahçe 

Yeni 64 

4182 Eminönü Balıkpazarı Tatcılar Eski 154 
Yeni 4 

Kagir mağaza ve üstü o- 1540 Kapalı zarf 
danın 19735 • 103680 lıiJ. 
ıeıi 

4254 Beyoğlu Kamerhatun Eski Mavi yeni DüğUn 55-7 Ki.gir hanenin 1-2 hissesi 413 Açık arttınna • 

4293 Beyoğlu Hüseyin ağa 
ve Akkiraz 
Doğramacı Eıki 36 166 Açık artbrma 

4315 Galata Hacı Mimi 
Yeni 42 

Lüleci Hendek ve Beya· Edci 45 

41,50 metre arsanın ta
manıı 

12 metre arıanm 1-3 hiı
ıeıi 

40 Açık arttırma 

4319 Büyü.kçarıı 
4321 Beyoğlu Asmalımes 

dt 

zıt ve Lüle Arastası 
Sandal Bedeatanı 
Teı>d>atı 

Yeni 41 
8 

Eski 45-45 mü. 
,Yeni 71-73 
Eıki 15 

Dükkiirun 2-5 hiHeai 
Kagir hane ve dükkanın 
2-3 hiaaesi 

644 Açık arttırma 

16320 Kapalı zarf 

4385 Çakmacılarda Daya
hatun 

Küçük Yeni han Küçük Yeni han üçüncü 
katta oda 

1000 Açık arttırma 

4400 Mercan Dayahatun Sünbül han 45 Sünbül han orta katta oda 1392 Kapalı zarf 
Yukarıda evsafı yazılı emvali ııay ri menkule on gün müdderfe müzayede ye çıkarılmış ve 20-3-935 tarihine te· 

sadüf eden çar,arnba günü saat 14 den itibaren ihalelerinin icrası mukarrer bu lunmuıtur. 
Satıt münhaırran Gayri Mübadil bonosiledir. 6 • 3 • 935 

---------

Herkese lazım olan saat 

Daha dakik 
Daha ucuz 

Batlıca ıaat ticarethanesinde 
satılır. 

Umumi deposu: 
İstanbul, Bahçekapı, T14 han 19 

iıiıiı..................... 

Galatada Büyük Tünel hanında 2-3 
No. lu yazıhanede ikamet etmekte iken 
halen nerede olduğu bilinemiyen Ale.k

sandr Hirge'ye: htanbul ikinci icra 
memurluğundan: Baron Derlanjer ve 
Horras Klayif vekili avukat Ural Di
Jek'in 1 tef. evvel 934 günlemeçli kira 
mukavelenameıi mucibince itlemit ve 
i§liyecek 189 lira kiranın temini tahsi
li zımnında icra ve iflilı kanununun 

270 inci maddesine tevfikan mecur Ga
latada Büyüktünel hanında 2-3 No. lu 
yazıhanede hapsolunan emvalin paraya 
çevrilmeıi hakkında alacaklının verdiği 

3 ıubat 935 günlemeçli takip talebi Ü· 

zerine 180 Türk lirasının maa faiz ve 
masarif tahsili ve mahpuı qyanın pa
raya çevrilmeıi zımnında tanzim kılı

nan rehinin paraı a ÇMVrilme•ine müteda 
ir ödeme emri ikametgahınızın meçbuli
yeti ılıasebile tebliğ edilemediğinden bir 
ay haklu itiraz tayini auretile ili.nen 
tebliğine karar verilmiıtir. Tarihi iJiin. 
dan !ibaren nihayet bir ay içi.nde 
935 • 168 nımıaraıile daireye bilmüra
caa alacaklının talebine kal"§• bir iti
razınız vana bu müddet içinde istida 
ile veya §İfahen bildirmeniz ve bu müd
det zarfında itiraz etmez ve müddeti i
tiraz olan bir ayın mürurundan on bq 
gün içinde borcunuzu ödemezseniz relı
nin ıahlacağı, rehnin paraya verilmeai· 

ne dair ödeme emrinin tebliği makamı· 

na kaim olmak üzere iiiin olunur. 
(8981) 

Spor 
En Mühim 

Fırsat Geldi! 
Bir lira ile hem 

Amerika, Pariı, Vi
yana, Peşte ve Brük
ıel ıtadlarında yapı

lacak beynelmilel 
maçları görecek ve 
hem de bu §ehirler
deki lüks seyahatlere 
iştirak edecekıiniz. 

Çıkacak binlerce hediye· 
lerin her biri baılıbaıına 
birer kıymettir. 

TÜRKİYE 
ldman Cemiyetleri 

lttüfakı 

venlere 

Eşya piyangosu 
Biletler : Ankara, Ltanbul \e lzmırde Umum giıelerde ye 

her yerin Banka srıelerinde aatılmaktadır • .ııı( 

Türkçe_ Osman~ ı ~a - Fransızca 

söz~UK 
DICTIONNAIRE TURC • OTTOMANE • FRANÇAlS 

lsmall Hami Dınişmend tarafından meydıne gedrilen bu lt\gat öz Türkçe 
nd• ktlimelerln tlmd!ye hdar kullanılmakta olan Osmanlıcı ve aynı zam• 

Fransızca karşılıldannı göstermektedir. 
lstanbul ikinci iflas memurluğun- Herkesin ve hatta ecnebilerın istifade edeceği bu SÖZLÜK intişar cıınişdr· 

dan: Müflis Sami Polikara ait ve Talı- 1718 F 1A.T1 100 KURUŞTUR 
takalede Telefon binası sırasındaki ma· .. ___ K A N A A T K O T O P H A N E $ 1 ~ 
ğazada mevcut hırdavatçılığa müteallik 

mallar alacaklıların verdikleri karar Üniveraite Arttırma, Eksiltme ~e 

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

veçhile ve pazarlık ıuretile 13-3-936 d oı 

Beyoğlu birinci sulh H. Hakimli. çar,amba günü 9,5 dolnız buçukta ma- Pazarlık Komisyonun a 
ğinden: lstanbul Maliye muhakemat mü hallinde ıablacağı ilan olunur. <8994) 1 - Üniversite Tıb Fakültesi Farmakodinamı !abura:: 

rettd-. 1674 

düriyetinin Kaumpaıada Zindan .... varında yapılacak olan tamir ve ilave işleri 7 -3-935 pekrf~ah 
kası 23 numaraı. hanede ...ı..k 1053 Düzeltme be giinü saat 15 de üniversitede ihale edilmek üzere ap--
numaraıı poliı memuru Muharremin • f lil k •ıt k 1 d 

1 b ı S hh""' M•• 1 Akhisar Belediyesindenı zar usu e e sı meye onu muş ur. ..,e 
Stan U 1 1 Ueslese er le:rhine ikame ettiği alacak davaıında 5-6 1 kl"l • k d · • "d t aıne Milliyet gazetesinin 3-4- 2 - ate ı erın yu arı a sözü geçen ışe aı şar n "li }er· 

1 d ikametgahı meçhul olduğundan yirmi Mart 935 tarihli nüshalarında ilan planları her gün Üniversite Komisyonunda tetkik edebı rkaa• 
Satına ma Komiyonun an: be§ gün müddetle tebligat iaa edildi- edilen Belediyemize ait elektrik 3 B • "d im 1 1634 li 60 ku uşluk "°',, 

g"i halde gelmedig" i cihetle davacı v-'-'. eantralının ı"htiyaçları olan Moto • - u ışe ahı ~apdı ış ? ani • rakl"l . "hr 1 ~;.,\. 12 mart 935 salı gu·· nü saa t 15 te ihale edileceg~ i ilan edilen ""' f. ·· d 7 5 · ti t t t erın ı a e ~ -
r ·ın Vakum ve Dı"zel yag"ları gibi ın yuz e , nıs e n e emına arını ıs e ı 1 ..,ıa• 

h h • 540- 25 ku d linin evrakı resmiye ibraz ettiğinden k d Ü • • M h be V • t mı§ oıı•• Haydarpaşa Nümune asta anesınin 5 11ra ruş oe e- mu'htelı"f malzemenin muhammen öğleye a ar nıversıte u ase eznesıne ya ır -·" 
bahıile gıyap kararı tebliğine karar ve- clı (911) 1.,,,.. ~ 

li keşifli mutfak ve çamaşırhaneye ait tesisat montaj ve tami· kıymeti bin elli yedi lira yetmit bet rı laznn r. & 
rat i i ~il halinde ayrıca münakasaya konulacağından evvelki rilerek muhakemesi 44

•
935 ıaat lO na kurut olacak iken yanlıtlıkla yal • - - - -BENJC& 

----~~~~~~==~~=~====~~=======~~~=J~b:~:a:~~~~~l~a~g~ı~p~p~k:~:a:n~~m~ak:a:m:•:u~~n.n~~ .. ~=.i·t~b~~ ~~~~-~~ri~~~~ 
,ı...utıır....Dii:ıelc\iliL. ______ ~--..:_~----~----....!G~az~et~ec~ili~·k~v:e~m:a~t~b:a:ac:ı:lı:k~T~.~A:·~Ş:·~----~---illl~ 

1656 


